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Tak už to začalo –

bouráme, hloubíme...

o desíti letech příprav, sérii ne−
vyslyšených žádostí o dotaci,
řadě polemických zastupitel−
stvech, šetření ÚHOS a náročném
výběrovém řízení byla konečně za−
hájena výstavba nového kulturního
domu – Spolkového domu (Aktiv−
ního centra). Práce provádí firma
POZIMOS, a. s. Zlín, která podala
nejnižší cenovou nabídku. V rámci
díla byla provedena demolice ku−
želny a části Restaurace Sport (ša−
chový salonek). Nyní probíhají vý−
kopové práce. Záměrem je dostat
ještě v letošním roce stavbu pod

střechu tak, aby práce mohly pokra−
čovat i v zimním období a dílo mohlo
být dokončeno v příštím roce (dle
smlouvy za 365 dní).
Souběžně s výstavbou Spolko−
vého domu probíhá výběrové řízení
na dodavatele kogenerační jednot−
ky, která zabezpečí dodávku tepla
a elektřiny do všech objektů areálu
Baník. Rovněž i zde je našim zámě−
rem, aby tato dodávka byla usku−
tečněna plynule v návaznosti na sta−
vební práce na kulturním domu.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 23 ze dne 15. 6. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
pronájmu pozemků,
z projednala možnost prodeje ma−
lého nákladního vozu Magma,
z rozhodla o zvýšení nájmů v byto−
vém domu Ulička, č.p. 101,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
o spolupráci s Moravským zem−
ským muzeem v Brně na projektu
Za humny,
z souhlasí se zpracováním projektu
zateplení a rekonstrukce otopné
soustavy smuteční síně v Ratíško−
vicích,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou Svatopluk Stokláska
ve věci rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s JMK ve věci přijetí dotace na re−
konstrukci elektroinstalace a vý−
měnu vrat budovy hasičské zbroj−
nice,
z souhlasí s rozhodnutím SFŽP
a poskytnutím podpory na spolu−
financování projektu v rámci
Operačního programu ŽP z pro−
středků SFŽP na akci Vegetační
úpravy pro podporu biodiver−
zity,
z se seznámila v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby Aktiv−
ní centrum obce Ratíškovic s ná−
mitkami firmy Porr, a.s. a roz−
hodla o vyhovění námitkám. Roz−
hodnutí o vyhovění námitkám
nemění vybraného uchazeče firmu
Pozimos, a.s.
Rada obce č. 24 ze dne 22. 6. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
zřízení věcných břemen k obecním
pozemkům,
z projednala prodloužení nájmů
v bytových domech ve vlastnictví
obce,
z rozhodla o vypsání výběrového
řízení na dodavatele kogenerační
jednotky v areálu Baník Ratíš−
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kovice. Výběrové řízení provede
Ing. Libor Stránský.
se seznámila s rozhodnutím SFŽP
ve věci poskytnutí finanční pod−
pory na nákup nádob na sběr
biologicky rozložitelných komu−
nálních odpadů a projednala ad−
ministraci výběrového řízení na
dodavatele nádob. Výběrové ří−
zení provede Ing. František Pi−
liar.
projednala administraci výběrové−
ho řízení na poskytovatele úvěru
určeného k financování výstavby
Aktivního centra obce Ratíškovice,
souhlasí s podáním žádosti o po−
skytnutí sponzorského daru z gran−
tového sponzoringu Moravských
naftových dolů,
souhlasí s podepsáním smlouvy
s JMK ve věci poskytnutí finanč−
ní dotace na konání 47. Festivalu
dechových hudeb v Ratíškovicích,
se seznámila s účetní závěrkou
Mikroregionu Nový Dvůr,
byla informována o předání sta−
veniště stavby „Ratíškovice, ob−
nova TS Zelničky“a „Ratíškovice,
obnova VN 39 odb. Hřiště“. Práce
bude provádět firma Senergos a. s.
a dílo bude financováno firmou
E.ON.

Rada obce č. 25 ze dne 29. 6. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
pronájmu a zřízení věcných bře−
men k obecním pozemkům,
z projednala prodloužení nájmů v by−
tovém domě Ulička, č.p. 101,
z na základě podaných cenových na−
bídek rozhodla, že technický do−
zor akce „Optimalizace energetic−
kého hospodářství areálu Baník
Ratíškovice“zajistí Ing. František
Minařík,
z rozhodla, že realizaci výběrového
řízení na svoz a likvidaci odpadů
obce Ratíškovice zajistí firma
eCENTRE, a.s. Praha,
z souhlasí se zřízením internetové
přípojky do Muzea ve vagonu,

z souhlasí s navýšením kapacity
školní družiny ze 75 na 100 dětí
a se zřízením 4. oddělení školní
družiny,
z opětovně projednala zanášení ka−
nalizačního přivaděče z Baťovky
do Ratíškovického potoka. Čiš−
tění přivaděče bude provedeno
souběžně s čištěním potoka, které
proběhne na podzim roku 2015.
Rada obce č. 26 ze dne 27. 7. 2015
Rada obce:
z souhlasí s podepsáním smlouvy
o grantovém příspěvku MND
ve výši 50.000 Kč na spolufi−
nancování projektu „Vegetační
úpravy v intravilánu obce Ratíš−
kovice“,
z souhlasí s pronájmem mikrobusu
pro sezonu 2015/2016 k zajištění
přepravy mládeže na kuželkářské
tréninky do Vracova,
z schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ
a MŠ Ratíškovice za 1. pololetí
2015
z schvaluje zprávu o hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
1. pololetí 2015,
z bere na vědomí přípravu pod−
kladů a jednání s MěÚ Hodonín
ve věci Změna územního plánu
Ratíškovice
z bere na vědomí protokol o kon−
trole HZS na DPS Ratíškovice,
z souhlasí se zahájením výběro−
vého řízení a s uveřejněním ozná−
mení předběžných informací za−
kázky Optimalizace energetického
hospodářství areálu Baník Ratíš−
kovice,
z schvaluje smlouvu o díle – demon−
táž, montáž a uskladnění techno−
logie kuželny s firmou JaR DIGI−
TAL Group s.r.o.,
z schvaluje smlouvu o dílo s firmou
Svatopluk Lattenberg – Služby
pro zahradnictvína realizaci pro−
jektu Vegetační úpravy pro pod−
poru biodiverzity.
z souhlasí s přijetím neinvestiční
dotace pro ZŠ a MŠ Ratíškovice
z MŠMT v rámci operačního pro−
gramu Vzdělávání pro konku−
renceschopnost, oblast podpory
1.1., ve výši 963.100 Kč,
z schválila zadávací podmínky pro
poskytnutí úvěru na dofinanco−
vání stavby kulturního domu.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 7. zasedání
ZO Ratíškovice konaného
dne 15. 6. 2015
z Ing. Josef Uhlík, předseda finanč−
ního výboru, seznámil přítomné
zastupitele se změnou rozpočtu
č. 3/2015, na základě aktuálních
skutečností a navrhovaných změn
v příjmových a výdajových polož−
kách:
Příjmy ..................... 2.566.700 Kč
Výdaje ..................... 2.374.100 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ − 192.600 Kč
Celkové příjmy
po změně ............ 67.939.600 Kč
Celkové výdaje
po změně ............ 81.851.400 Kč
Financování .......... 13.911.800 Kč
z ZO schvaluje změnu rozpočtu č.
3/2015.
z ZO souhlasí s celoročním hospo−
dařením Obce Ratíškovice za rok
2014 bez výhrad.
z ZO zmocňuje radu obce k vypsání
výběrového řízení na úvěr pro finan−
cování stavby Aktivního centra.
z ZO stanovuje podmínky k vy−
psání výběrového řízení na úvěr:
délka splácení 10 let, výše úvěru
30 mil. Kč.
z ZO schvaluje veřejnoprávní
smlouvu mezi Obcí Ratíškovice
a Městem Hodonín o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Obce
Ratíškovice Městu Hodonín ve
výši 42.968 Kč za účelem spolu−
financování sociálních služeb so−
ciální prevence a odborného soci−
álního poradenství poskytovaných
ve správním obvodu obce s rozší−
řenou působností Hodonín v roce
2015.
z ZO schvaluje Zásady pro poskyto−
vání dotací v návaznosti na nové
povinnosti zveřejňování veřejno−
právních smluv a v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
a zákonem č. 250/2000 Sb. o roz−
počtových pravidlech územních
rozpočtů.
z ZO souhlasí s vystoupením pana
Martina Mazánka, jako zástupce
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obyvatel obecní části Baťovka,
s připravenou prezentací. Zá−
stupce obyvatel Baťovky, pan
Mazánek, vystoupil a seznámil
přítomné s prezentací, ke které
podal komentář. Ing. Hubáček při−
pomněl přítomným, že projedná−
vaný bod se týká změny územního
plánu, nikoliv souhlasu se zámě−
rem firmy taneco, a.s. Mgr. Vybí−
ral podotkl, že firma taneco, a.s.,
dle sdělení tisku, nedostala do−
tace na realizaci svého záměru.
Pan Mazánek následně paní sta−
rostce předal v písemné podobě
námitky dotčených vlastníků
k návrhu změny ÚP. V průběhu
diskuze k tomuto dále vystoupili
další občané s upozorněním na ne−
gativní dopady záměru. Velká část
připomínek směřovala k nevhod−
nému umístění záměru kolem
potoka, který má významný pro−
tipovodňový a přírodní efekt
a umístění přímo kolem potoka
by narušilo přírodní podmínky
dané lokality. Ing. Polišenský
vznesl názor, že je nutné dát jed−
noznačné rozhodnutí k předlože−
nému návrhu.
z ZO dle § 6 odst. 5 písm. a), § 46
odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zá−
kon), ve znění pozdějších před−
pisů, rozhodlo o pořízení změny
č. 2 Územního plánu Ratíškovice,
nikoli však v předloženém znění,
ale v jiné než v předložené loka−
litě při respektování linií urče−
ných k revitalizaci a protierozní
ochraně daných stávajícím ÚP.
ZO zároveň určuje člena zastupi−
telstva obce (tzv. určeného zastu−
pitele), starostku Ing. Bc. Annu
Hubáčkovou, která bude spolu−
pracovat s pořizovatelem v rámci
procesu pořízení změny Územ−
ního plánu Obce Ratíškovice.
Změna územního plánu obce
bude pořízena na náklady žada−
tele.

z ZO schvaluje OZV Požární řád
Obce Ratíškovice.
z ZO schvaluje poskytnutí příspěvku
z rozpočtu obce ve výši 160.000 Kč
pro Baník Ratíškovice dofinanco−
vání opravy volejbalového hřiště.
z ZO souhlasí s prodloužením ter−
mínu splatnosti do 31. 12. 2015
bezúročné návratné finanční vý−
pomoci ZŠ Ratíškovice ve výši
440.000 Kč a 300.000 Kč na před−
financování mikroprojektů z Pro−
gramu přeshraniční spolupráce
„Učitel národů Jan Amos Komen−
ský by z nás měl radost“ a „Jednej
lokálně, mysli globálně – aspoň
za česko−slovenskú hranicu“.
z ZO schvaluje změnu nájemní
smlouvy pro bytový dům Ulička 101,
a to změnu termínu splatnosti
z 10. na 20. den v měsíci.
z ZO schvaluje pořízení sekačky pro
potřebu obce na údržbu veřej−
ného prostranství.
z ZO souhlasí s dodatkem mandátní
smlouvy s Mikroregionem Nový
Dvůr, tj. ukončení vedení účet−
nictví Mikroregionu Nový Dvůr
Ing. Martou Moravčíkovou.
z ZO bere na vědomí informace
o průběhu výběrového řízení na
zakázku Aktivní centrum Obce
Ratíškovice.
z ZO schvaluje delegaci starostky
Ing. Bc. Anny Hubáčkové jako zá−
stupce Obce Ratíškovice na valné
hromadě spol. Vodovody a kana−
lizace Hodonín, a. s. Zmocnění je
platné po dobu mandátu ve voleb−
ním období 2014 – 2018. V pří−
padě její nepřítomnosti starostku
zastupuje místostarosta PhDr. Ra−
dim Šťastný. Dále se starostka
zmocňuje vystavit jednotlivě pl−
nou moc členovi zastupitelstva
pro jednání na valné hromadě,
v případě zaneprázdnění i mís−
tostarosty.
z ZO bere na vědomí návrh smlou−
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 030743/
15/OKH ve výši 450.000 Kč na akci
„Rekonstrukce hasičské zbroj−
nice“.
Výpis z usnesení 8. zasedání
ZO Ratíškovice konaného
dne 20. 7. 2015
z ZO po projednání návrhu změny
č. 1 Územního plánu Ratíškovice
(dále také „změna č. 1 ÚP Ratíš−
kovice“) předloženého pořizova−
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telem, tj. odborem rozvoje města
Městského úřadu Hodonín:
z I. ověřuje ve smyslu § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územ−
ním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění poz−
dějších předpisů, s použitím § 55
odst. 2 stavebního zákona soulad
změny č. 1 ÚP Ratíškovice
a) s Politikou územního rozvoje
České republiky,
b) s platnou územně plánovací do−
kumentací Jihomoravského
kraje,
c) se stanovisky dotčených orgánů
a krajského úřadu a s výsled−
kem řešení rozporů – dle při−
loženého odůvodnění změny
č. 1 ÚP Ratíškovice doplněného
pořizovatelem dle § 53 odst. 5
stavebního zákona (viz samo−
statné dokumenty označené
jako: „část A“, „část B“, „část E“).
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
neshledalo žádný rozpor.
z II. souhlasí s vyhodnocením vý−
sledků projednání návrhu změny
č. 1 ÚP Ratíškovice zpracovaným
pořizovatelem ve spolupráci s ur−
čeným zastupitelem, jak je uve−
deno v odůvodnění změny č. 1 ÚP
Ratíškovice doplněného pořizo−

vatelem dle § 53 odst. 5 staveb−
ního zákona (včetně návaznosti
na samostatné dokumenty ozna−
čené jako: „část A“ až „část E“),
z III. rozhoduje podle § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších před−
pisů, o námitkách uplatněných
proti návrhu změny č. 1 ÚP Ra−
tíškovice tak, jak je uvedeno v ná−
vrhu rozhodnutí o námitkách
zpracovaného pořizovatelem ve
smyslu § 53 odst. 1 stavebního
zákona (viz samostatný dokument
označený jako „část D“),
z IV. vydává v souladu s § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona, za po−
užití § 43 odst. 4 stavebního zá−
kona, § 55 odst. 2 stavebního zá−
kona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analy−
tických podkladech, územně plá−
novací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací čin−
nosti, ve znění pozdějších před−
pisů, § 171 a následujících zá−
kona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
změnu č. 1ÚP Ratíškovice formou
opatření obecné povahy.
z ÚP Ratíškovice změněný násled−
nou změnou č. 1 bude po nabytí

z

z

z

z
z

účinnosti opatření obecné povahy
závazný pro pořízení a vydání re−
gulačního plánu zastupitelstvem
obce, pro rozhodování v území,
zejména pro vydávání územních
rozhodnutí.
ZO doporučuje dílčí změnu, dle ná−
vrhu pana Richarda Michenky,
zařadit do návrhu změny Územ−
ního plánu Obce Ratíškovice č. 2.
ZO bere na vědomí zprávu nezá−
vislého auditora o výsledku pře−
zkoumání hospodaření za účetní
období roku 2014 a po projednání
závěrečného účtu Mikroregionu
Nový Dvůr schvaluje hospodaření
Mikroregionu Nový Dvůr za rok
2014 s výhradou.
ZO schvaluje bezúplatný převod
vybavení skateboardového hřiště
z majetku obce do majetku jed−
noty Orel Ratíškovice.
ZO schvaluje prodej movité věci –
nákladní sklápěčkový automobil
MAGMA ALFICAR.
ZO bere na vědomí vypsání výbě−
rového řízení na dodávku koge−
nerační jednotky v areálu Baník
Ratíškovice a schválení před−
běžné ceny 8 mil. Kč.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Hofírková Elena
Varvažovský Vojtěch
Hubáček Tobiáš
Panák Adam
Macková Veronika
Pažický Šimon

Toman František ................................................. 95 let
Zelinka Alois ......................................................... 80 let
Šťastný Jan............................................................ 80 let
Foltýn Josef ........................................................... 85 let
Příkaská Františka ............................................. 80 let
Šupálková Marie .................................................. 80 let
Kotásková Aloisie ................................................ 80 let
Váňa Jan ................................................................ 91 let
Gajdíková Marie .................................................. 80 let
Gajdíková Rosina ................................................ 91 let

Z našich řad odešli...
Klimeš Miroslav ................................... 61 let
Janíková Rozália ................................. 74 let
Gajdíková Anděla .............................. 102 let
Tomanová Rosalie ............................... 99 let
Horák František................................... 87 let
Tříska Petr ............................................ 61 let
Vlasáková Anežka................................ 82 let

Svatby...
Radek Červenka a Monika Procházková
Zbyněk Koplík a Jana Blahová
Jiří Mokráš a Zdeňka Dohnálková
Jiří Kundrata a Ing. Zuzana Macková
Radim Flajzar a Eva Jedovnická
Petr Příkaský a Hana Šuranská

Zlatá svatba
Vladimír a Marie Křížkovi
Ivan a Helena Bílští
Vojtěch a Anna Příkasští
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obecní policie

Červen 2015
2. 6. Přijetí oznámení, že z altánu u Mu−
zea ve Vagónu neznámý pachatel
odcizil 6 ks ozdobných matic. Hlíd−
ka OP po příjezdu na místo celou
věc zdokumentovala a ponechala
k dalšímu šetření.
4. 6. Součinnost strážníků OP na do−
movní prohlídce na žádost celního
úřadu.
21. 6. Přijetí oznámení v 9:20 hod.,
že v ulici Vítězná v lokalitě u klu−
bovny na autobusové zastávce se
chovají nevhodně děti. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení byla
mládež upozorněna na nevhodné
chování a následně zklidněna.
22. 6. Přijetí oznámení v 18:05 hod.,
že u zdravotního střediska spadl
drát elektrického vedení. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo byla o celé
záležitosti informována poruchová
služba E.ON a místostarosta.
24. 6. Při pochůzkové činnosti spat−
řila hlídka OP volně se pohybující
psy. Po dalším šetření byl zjištěn
majitel psů, který byl již nejednou
řešen domluvou, a proto hlídka OP
uložila blokovou pokutu 200 Kč.
25. 6. Udělení pokuty panu XY ve
výši 200 Kč za porušení obecně zá−
vazné vyhlášky o volném pohybu
psů v obci.
26. 6. Přijetí oznámení ve 23:45 hod.
od PČR Dubňany o poskytnutí
součinnosti při rvačce, která má
probíhat u kostela.
Červenec 2015
2. 7. Přijetí oznámení v 1:17 hod. o na−
rušení objektu místní ZŠ. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo a po pro−
vedení kontroly spolu s ředitelem
ZŠ nebylo nic nalezeno.
9. 7. Přijetí oznámení ve 12:30 hod.,
že u rybníka Jezérko na silnici leží
opilý muž. Po přijetí hlídky OP
na místo určení byl muž hlídkou
OP vzbuzen a nasměrován zpět
do svého bydliště.
19. 7. Přijetí oznámení v 9:30 hod.,
že v ulici Rohatecká se u pekárny
volně pohybuje pes. Po příjezdu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Investice

Policie

Z deníku

hlídky OP byl pes
odchycen a po do−
mluvě s panem XY
byl pes umístěn na
cvičišti pro psy. Pes
poté znovu utekl a
vrátil se zpět k pe−
kárně a násled−
ně byl hlídkou OP
znovu odchycen.
22. 7. Přijetí oznámení v 9:00 hod.
od pana XY, že někdo v noci rozdě−
lal oheň ve vagónu u muzea. Hlíd−
ka OP celou záležitost zdokumen−
tovala a ponechala dále k šetření.
24. 7. Přijetí oznámení v 16:30 hod.
od paní XX, že v lokalitě Hliník se
mají nevhodně chovat rybáři. Po
přijetí hlídky OP na místo byli ry−
báři poučeni o vhodném chování.
28. 7. Přijetí oznámení ve 23:30 hod.,
že u obecního úřadu dochází k ru−

TF & PK

S Nadací ČEZ
a Komunitní nadací
Jižní Moravy

N

adace ČEZ vyslyšela naši žádost
o finanční podporu na nákup
systému výstavních panelů, kte−
ré nám usnadní přípravu a pořádání
výstav. Jde o hliníkové konstrukce
se závěsnými tabulemi 120 x 90 cm,
které lze v prostoru sestavovat dle

S Nadací ČEZ
pod stany

V

šení nočního klidu skupinou mlá−
deže. Po přijetí hlídky OP na mís−
to byla mládež poučena o vhodném
chování a poté z místa odešla.
Hlídka OP celou záležitost řešila
domluvou.
29. 7. Přijetí oznámení v 8:30 hod.,
že v ulici Sportovní se volně po−
hybuje pes. Po příjezdu hlídky OP
na místo byl pes odchycen a umís−
těn do kotce na sběrném dvoře.
V 18:00 hod. byl pes předán maji−
teli, hlídka OP udělila majiteli psa
pokutu ve výši 300 Kč.
30.7. Přijetí oznámení v 15:00 hod.,
že u smuteční síně se nevhodně
chová mládež. Po příjezdu OP na
místo určení byla mládež z místa
vykázána a poučena o vhodnosti
chování, celá záležitost byla ře−
šena domluvou.

situaci absence kulturního
domu se řada společenských
akcí odehrála pod plachtami
velkoplošných párty stanů. Nejprve
jsme využívali stan Mikroregionu
Nový Dvůr, poté za finanční pomoci
Nadace ČEZ jsme si opatřili stan
vlastní o rozměrech 18x10 m. Při ko−
nání větších akcí, jako např. košt
vína, jsme využívali oba stany, při−
čemž stav toho staršího se zhoršo−
val. Proto jsme v červenci opět za fi−

potřeby. Celková cena dodávky činí
66.670 Kč, přičemž zbylá část nákla−
dů byla hrazena z finančního pří−
spěvku Komunitní nadace Jižní Mo−
ravy (15.000 Kč) a z rozpočtu obce.
Obec Ratíškovice a Osvětová be−
seda Ratíškovice děkují Nadaci ČEZ
a Komunitní nadaci Jižní Moravy
RŠ
za finanční podporu.

nančního přispění Nadace ČEZ ve
výši 150.000 Kč zakoupili další stan
v celkové ceně 180.000 Kč, a to o roz−
měrech 9x10 m. Konstrukčně jde
o stan stejný, jako již máme, což
nám umožňuje tyto dva stany spo−
jit. Pakliže v příštím roce završíme
výstavbu nového kulturního domu,
investice do stanů nebudou zma−
řeny, neboť společenské akce ve
volném prostoru pod stanovými
střechami se osvědčily a dozajista se
v nich bude pokračovat.
Obec Ratíškovice a Osvětová be−
seda Ratíškovice děkují Nadaci ČEZ
za finanční podporu, která nám umož−
ňuje zlepšovat podmínky pro péči
o kulturní a společenský život v obci.
RŠ
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Može byt, možú byt

K

dyž može byt rozkopaná celá
dálnica až do Prahy a všecky
příjezdy do Brna, možú byt roz−
kopané aj Ratiškovice. První týden
v srpnu byly v obci zahájeny výko−
pové práce v ulici Dědina, v rámci
nichž budou do výkopů vedoucích
pod chodníky uloženy kabely elek−
trického vedení. Tato několik let při−
pravovaná akce je plně financována
společností E.ON a celé dílo zahrnu−
je sejmutí nadzemního elektrického

vedení od trafosta−
nice u „Karláku“
podél Ratíško−
vického potoka
a jeho nahrazení
podzemní kabelá−
ží, přičemž trasa
kabelů se u kina
stáčí kolem by−
tovky do ulice
Dědina ke kostelu a dále kolem
farské zahrady k DPS. Zde bude

podzemní vedení
opět vytaženo na
sloupy. Realizací
díla se sníží poru−
chovost nadzem−
ního elektrického
vedení, především
pak na Zelnič−
kách a v lokali−
tách se vzrostlými
stromy, a zvýší bezpečnost občanů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Dostavěno, kompostujeme více

S

koncem měsíce června byly
skončeny i stavební práce na roz−
šíření naší ratíškovické kompos−
tárny. Dílo i přes některé technické
potíže bylo dokončeno a převzato. Vý−
sledkem realizace akce, finančně pod−
porované z Operačního programu ži−
votního prostředí, jsou další boxy na
uskladnění biomasy, rozšířená kom−
postovací plocha, nové zázemí pro per−

sonál, zabezpečovací systémy chrá−
nící obecní majetek a nová přístu−
pová komunikace spojující areál kom−
postárny se sběrným dvorem. Přísun
biologicky rozložitelné suroviny je díky
spolupráci s občany plynulý, kompos−
tování se potýká v těchto vedrech bez
dotace deště s nedostatkem vody.
Tu je třeba dočerpávat ze studny tak,
aby se proces kompostování neza−

stavil. V měsíci květnu byla Ústřed−
ním kontrolním a zkušebním ústa−
vem zemědělským provedena kon−
trola hnojiva − kompostu s výsledkem:
„Kontrolou nebylo zjištěno porušení
podmínek registrace“. Následně byla
provedena ještě analýza vzorku kom−
postu Laboratoří Morava s.r.o., opět
s negativním výsledkem.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Projekt Komenského sen se zazelenal

R

evitalizace zeleně areálu základ−
ní školy s názvem Komenského
sen, který je spolufinancován
z Operačního programu životního pro−
středí, se dostala v důsledku dlouho−
dobého subtropického počasí bez
srážek do fáze boje se suchem a zasy−
cháním rostlin. Dodavatel prací se
omezil jen na zálivku. Souběžně v tom−
to slunečně pálivém klimatu zde pro−
bíhaly dlaždičské práce, které byly
částečně ukončeny a byly přesunuty
do areálu Mateřské školy U Jezérka,
kde se buduje nový přístupový chod−
ník a zpevňuje nájezd pro zásobovaní.
V rámci prázdninového klidu rovněž
byla položena nová keramická dlažba
v Mateřské škole Sluníčko.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Naše obec

Největší obce
v České republice
bez statusu města

K

aždý z nás je pyšný na nějaké
to prvenství a stále je ještě
mnoho spoluobčanů, kteří jsou
přesvědčeni a pyšní na to, že Ratíš−
kovice jsou největší obcí v České
republice. Bohužel, není tomu tak!
Obec je základním územním sa−
mosprávným společenstvím občanů,
tvoří územní celek, který je vyme−
zen hranicí území obce (zákon č. 128/
2000 Sb., o obcích). Je tedy jako
právnická osoba základní jednotkou
veřejné správy. Obce jako samo−
správné jednotky vznikly v rámci
reforem v roce 1850, kdy byla záko−
nem ze dne 17. března 1849 zrušena
dosavadní panství a vrchnostenská

zřízení a nej−
nižší jednot−
kou správy se
staly právě
obce. Přísluš−
nost obcí ke krajům, okresům a sou−
dům byla v českých zemích doře−
šena až nařízeními z roku 1854.
Za komunistického režimu, v sou−
vislosti se zřízením národních vý−
borů, obce ztratily faktickou právní
subjektivitu, třebaže nadále existo−
valy formálně volené obecní orgány.
Od roku 1954 o obcích rozhodovaly
krajské národní výbory, které si však
musely předem zajistit stanovisko
dotčených obcí. Zákonem č. 367/1990
Sb., o obcích, byla po sa−
metové revoluci obno−
Obce s nejvyšším počtem obyvatel
vena právní subjekti−
bez statusu města k 1. 1. 2015:
vita obcí. Nový zákon
Pořadí Obec
Okres
Poč. obyv.
o obcích č. 128/2000 Sb.
1
Jesenice
Praha−západ
8 271
mimo jiné zvýšil mini−
2
Petrovice
Karviná
5 636
mální limit počtu oby−
3
Bystřice
Frýdek−Místek 5 300
vatel nové obce.
4
Dolní Lutyně
Karviná
5 191
Vesnice je pojem geo−
5
Ludgeřovice
Opava
4 784
grafický a představuje
6
Horní Suchá
Karviná
4 705
sídlo (sídelní útvar)
7
Bolatice
Opava
4 481
venkovského typu, ja−
8
Vendryně
Frýdek−Místek 4 466
kožto základní centrum
9
Těrlicko
Karviná
4 387
lidské aktivity. Podle ve−
10
Kamenice
Praha−východ
4 385
likosti a charakteru roz−
11
Hlubočky
Olomouc
4 330
lišujeme: městská sídla
12
Dětmarovice
Karviná
4 277
(městys, město) a ven−
13
Větřní
Český Krumlov 4 108
kovská sídla(samota,
14
Ratíškovice
Hodonín
4 103
osada či kolonie, vesni−
15
Vejprnice
Plzeň−sever
4 038
ce či dědina). V součas−
16
Albrechtice
Karviná
3 994
nosti se menší obce, tvo−
17
Návsí
Frýdek−Místek 3 939
řené zpravidla jednou
18
Mosty u Jablun. Frýdek−Místek 3 900
nebo několika vesnice−
19
Dolní Břežany
Praha−západ
3 853
mi a přilehlým územím,
20
Horoměřice
Praha−západ
3 796
nazývají prostě obcemi.
22
Mutěnice
Hodonín
3 688
Obvyklým způsobem
26
Rohatec
Hodonín
3 602
zániku obce je její slou−
51
Vnorovy
Hodonín
3 068
čení s jinou obcí.
56
Dol. Bojanovice Hodonín
2 981
Z hlediska státní
správy se obce, které
57
Velká n. Veličkou Hodonín
2 919
jsou pověřené širší pů−
58
Lužice
Hodonín
2 914
sobností státní správy,
94
Čejkovice
Hodonín
2 531
označují jako obec s po−
161 Vacenovice
Hodonín
2 207
věřeným obecním úřa−
6253 Vysoká Lhota
Pelhřimov
17
dem (neoficiálně též
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad
jako obec II. stupně,
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často jde o města), obce s ještě vět−
ším rozsahem působnosti jako obec
s rozšířenou působností (někdy se ne−
oficiálně označuje jako obec III. stup−
ně nebo jako malý okres a ve všech
případech jde o města).
Historický titul městys (městec,
městečko) souvisel původně s prá−
vem pořádat týdenní a dobytčí trhy.
Kolem roku 1950 se přestal použí−
vat, v roce 2006 byl znovu obnoven
(v tomto roce bylo potvrzeno 108 ob−
cím nadále používat titul městys).
Městysem na Moravě je například:
Brodek u Přerova, Buchlovice, Je−
dovnice, Mohelno, Náměšť na Hané,
Nový Hrozenkov, Vranov nad Dyjí
atd.
Město je zvláštní titul některých,
zpravidla větších a významnějších
obcí. Mnohá města mají tento titul
nepřetržitě již z dob monarchie.
Obce, které o status města přišly
v době socialismu, mají nárok na jeho
vrácení, pokud nárok doloží a o vrá−
cení požádají, přičemž lhůta pro žá−
dost není stanovena a neplatí ani
další omezující podmínky, například
počet obyvatel (město Přebuz v okre−
se Sokolov je nejmenším městem
v ČR se 74 obyvateli). Nově může být
statut města udělen za stanovených
podmínek předsedou Poslanecké
sněmovny (například počet obyvatel
alespoň 3000).
V Česku je v současnosti celkem
592 měst. Město může sestávat z více
původních měst nebo může zahrno−
vat i okolní vesnice, které nejsou
samostatnými obcemi. S titulem
města nebo městyse nejsou dnes
spojena žádná speciální práva a po−
vinnosti, ani v působnosti samo−
správy, ani v přenesené působnosti
státní správy. Dnes jde pouze o otáz−
ku prestiže obce a sounáležitosti
jejích občanů.
Josef Hanák
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Region

E

Za humny

Palác šlechtičen, Kobližná 1,
Brno − přízemí

Prezentace regionů, měst a obcí Moravy
Obec Ratíškovice

tnografický ústav Moravského
zemského muzea připravil pro
rok 2015 cyklus výstav zamě−
řený na prezentaci moravských re−
gionů, měst, obcí a vybraných proje−
vů tradiční kultury, který na rozdíl
od kmenových výstavních aktivit
nečerpá z vlastních muzejních sbí−
rek, ale dává prostor pro předsta−
vení dané lokality z jejích vlastních
zdrojů. Projekt nazvaný Za humny −
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3. 7. − 30. 9. 2015

prezentace regionů, měst a obcí Mo−
ravy, který je založen na spolupráci
se zástupci jednotlivých krajů, or−
gánů státní správy i samosprávy, byl
zahájen v dubnu 2015 výstavou Ev−
ropská kulturní stezka Cyrila a Me−
toděje (spolupráce s Centrálou ces−
tovního ruchu (CCR) jihovýchodní
Moravy a CCR jižní Moravy).
Jako první obec se v rámci tohoto
cyklu představila samostatnou pre−

zentací obce Ratíškovice z jižního
okraje etnografického regionu Kyjov−
sko. Obec v minulosti žila a dodnes
žije bohatým veřejným životem,
kromě četných spolků zde působí
i množství folklorních uskupení. Ra−
tíškovice jsou vynikajícím příkladem
intenzivně sdílených a prožívaných
projevů tradiční kultury. Jsou dokla−
dem její životaschopnosti, byť již ne
v rovině tradičního způsobu života,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Vzpomínka

ale adaptace jejích projevů
na současný životní styl, po−
sunutých do roviny náplně
volného času. Zpětná vazba
člověka na místo, kde se na−
rodil, kde žije, není v případě
Ratíškovic prázdnou frází,
ale žitou skutečností dokláda−
jící, že potenciál tradiční kul−
tury na Moravě není mrtvou
„muzejní“ záležitostí.
Neopomenutelná je přitom
podpora ze strany vedení
obce, které si jasně uvědomu−
je výrazně pozitivní vliv společných
aktivit na kvalitu života a konečně
i na celkovou tvář obce. Díky tomuto
„osvícenému“ přístupu a na její po−
pud vznikla ve spolupráci s aktivní−
mi občany zcela mimořádná kolekce
historických fotografií obsahující
více než 12 000 snímků. Jejich vý−
běr rozčleněný do oddílů nazvaných
„Jací jsme byli“, „Jak to u nás vypa−
dalo“, „Co jsme si oblékali“, „Jak jsme

prožívali sváteční příležitosti“, „Jak
jsme pracovali“, „Jak jsme trávili
volný čas“, „Jak jsme slavili svatby“
„Jak to u nás žilo“ tvoří základ vý−
stavy. Reprofota jsou doplněna o troj−
rozměrné předměty zapůjčené z ar−
chivu obce (např. obecní insignie,
kronika) doplněné o práce místních
lidových tvůrců.
V průběhu výstavy se uskuteční
dvě doprovodné akce:

z Čtvrtek 27. 8. 2015 v 18 hod.
− Komponovaný program regi−
onální tradiční kultury v po−
dání všech ratíškovických
folklorních těles, včetně pře−
hlídky jednotlivých variant
místního tradičního oděvu,
prezentace místních vinařů
nebo pro zájemce taneční
workshop. Jedinečná příleži−
tost zažít, byť přeneseně, at−
mosféru života v obci, hrdosti
na příslušnost k ní.
z Čtvrtek 24. 9. 2015 v 17 hod.
− Prezentace mykologických aktivit
v obci – společná přednáška ratíško−
vických mykologů Václava Koplíka,
Ladislava Špety a RNDr. Vladimíra
Antonína, CSc., z Botanického oddě−
lení MZM, s přípravou houbových spe−
cialit a s ukázkami práce ratíškovic−
kých tvůrců, s hudebním doprovodem
orchestru J. R. Band.
Z tiskové zprávy Etnografického ústavu
MZM připravil JH

T

řináctý byl měsíc Československo−
sovětského přátelství, dvanáct
bylo apoštolů, jedenáct je fotba−
listů, deset Božích přikázání, devět
stojí kuželek, osm zubů má člověk na
jedné straně, sedm dní je týden, za
šest dní stvořil Bůh tento svět, pět
bylo Poláčkových hrdinů, čtyři jsou
světové strany, tři Božské osoby, dva
jsou do páru, ale jenom je−
den byl soubor Příkopky
z Ratíškovic. Slovácké
písničky, scénky, bás−
ničky, pohodu, dobrou
náladu a radost rozdával
nejen po celém tehdej−
ším Československu, ale
i v zahraničí zmiňovaný
ženský soubor. Toto po−
jmenování vzniklo spoje−
ním počátečních slabik
z příjmení Příkaská a Ko−
plíková, ať už vdaných,
nebo „za svobodna“.
Psal se rok 1965, a jak
je v Ratíškovicích dob−
rým zvykem, v to léto si
udělali setkání rovníků
i sedmdesátníci. Mezi
nimi byl také kovářský
mistr – „majstr Hnilica“.
Jeho nejstarší dcera Ma−
rie, provdaná Koplíková,
byla políbená básnickou
Zleva nahoře: Terezie Tomanová, Terezie Burešová, Antonie Blahová, Marie Nesvadbová, Terezie Macková,
Anežka Antošová; prostřední řada zleva: Františka Kotásková, Ludmila Příkaská; dole zleva: Marie Koplí− múzou a chtěla „sa tatíč−
kovi odvděčit“, povinšo−
ková, Josefa Formánková, Marie Příkaská.

Příkopky

z Ratíškovic

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015
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vat a poděkovat. Nejen jemu, ale i dal−
ším jeho vrstevníkům narozených
v roce 1895. Veršovaná blahopřání
byla napsaná i nacyklostylovaná (na−
množená) pro všechny, ale co by to
bylo za oslavu bez písniček, a tak po−
zvala zazpívat svoje kamarádky
z „družstva“ – z JZD. Nebyly to žád−
né „béčka“, ale už zkušené kostelní
zpěvačky, které měly rády i slovácké
písničky, a tak první vystoupení v tom−
to složení bylo na světě. O tom, že
veršované vinšování slavilo úspěch,
svědčí také to, že v některých rodi−
nách si je uchovávají i po téměř pa−
desáti letech a díky tomu si je mů−
žete přečíst v příloze.
První oficiální vystoupení – již pod
názvem Příkopky – se konalo 6. úno−
ra 1966 na výroční schůzi JZD. Jed−
nalo se o písničky a scénky s názvem
„Rok v JZD v pěsničkách“. V země−
dělském družstvu nepracovaly jen
ženy, i chlapské ruce bylo potřeba
a tuto část populace zastupoval v ně−
kterých výstupech jako host zku−
šený ochotník Petr Ilčík. Na tento svět
přišel 17. října 1922, byl uznávaným
odborníkem na Baťovce, ve družstvě
často brigádničil a také jeho man−
želka hrávala ochotnické divadlo v Ra−
tíškovicích. Petr se dožil více jak 74 let,
zemřel v roce 1996. Celý scénář na−
psala a zveršovala do známých písni−
ček Marie Koplíková narozená 12. srp−
na 1927 jako první dcera místního
kováře Františka Hnilici. Sklon k ver−
šování měla od mládí a „básnické
střevo“, tuto hřivnu, tento dar, uží−
vala pro potěšení jubilantů i zarmou−
cených po celý život. (A byla svým
způsobem nedostižná v roli faráře
při pochovávání basy při fašaňko−
vých zvycích). Plamínek jejího ži−
vota uhasl 1. března 2004.
Spolu s ní vystupovala i Josefa
„Pepka“ Formánková, narozená jako
osmý potomek v rodině Příkaských
2. listopadu 1932. Byla od mládí činná
v Jednotě Orel a dar zpívání rozdá−
vala nejen při slavnostních bohosluž−
bách, ale i křtinách, svatbách i po−
sledních rozloučeních až do 9. června
1999.
Její sestra Terezie Příkaská, na−
rozená 8. dubna 1928, provdaná To−
manová, odešla na věčnost od svých
kamarádek jako první – 19. prosince
1983. Znali jsme ji jako sólistku ve Slo−
váckém krúžku i v chrámovém sboru
a pokud po práci neobdělávala záhu−
menku, tak zručně s kumštem vyší−
vala na rámci, obyčejně přes zimu,
součásti slováckého kroje.
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Když jsme u těch Příkaských, dal−
ší byla Marie Foltýnová „Václavka“
– její otec se jmenoval Václav – pro−
vdaná za zpěváka Vojtěcha Příkas−
kého. Narodila se 16. června 1926
a v mládí prošla Slováckým krúž−
kem vedeným tehdy „strýcem Još−
kou“ Josefem Blahou a Petrem Ha−
síkem. Takže zkušená zpěvačka
a zrovna tak, jako její kamarádky,
odbornice přes ratíškovický slovácký
kroj. Svoje rady, jak si co a kdy oblé−
kat, rozdávala nejen své rodině až
do 6. dubna 2014.
Druhá Terezie, která účinkovala
v souboru, Terezie Kotásková, pro−
vdaná Macková, se narodila 16. února
1928. Curriculum vitae je shodné
jako u předešlých. Od mládí členka
křesťanské organizace Orel, poté
Slovácký krúžek, členství v ČSL a pak
zpívání z kostelního kůru – „z chóry“.
Těšila nás svou přítomností jen
do 7. května 1997.
Marie Šupová, známá jako „Mařka
Šupka“, se narodila 23. února 1933
a provdala za Františka Nesvadbu
(její „méno za svobodna“ ji rozlišo−
valo od ostatních Nesvadbů). Zpívání
na kůru a láska ke slováckému kroji
byla jako u všech předešlých děvčat,
navíc ještě šila i stejnokroje. Celý
život ve slováckém kroji i chodila, až
do 4. srpna 2009.
Teď přijde ta změna. Františka
Koplíková, provdaná Kotásková,
narozená 12. srpna 1937, byla ben−
jamínek v rodině i ve společenství
Příkopek. Přestože v kroji ráda cho−
dila i jej vyšívala (pro celou rodinu),
do zaměstnání a později i jako pravá
ruka pana faráře Jiřího Čekala, cho−
dívala také v kostýmku. V kostele
nejen zpívala a dělala lektorku, ale
také předříkávala modlitby, zrovna
tak, jak na poutích a zájezdech. Měla
v souboru jedno výhradní právo,
a to hraní na ozembuch. Její životní
pouť se skončila 30. ledna 2012.
A když jsme u toho hudebního
doprovodu – pokud se jezdilo vystu−
povat i se scénkami, či doprovodem,
hrávala na harmoniku „Tonka Štič−
ka“ – Antonie Šticová, provdaná Bla−
hová. Narodila se 12. června 1924.
Znali jsme ji i jako výčepní v restau−
raci Sport a byla to patrně poslední
„šenkérka v kanafaskách“. Byla to
doba, která se už nevrátí, doba, kdy
se ještě po hospodách zpívávalo.
A přidám k dobrému, že na harmo−
niku hrávala i její vedoucí Jarmila
Matušková, a tak na Sportě bývalo
veselo nejen „na Josefka“. Poslední

rozloučení s paní Antonií Blahovou
bylo 15. května 1998.
Soubor doplňovaly i sestry Marie
Koplíkové, a to Terezie Hnilicová,
narozená 9. června 1929 a provdaná
Burešová. Tu si pamatuje hlavně
pěknější část populace, které „kul−
movala suknice“ i škrobila a upra−
vovala spodničky. Ta měla nejen dar
zpěvu, ale i komediální talent, o čemž
svědčí řada oceňení na maškarních
plesech, kde vyhrávala pravidelně
první cenu za nejlepší masku.
Nejmladší dcera kováře Hnilici se
jmenovala Ludmila Hnilicová, která
se narodila 31. března 1934. Také ta
se do slováckého kroje ráda oblé−
kala a zpívala slovácké písničky i na
památné I. celostátní spartakiádě
v roce 1955. Do souboru „pasovala“
i díky tomu, že po svatbě se psala
jako Příkaská.
Určitě to nebylo poprvé, ale po−
prvé je dokladováno, že soubor Pří−
kopky předváděl dva tradiční fašaň−
kové zvyky – Skákání na konopě
a Pochovávání basy, a to 4. března
1979 na Lidovém plese (plese ČSL)
i se „šenkérkou“ a Miss Fašaňk Voj−
těchem „Vojtíškem“ Příkaským,
manželem zmiňované Ludmily Pří−
kaské, která opustila naše lidské spo−
lečenství 22. března 2011.
„Vojtíšek“ Vojtěch Příkaský se
poprvé ozval radostným křikem
18. května 1935. Rodina to byla sed−
lácká, i páru koní vlastnila, takže
k „holénkám a třaslavicám“ daleko
nebylo. Připočítejme i vinohrad a slo−
vácký humor – „Eště, že ten větr tú
zimu rozháňá, ináč by sme to ani
nevydržali“ – a snad už není ani co
dodávat. A je nasnadě, že takovýto
element k „obřadům“, k fašaňko−
vým zvykům neodmyslitelně patřil.
Vojta „sa vytratil“ na cestě k Věč−
nosti 24. srpna 2003.
Jako příležitostný host vystupo−
vala se souborem i znalkyně nejen
ratíškovického národopisu Anežka
Antošová, narozená 28. února 1929,
rozená Šupálková. Vedoucí Slovác−
kého krúžku, organizátorka filmo−
vého zpracování Slovácké svatby,
televizního zpracování Vzkříšení,
i pořadů Vaření trnek či Slováckých
hodů. To je jen zlomek její činnosti
v oblasti folkloru. S Příkopkama vy−
stupovala například v Přástkách
s kolovratem nebo při Draní péří.
A na kolika poutích i svěcení novo−
kněží spolu byly, to už nikdo nespo−
čítá, protože paní Anežka nás opus−
tila 7. července jubilejního roku 2000.
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Řadu let, od roku 1969, a pod hla−
vičkou ČSŽ (Českého svazu žen) –
se soubor prezentoval jen v obci.
I třeba na prvomájových průvodech,
kde v roce 1972 nesl transparent
„Na nás leží tíha všecka – práca,
funkce, muži, děcka“. A snad stojí
za zmínku, že v roce 1973 byla ve−
doucí souboru shodou okolností na při−
jetí žen tehdejším prezidentem,
armádním generálem Ludvíkem
Svobodou. To už byl čas normali−
zace a tehdejšímu režimu věřící
předsedkyně jaksi nebyla „po srsti“.
Proto nastupuje nová „prověřená“
předsedkyně ČSŽ, a tím se soubor
stává samostatným.
Nová éra Příkopek začíná vlastně
na oslavách MDŽ v Bukovanech
v roce 1977. To je první vystoupení
mimo dědinu a podle zápisu v jejich
kronice mělo úspěch. Od tohoto vy−
stoupení začalo umění Příkopek
poznávat i okolí, avšak ke značné ne−
libosti nové předsedkyně. Dle citace
z obecní kroniky (str. 1275): „…Bez
dostatečné spolupráce s výborem
organisace vystupuje pod hlavičkou
ČSŽ zpěvácký kroužek. Ženský vý−
bor není vedoucí kroužku infor−
mován o jeho akcích a jeho přínos
je tím pro organisaci malý. Vystu−
poval na MDŽ v Bukovanech, na ve−
čeru důchodců v Kostelci a 60tinách
s. Vláčila“ (bývalý tajemník OV KSČ
v Hodoníně). Mimochodem a co je
zajímavé? Že si vedoucí soudruh za−
volal na oslavy zpěvačky z kostela
a ne třeba Sbor pro občanské záleži−
tosti, který byl přece jen konkuren−
tem. Jedny zpívaly na pohřbech
i svatbách v kostele a druhé na MNV
či ve smuteční síni, ve kterém účin−
kovala i tehdejší předsedkyně.
Zkusím uvést několik fragmentů,
jak se děvčata (jak jim tehdy někteří
říkali) prezentovala. Jejich vystou−
pení zahajovaly sborové písničky a ná−
sledně básně Marie Koplíkové v je−
jím podání, a to na úvod členských
schůzí zahrádkářů, vinařů, různých
organizací a hlavně zemědělského
družstva, kde byla většina zaměst−
nána. A nebyla to jen chvála, některé
častušky se třeba do obecní kroniky
dostaly až po schválení „shora“. Pan
kronikář měl blíž k režimu než ony
a nechtěl mít problémy. Proto jako
důkaz cituji zápis z obecní kroniky
(str. 717): „Následující zápis je do−
psán až po úvahách ve školské ko−
misi, zda má být zapsán či ne a po
doporučení po kontrole kronik při
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

schůzce kronikářů okresu“. (Tady si
pan kronikář Alois Holeček pro jis−
totu „myje ruce“.)
Ukázka z tvorby
Když Příkopky zpívaly na jubilej−
ních setkáních ročníků, byl na kaž−
dého účastníka napsán jeden nebo
i více veršů (vždy na nápěv známé
písničky) a ten byl zazpíván a pře−
dán jubilantovi.
Velmi dlouho se v Ratíškovicích
uchovává tradiční lidový zvyk Ská−
kání na konopě. Ten prováděly už
ne mladé ženy v obnošených krojích
a věřilo se, že čím výš se vyskočí, tím
vyšší bude konopí – tradiční tech−
nická zemědělská plodina. Zvláštní
postavení v něm má muž v ženském
kroji – „šenkérka“, ale i ženy oble−
čené do mužského kroje. Na závěr
fašaňkové (masopustní) zábavy se
uzavřela taneční plesová sezóna „po−
chováním basy“. To už bývala nálada
rozverná, povoleny i přehlíženy
(a částí účastníků s napětím vyhlí−
ženy) řeči, které by si jinak nikdo ne−
dovolil říct. Pro představu uvádím:
Odpusť baso, že Slovácko,
je náš oblúbený list,
ale možeme v něm enom
o schůzách číst.
Ale o fašaňku − nigde ani kaňku.
Od podpultového zboží −
ochraň nás baso!
Od bezalkoholických oslav MDŽ −
ochraň nás baso!
od vysokéj lebedy a hustého pýřu −
ochraň nás baso!
To se psal rok 1981 a o deset let poz−
ději:
Odpusť baso, že si mosíme
pro vstup do Evropy kúpit tak
drahé montérky a eště dražší boty.
Odpusť baso, že butikú sú plné města
aj dědiny ale hrabjár a dráteník
ani jediný.
Odpusť baso, že máme v pokladnici
leda starú belu,
proto bysme moseli zprivatizovat
aj princeznu Arabelu.
Odpusť baso, že si nejsme jistí,
esli máme ministra financí Klausa?
Klausíka lebo strýčka Skrblíka.
Soubor se účastnil i odborných se−
minářů o zvycích, písničkách i tan−
cích a reprezentovali s Konopou
třeba v Praze na Žofíně. Pro mne je
mistr slováckého humoru „stařeček
Pagáč“ v podání Zdeňka Galušky. Ten
jim napsal toto věnování: „Milým
holuběnkám z národopisného sou−

boru „Příkopky“ na památku z vy−
stoupení 23. 11. 1985 věnuje Zde−
něk Galuška a střeček Pagáč.“
O rok dříve šířily krásu krojů a pís−
niček v Maďarsku i tehdejší NDR.
Zcela zvláštní bylo nedělní odpoledne
2. března roku 1986, kdy zaplněný
sál tehdejšího ZK sledoval Besedu
nad kronikou s podtitulem aneb co
v kronice nebylo s autorkou připra−
vované knihy o Ratíškovicích paní
profesorkou Marií Frolcovou rozenou
Mackovou−Séčkovou, na které vy−
stoupily i ony s doprovodem cimbá−
lové muziky Josefa Varmuži.
Datum 22. ledna roku 1988 je na
mnoha listech kroniky Příkopek pa−
rafován podpisy význačných umělců
a osobností. Na prvním místě je to ur−
čitě mistr Karel Gott, Radek Brzo−
bohatý, Jiří Krampol, Pavel Zedníček,
František Filipovský, Ljuba Herma−
nová, Jiří Bartoška, Vlasta Fabiáno−
vá, Stella Zázvorková, Václav Postrá−
necký a řada vyslanců a velvyslanců.
Výjimečné postavení u Příkopek
zaujala, dneska by jsme řekli pří−
hraniční či přeshraniční spolupráce,
tehdy to byla družba. Jednalo se o dě−
dinu Kopčany a jezdívalo se tam i ně−
kolikrát za rok. Na MDŽ to bylo na−
jisto, na obecní oslavy i na „schôdze
JRD ich pozývaly“. K tomu Myjava
a Skalica, kde pro tehdejší závodní
výbor ROH v Závodě valivých loži−
sek také nejednou vystupovaly. Pro
zajímavost uvádím, že manžel před−
sedkyně byl z Ratíškovic, a to Jožka
Hnilica−Gabryš. Různé zvyky – přást−
ky, draní peří, čepení nevěsty, fašaň−
kové obyčeje, s tím vším okrašlovaly
festivaly v Miloticích, Tvrdonicích,
ve Strážnici, ale také na Slováckém
roku v Kyjově dostávaly svůj prostor.
Je škoda, že jich není více, a je
dobře, že existuje alespoň jedna
audionahrávka pozvání na Besedu
nad kronikou a její průběh i podání
básně Člověk a jeho kraj. Buďme
rádi i za jen písemnou předlohu hlá−
šení pozvání na oslavy obce v roku
1991 a také za úvod k pořadu Kle−
notnice. V roce 1993 se otevírala
v obci nová radnice – i na tuto slav−
nost si přichystaly vinšování.
Pak už se věk přece jen začal pro−
jevovat a tak milosrdná Paní v bílém
(jak je znázorňována v divadelní hře
Smrt kmotřička) často převáděla
členky zmiňovaného souboru na dru−
hou stranu Řeky života, tu poslední
v roce 2014.
Vašek Koplík
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Školství

Škola rodičům
a rodiče dětem

V

těchto dnech vydává základní
škola vlastní publikaci s názvem
Škola rodičům a rodiče dětem, jež
vychází za finanční podpory Dotač−
ního programu „Preventivní progra−
my realizované školami a školskými
zařízeními v roce 2015“ schvále−
ného Radou Jihomoravského kraje
na 87. schůzi dne 14. ledna 2015
usnesením č. 5765/15/R87.
Jak je uvedeno v úvodu publi−
kace, jedná se o stručný manuál ur−
čený každému, komu záleží na sou−
časnosti a zejména budoucnosti dětí
nejen školou povinných. V rámci pre−
vence a dlouholetých zkušeností se
snaží poskytnout všem, kdo ovlivňují
chování a vzdělávání dětí, důležité
informace, získané každodenní pe−
dagogickou prací. Zkušenosti i vý−
zkumy ukazují, že nejlepší a nejúčin−
nější metodou řešení (nejenom škol−
ních) problémů je prevence, neboli
řešení problémů, které ještě nena−
staly. K tomu je potřeba dostatek kva−

litních informací,
návodů a postupů,
jak předcházet
všem možným ri−
zikům, které nám
život přináší. A
když už nějaký
problém přichází
nebo přijde, vědět,
jak se zachovat,
na koho se obrátit
o pomoc, prostě
řečeno – jak kvalifikovaně a úspěš−
ně jednat a přitom „neztratit hlavu“.
Snahou autorů je poukázat na
aktuální a podstatná témata vý−
chovy i vzdělávání a poskytnout
rodičům vodítko, jak řešit běžné
i složité problémy našich dětí, vést
k zamyšlení, zda přístup k dětem
je adekvátní – zejména ze strany ro−
dičů, ale i pedagogů.
Kniha má 144 stran, vychází
v nákladu 600 výtisků a je též za−
registrována v mezinárodní knižní

databázi (ISBN 978−80−260−8462−4).
Autorský kolektiv tvoří celkem
šestnáct pedagogů základní školy,
včetně hostující ředitelky ze Sú−
kromnej základnej školy ve Skalici
dr. Štefancové. Výhodou získání
dotace je realizace hlavní myšlenky
projektu – dát 1. září jeden výtisk
publikace ZDARMA do každé ro−
diny, jejichž děti jsou žáky ZŠ v Ra−
tíškovicích.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel školy

Víčka pro Dominiku

M

ožná si vzpomínáte na článek
z únorového vydání Zvonu, kde
jsem psala o malé Dominice.
Od 1. února letošního roku se v naší
obci sbírají víčka pro Dominiku Pal−
kechovou z Rakvic. Během půl roku
se nasbíralo neuvěřitelných 15 plných
pytlů plastových víček a 26. června
jsme jely směr Rakvice tuto nadílku
odevzdat.
Znovu připomínám, kdo je Domi−
nika. Narodila se Vladislavě Palke−
chové ve 27. týdnu těhotenství. Její
váha po narození byla pouze 950 g
a měřila 35 cm. Sice životní boj na−
konec vyhrála, ale nezůstalo to bez
následků a diagnóza lékařů zněla:
dětská mozková obrna (DMO). Dnes
je Dominice 12 let a je z ní krásná
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usměvavá slečna, která miluje po−
řady o vaření, ráda maluje prstními
barvami, baví ji čtení pohádek a má
radost, když jí někdo pošle pohled.
Její maminka mi odpověděla na pár
otázek:
Kolik peněz je za 1kg víček a co se
s nimi děje dál, tedy po odevzdání?
Za kilo víček máme 7 Kč. Vykoupí
je firma, a ta je podrtí, zpracuje a pro−
dá dál a pak se s toho dělají třeba
pytle, přesně ani nevím.
Na jaře jste byly v Klimkovicích,
zlepšil se Dominice její zdravotní stav?
A kdy plánujete další pobyt v lázních?
V dubnu jsme byly na léčbě a Do−
minika se trochu zlepšila. A to tak,
že teď vydrží chvíli v tureckém sedu
a zapojuje obě ruce. I když je to chvil−

kové, tak pro mě je to pokrok velký.
A taky se naučila pít z PET láhve
s pítkem. Do té doby byla na koje−
necké flašce. Pro někoho je to nic,
ale pro nás hodně. Vše se učí po−
malu. Měla podstoupit operaci achi−
lovky a šlach pod koleny, ale spaz−
mus (napětí svalstva v těle) povolil
a operace zatím nebude nutná, tak
jsem ráda.
Kolik stojí léčba a kolik Vám do−
plácí pojišťovna?
Další pobyt jako samoplátci máme
daný na tento rok září / říjen, cena
bude kolem 65 tisíc korun. Pokud je−
deme na poukaz přes pojišťovnu, tak
ještě doplatím 23 tisíc, ale ceny se
mění, tak nevím přesně kolik bude
cena v tomto roce.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Chci poděkovat paní Ing. Marii
Škorpíkové za to, že má kouzelné
auto a všech 15 pytlů odvezla se
mnou Dominice. Obecní policii za
pomoc při nakládání auta, dětem

Mateřské školy Sluníčko za obrázky,
ze kterých měla Dominika ohromnou
radost.
A Vám všem, kdo víčka sbíráte,
oznamuji: MÁ TO SMYSL!!!!

Víčka se nadále sbírají v Knihov−
ně, v DPS a od září opět MŠ I a II
i v ZŠ Ratíškovice.
Martina Smaženková

Výstava fotografií Václava Kopky

V

e dnech 14. – 26. června se ko−
nala v jídelně základní školy ko−
morní fotografická výstava bý−
valého pana učitele Václava Kopky,
který i přes svůj věk osmdesátníka
neustále vnímá krásu kolem sebe foto−
grafickým přístrojem. Pan učitel zde
představil v kolekci 30 fotografií prů−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

řez svojí tvorby v černobílé i barevné
fotografii, vyjadřující jeho osobní vztah
ke krajině a lidem kolem něho. Výji−
mečně bylo možné určit i nejcennější
fotografii výstavy – krajinu kolem
svého současného bydliště s pozadím
hradu Bouzov. Cennost této fotogra−
fie podle autora spočívá v tom, že si

na „chtěnou kompozici“ musel počkat
téměř 25 let. A vyplatilo se – foto−
grafie je opravdu jedinečná.
Děkujeme panu učiteli Kopkovi
za zapůjčení fotografií, přejeme stálé
zdraví pro tvůrčí práci a též „Dobré
světlo“.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel školy
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Historie

Semifinále přeboru dorostu kopané
v roce 1955

V

současné době vychází deník
Sport, který přináší aktuální udá−
losti o sportovním dění. První
číslo jeho předchůdce vyšlo 3. ledna
1953 pod názvem Československý
sport. Zprvu vycházel v úterý a v so−
botu, od roku 1954 přibylo čtvrteční
vydání, od roku 1957 vycházel čtyři−
krát týdně a od roku 1958 vychází
kromě pondělí a neděle každý den.
V roce 1993, kdy se rozpadlo Česko−
slovensko, vychází pod názvem
Sport. V článcích Československého
sportu z října 1955 bere jeho autor
zpět své tvrzení, že „největším kla−
dem dosud sehraných utkání je
slušné chování a vystupování hráčů“.
Zápas ratíškovických s místním
družstvem Dynamo Ivanka při Du−
naji musel být třikrát přerušen pro
vniknutí obecenstva do hřiště – čí
fanoušci to byli, není uvedeno. Jeden
protihráč byl vyloučen za sražení Mi−
chala Šurala a při odchodu ze hřiště
tento vyloučený hráč napadl i Emila
Šupálka. Od diváků dostal „naklá−
dačku“ také soudce. V následující tis−
kové zprávě je tato situace více ro−
zepsána.
V té době stanulo ratíškovické do−
rostenecké mužstvo v čele skupiny
C, která měla šest účastníků. Ztra−
tilo jeden bod až v posledním zápase
se Spartakem Brno ZJŠ, a to už
nemohlo jeho vítězství ohrozit. Spar−
tak Brno byl druhý a na třetím
místě se umístil Spartak Meopta Pře−
rov, který hned v druhém kole do−
stal od našich „příděl sedmi branek“.
Čtvrtou pozici obsadil tým OUŠPZ
Bratislava, za ním byl Baník Vítko−
vice a na poslední pozici bylo Dy−
namo Ivanka.
Mezi jednotlivými mužstvy to asi
pořádně jiskřilo, protože černým
dnem byla neděle dne 2. října, kdy
bylo vyloučeno celkem pět hráčů,
a to ve skupině C tři a ve skupině D
dva. Kromě toho byli během soutěže
vyloučeni ještě dva hráči, tedy cel−
kem sedm, „což je číslo poměrně
dosti velké“. Většina těchto hráčů
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Nahoře zleva: Grau Jan, Kordula František, Blaha Jan, Šural Michal, Toman František,
Blahůšek Stanislav. Dole zleva: Šupálek Emanuel, Vacenovský Josef, Blaha Ladislav,
Toman Pavel, Bílský Ivan. Zapůjčil: Ivan Bílský, č.p. 920.

byla potrestána výchovnými podmí−
něnými tresty, pouze „dorostenci
Farkašovi z Dynama Ivanka při Du−
naji byla zastavena činnost na šest
měsíců nepodmíněně“. Tento dost
velký trest dostal proto, že „chování
jmenovaného dorostence při zápase
s Baníkem Ratíškovice nemá na−
prosto nic společného s pojmem spor−
tovce. Nejenže odmítal opustit hrací
plochu, když byl po hrubém a spros−
tém zákroku na protihráče po záslu−
ze vyloučen, ale navíc si po skončení
zápasu ještě znovu zaúřadoval a ude−
řil hráče, kterého předtím v zápase
napadl“.
Jak jsem se zmínila na začátku,
„obecenstvo třikrát vtrhlo během
zápasu do hřiště a málem insulto−
valo rozhodčího“. Ten vyvázl bez zra−
nění také kvůli „ráznému a sluš−
nému chování kapitána družstva
Dynama“. Podle zprávy se „rozhodčí
letos zhostili svého odpovědného
úkolu většinou se zdarem až na ně−
kolik málo případů, kdy neuměli
být dosti energičtí, aby zápas do−
vedli až do konce bez rušivých mo−
mentů“. Takovým zápasem byl i výše
uvedený Baník vs. Dynamo Ivanka,
kdy „všichni rozhodčí by si měli

konečně uvědomit, že k doroste−
neckým zápasům musí přistupovat
daleko lépe připraveni než k zá−
pasům dospělých, neboť v těchto
zápasech nevystupují jen jako roz−
hodčí, ale v prvé řadě jako vychova−
telé“.
Ratíškovičtí dorostenci měli v této
skupině pouze jednu remízu – se Spar−
takem Brno ZJŠ to vyšlo 2:2. Naši
hráli v první půli po větru a dali dvě
branky, v druhé půli polevili a hosté
vyrovnali. Jednu branku nám však
rozhodčí neuznal. Jinak hrál OUŠPZ
Bratislava vs. Baník 0:2 (jednu bran−
ku nám neuznali), Baník vs. Spar−
tak Meopta Přerov 7:0 (i když byl
soupeř tělesně silnější, naši měli
po celý zápas převahu), Dynamo
Ivanka – Baník 1:3 a Baník Vítko−
vice vs. Baník Ratíškovice 1:2. Ten−
to zápas našim zajistil postup do fi−
nále přeboru mezi poslední tři
mužstva. Sehrál se za velmi stude−
ného počasí, naši hráli až do deseti
minut před koncem 2:0 a poledních
deset minut zažívali horké chvilky.
Utkání se začínalo v 10 hodin a už
v jedenáct hlásil jeho průběh ratíš−
kovický rozhlas.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Ratíškovické přezdívky

K

mnoha příjmením se váže pře−
zdívka, která je někdy při iden−
tifikaci osoby v Ratíškovicích
nezbytná. Je vlastě takovým neofi−
ciálním jménem svého nositele,
které zavádějí lidé z jeho okolí. Pře−
zdívka bývá mnohokrát vtipná
a chytlavá, její majitel ji nosí po vět−
šinu svého života a někdy až při jeho
pohřbu se někteří dozvědí, jak se
onen dotyčný jmenoval jménem.
Některé z nich jsou zapsány jaksi
„mimochodem“ i v ratíškovických
matrikách. Podle nich roku 1893 ze−
mřela „manželka obuvníka Israël
Eva, vulgo Psota“, nebo že „starobou
sešla“ v roce 1898 žebračka „almuž−
nice Teresia Vlasák vulgo Šašinka“.
Mnohé přezdívky vznikly podle
předchozího bydliště dané osoby
nebo jejích rodinných předků − Pří−
kaský Dubňákuj, Doležalová Rúd−
nická, Kordula Valčický, Vacenovský
Roztrhánský či Gajdík Hýselák.
Karel Blaha zvaný Rus v roce 1925
odjel s rodinou do SSSR do vesnice
ve Stalingradské oblasti a po II. sv.
válce se vrátil zpět do Ratíškovic.
Dříve tu také žil Příkaský Vacenov−
ják a v ulici Řádky Tomanová Šum−
peranka, jejímž manželem byl To−
man zvaný Solin. Ještě já si pa−
matuju, jak se u našich stařečků
hrávaly karty a strýc to při hře „všec−
kým pořádně osolili“. Zajímavý pů−
vod má dokonce přezdívka domu
č.p. 18 „Na kameni“. V ulici Dědina
bydlel dříve Bařina, který dovezl
z Chřibů kamení do základů míst−
ního kostela a ze zbytků postavil zá−
klady tohoto domu, kamennou stud−
nu a sklep, které jsou ve dvoře do−
dnes.
Hodně přezdívek vzniklo podle
jména předků nebo podle rodného
příjmení nevěsty – Vacenovská Bu−
rýškova, Varmužová Luňáčkova,
Foltýn Václavuj, Kotásková Mareč−
kova, Příkaská Matúšova, Holeček
Kašuba, Gajdík Vojtuj, Kotásek Já−
chymuj a Vavřinuj. Je u nás také
Macková Cigánkova, Kordula Milé−
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řuj, Toman Jiříkuj, Šimonuj a Fro−
lišuj nebo Tomanová Frantikova
a Filkova. Přízvisko Koplíků Ha−
roňů vzniklo zkomolením jména pra−
rodičů Harca − Haroň. Koplík Lino−
šuj je podle jména Leonhard. Je tu
také Antoš Matějíček, Blahová Si−
donka po stařence Sidonii, Toman
Frantikuj a Kordulová Jánošova.
Bydlí tu Hnilicovi Gabrišé, Dobe−
šovi Šimonovi, Koplíkovi Petřákovi
a Kordulová Helkova. Máme tu i Gaj−
díkovu Martínkovu, Kotáskovu Hu−
bertovu, Klimešovu Slávovu, Bla−
hovu Fabovu, Koplovu Valerínovu,
Foltýnovu Rozárovu a Koplíkovu
Petrášovu. Někdy se tyto přezdívky
s dalším pokolením mění, například
Kotásci Bertkovi a Bertikovi. V ně−
kterých případech se takto užívají
i ve třech generacích (otec, syn
a vnuci) − Koplík Kolík, Kolda a ti
nejmladší Kolda a Kolíček. Někdy
vznikne stejná přezdívka nezávisle
na sobě pro několik členů rodiny −
u mých dětí je to Bařka. Někdy je
přezdívka stejná, jenom rodina no−
sitelů je jiná − např. Toman Marcelí−
nuj a Příkaský Marcelínuj.
Příkaských je u nás také moc,
takže mají také přízvisko Tonušovi,
Poldovi, Vojtíškovi nebo Bohusláv−
kovi, Cyrilkovi, Valentinkovi či Ha−
dačovi a Slávinovi. Jan Příkaský
volal v dětství na svého bratra Vojt−
ka Vontek, což mu zůstalo jako
přezdívka. V práci jej však díky
jeho úsloví „musíme najít epicent−
rum“ nazývali Epicentr. Přízvisko
Dobešů Joků vzniklo podle jména
Jožka − Joka a Blaha Jan − Jenda −
Lenda.
Některé přezdívky vznikly podle
povolání. Například Brhel, Kun−
drata, Koplík nebo Kordula měli
přezdívku Policajt, žili tu Příkaský
a Koplík Zvonařuj, další z Pří−
kaských byli Mléčkařuj a Zahrad−
níkuj. K Ratíškovicím patří Ne−
svadba Fotik, který fotografoval,
Antoš Trafikant, Vašek Hřibař nebo
Gajdík Metlař. V povědomí je také

Foltýn Sedlář, Hnilica Kovář, Kor−
dula Autobusák, Kovářík Kolař, Kli−
meš Čuda (podle příjmení jeho ho−
donínského zaměstnavatele), Toman
Hajných nebo Ševcuj. Můžeme u nás
najít také přezdívky Příkaský Ply−
nař, Foltýn Holubář, Kotásci Stolař,
Tesař či Koňař, Křížek Lazír (lazeb−
ník, holič), Bureš Holič a Bureš Var−
haník. Mezi známé přezdívky patří
také Macek Včelař, Antoš Palír (jeho
otec byl polírem − dozorcem na stav−
bách), Vacenovský a Kotásek Hro−
bař, Kordula Škublístek (i dnešní
padesátníci si určitě pamatují, jak
kontroloval vstupenky v místním
kině), Němec Keramik nebo Koplí−
ková Tajemníčka a Varmuža Stolař
či Hedva Holička. U Josefa Chludila
se z otcova povolání krejčí − krajča
vyvinula přezdívka Trajča. V Ratíš−
kovicích bydlí také Tomanovi Pojiš−
ťovákovi a Tomanovi Ministrovi,
Vojta Kovomat pracoval v ratíškovic−
ké prodejně domácích potřeb. Bed−
řich Nový získal svoji přezdívku Pa−
lazór kvůli své živnosti prodeje dešt−
níků. Žil tu také Blaha Pohrabáč,
který byl cestářem a jeho úkolem
bylo udržovat silnice a jejich okolí
rovné a sjízdné.
Další přezdívky vznikaly podle
vlastnosti nebo chování jejího no−
sitele. Gajdík Suža byl předákem
a po své partě chtěl precizní práci.
Zajímavostí může být i to, že Suža
je až jeho druhotná přezdívka.
Dříve jej spolupracovníci nazývali
pro jeho pohublou postavu Sahara.
Postupně začali od první přezdívky
upouštět a Saharou začali zvát jeho
kamaráda Františka Nesvadbu, kte−
rému už to zůstalo. Macek Zástěra
získal svoje přízvisko podle svého
pracovního oblékání, Kotásek je
Okál, Bílský Píďa je nižší vzrůstem,
Toman Grzmala měl úraz na dole,
po kterém kulhal − „grzmal“ na jed−
nu nohu, a Toman byl Tománek.
Vacenovský Plachta chodil „rozevlá−
tým“ způsobem a byl tu také Vace−
novský Malý. Michenka zv. Satan
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podle mínění všech hornických spo−
lupracovníků vše zvládl a se vším si
dovedl poradit. Toman „od Tomečko−
vého“ byl jako malý kluk asi pěkný
čipera, takže to byl takový „konůpek“
a s věkem přízvisko přešlo v další
generaci na Konůp. Gajdíkovi Demi−
žónkovi jako nejmladšímu z bratrů
připadla povinnost nosit na stavbě
zedníkům víno a používal k tomu
oplétaný demižónek. František Kor−
dula byl domácí kutil, takže postu−
pem času se z montéra stal Montík
a Monik.
Některé přezdívky vznikly také
podle zkratky jména − František
Kotásek FrKa nebo Gajdík Petr
GaPe, Vacenovský Vánola nebo
Vaca, Šupa Antonín Antek a Kor−
dula Kordulík či zkomolením pří−
jmení − Pálkovi z „Židovského uzlu“
se jmenovali správně Balkovi.
Přezdívka byla dříve také nezbyt−
ným určovacím znamením v trest−
ním listu. Například mlynářský po−
mocník K.S., domovsky příslušný
do Moravské Nové Vsi, který pra−
coval v ratíškovickém mlýně, tu má
uvedeno Šimouť a J.V., rozený roku
1870, měl podle dokumentu po otci
přezdívku Matějka.
Mnohé z přezdívek pocházejí ze
Skauta a majitelům zůstaly po celý
život − Holeček Punťa, Kalivoda
Biggles, Pavel Hnilica Palis, Jan
Švrček Jean. Další přezdívky vznik−
ly při začátcích kopané v Ratíško−
vicích − podle vzpomínek Petra Vy−
bírala měli mnozí kluci přezdívku
jenom proto, aby je mohli kamarádi
krýt pro jejich sportovní vášeň před
rodiči. Mezi fotbalisty patřil na−
příklad Kopl Samon, Voříšek Ťulik
a Kordula Ábel. Při sportu vznikly
také přezdívky podle vzoru, např.
u Františka Korduly Fajze to byl
ruský plavec Fajzulin, navíc později
byl stejného jména i fotbalista CSKA
Moskva. František Voříšek měl pří−
zvisko Karaša podle hodonínského
fotbalového brankáře Karašínského
(hospoda Karašínských byla poblíž
zámečku a pronajímali místnost TJ

Slovan Hodonín). Vacenovský Že−
níšek byl zván podle fotbalového
obránce prvoligového SK Slavia
Praha Ladislava Ženíška. Blahůšek
Semeš má přezdívku podle čs. re−
prezentanta v kopané a obránce
Tatranu Prešov Františka Semešiho
a Kordula Břeťa podle brankáře čs.
reprezentačního týmu Břetislava
Dolejšího. Dobeš Findejs je zvaný
podle záložníka pražské Bohemians
a později FK Teplice Jaroslava Fin−
dejse, který hrál dvakrát také za náš
olympijský tým. Další fotbalovou
přezdívku dostal i Josef Kordula
podle obránce Zbrojovky Brno Húš−
ťavy. Všichni ho však známe pod pří−
zviskem Besa. Protože se jmenuje
Josef, spolupracovníci ho nazývali
Džesi, to se časem změnilo na Besi
a nakonec Besa. Zajímavá je také
přezdívka Františka Korduly −
Trubka. Podle jeho vzpomínek byl
po svém vyučení ve Zlíně první v Ra−
tíškovicích, který nosil kalhoty bez
puků, tzv. trubky.
Některé přezdívky vzniknou už
v dětství a majitel je nosí po celý
život. Jendovi Antošovi, dříve po otci
zvaném Matějíčkuj, nikdo neřekne
jinak než Pupena. Chodil do školky
k Jezérku a pod letadlem si hrávali
na vojáky. Jenda byl ve skupině,
kterou si jako malí, pro něj z dnes
už nepochopitelných důvodů, na−
zvali Pupena. A to mu jako jedi−
nému zůstalo. Když dříve nosívaly
maminky své potomky na zádech
v „chůvce“, malý Jirka Příkaský byl
prý „jak žok“ a z toho vznikla pře−
zdívka Žoch. Pavel Bábík byl zase
nejštíhlejší ze třídy, a tak mu kama−
rádi fotbalisti schválně začali říkat
Svala.
Máme tu také „přezdívky“, které
vlastně ani přezdívkami nejsou,
a přesto je všichni, možná nevě−
domky, užíváme. Paní Žižlavská
(*1929) je všemi nazývána Soňou,
ačkoliv je křtěná jako Žofie. Podle
jejích slov se jméno Soňa velmi lí−
bilo jejímu tatínkovi. Při křtu však
farář řekl, že není katolické, ale po−

chází z Ruska, a je tudíž pravoslav−
né. Proto ji pokřtil jménem Žofie,
které bylo ten den v kalendáři. Pro
paní Třískovou z Posvátné ulice
všichni používali jméno Lenka. Je
ovšem křtěná jako Marie. Kmotr,
který ji nesl ke křtu, po oslavách
jejího narození tak trošku „zapo−
mněl“ jméno, které jí má dát, a prv−
ní, které mu v kostele přišlo na mysl,
bylo Marie. Maminka se na křestní
list po jejich příchodu domů nepo−
dívala, dala jej do kostnu a volala ji
jménem, které jí chtěla dát, tedy
Magdalena − Lenka. Až při nástupu
do školy se tak vlastně dozvěděla,
že je křtěná jiným jménem.
Některé přezdívky mají „na první
pohled“ svůj původ jasný, ale je
možné se mýlit − když řekneme
Dobeš Vrt, zdá se to nasnadě. Ale
podle vzpomínek se jednalo o pře−
zdívku stařečka Jana Dobeše, který
byl dobrým muzikantem − VirRTuo−
sem, a proto se mu zkráceně říkalo
Vrt. U mnoha přezdívek ani nejde
dohledat jejich prvního nositele,
i když je jasné, proč vznikly. Staře−
ček Valkovič, zv. Martelňa, naro−
zený roku 1906, sám nevěděli, kdy
jejich rodinné přízvisko vzniklo.
Prostě je tu od nepaměti a pravdě−
podobně před domem některého
z jeho předků rostla moruše − „mar−
telňa“, která se stala poznávacím
znamením. Někdy ani samotní ma−
jitelé přezdívky neví, jak vznikla −
například Macek Farmačka, Blaha
Gogon nebo Vacenovská Vrabčíkova,
ze které se postupem času stala
Drapčíkova. Jsou tu také přízviska,
která, i když nejsou hanlivá, se je−
jich nositelům nelíbí. Přesto jsou
ostatními užívána. Mnohá zase
vzniknou ve škole a s ukončením
docházky zanikají.
Uvedené přezdívky nejsou ani
zdaleka všechny, které se u nás
používají. Nakonec ale nesmím za−
pomenout na tu, kterou máme spo−
lečnou my všichni v Ratíškovicích −
Béleši.
Irena Bařinová
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Poněkud trpká příchuť vzpomínky
na upálení Mistra Jana Husa

Z

dá se, že ani letos nebude šesti−
sté výročí upálení Mistra Jana
Husa kostnickým koncilem ni−
čím jiným, než (jako obvykle) opako−
váním rozdílnosti názorů na hodno−
cení jeho osobnosti a doby, ve které
žil.
Katolickou stranou bylo po staletí
učení Husovo a husitská revoluce
chápáno jako kacířské. Ale již znač−
ná část doby českého obrození 19. sto−
letí pod vlivem Velké francouzské
revoluce a romantizmu směřovala
k rehabilitaci jeho osobnosti. Jako
příklad boje českého národa o svou
existenci v tomto středoevropském
prostoru, usilujícího o vymanění
z nadvlády Habsburků a katolic−
kého Říma, charakterizované tzv.
sepětím oltáře a trůnu. I proto se
stal Masarykův postoj k těmto udá−
lostem pro katolickou církev ne−
přijatelným. U Jana Husa, Komen−
ského a našich dalších význačných
osobností vysoce hodnotil jejich
mravní odpovědnost a smysl pro po−
znanou pravdu, bez ohledu na ná−
sledky.
Když koncem roku 1918, krátce
po vyhlášení 1. československé re−
publiky táhl pražský dav k Staro−
městskému náměstí, provolával
hesla, jako např. „pryč od Říma“
a pak na něm strhl mariánský sloup,
postavený v pobělohorské době ba−
roka – pro něj jeden ze symbolů se−
pětí habsburské moci s katolickou
církví – signalizovalo to již i nástup
nové doby. Tehdejší pražský arcibis−
kup, hrabě Pavel Huyn, působící
předtím jako světící biskup v brněn−
ské diecézi, se tak této demonstrace
vylekal, že rychle opustil naši zem
a uprchl do Německa. V roce 1910
navštívil jako světící biskup i obec
Ratíškovice, aby zde jako první vy−
konal biřmování. Byl to čas konce
nadvlády katolické církve na celé
kulturně politické dění u nás. I vznik
Církve československé (husitské),
založené v roce 1920 reformními
kněžími katolické církve byl jed−
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ním z důsledků i výsledků tehdejší
doby.
Republika – Národ – to byla nová
hesla, rezonující v podstatné části
české veřejnosti. Mnozí spisovatelé,
výtvarníci, hudebníci i nadále na−
vazovali na díla mnoha českých
umělců 2. poloviny 19. století, ne−
sená na vlně českého nacionalizmu.
Vraceli se tak do naší dávné minu−
losti a někdy ji dokonce – jako tomu
bylo v případě Královéhradeckého
a Zelenohorského rukopisu falšovali
či v duchu romantizmu idealizovali.
Ale v hodnocení osobnosti Mistra
Jana Husa a husitské revoluce se
i v období 1. republiky ze strany
katolické církve nic nezměnilo. Na−
dále zůstával kacířem a husitská re−
voluce jako zavrženíhodná etapa
našich českých dějin. V tomto duchu
se v katolických kněžských seminá−
řích zaměřovala i výchova budoucích
kněží.
Po roce 1948, za vlády Komunis−
tické strany Československa došlo
ke konfiskaci majetku katolické
církve, byly rozpuštěny kláštery,
pozavíráno a popraveno mnoho kněží
a věřících katolické církve. Z Jana
Husa a husitských revolucionářů
se především stali jen boží bojovníci
v náboženském hávu za sociální
spravedlnost a komunisté sami se
prohlásili za dědice husitských tra−
dic. Známý český filmový režisér jim
k tomu v padesátých letech ochotně
natočil i patřičnou filmovou trilogii.
Oficiálním náboženstvím se stal
marxismus – leninismus a ateismus
jako projev společenského pokroku.
A po roce 1989? Rehabilitace ne−
spravedlivě postižených v komunis−
tických soudních procesech padesá−
tých let, návrat církevního majetku,
schváleného těsnou pravicovou vět−
šinou – bez ohledu na parlamentní
opozici. A znovu se národ rozdělil.
Na menšinu těch, kteří tento způsob
návratu – restituci majetku církve
schvalují a většinu těch, kteří tento
její způsob odmítají. Tak jak to

vlastně v tehdejší středověké spo−
lečnosti bylo, o co tehdy šlo a o co
jde i dnes? Připomeňme si jen ně−
které uzlové body tehdejší naší his−
torie
Jak je dnes mnoha historiky, za−
bývajícími se obdobím dějin husitství
zdůrazňováno, nelze tuto dobu hodno−
tit bez událostí, probíhajících tehdy
v celé Evropě. Ani bez pochopení, že
zárodky stoupajícího společenského
napětí se rodily daleko dříve, před
samotným vypuknutím husitských
bouří. V Anglii to byl Jan Viklef
(John Wycliff, 1320 – 1384), teolog
oxfordské univerzity, jehož názory
silně ovlivnily Jana Husa a jeho pří−
vržence. Hlásal, že církev by neměla
vlastnit pozemské statky, že jedi−
ným zdrojem víry a pravdy by mělo
být jen Písmo svaté. Odmítal božský
původ papežství, zavrhoval odpust−
ky, uctívání obrazů, světskou vládu
církve. Církev by se měla řídit pří−
kladem prvních křesťanů, kteří žili
v chudobě. Oslava Krista by měla
probíhat bez lidských přívěsků,
které na ně papežové v průběhu sta−
letí navěsili, jako byl např. celibát,
zařazení očistce mezi nebe a peklo,
atd. Jeho učení se brzy rozšířilo
do celé Evropy prostřednictvím stu−
dentů, kteří na této univerzitě stu−
dovali i jeho latinsky opisovaných
pojednání. Dostaly se i do rukou
Jana Husa a jiných mistrů Univer−
zity Karlovy v Praze.
Ale již dávno před učením Viklefa
a vládou Karla IV. vznikaly ve Fran−
cii různé sekty, odklánějící se od ofi−
ciálního učení katolické církve v čele
s papežem; Valdenští, Albigenští −
Kataři, Lollandi, Flagelanti − Kajíc−
níci. Jejich zástupy táhly krajinami
Evropy, včetně Království českého,
varovali před příchodem Antikrista,
který ovládne tuto zem. Na znamení
lítosti a pokání nad zkažeností to−
hoto světa mrskali metlami svá holá
záda. I u nás se stále otevřeněji pro−
jevuje nespokojenost s celkovým sta−
vem společnosti. Jedním z nich byl
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u nás Jan Milíč z Kroměříže, vý−
značný pražský kazatel a kara−
tel všech společenských zlořádů.
Karla IV., krále českého (1316 –
1378) veřejně označuje jako Anti−
krista. To pro jeho přílišnou snahu,
projevenou při ochraně a rozšiřo−
vání královského lucemburského
rodového majetku, úzkou spolu−
práci s papežem Klementem VI., síd−
lícím tehdy ve francouzském Avig−
nonu, až chorobném shromažďování
relikvií svatých z celého světa. Jan
Milíč vězněn, předvolán k papeži,
umírá v v jeho sídle. (Kardinál Per−
re de Rossiére – budoucí papež
Klement VI. se stal vychovatelem
mladého Karla u pařížského krá−
lovského dvora, kam byl vyslán svým
otcem Janem Lucemburským již
ve svých sedmi letech. Při křtu ob−
držel jméno Václav, při biřmování
dostal jméno Karel po francouz−
ském králi Karlu Sličném, který se
stal jeho kmotrem.)
Na českou morálně politickou
scénu tehdy nastupovali noví kriti−
kové církevních a světských po−
měrů; Tomáš ze Štítného, po smrti
Karla IV. Petr Chelčický a mnozí
jiní bezejmenní, kritizující odpustky
jako způsob obohacování církve a ože−
bračování chudých. (V Čechách a na
Moravě tato tehdy vlastnila kolem
30 % veškeré půdy). Jejich kritika
nacházela odezvu zejména u chudší
šlechty, která často přicházela o své
majetky, zabírané vyšší šlechtou.
O mocenské síle vyšší šlechty svěd−
čí, že si dovolila odmítnout i Karla
IV. Majestas Carolina − jeho návrh
na úpravu vztahů mezi králem
a jimi. Z řad nižší šlechty se někdy
stávali lapkové – živili se loupe−
žemi, ohrožovali obchodní cesty,
nebo se dávali najímat jako žoldnéři
v cizích vojenských službách. Patřil
mezi ně i Jan Žižka. To byl i jeden
z důvodů, proč se tato stala – vedle
některých českých měst – materi−
ální i duchovní oporou narůstající
nespokojenosti lidí. Již několik mě−
síců po smrti Husově se projevila
i ve „Stížném listu české a moravské
šlechty, zaslaném kostnickému
koncilu”, nesouhlasícím s upálením
Mistra Jana Husa. Byla to tehdy
z jejich strany odvážná, otevřená
kritika evropské moci.
Ve Stížném listu se poukazuje, že
Jan Hus byl muž dobrý, spravedlivý
i pověsti chvalně zachovalý a osvěd−
čený. Vyvrací pomluvy jeho žalob−
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níků z řad vysoké církevní hierar−
chie a bývalých jeho přátel na Kar−
lově univerzitě, svědčících na kostnic−
kém koncilu proti němu. Připojeno
je 452 podpisů s pečetěmi. Marně –
za rok poté byl rovněž na stejném
místě upálen na hranici i Jeroným
Pražský, přítel Husův.
Sotva zemřel Karel IV., postavili
se do čela římskokatolické církve dva
papežové, bojující mezi sebou o své
privilegované postavení. Znovu byla
oživena myšlenka konciliarizmu –
snaha řešit otázku volby papeže
a nejzávažnější otázky církve kolek−
tivní cestou, cestou svolávání kon−
cilů. Bylo rozhodnuto svolat kost−
nický koncil (1414–1418) s úkolem
ukončit nejen papežské schizma,
ale vypořádat se i s odstředivými
tendencemi různých (podle koncilu)
kacířů, ohrožujících evropskou jed−
notu církve. Jedním z nich byl i Jan
Hus. Proto i kostnický koncil usta−
novil do čela církve jednoho papeže,
Martina V., proto i odsoudil Viklefo−
vo i Husovo učení jako kacířské.
Když se jej Jan Hus nechtěl zříci, byl
taky jako kacíř odsouzen upálením
na hranici. Stalo se tak 6. července
roku 1415.
Pravda – byly to i jiné důvody,
urychlující blížící se krizi naší spo−
lečnosti. Již za vlády Karla IV. do−
razil z Evropy do Čech a Moravy mor
– černá smrt. Epidemie, cyklicky
postihující naše země až do 18. sto−
letí, jak o tom svědčí četné barokní
morové sloupy v našich městech
a bývalých panstvích. Jeho násled−
kem došlo nejen ke značnému
úbytku obyvatelstva, ale mor zasáhl
i celé duchovní společenské klima.
Hrůza, strach, panika, vyplývající
z poznání, že neexistují žádné pro−
středky jak jim zabránit, posilovaly
chiliastické myšlenky (chilios – řec−
ky tisíc). Proto jen lítostí a pokáním
lze zachránit svou duši a celou spo−
lečnost. Byly to i doložené roky ne−
úrody u nás ve dvacátých a třicátých
letech 15. století, spojené se zhorše−
ním klimatických podmínek. Ztížily
zásobování vojsk za pochodu, dran−
covalo se, kde se dalo, bez ohledu
na jeho příslušnost. Vojska musela
jíst, koně žrát. Celkovou hospodář−
skou situaci zhoršovala i klesající
těžba stříbra v Kutné Hoře, na které
byla založena mezinárodní směnitel−
nost pražského groše.
Snahy po obnovení jednoty Svaté
říše římské bylo tedy nakonec pod

vedením krále Zikmunda na kostnic−
kém koncilu dosaženo. Ale za jakou
cenu? Cenu čtyř křížových výprav
proti kacířským Čechům a Morava−
nům, hospodářského rozvratu, mi−
litarizace a následném vyčerpání
hmotných i duchovních sil země.
Ze strany radikálních Husitů upalo−
vání osob katolických protivníků,
vypalování klášterů a kostelů, ni−
čení zlatého a stříbrného bohoslu−
žebného nádobí, zlatem a stříbrem
vyšívaných ornátů, pálení ilumi−
novaných knih, obrazů – všeho, co
podle nich odvádělo od skutečné
vnitřní zbožnosti a lásky ke Kristu.
To vše ve jménu Písma, které praví:
„Neučiníš sobě rytiny, ani jakého
podobenství všech věcí, které jsou
na nebi svrchu, ani těch, kteréž
na zemi dole, ani těch, kteréž jsou
ve vodách v podzemí. Nebudeš se
jim klaněti, ani jich ctíti.Neb já
jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný,
horlivý, navštěvující nepravost
otců na synech do třetího i čtvrtého
pokolení těch, kteří nenávidí mne.
(Mojžíš, Deutoronomium, kap. 5 −
8,9.). Tak se k nám tehdy zase po
staletích navrátilo to, co v byzant−
ské východní křesťanské říši pro−
bíhalo již v období let 730–842 –
ikonoklasmus, ničení obrazů a ji−
ných církevních věcí, ve jménu stej−
ného ustanovení Starého zákona.
(A totéž nyní činí radikální isla−
misté, odvolávající se na učení Mu−
hammadovo, které vycházelo i ze ži−
dovského a křesťanského učení. Pak
že se historie neopakuje!
Proti představám kostnického kon−
cilu na ukončení rozvratu církve
a obnovení její jednoty byla posta−
vena koncepce husitská, jejíž pro−
gram byl vyjádřen ve čtyřech ar−
tikulích pražských:
1. Aby mohlo být slovo Boží v krá−
lovství českém svobodně a bez pře−
kážky křesťanskými kněžími zvěs−
továno a hlásáno.
2. Aby se mohla velebná svátost pod
obojí způsob podávat, pokud tomu
nebrání smrtelný hřích.
3. Aby přestalo světské panování
kněží nad velkými majetky, neboť
se to příčí přikázání Kristovu, aby
nechali toto panování světským
pánům, kterým to náleží.
4. Aby byly všechny smrtelné hříchy,
ať jde o kohokoli, trestány.
Došlo tak ke střetu dvou neslu−
čitelných představ, jakými prostřed−
ky a metodami odvrátit blížící se
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společenský kolaps. Návrat k pros−
tému životu prvních křesťanů, je−
den z požadavků husitských radiká−
lů, spojený s odevzdáním církevního
majetku do rukou světských pánů
byl chápán jako utopie a nebezpečný
precedens.
A jak tomu bylo na Moravě?
Počet podpisů moravské šlechty
ve Stížném listu kostnickému kon−
cilu proti upálení M. Jana Husa uka−
zuje, že ani Morava nestála stranou
v podpoře husitského hnutí. Na−
chází se v nich i jméno moravského
hejtmana Lacka z Kravař, přívr−
žence Husova. Ale proti nim stál
na Moravě nesmlouvavý olomoucký
biskup Jan Železný (? 1430), který
osobně vedl protihusitská vojska.
Vždyť v držení Husitů byl tehdy
na jihovýchodě Moravy i Uherský
Ostroh, zrovna tak Tovačov. Ve Vyš−
kově, ve Slavkově mezi oběma stra−
nami probíhaly boje. Husitská voj−
ska dobyla v roce 1424 Mikulov,
Podivín, Břeclav, Valtice.
Vavřinec z Březové, současník
Husův, autor Husitské kroniky po−
pisuje na str. 214 založení nového
Tábora na Moravě takto: „Rovněž
téhož roku, totiž 1421 v měsíci úno−
ru začal se na Moravě nový Tábor
na jednom ostrově řeky Moravy,
ve vsi řečené Nedakonice blízko
Strážnice. A tito Táboři, totiž sed−
láci s některými kněžími a spolu
s panoši, obsadivše klášter Vele−
hrad upálili opata samého sedmého
s klášterem a přemnohými knihami.
Proto olomoucký biskup a páni s mo−
ravskými městy z obavy, kdyby
Táboři zesílili, aby neutrpěli nesne−
sitelné škody jako v Království čes−
kém, vytáhli všichni s Rakušany
do pole dobýt ostrova; a když učinili
útok na ostrov, byli zabiti mnozí
z Rakušanů a olomouckých měšťa−
nů. A když se proto spolu povadili,
zapálili boudy a opustili pole. Toho
ostrova se pokusili zmocniti také
Uhři, ale byvše odraženi, nechali
toho. A byli na tom ostrově krve−
žízniví kněží, kteří jako laikové bra−
datí, bez tonzury, brali na sebe br−
nění a sloužíce mši nezachovávali
církevní řád, nýbrž ve vlastním
oděvu, pomodlivše se Otčenáš, po−
svěcovali; a z nich nejvyšší byli
dva, tovaryši Bedřich a Tomáš z Vi−
zovic‘. Nedakonice tehdy patřila
pod panství cisterciáckého kláštera
Velehradu. Nelze pochybovat o tom,
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že Nedakonice, jeden z opěrných
bodů Husitů na Moravě, sehrávaly
v té době důležitou roli, jako vů−
bec celá jihovýchodní Morava. Vždyť
ze Strážnice pocházel i Bedřich
ze Strážnice (?), pozdější hejtman tá−
borského bratrstva. Ale jak se uvádí
v Poznámkách ke kronice Vavřince
z Březové, po porážce husitských
vojsk se rychle obrátil na vítěznou
stranu a před smrtí se z něj zase stal
bohatý pán.
Nebylo náhodou, že jihovýchodní
Morava se stala i po porážce husit−
ské revoluce jednou z důležitých zá−
kladen činnosti Jednoty bratrské,
jejímž duchovním otcem byl Petr
Chelčický. Zejména poté, co došlo
v Čechách k jejímu pronásledování
a těžiště její činnosti se přesunulo
na Moravu. Kralická tiskárna, Jan
Blahoslav, Jan Amos Komenský,
zvolený biskup Jednoty bratrské –
ti všichni a mnozí jiní bezejmenní
tehdy poznamenali duchovní život
Moravy. Vždyť i páni z Lipé, vlast−
nící v 16. století hodonínské panství
byli českobratrského vyznání a pla−
tilo zde to, co jinde – jaké nábožen−
ství pánů, takové i poddaných, jak
o tom svědčí i zpráva, podle níž roku
1530 obdaroval pán Jan z Lipé
České bratry v Mutěnicích a Ratíš−
kovicích. A ve Strážnici v té době
existovala českobratrská škola, než
ji po roce 1620 nahradili piaristé.
Že i po vojenské porážce této
„búře“ (jak bylo tehdy husitské
hnutí nazýváno), se i nadále kališ−
níky v Čechách a na Moravě slavil
den upálení M. Jana Husa jako svá−
tek, o tom svědčí i jednání Trident−
ského koncilu (1545 − 1563 ), kte−
rého se účastnil i tehdejší pražský
arcibiskup Brus. Na výtku, která
na tomto koncilu zazněla, proč se do−
posud tento svátek kacíře Jana Husa
v Čechách a na Moravě slaví, odpo−
věděl, že je slaven více lidem, než
kněžími podobojí, že zanikne, neboť
se slaví v době žní, kdy mají lidé
napilno. A opravdu – svátek M. Husa
byl již v následující době lidem za−
pomenut a z kalendáře vymazán.
Nejen z kalendáře, ale i z myslí vět−
šiny lidí Čech a Moravy.
V období 1. republiky, pod vlivem
vlastenecké astmosféry a radosti
z dosažené samostatnosti se znovu
obnovovala vzpomínka na upálení
Mistra Jana Husa – zejména u členů
liberálních politických stran, jejichž
příslušníky byli ponejvíce vlastenečtí

učitelé a jiná městská a vesnická
inteligence. Ve večerních hodinách
dne 6. července se v celé republice
konaly v přírodě vzpomínkové oslavy,
organizovalo stavění hranic a jejich
pálení. Za účasti lidu se vzpomínalo
jeho mučednické smrti, recitovaly se
básně, hrála hudba. Často píseň
„Hranice vzplála, tam na břehu
Rýna“: „Hranice vzplála, tam na bře−
hu Rýna / na ní umírá dálné vlasti
syn / a vůkol něho kacíře, proklíná /
temnoty vášeň, velebíc svůj čin /
a vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
/ Toť Mistr Jan – toť nejslavnější
Čech“ . byla známa i v Ratíškovicích,
kde se zpívala zejména dělníky
a místní inteligencí v hospodách
U Růžičků, později U Tomečků.
Hlavním organizátorem prvore−
publikových vzpomínkových oslav
bývala často organizace Sokola, hlá−
sící se k národním husitským tradi−
cím. takovou vzpomínku na tento
den nám popisuje v knize „Milotice,
1431 – 1945“, str. 109 milotický ob−
čan, věřící a muzikant Josef Krist.
V roce 1936 odvážel z ratíškovic−
kého lesa Doubrava svým povozem
do Milotic dříví. Když vyjel z ratíš−
kovického údolí na kopec Náklo,
naskytnul se mu nečekaný obraz.
Všude na stráních Bílých Karpat
i Chřibů hořely na počest M. Jana
Husa ohně – vatry. Zrovna tak to
probíhalo i v okolních obcích. Au−
tor tohoto článku se jedné takové
oslavy se ve třicátých letech jako
kluk účastnil na jednom poli, vlevo
u silnice, vedoucí do Milotic. Pole pa−
třilo vedoucímu čtenářského spolku
v Ratíškovicích, Raimundu Žižlav−
skému.
Nový pohled katolické církve
na Mistra Jana Husa
Teprve II. vatikánský koncil (1962
– 1965), z iniciativy papeže Jana
XXIII., za účasti zástupců protes−
tantů a pravoslaví otevřel i pro ka−
tolickou církev prostor k řešení na−
hromaděných naléhavých otázek,
vyplývajícími z rozvoje vědy a tech−
nologických změn ve světě, rostou−
cího vlivu liberálních a socialistic−
kých teorií na úbytek katolických
věřících v celém světě. Vyústil v myš−
lenku tzv. aggiornamenta – potřeby
změny politiky katolické církve ne−
jen ve vnitřním životě, ale i směrem
k celé společnosti. Konkrétním pro−
jevem této změny se stala i myš−
lenka ekumenizmu – nutnosti spo−
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lupráce se všemi křesťanskými círk−
vemi. Podle tradice vyjádřil papež
Jan XXIII., stojící u otevřeného okna
vatikánského paláce tuto potřebu
změny takto: “Chci nechat otevřená
okna církve, abychom viděli na lidi
venku, a oni se zase mohli dívat do−
vnitř“.
Tento koncil otevřel cestu i budou−
címu papeži Janu Pavlu II., který
ze své iniciativy v roce 1999 svolal
Římské mezinárodní kolokvium
o Mistru Janu Husovi. Na něm se
jménem katolické církve omluvil
za jeho smrt. Z kacíře se tak po sta−
letích stal reformátor. Kritikové
tohoto aktu namítají, že omluva ne−
stačí a požadují zaujetí konkrét−
ního stanoviska katolické církve
k obsahu Husova učení – v čem teh−
dy měl pravdu a v čem byl dobou
překonán.
Ve snaze katolické církve po ob−
novení důvěry v jejího duchovního
poslání ve společnosti pak pokra−

čuje nově zvolený římský papež
v roce 2013 – papež František. Jeho
vzorem se stal sv. František z Asssi
s jeho duchem křesťanské pokory,
příkladného vztahu a úcty k lidské
chudobě a lásce ke tvorům přírody.
Papežovo prohlášení, že chce chu−
dou církev a církev pro chudé lidi,
rozruch nejen u křesťanů, ale i u ate−
istů, neboť si nedovedou představit
v katolické církvi uplatnění této myš−
lenky v praxi. Ve svém Evangeliu
radosti, vydaném koncem roku 2013,
vyzývá k nové etapě evangelizace
katolické církve. Připomeňme zde
jen jeho část, nazvanou „Ne nové
idiolatrii (zbožnění) peněz!“, kde
v článku 55−56 provádí zdrcující kri−
tiku dnešního kapitalismu ve světě,
podobnou, jakou již provedl Karel
Marx ve svém Kapitálu v polovině
19. století. Rozdíl mezi oběma poje−
tími je ovšem zásadní; zatímco
Karel Marx hlásal jeho odstranění
i cestou násilí, papež František vy−

zývá ke zmírnění jeho rozporů ces−
tou nenásilnou, změnou myšlení
vlastníků tohoto kapitálu, cestou
jejich návratu k evangelickým pra−
menům, hlásáním učení Ježíše a jeho
apoštolů o chování bohatých vůči
chudým. Lze toho dosáhnout v dneš−
ní době devastace duchovních hod−
not, předznamenávajících celou naši
euroamerickou civilizaci, ve které se
stále více hovoří o jejím kolapsu,
po kterém by měl přijít nový začá−
tek, tak, jak si to již představovali
středověcí chiliasté? A navíc – ne
všichni církevní hodnostáři s pa−
pežovými myšlenkami souhlasí.
Plná rehabilitace Husova učení, hlá−
saného v pozdně středověké spo−
lečnosti je tak paradoxně závislá
na tom, nakolik se dnes nynějšímu
papeži a jeho příznivcům podaří
realizovat představy o nové evange−
lizaci katolické církve v praxi.
PhDr. Miroslav Dekař,
Plzeň

Přiznané prvenství
(Dúbrava IV)

H

istorická mapa z roku 1827 do−
kazuje, že na katastru obce Ra−
tíškovice se žádný les nevysky−
toval, čili obec nijaký nevlastnila.
V té době hodonínská vrchnost,
které les patřil, jmenovala ratíško−
vickým revírníkem Karla Jančíka,
jehož zkušeností využil proslavený
J. F. Bechtel na zalesnění podstatné
části bzeneckého panství. Svědčí
o tom článek, napsaný v srpnu roku
1852 a zveřejněný roku 1853 v teh−
dejších lesnických novinkách:
Lesní kultury novější doby
na hodonínském statku
císařské rodiny
Část hodonínských lesů, hraničí−
cích se bzeneckými, má při stejné
poloze podobné, ne−li lepší poměry
půdy a porostu. Bylo tedy pro mne
už dlouho velmi zajímavé a poučné
porovnat tamní pěstební pokusy se
zdejšími, abych tím zjistil a poznal
to nejúčelnější.
S potěšením znovu dosvědčuji, že
jsem před 10 lety viděl první zcela
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zdařilou borovou školku v ratíškovic−
kém revíru, založenou nanejvýše
horlivým revírníkem p. Jančíkem,
a že setí v řadách ve vzdálenosti šest
palců, jež použil místo plošného, se
hned stalo tak doporučitelné a osvěd−
čené, že všechny bzenecké školky
se zakládají dle tohoto vzoru.
Hodonínské lesy ratíškovického,
dubňanského, zbrodského a pan−
hofského revíru leží v rovině u Ho−
donína a zavodňuje je málo pra−
menů a slabých potoků. Půda je na
povrchu písčitá, pod pískem je té−
měř všude hlína, jež velmi pro−
spěšně působila na zlepšení horní
vrstvy písku, pokud tato není příliš
vysoká. Jako skoro každé větší lo−
žisko písku je i toto ve zmíněných
lesích zvlněné, a v prohloubeninách,
jež jsou zde dosti široké, je velmi
plodný černý hlinitý písek, většinou
krytý krásným středním listnatým
lesním porostem, a mezi nimi je
ve vyšších, tu širších tu užších hřbe−
tech či vlnách uložen zcela čistý pí−
sek v podobě kopců nad hlinitým

podkladem, a tvoří větší a menší
paseky.
Již dříve se na tyto paseky zasé−
valy žaludy a čisté borové semínko,
ale málokdy s dobrým výsledkem.
Později tu byly pokusy s velkou ná−
mahou a náklady spojit mýcení se
sázením rostlin s balem tak, že se
z pruhů širokých 4 stopy odstranil
trávník, a dal se na 8 stop široké
meziprostory. Na 4stopové pruhy se
zaselo borové semínko v naději,
že odstraněním trávníku se zabrání
vzniku a rozšíření trávy a plevele.
8 stop široké meziprostory byly pře−
nechány domkařům na pěstování
brambor a měly být později pojaty
do porostu sázením rostlin s balem
z čtyřstopových osetých pruhů vedle
nich.
Ovšem růst trávy, sucho, hmyz a po−
škozování zvěří zmařily úspěch na−
tolik, že nyní tu jsou jen cenné zlomky
těchto kultur, a brzy bylo nutné vý−
razně snížit naděje v ně chované
a přejít jinému, úspěšnějšímu způ−
sobu kultury. Překvapivě příznivý
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Mapa okolí Ratíškovic z roku 1827

výsledek prvního sázení jedno a dvou−
letých borovic s holými kořeny v řa−
dách mezi bramborami, přičemž
půda byla stálým okopáváním kyprá
a prostá vysávajícího a stínícího
plevele, konaného za nejtěžších
podmínek v horkém a suchém létě
1842 u Bzence, vedl k tomu, že po po−
drobném ohledání a pozorování po−
stupu na místě od mého ctěného
přítele c. k. nadlesního Heinische
byla tato metoda doporučena k ná−
sledování.
Prozíravost a energie, s níž se ten−
to postup pod vedením tohoto zaslou−
žilého lesníka za nejnepříznivějších
podmínek použil, vedly i v hodonín−
ských lesích k nejkrásnějším vý−
sledkům, a velmi mnoho pasek, jež
byly v lese snad již po staletí, bylo
nyní z větší části pokryto nadějným
porostem borovic, bříz a bříz s duby
a získáno pro pěstování.
Úspěch je o to potěšitelnější, o co
větší musela být námaha pro jeho
dosažení a o co pečlivěji musela být
prováděna opakovaná dosazování
pro doplnění mnohých poškození,
způsobených pálením slunce, hmy−
zem a před rokem 1848 též vysokým
stavem zvěře, jež častěji hrozila zma−
řením všech snah a námah a úplným
zničením prospívajícího porostu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Nejnápadnější důkazy, jak velmi
se produkční síla ošetřováním a ple−
ním, zvýšila a pozvedla, se pouze na
sázení omezená a zaměřená práce
s půdou, tu byly nyní podány a tyto
kultury tvoří čestný pomník řádným
lesníkům, kteří je vykonali.
K postupu poznamenávám, že pa−
seky jsou nejdřív zbaveny trávy vol−
skými potahy, jež za tímto účelem
vlastní lesní úřad, a pak pronajaty
k obdělávání, bramborami na 1 rok
a obilím na 2 roky, a 3. rok se osá−
zejí jednoletými borovicemi s dlou−
hými kořeny ze školek, nebo tří až
pětiletými břízami z pasek, vše bez
balů, s holými kořeny, a pozdější
úbytky se pečlivě doplňují, přičemž
během a po sázení je ještě několik
let povoleno pěstování brambor za od−
pracované dny. U březových stromků
z pasek, obvykle rostoucích na stís−
něném prostoru, se méně citlivé
na sluneční žár ukázaly starší strom−
ky, jež mají již pevnější kůru než
mladší břízy, jimž často velmi škodí.
U bříz ze školek, jež od počátku
2. roku rostou ve světlém prostoru
a vysazují se ve věku 2 až maxi−
málně 3 roky, a dokonce i u starších
bříz ze školky, jež se tu u Bzence vy−
sazují již po dovršení 1 roku, to
neškodí a nemůže škodit, protože

kůra není zjemnělá hustým poros−
tem. Díky odpracovaným dnům bylo
sázení zcela zdarma a kultura těch−
to pasek tedy nejen že nestála vůbec
nic, ale díky platu za obdělávání
pasek od roku 1846, 4775 zl. a 53 kr.
konv. měny, po odečtení nákladů
na udržování volských potahů, při−
nesla do důchodů statku významný
přebytek jako čistý zisk.
Pěstování brambor, jež v písčité
půdě téměř nikdy nebo jen velmi
málo hnijí, poskytuje nejchudšímu
obyvatelstvu ročně mnoho tisíc mě−
řic jako příspěvek k obživě a k od−
stranění nouze a bídy; nejvyšší ma−
jitel statku získává kromě peněž−
ních obnosů do důchodů významný
přírůstek krásných mladých lesů,
jež jsou i všeobecně vysoké hodnoty,
a potěšuje srdce a oko lesníka, tak
jako mne 2. 8. t.r. ve společnosti po−
čestných přátel, nadlesního Hei−
nische a lesního účetního Pfeiffera,
který vidí řádně provedené, uspo−
řádané kultury, tak široké pásy
vrácené vzdělávání, jak se dají pře−
hlédnout zvláště na císařské silnici
z Hodonína k Mutěnicím, z kopce,
přes který jde silnice.
Bzenec 23. 8. 1852, F. Bechtel.
Václav Koplík
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Mykologie

R

XXIII. jarní setkání
českých a slovenských mykologů

ekordních sedmdesát dva (44
z Čech a 28 ze Slovenska) účast−
níků XXIII. jarního setkání čes−
kých, moravských a slovenských my−
kologů hostil jako základna autokemp
na Lučině ve dnech 19.−21. června 2015.
Pořadateli byla Česká vědecká spo−
lečnost pro mykologii a ratíškovický
mykologický kroužek. Ještě před
zahájením setkání se část slovenské
výpravy zúčastnila pietního aktu v obci
Brodské u příležitosti nedožitých
90 let významného slovenského my−
kologa Aurela Dermeka.
Přestože jih Moravy trápí sucho,
nakonec účastníci odjížděli vcelku

spokojeni. To i díky tomu, že většina
z nich není jen bigotními houbaři, ale
i obdivovateli krásy přírody. Téměř
všichni účastníci exkurze vedené
Romanem Maňákem viděli poprvé
naživo palečku zrzavou (Tulostoma
fulvellum), houbu, která je zařazena
do Evropského červeného seznamu,
a mykology potěšily i nálezy pstře−
ňovce dubového (Piptoporus querci−
nus), polničky bažinné (Agrocybe
paludosa), ževnatce pohárovitého (Ne−
olientus schaefferi), muchomůrky šu−
pinaté (Amanita ceciliae), hřibu Qué−
letova (Boletus queletii), různopórky
pleťové (Abortiporus biennis), cho−

roše oříše (Polyporus umbellatus) či
pečárky Bohusovy (Agaricus bohusii).
Na nádherných kvetoucích lou−
kách, jako objekt lovců okamžiků,
sloužila lilie cibulkonosná (Lilium bul−
biferum), vstavač osmahlý (Orchis
ustulata), tořič včelonosný (Ophrys
apifera), starček stinný (Senecio
umbrosus), srpice karbincolistá (Ser−
ratula lycopifolia). Poutavým výkla−
dem o přírodě nadchl Jan W. Jon−
gepier. proto si odvážejí všichni
spoustu fotografií z Čertoryjí, Vlč−
novského háje či ze Stráně pod Tra−
vičnou.
Obohacením byl určitě i korespon−
denční lístek s přítiskem hřibu Du−
painova (Boletus dupaini) a mapky
okolí s názvem „Víno teče přes hra−
nice“, věnované ratíškovickou rad−
nicí.
Součástí tohoto setkání bylo i uve−
dení největšího houbařského atlasu
(Ottova encyklopedie hub) autora
Ladislava „Slavo“ Hagary, jehož čes−
kou podobu zvládl brněnský my−
kolog Vladimír Antonín. Předseda
České mykologické společnosti Ja−
roslav Landa při této příležitosti
předal významné ocenění za propa−
gaci hub a jejich osvětu. Na místě
byli vyznamenáni: Václav Koplík –
Zlatý Cantharellus, Jan Kramoliš –
Stříbrný Cantharellus. Snad stojí
i za zmínku, že ratíškovičtí se na této
akci podíleli již potřetí.
Václav Koplík
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Dechovky

Festival dechovek
po sedmačtyřicáté

D

ruhou červencovou neděli
se ve sportovním areálu
Baník Ratíškovice konal
již 47. ročník mezinárodního
festivalu dechových hudeb.
V dopoledním programu se
představila domácí dechová
hudba Veselá muzika pod ve−
dením Jošky Nováka mlad−
šího. Jako druhá v pořadí se
prezentovala Mladá muzika
ze Šardic, dále dechový or−
chestr Morava Hulín, který
pracuje pod vedením umě−
leckého vedoucího Petra Vo−
říška (rodáka z Ratíškovic).
Zahraničí tentokrát prezen−
tovala německá dechová hud−
ba Weibergmusikanten s ryze
českými zpěváky. Profesio−
nální výstup zazněl v podání mladé
dechové hudby Svatobořáci a de−
chové hudby Svárovanka ze Stráž−
nice.
Dopoledním programem prová−
zela mladá, temperamentní konfe−
renciérka Dagmar Bělíková. V mi−
nulém roce zde začínala svoji mo−
derátorskou dráhu se zesnulým
Karlem Kopřivou. Během festivalu
byla několikrát Karlovi věnována
vzpomínka a poděkování za jeho
práci pro Ratíškovice a zvláště pro
ratíškovický festival.
Odpolední program začala úderem
14. hodiny dechová hudba ze Sloven−
ska Májovanka. Poté následovalo vy−
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stoupení dechové hudby Krajanka
z Prahy, Vlčnovjanky z Vlčnova, Stří−
brňanky a závěr patřil snad již tra−
dičně Žadovjákům.
Mezi programy došlo i na křest
kalendáře dechovek na rok 2016.
Tradičním kmotrem byl Václav Hla−
váček, vedoucí dechové hudby Kra−
janka z Prahy a Jana Koplíková,
ředitelka Osvětové besedy Ratíško−
vice. Letošní festival natáčela i Te−
levize NOE, tak se můžeme opět tě−
šit v televizi na podmanivé písničky
v podání domácích i zahraničních de−
chových orchestrů. A protože počasí
a zvláště sluníčko festivalu přálo až
do samotného konce, uskutečnil se

i monstrkoncert zúčastněných ka−
pel. Moderátorem odpoledního pro−
gramu byl tradičně Karel Hegner,
třešničkou na dortu a završením fes−
tivalu byla i účast samotného Josefa
Nováka, kterého přivezl na festival
jeho syn Jirka. Děkovné ovace ne−
braly konce. Na letním festivalu vy−
stoupilo 11 dechových orchestrů,
které bedlivě sledovalo na 1200 pří−
tomných diváků.
Poděkování patří všem, kdo se
festivalu zúčastnili, kdo festival při−
pravovali a zvláštní poděkování pa−
tří i těm, kdo festival finančně pod−
pořili.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka OB
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Vzdělávání

Senioři

komunikují

J

Příroda

sme si vědomi toho, že knihovna
nemůže v dnešní době sloužit je−
nom jako půjčovna knih, ale že
stejně důležitým posláním knihoven
je i vzdělávání obyvatel všech gene−
rací. Proto jsme usilovali mimo jiné
i o realizaci počítačového kurzu „Se−
nioři komunikují“, který bezplatně
zajišťuje Nadační fond manželů Li−
vie a Václava Klausových.
První kurzy tohoto projektu byly
zahájeny v roce 2007 a před něko−
lika lety již proběhl i v naší obci, když
zprostředkovatelem byl Mikrore−
gion Nový Dvůr. Nicméně poptávka
seniorů v naší obci stále trvá, a tak
jsme byli potěšeni, že i přes ome−
zený finanční rozpočet nadace, byla
naše knihovna vybrána k realizaci to−

hoto projek−
tu; nadace
nám určila
termín 7. až
10. července.
Docela brzy
po zveřej−
nění byla ka−
pacita dva−
nácti účast−
níků naplněna, bohužel na několik
zájemců se nedostalo.
Vzdělávací projekt byl zaměřen
především na seniory, kteří dopo−
sud neměli příležitost se seznámit
s moderními komunikačními pro−
středky blíže a chtěli se je alespoň
v základních funkcích naučit ovlá−
dat. V naší skupině byli jak úplní za−

Okolo Hliníka
vede cestička...

T

eda on je to spíš takový chodní−
ček s cestičkú dohromady, než
enom tá cestička. Omotává celý
Hliník kolem dokola, tak jak omo−
tává guma hrdlo zavařovačky s ne−
jakú dobrú zavařeninú. Protože bý−
vám kúsek odtáď a mám to tam rád,
chodím tama skoro každý deň na pro−
cházky s mojím psím parťákem Jer−
rykem. Nebo dyž sa ně nechce šla−
pat pěšky, tož to umím objet enom
tak na rychlo, na kole.
Procházka je to věru pěkná. Znám
to tam už od děcka, to eště když tam
býval veliký smeťák. To sme sa tam
uměli aj sem tam s děckama z našeho
konca zatúlat, a nejakú tú kořist
i v tem harampádí vyhrabat a dota−
hnút dom. Doma sa ale naše pátraní
po takových pokladech zrovna neset−
kávalo s takovým nadšením, jaké sme
měli my. A jak sa nám poklady doma
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nepodařilo pořádně zašit, tož sme jich
hneď na druhý deň tahli zas zpátky
do Kafiska, jak sa smeťáku tenkrát
říkalo. Tehdy to tam měl na starosti
pan Foltýn (Mates) a aby sme sa tam
nepotulovali enom tak zbůhdarma,
tož si nás vzal pod svoje ochrané kříd−
la a my sme mu tam chodili pomáhat
hledat a sbírat staré železo. Až sme
ho nasbírali dostatečné množství, od−
vézlo sa do Kovony. Peníze, co sa utr−
žili, podělil mezi nás děcka, a hned
byla vydělaná jakási tá koruna na ně−
jaké to sladké dobrotisko.
Tak, jak je každá procházka inačí,
aj to okolí sa za tych bezmála třicet
roků od výše popisovaných řádků
změnilo. Ten, kdo to tam nezná, nebo
si to nepamatuje, by ani nevěřil, že pod
travnatým pažitem tréninkového
hřišťa leží kdoví kolik „statisíců“ tun
všelijakého odpadu. Také hráz z ka−

čátečníci, tak mírně pokročilí, kteří
své počítačové dovednosti chtěli roz−
šířit.
Věřím, že si každý odnesl alespoň
nějaký nový poznatek. Touto cestou
bych chtěla Nadaci manželů Livie
a Václava Klausových poděkovat.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

meňú už za tú dobu pěkně zarústla
náletovýma dřevinama a traviskem.
Osika, olša, jíva, břízky − to všecko
sa dokázalo uchytit a vyrůst mezi
štěrbinama kameňú a teď sa v jejich
stínu grčijú rybáři, co došli rybolovit
do tejto části Hliníka.
Máte jedno kerú stranú sa na pro−
cházku vydáte, ale já věčinú vyrážám
od Bašty. Tož když vyrazíte stejně
jak já, a nikde sa nezatúláte, tož aj
u Bašty zas vyjdete. Já dneska pů−
jdu tým směrem doprava, ke hřišti.
Slunéčko pěkně svítí, šimrá ňa na
hubě a větřík od vody zas příjemně
osvěžuje celého člověka, jak dybych
byl na Makarské riviéře.
U čerpadla pod hřištěm, tam, co
sa uvézl břeh s veličajzným topolem,
kerý sjel skoro celý až pod vodu, na−
hlédnu přes bezpečnostní zábradlí
a chvilku postójím. Za pěkného po−
časí sa tam umijú rybí kúsky veliké
jak polena opalovat. Od kaprú, štik
až po amura albína, kerého dyž sa
na hladině ukáže, si nemožete ne−
všimnút. Šak nekdy si aj tych šupi−
náčú umím enom tak v hlavě pěkně
vybavit – buď smažených, nebo enom
tak na másle pečených. To sa ně
z teho až začnú sliny v hubě sbíhat
a břuch ňa bolí enom z teho, jak sem
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sa krásně zasnil. Ale co, dyž néni rybí
pečínky, tož aj ty domácí buchty s ma−
kem sa dajú požváchat, dyž je hlad.
O kúsek dál, přeskočím paletu,
kerá ulehčuje přejítí odtokového ka−
nálu ze škvárového hřišťa. Pomály
sa plancu po chodníčku kolem tré−
ninkového hřišťa, kde zrovna tré−
nujú borci z našeho Baníku. Očkem
mrknu na to, jak jim to s balónem
ide, a po malých krůčkách sa spúš−
ťám jak kamzík po balvanech dúle
k vodě, odkáď je na Hliník zas inší
pohled. Dlúho sa tam ale nezdržím,
šak sa to tam v létě hemží hadama,
dlúhýma jak hadice od hydrauliky,
a takovú havěť já zrovna v oblibě ne−
mám.
Vyšplhám zpátky na chodníček
a za chvilku už scházám z mírného
kopečka na cestu, na kerú sa chod−
níček napojuje. Tam ze zemi trčí už
kdóví kolik rokú železný flok. Ani
nevím, kolikrát sem sa s ním snažil
popasovat a vytahnút ho, ale nešlo
to ani za boha. Šak take kdoví, jak
je ten flok hluboko zavalený. Nako−
nec sem to vzdal, vzal sem zvýraz−
ňovací sprej a nastříkal ho pěkně
do oranžova, ať nezpůsobí škodu
nejakému rybářovi při parkování
auta, nebo o něho nezavadí pěší po−
chůzkář, kerý tama půjde na špacír.
Než sa stačím ohlédnút, Jerryk
už je o pěkných pár desítek metrú
přede mňú a lóňá vodu z našeho ryb−
níka v místě, kde je malá písečná
plážička, a zaháňá žízeň. Stačí enom
zlehka písknút a hlíníkovskú vodú
občerstvený Jerryk vyběhne od vody
jak střela, a už si to zas mašírujeme
dál, jak šviháci nekde po lázeňské
kolonádě.
V březovém hájku u psího cvičiště
sa zastavujeme a já hledím směrem
k fotbalovému hřišti. Právě tam sem
jednú při fotění Hliníka a jeho okolí
objevil takový zajímavý přírodní
úkaz. Právě z březového hájku ide
vidět věž našeho kostela. Na tem by
nebylo zas až tak nic zajímavého,
dyby opticky nedělaly kostelní věži
společnost veliké haluze z topolú,
keré rostú na straně u čerpadla.
Na tú dálku a přes celý Hliník to
z určitého místa vypadá tak, jak dyby
byla věž zarámovaná v rámu, a při
takovémto pohledu to působí jak
živý obrázek z dílny mistra Lady
(enom tam eště přidat teho vodníka
s fajú). Určitě to stójí za zhlédnutí
a dyž si navíc veznete dalekohled, nic
tým nepokazíte a eště aj přesný čas
sa z kostelní věže dovíte.
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Z kopečka do kopečka, protahnút
sa kolem střelnice až na cestičku k zá−
humence, kerú rodiny Mackových
a Šimečkových společně opečováva−
jú a obhospodařujú. Erteple, mrkva,
dyně, oharky a doví co eště tam majú
zasaděné, to všecko vidím, dyž si sed−
nu do altánku u dřevěného kapra.
Šak člověka to aj potěší, dyž zas vidí
kúsek téj dobrej a zdravej zemi, kerá
neleží enom tak ladem. Pamatuju si,
jak tam kdysi míval pole náš děda
Bíla, to tam ale eště nebyly posta−
vené ty baráky. Mrkva tam snáď bý−
vala věčí, jak chlapská noha, erteple
jak malé dyně a tych jablek co tam

bývalo. Ale stará pravda je, že jak je
dobrá zem a dosť vody, to je hned
inačí úroda.
Dobře by sa sedělo a zpomínalo,
ale veselý křik a výskot z našej Bé−
leš bíč pláže ňa zvíhá na nohy a nutí,
abych sa šel podívat, co sa tam děje.
Písek je od slunéčka pěkně rozpálený,
na něm sú rozložené deky a osušky
kúpajúcích sa a odpočívajúcích lidí.
A že jich tam je. Od batolat až po se−
niorú, tý všecí si užívajú pěkného po−
časí a léta v osvěžující vodě. Nekeří
sa opalujú, druzí hépú do vody a sko−
tačijú, inší zas na léhátkách či gu−
mových loďkách sa po hladině pla−
vijú. Ty, co si trúfnú a sú odvážnější,
idú přeplavat Hliník tam a zpátky.
No veselo je tu jak nekde u móřa.
Pozitivní na tem je, že tam bylo aj
hodně lidí, kerých vůbec neznám. Toť
dojela aj partyja cyklistů, podle
mluvy nekde z Čech. Zachvílu zas

autem rodinka s děckama, take bůh−
ví odkáď, a dokonca sem tam zaslechl
aj lidi, co spolem mlúvili plynulú an−
gličtinú. Take rybářů, co tu majú po−
stavené stany skoro kolem celého
rybníka a kempujú, tu je dosť. Toto
všecko dokazuje to, že sa tym lidem
u nás líbí a že jako turistom jim máme
co nabídnút. Eště by to chtělo na pláži
zlepšit přístup do vody, pobrat a srov−
nat břeh, co voda vymlela, k temu by
neškodila aj nejaká tá tatra nového
písku a bude to na jedničku.
Slunéčko přidává grády a pálí čím
dál víc, až sa potím aj mezi prstama
na nohách, bárs mám obuté enom
švajcpakle. Šak bych sa
šel take opláchnút, ale
plavecký úbor sem si ne−
vzal a na hambářa sa
kúpat nejdu. Stejně, z ni−
čeho nic začalo cosi jaksi
studeno pofukovat, až
sa ňe to nelíbí. Tož vět−
řím, odkáď v takovém
hicu studený větr vane,
a za chvílu je ně to jasné.
To paní Strýčková otev−
řela dveřa sklépku pod
Baštú a ide narážat beč−
ku s pivem. Ja, tož to je
iná, povím si, šak to kú−
pání ně pro dnešek ne−
uteče a bude stačit, když
sa opláchnu a osvěžím
enom tak vnitřně.
Za chvilku už je jedno
orosené na stole, listí
na topolech v okolí pěk−
ně šumí v letním vánku,
na spúzadlách u Bašty
spúzajú děcka užívající si prázdnin
a já sa odměňuju dobře vychlaze−
ným pivečkem po vydařené proc−
házce. Léto a azurové nebe, budiž po−
chváleno.
Poklidným tempem sa dá pro−
cházka zvládnút za půl hodinky, ale
nekdy sa to umí protahnút aj na ho−
dinu, a nekdy eště dél. To když sa
potkáte a zavykládáte s nekým zná−
mým, sledujete rybářa, co zrovna vy−
tahuje z vody úlovek, nebo enom tak
pozorujete samotnú přírodu. Pro
maměnky s kočárkama to ale moc
néni, místama je chodníček dosť
úzký a s kočárkem špatně průjezd−
ný. S děckama, co už kočárek nepo−
třebujú, sa to dá obejít v pohodě.
Šak uvidíte, dyž už nebudete vě−
dět, co dělat a kam vyrazit, třeba
po nedělním obědě, dojdite a Hliník
si zkuste obejít.
Radek Golby Koplík
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Skauti

Rodinný tábor KPS (Klub přátel Junáka)
v Nové Vsi 2015

P

roběhl začátkem prázdnin letos
již podesáté! Opět nás bylo hod−
ně (celkem přes „40 ks“), a po−
byt byl rozložen do deseti dnů, navíc
ta letošní vedra! Přesto jsme posta−
vili 15 stanů, jedny kadibudky a vy−
kopali odpadovou jámu. Taky naše
základna, kterou nám „vyzdobyli“
místní sprejeři potřebovala nutně
nový nátěr. Kdo přijel zavčasu, stihl
tradiční ochotnické divadlo Na Hlíně,
které letos zdařile nastudovalo Tři
bratry, a v jejich podání se nám po−
hádka zdála snad lepší než originál
v kině; asi to bude tím přírodním pro−
středím a srandovním zpracováním.
Co nás trochu trápilo, bylo, že voda
v krytém bazénu v Nové Vsi už ani ne−
osvěžila, naštěstí se nedaleko tábora
nachází koupaliště ve Zbýšově, kde
bývala tradičně studená voda a v le−

tošních vedrech
byla akorát. Vy−
nikající byla ex−
kurze v hasičské
zbrojnici v Brně,
kde se nám do−
stalo perfektního
výkladu o celém
chodu a zázemí
této protiche−
mické jednotky.
Součástí prohlídky bylo také stří−
kání z menší hasičské proudnice a dva
ostré výjezdy do terénu.
Další (ale poněkud drahý výlet) byl
do Armyparku v Ořechově, kde jsme
mimo velmi zajímavé prohlídky ce−
lého areálu bývalé vojenské základy
protivzdušné obrany absolvovali také
střelbu ze samopalu SA−58 (kdo sa
nebál) a jízdu v BVP (bojové vozidlo

pěchoty) v terénu. Tábor byl plný dětí
ve velkém věkovém rozsahu (1−14
let), přesto proběhlo nespočet men−
ších výletů (malá Wilsonka s koupá−
ním, pochod údolím řeky Oslavy po
tzv. Klondyku), her a večerních ohňů
a nechybělo ani táborové letní kino.
Mám za to, že jubilejní 10. tábor KPS
se vydařil a většina účastníků je spo−
Palis
kojena.

NECKY−áda a DUŠA−CUP 2015 na Jezérku
Neděle 21. 6. 2015

L

etošní Necky−áda byla v mnoha
ohledech výjimečná. Za prvé,
prožila „zmrtvýchvstání“, neboť
po několika chudých letech se dosta−
vilo úctyhodných 12 plavidel. Za dru−
hé součástí letošní Necky−ády byl
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velmi vydařený tzv. Duša−Cup (čti
duša−kap), aneb závod duší, jehož du−
chovním otcem je Vlastik Příkaský
zvaný „Rozetka“. Jeho nezměrné úsilí
ve shánění nafukovacích duší z ná−
klaďáků a jejich skladování a údržba

umožnily tento novodobý sport na Je−
zérku letos řádně zpopularizovat:
Duša−Cupu se zúčastnilo 12 soutě−
žících, převážně z řad dospělých.
Příští rok očekáváme nárůst, pro−
to přijďte včas, ať na Vás vyjde duša.
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Seznam plavidel na Necky−ádě na Jezérku 2015:
Název plavidla

Složení posádky

TIKY

Vojta Toman, Šimon Kotásek, David Koplík,
Michal Šupálek, Matěj Gasnárek
Jan Toman
Adam Belanec
Hanka a Alíče Šimečkovi
Petr Macek, Martin Kotásek, Tom Lunga
Vojta Toman
Matěj Kordík
Šmudla, Martin Macek
Pytlík
Martin Jurkovič
Andrea a Aneta Kundratovi
Pája Gajdíková
Palis

COSTA CONCORDIA
BÍLÁ SÍLA
ZTROSKOTANCI
DŘEVĚNÁ PERLA
PARBOSA
ŽRALOK
TITANIK
PLACHETKA
ČERNÁ PERLA
ČTYŘLÍSTEK
KRÁLOVNA NA SUDU

Raftovačka na Hliníku 2015

L

etos proběhla na ratíškovickém
„moři“ již po osmé, a to za účasti
7 posádek a početného diváctva,
tak jako obvykle v předposlední červ−
novou neděli. Tento zdánlivě jedno−
duchý závod vyžaduje po soutěžících
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„pouhé“ přeplutí Hliníku tam a zpět
na raftu v max. 6tičlenné posádce
ve věku 15+.
Jak jsme již za dobu trvání sou−
těže zjistili, dá se to stihnout i do
3 minut, ale to se pak dovídáme

od soutěžících, „že to byli moje nej−
delší (nejhorší) 3 minuty v životě“!
Ale, abych jen nestrašil budoucí
soutěžící, pokud berete závod jako
recesi a dobrý důvod sejít se s přá−
teli a nevadí vám čas okolo 4 minut,
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nemáte žádný problém. Letoš−
ního ročníku Raftovačky se na−
příklad účastnila i těhotná
maminka v osmém měsíci tě−
hotenství!
Z výše uvedeného vyplývá,
že tento závod zvládne snad úpl−
ně každý, takže příští rok po−
slední červnovou neděli na vi−
děnou na Hliníku. Na setkání
se těší realizační tým Junáka
Ratíškovice.
Palis

Výsledky
Název posádky
Čas
1. OBHÁJCI
3:04
2. HODINA PRAVDY 3:23
3.
4.
5.
6.
7.

SPK
PASOK
PONORKA 650
POZDNÍ SBĚR
MINIPONORKA

3:24
3:26
3:31
3:42
4:04

Složení posádky
Hugo, Komplic, Dasty, Piškot, Balda, Widžu
Martin, Lucka, Jarek, Irma Příkaští,
Jeňa a Tomáš Frýdci
Fill, Hub, Sláva, Kuba, Jiřa, Kandahar
Palis, Joka, Šakal, Petřák, Libor, Bob
Essmo, Milda, Wilda, Hrošík, Štěpán, Žofré
Petřáčka, Jirci, Iveta, Michal, Efka, Jarek
Kiwi, Mašinka, Káťa, Maruška, Obroda, Mikuláš

Tábor Squaw a Tuláci v Nové Vsi
12. – 26. 7. 2015

T

ak jako každý rok, i letos jsme byli
utábořeni pod Novou Vsí v ohbí
řeky Oslavy. První turnus nám
vyšel, co se týče počasí, dobře, až na
úmorná vedra. Tento tábor se nesl
ve stylu severské mytologie Vikin−
gů, jejich božstev a tradic. Děti byly

rozděleny do kmenů či posádek dra−
karů (vikingská dlouhá loď s dračí
hlavou na přídi). Toto rozdělení pro−
běhlo hned první den po setmění
během tajemného, pro některé až
strašidelného rituálu, na jehož zá−
věru jsme dětem věštili, co je čeká

a nemine během tábora. Věštba všem
předurčila úkoly, které musely plnit,
a nebyly vždy lehké. Dávaly dětem
zabrat na těle i na mysli.
Hry se věnovaly a byly inspiro−
vány zejména božstvy, jako je na−
příklad Odin, Thor, Loki či Freya.
Velký úspěch slavil vědomostní
kvíz na styl „Chcete být milionářem“.
Děti v něm soupeřily o čest svého
klanu, a jak jinak – pro táborové
peníze, které získávaly za správné
odpovědi.
Mimo her jsme se věnovali kla−
sickým táborovým pracím, jako je
stavba brány, příprava dřeva pro ku−
chyň a na slavnostní táborové ohně,
učení a následnému zkoušení naby−
tých dovedností či znalostí.
Letos byla účast obzvlášť hojná,
doufáme, že to tak zůstane i nadále.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
co se jakkoliv podíleli na přípravě
a realizaci tábora.
Pavel Frenký Foltýn
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Sraz

Setkání spolužáků
a ročníku 1955

L

Inzerce

etošním rokem 2015 se dostává−
me v knize života k zajímavému
místu − k 60. listu. V tomto čer−
venci je takové veliké horko, že se
mně nechce ani pracovat a ani
myslet, psát ale už musím, a to o se−
tkání, které jsme měli 13. června.
Sraz byl před 14. hodinou u kostela.
Po uvítání stiskem ruky pana fa−
ráře Jiřího Čekala jsme se posadili
do lavic. Ten nám sloužil mši svatou
a promluvil i do duše. Paní Marie
Čambalová přečetla z knihy a po−
máhala mu, zpěvačky krásně zazpí−
valy písničky při hudbě varhan To−
máše Hanáka.
Po mši jsme se seřadili před
dveřmi kostela, kde jsme se fotili.
Hlavně děvčata (ženy) byla pěkně
oblečená, učesaná a upravená. Z kos−
tela jsme šli na hřbitov zanést kytici
a zapálit svíčky − uctít památku ze−
snulých spolužáků, na které neza−
pomeneme. Další zastavení bylo
na obecním úřadě. Chodili jsme po−
jednom do zasedací síně a tam nás
každého přivítal pan místostarosta
Radim Šťastný a dal každé ženě
velikou červenou růži, každý se po−
depsal do pamětní knihy a dostal
barevný pamětní list k jubileu. Po−
sadili jsme se a pozorně poslouchali
uvítací řeč, přednes básní a pěkné
písničky zpěvaček s hudebním do−
provodem. A s velkým pohárem vína
po připití, jsme si společně zazpívali
písničku. Tak moc děkujeme všem,
co tam pro nás byli a jak to všechno
pěkně připravili.
Když je nám šedesát,
ohlédnem se zpět
a uvidíme jinýma očima
celičký svět.
Rosu ráno zlatou,
vesničku rodnou
v novém šatě usměvavou.

Veselé děti, vinici rodící,
píseň táhlou a večerem znějící.
Oroseným pohárkem
vinného moku
připíjíme na zdraví šedesáti roků.
Cestou k restauraci Sport jsme si
povídali. Tam nás přivítali někteří
rovníci, co nepřišli do kostela. Posa−
dili jsme se, jak kdo chtěl u pěkně
prostřených stolů. Tonda Bábíček
pronesl krátkou uvítací řeč i s podě−
kováním všem těm, co pomáhali se
zařizováním srazu – setkání. Po pří−
pitku se zpěvem všech jsme se posa−
dili ke stolům a povečeřeli. Pak nám
začala hrát živá hudba (zpěvák z Tě−
mic) a všem se to líbilo, neboť to byly
moderní písničky našeho mládí.
Když byla mezi hudbou přestávka,
hučelo to tam, jako ve včelíně. Kdo
netancoval, tak mohl zpívat nebo si
vyprávět, nebo si vybrat něco dob−
rého k snědku na talíř, jídla bylo
dost, i když oči by jedly, ale žalu−

dek máme jen jeden. A na koláčcích
ke kafíčku si každý pochutnal.
Kluci nám děvčatům záviděli, že
jsme už doma v důchodu. Oni ještě
(kromě invalidních důchodců) musí
chodit do práce. Nyní jsme babičkami
a pomáháme hlídat vnoučátka čas−
těji, než když jsme musely chodit nebo
jezdit do práce. Moje nejmladší vnuč−
ka Martinka říkávala: „Babi, bez prá−
ce nejsou koláče, že?“
Domů odcházel každý, jak chtěl,
třeba kolem půlnoci, ale bylo jich
hodně, co odešli později. A takže co si
nakonec přát? Abychom se ve zdraví
zase sešli za těch 5 až 10 let.
Ať slza bolestí
Ti tvář nikdy nesmáčí,
žal a smutek, ať se Ti zády otáčí.
Zdravé, štěstí, láska a dobrota,
ať jsou náplní dalších let
Tvého života.
Přeje všem rovníkům
Marie Chvátalová
z ulice Zelnice

Hledám ke koupi dům se zahradou, případně byt
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v Ratíškovicích či v okolí 15 km. Tel.: 739 823 546.
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A

JK Animals Cup II

hojky. Po dlouhé době zdraví
Lucky dogs Ratíškovice. Nej−
prve bych chtěla odpovědět na
častou otázku od lidiček, co nás po−
tkávají: „Ano, stále cvičíme a díky
manželům Poláčkovým máme zá−
zemí na Minifarmě Vlasta, za což jim
moooc děkujeme.“
No a teď k hlavnímu bodu dneš−
ního článku. Díky štědrému spon−
zoru JK ANIMALS, který je hlav−
ním distributorem krmiva Samś
Field, pamlsků, hraček a potřeb
pro psy, jsme mohli uspořádat
v sobotu 1. srpna 2015 super zá−
vody, kdy výhrou pro vítěze byly
právě zmíněné granulky Samś
Field, diplom, medaile a poháry.
Každý účastník dostal od hlavního
sponzora cenný dárek v podobě
hračky, pamlsků a vzorečků pro naše
psí parťáky. Lidé na přejímce byli
překvapeni a hlavně spokojeni. Ge−
nerálnímu sponzoru našich závodů
patří opravdu velké poděkování za
všechny eLDéčka.
Závody by nemohly být bez místa
konání, a jelikož se přihlásilo oprav−
du velké množství závodících (sto
týmů), tak by nám bohužel kapacita
na farmě nestačila, a proto jsme
museli hledat jiné řešení. Tady nám
vyšlo vstříct místní fotbalové ve−
dení v čele s panem Petrem Pří−
kaským. Samozřejmě i jim patří
velké díky za umožnění pořádání
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závodu na travnaté ploše, kterou
nám čerstvě posekal Jirka Voříšek,
který k nám byl také velmi vstřícný
a ochotný. Elektriku, kterou jsme
potřebovali na výpočetní středisko,
a jiné potřebné věci k dobrému cho−
du závodů nám zdarma poskytl pan
Svatopluk Stokláska a ráda bych
mu ještě jednou poděkovala za jeho
laskavý přístup.
No a mohlo se začít. Jen mě mr−
zelo, že nepřišly objednané tunely
v barvách naší obce, čímž jsme chtě−
li tak trochu poděkovat za dotace,
které nám obec poskytla na právě
zmíněné překážky, které jsou pro
nás nezbytností. Vaky držící tunely
přišly včas, tak tunely zdobily ales−
poň vaky s nápisem a znakem Ra−
tíškovic.
No a nebyli by jsme to my, aby se
prostě něco nepokakalo. Hned na za−
čátku selhala technika ozvučení, ale
zvládlo se to a jen hudbu si lidičkové
museli prostě přimyslet. Za ozvučení
děkujeme Radimovi Kordulovi i za tu
pozdější opravu mikrofonu. Dalším
nepřejícím byl vítr, který bral altány,
startovky, výsledky a vše, co mu pod
„ruky přišlo“. Další zádrhel se obje−
vil, když jedna nejmenovaná paní
z Ratíškovic i po několika upozor−
něních nepochopila, že nemůže cho−
dit na parkur a nechávat psa očů−
rávat naše překážky. Tato paní byla
i na našich trénincích a i tam byla

upozorněna na nevhodné chování
a přesto se nepoučila. Snad to pocho−
pí z tohoto psaní. O koho jde, víme
my a doufám, že si to přečte a už se
to příště nestane.
No a pak už se nic zvláštního ne−
stalo. Teda stalo, a to, proč jsme se
snažili uspořádat tyto závody. Sešla
se tam bezva parta lidí, některé
známe z našich závodů dříve, ně−
které jsme viděli prvně. Všichni se
snažili a chovali se k sobě i svým
psům ohleduplně, a tak by to mělo
být na všech závodech.
Na těchto závodech měly některé
naše ovečky premiéru, ať už úplnou,
a nebo jen přestupovou do vyšší ka−
tegorie. Jako trenéři jsme byli pyšní
na všechny, protože ukázali, že umí
zaběhnout a že se neztratí. Premi−
éru měla třeba Šárka Macková s Mo−
ninkou, a i když fenka nebyla nikdy
mezi tolika pejsky a cizími lidmi,
byla úžasná a Šárka hezky navádě−
la. Stejně tak její sestra Marťa s Tri−
pem ukázali, že se sehrávají a nebýt
nešťastného pádu Martiny přes
Tripa, byl to moc hezký běh. Marťa
ukázala sportovního ducha a i přes
pád vstala a doběhla do cíle. Za to
palec nahoru.
Dalším závodním nováčkem byl
Radim Kordula s jeho pejskem Si−
dem. I tady si myslím, že nám roste
nadějný tým a blahopřeju k umís−
tění. Šárka Barvíková s Tobim měla
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

Pozvánky

smůlu. Tobišek dnes neměl svůj den,
jednou to byla vosa, která se mu při−
pletla do ocásku, nebo si zrovna v tu
chvilku, kdy měl překonat překáž−
ku zeď, si nemohl vzpomenout, jak
se ta překážka zdolává. Byla to
opravdu smůla, protože časy by měli
opravdu moc dobré. Bohužel i tohle
se stává.
Myslím, že za zmínku jistě stojí
i úspěch naší členky Elišky Mackové
s půjčenou fenečkou Basty a s jejím
pejskem Bobikem. Na stupíncích stál
i další náš psí svěřenec Fram s jeho
paničkou Zdeňkou Zemánkovou. Za−
stoupení jsme měli i v kategorii po−
kročilých, kde se postavila na bednu
Kristýna Veislíková s Lusou a Ar−
gem. A ostudu neudělala ani naše
smečka se mnou a vybojovaly jsme
si nějaké to místečko. Za zmínku
stojí i běh Kikuš Holubové. I když
tréninky má omezené z časových

důvodů, tak Nelda prostě nezapo−
míná a je to pořád šikula. Tomáš Va−
lášek s Theem zaběhli jen jeden běh
a pro menší zádrhel odstoupili z dru−
hého běhu, což si myslím, byla škoda.
Pokud jsem na někoho zapomněla,
tak se moc omlouvám a má u mě čo−
koládu.
Ráda bych ještě zmínila přídavný
běh a hlavně poděkovala všem,
kteří se účastnili běhu pro útulek,
kde se vybralo krásných 3.350 Kč
na pomoc pejskům a kočičkám v útul−
ku ve Bzenci. Penízky eLDéčka
předají při venčení ve zmíněném
útulku.
Pořádání závodů je vždy stre−
sová a nákladná záležitost a každý
má předem danou svou funkci, aby
se závody ubíraly správným smě−
rem. Myslím, že jsme „to dali“ a zvlád−
li velmi dobře. Nejsou přestávky
a jede se v kuse celý den a vlastně

Mikroregion
Nový Dvůr

celý týden před a vypínáte dlouho
po tom, co závodníci dávno odje−
dou. Pak to z vás spadne a je tu jen
příjemná únava nad pocitem – dali
jsme to!
Děkuju všem, co se podíleli na
zdárném průběhu závodů, ať už
eLDéčkám, kamarádům z Hodo−
nína i Kyjova, za sponzorský dar,
za hřiště, elektriku, za bufet paní
Bábíkové, výpočetnímu středisku
z Brna, kterým patří velké díky za
velkou pomoc při závodech. Díky
i mému manželovi Dušanovi, pro−
tože stát celý den na tom pařáku
a posuzovat běhy 100 týmů, kdy
mají všichni 2 běhy a jeden přídav−
ný, je vážně velká oběť. A také dě−
kuju závodníkům, protože bez nich
by to prostě nešlo!
Tak za rok na agility závodu JK
ANIMALS III ahojky.
Lidka Bučková

Hody 2015
Připravte si kroje na ratíškovické hody
mikroregion

9. 10. – 11. 10. 2015

srdečně zve na akce srpen/září 2015
28. 8. 2015

Taneční večer pro seniory
v pátek 28. 8. 2015 od 17 hodin
ve Svatobořicích – Mistříně.
Doprava zajištěna.
30. 8. 2015

Výstava „Rok ve vinohradě a (furt) ve sklepě“
od 29. 8. 2015 do 31. 10. 2015
v konírně zámku v Miloticích.
Zahájení výstavy v neděli 30. 8. 2015 v 15 hodin.
20. 9. 2015

Tradiční Trh místních produktů a řemesel
v neděli 20. 9. 2015 od 13 hodin
na zámku v Miloticích.
26. 9. 2015

Burčákové putování
po mikroregionu Nový Dvůr

Místní organizace KDU−ČSL zve i letos
všechny děti a jejich rodiče na tradiční

Pohádkový les
který se uskuteční

v neděli 6. září 2015
v obvyklé lokalitě „Na Lišinovém“

Beseda o historii
Obecní úřad Ratíškovice
a MO KDU−ČSL připravuje
na 28. října ve školní jídelně

Setkání s minulostí

v sobotu 26. 9. 2015 vinohrady a sklepech
ve Skoronicích, Vlkoši, Vacenovicích a Miloticích.

aneb Co nás spojuje

www.novy−dvur.cz/facebook

s autory knih o Hodoníně Antonínem Kučerou
a Dubňanech Václavem Ilčíkem

Vlaďka Motlová
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A

č výsledky soutěže Ves−
nice roku Jihomorav−
ského kraje, jíž jsme
se zúčastnili po čtvrté, byly
známy ještě týž týden, kdy
nás hodnotitelská komise

navštívila, tedy 11. 6. 2015, tak ofi−
ciální vyhlášení s předáním cen pro−
běhlo v sobotu 15. 7. 2015 v obci
Rudka u Rosic − v obci, která získala
Zlatou stuhu, tedy v rámci Jihomo−
ravského kraje se stala vítězem. Zá−

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Foto: Josef Hanák

Ocenění

Vesnice roku 2015

stupci obce Ratíškovice se tohoto
vyhlášení rovněž zúčastnili, přičemž
jim byl předán Diplom za rozvíjení
lidových tradic a Diplom za vzor−
né vedení kroniky. Obec Ratíško−
vice tímto děkuje paní kronikářce
Martě Kordulové i všem ostatním,
kdo se aktivně podílejí na zachování
naší ratíškovické tradiční kultury.

Umění vchází do dědiny, aneb nevšední to dar

R

oztodivnými zákrutami života se sta−
lo, že keramický sloup s motivy odka−
zující k tradici vína, který vytvořila
paní Ludmila Kovaříková a který se do−
posud – od roku 2009 – nacházel v ra−
kouském příhraničním Poysdorfu, se nyní
nachází před naší ratíškovickou knihov−
nou. V druhém srpnovém týdnu bylo toto
výtvarné dílo převezeno a instalováno tak,
aby se tento komunikačně exponovaný
veřejný prostor stal místem, kde se pro−
cházející člověk může potěšit pohledem
na nevšední ztvárnění vinařské tématiky,
která je pro náš kraj příznačná. Obec Ra−
tíškovice děkuje paní Ludmile Kováříkové
za tento dar.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Slovácký rok 2015

H

istorie Slováckého roku v Ky−
jově se datuje do roku 1921,
odkdy se nejvýznamnější folk−
lórní slavnost koná každé čtyři roky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2015

a navštěvuje ji tisíce příznivců z celé
České republiky, ale i ze zahraničí.
Letošní „folklórní olympiáda“ se ko−
nala opět o druhém srpnovém ví−

kendu, kde se od pátku 14. 8. do ne−
děle 16. 8. na připravených pódi−
ích vystřídala tisícovka účinkujících
z obcí spadajících do oblasti Kyjov−
ského Slovácka.
Ratíškovice se v rámci Slováckého
roku prezentovaly na pódiích v měst−
ském parku, před radnicí, u kostela,
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ale i na samotném hlavním jevišti,
tj. v letním amfiteátru. Dětský folk−
lórní soubor byl vybrán k účinko−
vání v dětském pořadu Teče voda,
voděnka. I když se v souboru pro−
jevila vlna dovolených a táborů,
sedmička děvčat přesto zvládla vy−
stoupení na výbornou. Děkuji zde
hlavně rodičům, kteří nás ochotně
v sobotu po celou dobu doprovázeli.
Starostka obce Anna Hubáčková,
stárek 2014 Michal Blaha a stárka
2013 Jana Tomčalová s „náhradní−
mi rodiči“ Vlaďkou Motlovou a Jose−
fem Koplíkem se zúčastnili krásné
krojové přehlídky, která se konala
před kostelem Nanabevzetí Panny
Marie v Kyjově, kde byly prezento−
vány „hodové kroje“.

Spomínka
na Kyjovský rok 2015
Letošní leto si přisadilo
a svatý Petr přitápjal.
Žluté listí a suchá tráva –
tož, to zbylo.
A déštˇ? Ten odplaval dycky
o kúsek dál.
Dyž v žilách už pěnila sa krév
a pot sa řinúl ze sta pórů,
nadešla přehlídka tanců a barev:
Slovácký rok – svátek folklóru.
Tisícom lidí nevadilo,
že vedro je úmorné a slunko rudé.
O tem už aj bardovi Bezručovi
sa snilo,
že v Kyjově veselo bývalo a bude.
Ulice plné krojů, pantlí a orobinců,
sobotní průvod nebral konec.
Na každém druhém kroku
hromádky kobylinců
a mezi něma halasný zpěv a tanec.
Letní kino nacpané jak strožoch
a lidé u sebe, tělo na tělo.
Ale úsměvy majú děvčica aj staroch
a všeckým pit aj pět sa chtělo.
V nedělu kino znova na prasknutí,
dyž koncert měl Šporcl – huslista.
Kyjovské náměstí taktak,
že vydržalo pnutí
a všady radosť dočista.
A to už sa konec slávy blížil
a chlapé sa spěvem lúčili.
Symbol veselí – máj – sa snížil
a na tvrdú dlažbu
ho společně zhodili.
Tož, Kyjove, bylo to krásné
a bylo teho dosť.
Přejem Ti nebe modré a jasné
a dál dávaj lidom lásku a radosť.
Vojta Koten

Strana 34

V sobotu ve 14.00 hodin začalo „gró“
celého Slováckého roku, a to krojo−
vaný průvod. Ratíškovice byly repre−
zentovány skupinou 65 krojovaných,
za což všem patří vřelý dík. V pořadu
Roztančené náměstí, který se konal
před kyjovskou radnicí, zazpíval
Mužský slovácký pěvecký sbor a žen−
ský sbor Ženušky za doprovodu cim−
bálové muziky Náklo. V hlavním so−
botním programu „Dycky tak bývalo,
aj mosí byt“, jehož autory byli Břeti−
slav Rychlík a Josef Holcman, vystou−
pil mužský sbor a primáši ze Slovác−
ka. Ratíškovické barvy hájili Tomáš
Koplík, Petr Šťastný a Maruška Ost−
řížková. Před samotným vystoupením
mužského sboru byla použita historic−
ká nahrávka z roku 1948, nahraná

Českým rozhlasem Brno, kde zpíval
Slovácký soubor z Ratíškovic. Celý
program doplňovala i projekce sta−
rých fotografií z obce. Autorům dě−
kujeme za krásný a dojímavý pořad.
V neděli byla svěřena prezentace
obce našim nejmladším muzikantům.
V 9.00 hodin se na Masarykově ná−
městí konalo „Setkání mladých cim−
bálových muzik“, kde se představila
spojená cimbálová muzika z Ratíš−
kovic, Vacenovic a Hovoran pod ve−
dením Marušky Ostřížkové.
Děkuji všem účinkujícím a krojo−
vaným v průvodu za reprezentaci
obce, za udržování krojových tradic,
rodičům a prarodičům za přístup a pří−
pravu krojů na Slovácký rok 2015.
Mgr. Jana Koplíková, ředitelka OB

Pikčr, presentó, sorý –
a horko jako v Japonsku

Táboristé

T

o jsou mé nejvýraznější vzpo−
mínky na pobyt v Japonsku. Na
přelomu července a srpna letoš−
ního roku jsem se spolu s dalšími
39 skauty z JMK zúčastnila 23. svě−
tového Jamboree v prefektuře Yama−
guchi na ostrově Honšú. Už během
22 hodin dlouhé cesty jsem pocho−
pila několik věcí – že naučit se jíst
hůlkami se mi vyplatí, že uctivost
Japonců nezná mezí a že nic není
problém. Na trase Praha – Londýn −
Tokyo – Ube jsme stihli všechna le−
tadla a v Ube si nás vyzvedli orga−
nizátoři.

Jamboree je takový svět sám pro
sebe, kde vše funguje tak, jak má.
Na tábořišti se pohybovalo kolem
40 tisíc lidí a jediné, co bylo třeba
udělat pro získání nových přátel,
bylo říct „Hi! Where are you from?“
Atmosféra Jamboree nás pohltila
a život byl i v šedesáti stupňových
vedrech o něco jednodušší.
První den nás čekala výzva nej−
větší, a to postavit podsady, které
jsme si na tábořiště nechali poslat
po moři. Ačkoliv stavět podsady v pa−
desátistupňovém vedru nebylo nic pří−
jemného, přitahovali jsme pozornost
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Centrum Tokya

Letiště Ube

Kamakura temple

Japonci a pan Okamura

všech okolo a život v podsadách byl
určitě příjemnější v porovnání s kla−
sickými stany. Horko nás ostatně
pronásledovalo během celého po−
bytu a klimatizované prostory byly
spásou, které jsme se dočkali je−
nom občas. Normálně fungovat se
dalo až po západu slunce a brzký
ranní budíček byl prakticky nutnost,
protože od šesté hodiny ranní se člo−
věk ve stanu koupal ve vlastním
potu. A tak z nás Japonsko udělalo
ranní ptáčata.
Během programu na Jamboree
jsme měli možnost poznat ostatní
účastníky a s nimi i jejich kulturu
a zvyky. Vždycky se našel někdo,
kdo se s námi chtěl vyfotit (pikčr) –
ať už proto, že někteří účastníci
z naší skupiny měřili dobře ke dvě−
ma metrům nebo protože jsme byli
blonďatí Evropani. Zažili jsme také
dvě „výměnné“ večeře s našimi sou−
sedy z Velké Británie a Japonska,
což byly jedny z nejlepších zážitků.
Obrovskou výhodou a výsadou Jam−
boree je fakt, že pohostinnost a přá−
telství jsou prakticky nekonečné.
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Hiroshima Atomic Bomb Dome

Kdykoliv jsme potřebovali pomoct,
poradit, sehnat surovinu na večeři
nebo se naopak zbavit přebytečného
jídla, stačilo obejít pár sousedních
táborů a vše bylo vyřízeno. Často se
cestou kolem někdo zastavil podí−
vat na náš tábor a při té příležitosti
přinesl presentó – tričko, nášivku,
nálepku. Když Majkl slavil naroze−
niny, na narozeninovou párty se sku−
pinově dostavilo všech 40 japonských
sousedů a všichni přinesli presentó,
čímž Majkla prakticky zahrnuli dary.
Zažili jsme plno zajímavých pro−
gramových aktivit – setkání s no−
vými kulturami, nové informace ze
světa vědy, rozvojová témata nebo
výlet do elektrárny následovaný ná−
vštěvou japonské základní školy.
Navštívili jsme i památník v Hiro−
šimě, a to den před výročím sho−
zení atomové bomby. Ačkoliv je celé
místo plné zeleně a moc krásné, za−
nechalo v nás stísněný pocit a dojem,
že něco podobného se už nikdy ne−
smí opakovat.
Koncem Jamboree ale naše cesta
po Japonsku neskončila. Přesunuli

jsme se do Tokia na tzv. Home Hos−
pitality Programme, kdy místní
skauti hostí ve svých rodinách
skauty z jiných zemí a představují
jim tak svůj běžný i skautský život.
My jsme tuhle možnost měli v městě
Machida, které je jedním z předměstí
Tokia. První noc jsme strávili v tra−
dičním japonském domě pana Oka−
mury, mistra aikida, a jeho ženy
Yasuko, která uměla perfektně ang−
licky. Po tréninku aikida v dodžu (ta−
ková japonská tělocvična) jsme po−
znali japonské skauty a zahráli si
s nimi několik her. Celý program
byl plný nejrůznějších ceremonií,
na které si Japonci velmi potrpí
(uvítací ceremonie, ceremonie na
předání cen, ukončovací ceremonie
apod.). Kromě skautských presentó
v podobě šátků a nášivek skautů
z Machidy jsme dostali i japonské
suvenýry a připravili nám skvělou
Welcome Party s japonskými specia−
litami.
Já jsem jako vedoucí celé skupiny
dostala od japonského předsedy
okresu výtisk Devatera pohádek v ja−
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ponštině od „Karel Čapek−san“.
Kniha s pevnými deskami a ještě
od českého autora je v Japonsku prý
velká vzácnost, takže si toho Káťa−
san (jako já) velmi vážím. Přípona −
san se v Japonsku používá za osob−
ním jménem a jde vlastně o uctivé
oslovení, něco jako pan nebo paní
v češtině. Takže jsme všichni byli
„−san“, protože uctivost je v Japon−
sku na prvním místě. Důkazem toho
je i fakt, že se mi všichni neustále
omlouvali. Prodavačka v obchodě se
mi omluvila, že jí trvalo pár vteřin
mi vrátit několik mincí. Poté se mi
omluvila, že jí dalších pár vteřin za−
bralo zboží zabalit. A někdy se mi
i omluvila za to, že mi trvalo najít
požadovaný obnos v drobných. Ja−
ponské yeny jsou totiž dost matoucí.
Kurz převodu na české koruny je cca
20 Kč za 100 yenů, tím pádem tam
téměř nic nestojí méně než 100 yenů.
Ale i přesto mají mince v hodnotě
1 yen. Pětiyenová mince je zlatá
s otvorem uprostřed a často se dává
jako malý talisman pro štěstí.
Další den jsme se přesunuli k moři
do města Kamakura, ve kterém je
plno buddhistických chrámů. Díky
našemu průvodci Tsukasovi (Tsu−
kasa−san) jsme se dozvěděli víc
o buddhismu jako takovém i ritu−
álech, které se provádějí před mod−
litbou. Večer přišel okamžik, na kte−
rý jsme se těšili nejvíc – potkali jsme
se s našimi japonskými rodinami,
u kterých jsme měli strávit noc. Celá
skupina se tím rozdělila, a tím pá−
dem jsme zažili různé věci. Jedno
jsme ale měli všichni společné – byla
to nejlepší noc během celého pobytu
a všichni jsme si odnesli mnoho zá−
žitků (a presentó). I my jsme při−
vezli české a moravské presentó pro
hostitelské rodiny, takže třeba naše
tradiční japonská večeře proběhla
za zvuků moravské cimbálky (tu
jsem Japoncům podarovala na CD
a oni trvali na tom, že si to musíme
pustit).
Poslední den před odletem jsme
strávili v samotném centru Tokia.
Viděli jsme císařské zahrady a mís−
to, kde stál palác pro místního shó−
guna (de facto správce oblasti jme−
novaný císařem). V Tokiu se snoubí
moderní s tradičními prvky prak−
ticky na každém kroku a zenové za−

Ratíškovický Zvon

hrádky tu stojí ve stínu mrako−
drapů.
Poslední večer jsme strávili v bud−
dhistickém klášteře a měli jsme
možnost navštívit tradiční veřejné
lázně. Uvnitř je prostor oddělený
pro muže a ženy a před vstupem
do bazénků s horkou vodou je po−
třeba se opravdu důkladně umýt.
Pak už se můžete naložit do 40°C

horké vody a v klidu relaxovat. Ačko−
liv to bylo opravdu příjemné, po půl
hodině se mi už z horka točila hlava,
takže jsem se rozhodla, že relaxu už
bylo dost.
Další den jsme se vydali na cestu
proti času zpět do Evropy a po skoro
celodenním cestování šťastně přistáli
v Praze. Arigatou gozaimasu, Japan!
Kateřina Motlová

Ekolamp učí děti
třídit odpad

P

rostřednictvím ekologické a en−
vironmentální výchovy se děti
ve školách učí odpovědnému
chování vůči přírodě i sobě navzá−
jem. Proč je ochrana životního pro−
středí důležitá, pomáhá dětem po−
chopit i školní recyklační program
RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme
si svět, který pořádají kolektivní
systémy EKOLAMP, ASEKOL,
ECOBAT a ELEKTROWIN. Pro−
gram, do kterého se zapojilo již té−
měř 3300 škol po celé České repub−
lice, vysvětluje dětem důvody, proč
je třeba třídit a recyklovat odpady –
vysloužilé zářivky, malá i velká elek−
trozařízení, baterie i jiné druhy od−
padu.
Výchově k ekologii a ochraně
životního prostředí se učily děti
ve školách již za první republiky,
dnešní žáčci se navíc dovídají, jak
šetřit energii a přírodní zdroje, jak
pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dě−
tem se tak dostane nepřeberné
množství nových informací a zajíma−
vých poznatků. Je ale vůbec možné
se v tom všem jednoduše vyznat?
Vezměme si například odpady –
sbírá se vše od papíru, plastů, bate−
rií, zátek až po lednice a bioodpad.
Které z dětí a jejich rodičů například
ví, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou?

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá kolektivní systém EKO−
LAMP, který také vytvořil naučně zá−
bavný portál http://ekolampov.cz.
Ve virtuálním ekoměstečku si mohou
návštěvníci vybudovat šetrné bydle−
ní a vyzkoušet si své znalosti z eko−
logie. Portál také pomáhá dětem po−
chopit, jaký vliv má naše chování
na budoucnost planety. Obyvatelé
Ekolampova plní úkoly, vzdělávají
se, sdílejí své zkušenosti, diskutují
se svými sousedy a při tom všem se
hlavně dobře baví. Zastavte se u nich
na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKO−
LAMP je začlenit problematiku zpět−
ného odběru zářivek do komplexní mo−
zaiky ekologické výchovy. Zářivky
šetří elektrickou energii, ale jelikož
obsahují rtuť, nesmějí končit v běž−
ném směsném odpadu. Sbírají se od−
děleně do speciálních sběrných ná−
dob, které jsou umístěny ve sběrných
dvorech, v obchodech s elektrem, na
městských úřadech a institucích, ale
i v řadě firem. Díky recyklaci se daří
použít více než 95 % materiálu
z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete
na našich webových stránkách.

www.ekolamp.cz
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