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Obecní noviny z ročník 22 z číslo 2 z 2016 z cena 20 Kč

K

Velikonoční trhy
Praha a Titanic

oncem února přišla nabídka
od společnosti Teiko na vystou−
pení do Prahy. Na tuto nabídku
reagovali vedoucí Dětského folklor−
ního souboru Ratíškovice a ženského
sboru Ženušky. Mělo se jednat o dvou−
hodinové vystoupení 1. dubna 2016
na Staroměstském náměstí. Zkoušky
dětského souboru se proto zaměřily,
dle požadavku pořadatele, na pásma
s jarní tématikou. Aby jednotlivé vý−
stupy byly co nejlépe zazpívány
i zatančeny, byly do dětského
souboru povolány i zálohy. Děv−
čata Anička Jirásková, Klárka
Moravcová a Nelinka Gasnár−
ková se ochotně a obětavě zapo−
jila do zkoušek. Také Ženušky

pečlivě zkoušely a dopilovávaly pro−
gram i s cimbálovou muzikou Náklo.
V pátek ráno 1. dubna jsme vyjeli
v brzkých ranních hodinách směr
Praha. Cestou nás provázel vydatný
déšť, ale všichni jsme doufali v před−
pověď počasí, že ve 14.00 hodin bude
svítit sluníčko. Dvě nezbytné za−
stávky byly u „mekáče“, abychom se
vydatně nasnídali a nastartovali ran−
ní kávou. Poté už jsme pokračovali
do prvního cíle naší cesty. Tou
byla výstava Titanic. U vstupu
jsme každý obdrželi lodní lístek
se jménem skutečného cestují−
cího. Byli tedy mezi námi pa−
sažéři jak první, druhé i třetí
třídy.
Pokračování na str. 7
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 42 ze dne 25. 1. 2016
Rada obce:
z souhlasí s dodatkem nájemní
smlouvy na Restauraci Sport na
období výstavby Spolkového
domu,
z souhlasí s účastí obce v soutěži
Vesnice roku 2016,
z projednala dotační management
a zpracování projektu na rozší−
ření odborných učeben ZŠ,
z projednala možnosti podání žá−
dostí o dotace z JMK v oblasti
EVVO a prevence ve školách,
z projednala varianty technického
řešení zprovoznění klimatizace
v Restauraci Sport,
z bere na vědomí informaci o pojiš−
tění vkladů dle novelizace zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách,
z rozhodla, že agenda vedení účet−
nictví bytového domu Ulička 101
a vodovodu Slavín přejde ze sprá−
vy Baník Ratíškovice, s.r.o. pod
Obecní úřad Ratíškovice,
z bere na vědomí jmenování sta−
rostky obce členkou Komise život−
ního prostředí, a to usnesením
Předsednictva Svazu měst a obcí
ČR.
Rada obce č. 43 ze dne 9. 2. 2016
Rada obce:
z projednala odpis pohledávek z let
2008 – 2010,
z rozhodla o tom, že žádost o dotaci
do výzvy IROP č. 19 „Technika pro
integrovaný záchranný systém“
zpracuje RRaJM,
z schválila účetní uzávěrku ZŠ a MŠ
Ratíškovice pro rok 2015,
z schválila navýšení mzdových ná−
kladů na učitelku 1. třídy ZŠ pro
2. pololetí školního roku 2015/
2016,
z schválila zapojení ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice do projektu „Místní akční
plán“,
z schválila uzavření licenční smlou−
vy s OSA,
z schválila uzavření smlouvy se spo−
lečností DILIA,
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z schválila vyřazení majetku HIM,
DHIM,
z vzala na vědomí zprávu o výsled−
cích finančních kontrol za rok
2015,
z schválila Přílohu č. 1 Smlouvy
o dílo a Dodatek č. 1 Přílohy č. 1
Smlouvy o dílo s firmou EKOR,
s.r.o. na svoz, využití a odstra−
nění komunálních odpadů obce
pro rok 2016,
z schválila nájemní smlouvu mezi
Obcí Ratíškovice a Českou teleko−
munikační infrastrukturou, a.s.,
z schválila návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo s firmou POZI−
MOS, a.s.,
z rozhodla o zadání úprav na veřej−
ném osvětlení a ozvučení u bu−
dovy obecního úřadu,
z rozhodla o zpracování projektu
pro sloučené územní a stavební
řízení „Okolí AC Ratíškovice“,
z projednala vypracování projek−
tové dokumentace komunikace
a inženýrských sítí v lokalitě Pa−
dělky pro územní řízení,
z projednala vypracování projek−
tové dokumentace na rozšíření
odborných učeben základní školy,
z projednala změnu nastavení tele−
komunikačních služeb s mobilním
operátorem O2 Czech Republic,
z projednala přesunutí části finanč−
ních prostředků z Fondu bydlení
do obecního rozpočtu s účelovým
využitím na rekonstrukci smu−
teční síně,
z projednala postup zamýšlených
prací na rekonstrukci smuteční
síně (výměna okenních konstruk−
cí, plynofikace).
Rada obce č. 44 ze dne 22. 2. 2016
Rada obce:
z projednala změnu rozpočtu č. 1/
2016,
z rozhodla, že projekt plynofikace
smuteční síně zpracuje Ing. Milan
Hanák,
z schválila inventarizaci majetku
za rok 2015,

z projednala výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
rok 2015,
z projednala výběr pracovníků VPP
do pracovní čety pro rok 2016,
z vzala na vědomí plán kontrol fi−
nančního výboru pro rok 2016,
z vzala na vědomí žádost občanů
o rekonstrukci komunikace v ulici
Krátká,
z seznámila se s žádostí občanů
o přezkoumání zdravotního stavu
lípy v ulici Příční,
z projednala Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace Městu Hodonínu
z rozpočtu obce na financování
příslušného spolupodílu vybra−
ných sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních služ−
bách, ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hodonín
a předkládá ji k projednání zastu−
pitelstvu obce,
z souhlasí s podáním žádosti FK
Baník Ratíškovice o dotaci z Pro−
gramu zkvalitnění sportovního
prostředí v Jihomoravském kraji
na projekt „Instalace WC v are−
álu Baník Ratíškovice“,
z souhlasí s podáním žádosti o do−
taci z programu JMK v oblasti
Požární ochrany pro JSDH na do−
končení elektroinstalace, rekon−
strukci podlah a kuchyňky hasič−
ské zbrojnice.
Rada obce č. 45 ze dne 7. 3. 2016
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
a zřízení věcných břemen,
z rozhodla o zpracování PD pro
územní řízení – komunikace a sítě
pro výstavbu nových rodinných
domů v lokalitě Padělky,
z souhlasí s podpisem Dohody o po−
skytnutí slevy z vyúčtování služeb
elektronických komunikací,
z bere na vědomí sdělení JMK o vý−
voji situace v oblasti financování
sociálních služeb,
z schvaluje výběr daňového po−
radce Ing. Lubomíra Motla pro
zpracování daňového přiznání
společnosti Baník Ratíškovice,
s.r.o.,
z schvaluje podání žádosti o indi−
viduální dotaci z JMK ve výši
1 000 000 Kč na vybudování zaří−
zení pro tělesně hendikepované
návštěvníky Aktivního centra,
z bere na vědomí zapojení obce
do akce „Ukliďme Česko“.
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Rada obce č. 46 ze dne 21. 3. 2016
Rada obce:
z projednala smlouvy o zřízení věc−
ných břemen s firmou E.ON Dis−
tribuce, a.s. a Vak Hodonín, a.s.,
z projednala návrh směny obecních
pozemků s pozemky Lesy ČR, s.p.
ve věci vybudování cyklostezky
do Hodonína (po Pánov),
z schvaluje návrh smlouvy o země−
dělském pachtu se spol. ZERA, a.s.,
z projednala doporučení stavební ko−
mise k stavebním záměrům obča−
nů dotýkající se obecních pozemků,
z vzala na vědomí výsledky jednání
Komise účelového fondu Obce Ra−
tíškovice,

z schvaluje návrh smlouvy o dílo s fir−
mou PRAMOS, a.s. na realizaci
výměny okenních a vchodových
konstrukcí smuteční síně,
z souhlasí s bezúplatným převodem
majetku obce (hudební nástroje,
fotoaparát) do majetku Osvětové
besedy Ratíškovice,
z schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou−
vě o dílo s firmou JaR DIGITAL
group s.r.o. ve věci změny ceny
díla,
z projednala návrh Dodatku č. 2 s fir−
mou POZIMOS a.s., který bude
předložen zastupitelstvu obce,
z schvaluje návrh licenční smlouvy
na bezplatné využívání mapové

Dotazy občanů

H

odně z Vás občanů se mě ptá
na to, co obec dělá, jak rozho−
duje, proč rozhoduje, proč něco
nejde rychleji, atd. Některé dotazy
jsou velmi časté, je vidět, že Vás hod−
ně zajímají, a tak jsem se rozhodla
poskytnout cestou Zvonu odpovědi
všem. Určitě nemáme na obci co ta−
jit a chceme informovat co nejvíce.
Stavba „kulturáku“ –
Spolkového domu
Stavba přes všechny běžné pro−
blémy i problémy neočekávané běží,
souběžně stavíme i kogenerační
jednotku v prostorách dílen, která
bude celý areál Baníku Ratíškovice
včetně bazénu a spolkového domu
vytápět, což klade další velké ná−
roky na koordinaci prací. Řešíme
propojení se stávající budovou Re−
staurace Sport, to je velmi bolestné
pro nájemkyni paní Chvátalovou
a štamgasty (moc se jim i tímto
omlouváme, ale doufáme, že v novém
se to pak vyplatí), prostě velký zá−
přah, ale snad Vám nový Spolkový
dům už brzy představíme v plné
kráse a hlavně v provozu.
Cyklostezka
Ratíškovice – Hodonín
O vybudování cyklostezky do Ho−
donína se obec snaží hodně dlouho.
Největším zádrhelem se stal zábor
lesa, který je v majetku státu svě−
řený do péče Lesům ČR, s.p. Hradec
Králové, který nesouhlasil s vynětím,
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ale přistoupil na směnu za lesní po−
zemky v majetku Obce Ratíškovice.
Následovala řada jednání, posudků,
vyměřování… V současné době Obec
Ratíškovice připravuje cyklostezku
ve spolupráci s Mikroregionem Ho−
donínsko, je již zpracovaná projek−
tová dokumentace pro územní řízení,
a protože cyklostezka vede tzv. na−
turovým územím „Hodonínská doub−
rava“, tak do září 2016 bude ještě
probíhat biologické hodnocení. Obec
zatím významně pokročila v jednání
o směně pozemků, i když nás zdržela
organizační změna u spol. LESY ČR,
s.p., kdy od 1.1.2016 lesní správa
Strážnice (pod kterou náš katastr
spadá) přešla z ředitelství v Brně pod
ředitelství ve Zlíně. V pátek 26. 2.
2016 jsme já a místostarosta osobně
navštívili ředitele LČR ve Zlíně s cí−
lem urychlit práce na znaleckých
posudcích a zdá se, že jsme byli
úspěšní a že snad konečně dojde na
proces směny pozemků, který bude
také náročný, protože ho bude schva−
lovat i ministerstvo zemědělství.
Výstavba rodinných domů
v Ratíškovicích
Územní plán Obce Ratíškovice
schválený v roce 2014 vyčleňuje plo−
chy pro bytovou výstavbu v 6 lokali−
tách o celkové výměře 17,7 ha. Plochy
by byly dostatečné, bohužel je nutné
respektovat vlastnické vztahy, stá−
vající majitele pozemků nelze nijak
donutit k prodeji pozemků, a tak

z

z
z
z

aplikace Geoportál GEPRO stan−
dard s firmou GEPRO, spol. s r.o.,
bere na vědomí informace z Úřa−
du práce Hodonín ve věci snížení
počtu pracovníků VPP pro obec Ra−
tíškovice,
schvaluje výměnu akumulační ná−
drže a úpravny vody pro krytý pla−
vecký bazén,
seznámila se s výsledky granto−
vých řízení pro Obecní knihovnu
Ratíškovice,
projednala smlouvu s RRaJM na
zajištění dotačního řízení projektu
„Technika pro integrovaný záchran−
ný systém“. PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

obec postupně sice vyjednává a od−
kupuje, ale zatím má v daných loka−
litách jen velmi malou výměru a ne−
může pozemky pro stavbu nabízet.
Jedná se o lokality Padělky, Paděl−
ky za humny, Rubanice, U Jezérka
a školy, Dubňanská a Ulička. Nej−
dále s přípravou je obec v lokalitě
Padělky u správní budovy Zery (o vý−
měře 1,8 ha), kde je již zadána pro−
jektová dokumentace komunikace
a inženýrských sítí a obec zde vykou−
pila zhruba polovinu výměry. Ani
poslední jednání s vlastníky pozem−
ků zde však nevedlo k posunu ve vý−
kupu pozemků, ale snad budeme
moci alespoň požádat o územní ří−
zení na vybavení této lokality inže−
nýrskými sítěmi a komunikací, a tím
zatraktivnit pro převody pozemků
zájemcům o stavbu RD.
Nový svoz odpadů v obci
Od března letošního roku jsme za−
vedli nový systém sběru a svozu ko−
munálního odpadu v obci.
Chtěla bych ale především upozor−
nit, že naší společnou povinností,
tedy obce, ale i občanů, je minimali−
zovat vznik odpadů, třídit odpad,
zpracovávat odpad a co nejméně od−
padu ukládat na skládky, prostě co
nejméně poškozovat naše životní
prostředí. Tyto povinnosti nám sta−
noví zákon, nově zavádí i povinnost
třídit bioodpad. Naše obec se snaží
nepřenášet tyto povinnosti jen na ob−
čana, a přestože zlepšuje služby, ne−
zvyšuje poplatky za odpad. Mnozí
z nás si možná ani neuvědomují, že
poplatek za odpad není jen za svoz,
ale i za jeho likvidaci. Máme hodně
dobře vybavený sběrný dvůr a kom−
postárnu, obec využila dotací stát−
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ního fondu ŽP, proto můžeme našim
občanům nabízet zdarma dovoz od−
padu přímo na sběrný dvůr – papír,
plasty, sklo, textil, pneumatiky, sta−
rý nábytek, zeleň, barvy, oleje, po−
střiky, elektro, stavební suť…. Není
to všude běžné. Při třídění odpadu,
jak jsme prověřili i v jiných obcích
a svozových oblastech, skutečně
stačí vývoz běžného komunálního
odpadu 1x za 14 dnů. Samozřejmě
jsou případy, které se musí řešit
(např. v rodinném domě bydlí něko−
lik rodin), ale sbíráme připomínky
(písemně i na webu) a ty skutečně
relevantní se budeme snažit řešit.
Nový systém sběru a svozu bude ofi−
ciálně zaveden od 1. 7. 2016.
Zeleň v obci
Určitě si mnoho lidí všimlo, jak
jsme v únoru a březnu káceli a ošet−
řovali stromy v obci. Loňská červno−
vá událost s pádem stromu u kina
nás vedla k zadání zpracování po−
sudku na zdravotní stav stromů a ze−
leně v obci. Výsledek mě osobně vů−
bec nepotěšil, označených stromů
bylo mnohem víc, než jsem čekala
a rozhodnutí o tak radikálním zá−
sahu do zeleně v obci bylo zrovna pro
mě velmi těžké. Sama sobě jsem po−
skytovala útěchu v tom, kolik jsme
vysadili nových stromů v obci v loň−
ském a předloňském roce (alej Vítěz−
ná, alej za Lišinovým, školní zahra−
da...) a připravujeme i další výsadby.
Takže nejen kácení, ale i jsou a bu−
dou i nové stromy.

Společenská rubrika

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Změna výše měsíčního poplatku
za kabelovou televizi

O

znamujeme všem zákazníkům kabelové televize, že po 3 letech
jsme nuceni, ač velmi neradi, přistoupit k navýšení měsíčních
poplatků jednotlivým domácnostem za distribuci kabelové tele−
vize, a to nejen z důvodu narůstající inflace za poslední léta, dále za stále
se zvyšující poplatky ochranným autorským svazům – OSA (ochranný
svaz autorů), DILIA (divadelní, literární, audiovizuální agentura), OOAS
(Ochranná organizace autorská − sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, Intergram
(nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvu−
kově obrazových záznamů), OAZA (ochranná asociace zvukařů – auto−
rů), FK (fond kinematografie), za nárust nákladů distribučních tras
programů, které jsou průběžně doplňovány dle technických možností
a především přání našich zákazníků, ale hlavně z důvodu nově hra−
zených finančních požadavků společností CET21 spol. s r. o.
a FTV Prima spol. s r. o. za převzaté vysílání svých televizních
programů v kabelové televizi, které jsou v platnosti od 1. října
2015.
z Společnost CET 21 spol. s r.o. – distributor programů Nova, Nova
Cinema, Fanda, Telka, Smíchov
z Společnost FTV Prima spol. s r.o. – distributor programů Prima, Pri−
ma Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima MAX
Viz.: http://www.digizone.cz/clanky/kabelovky−se−brani−platbam−za−
programy−novy−a−primy−bude−jim−to−neco−platne/
Výše uvedená změna poplatků se týká pouze nejnižší programové
nabídky, kde dojde k navýšení o 13 Kč vč. DPH.
Platnost změny od 1. dubna 2016.
Za vzniklé navýšení měsíčního poplatku, které nebylo způsobeno naší
společností, se omlouváme.
Společnost NOEL, s.r.o.

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Kovár Alois
Petrů Tereza
Apoštolová Zuzana
Procházková Anna
Tomečková Klára

Zemánková Věra .................................................. 85 let
Kotásková Blažena .............................................. 85 let
Antošová Marie .................................................... 85 let
Šuralová Bernardina .......................................... 80 let
Zemánek Isidor .................................................... 85 let
Koplíková Anna .................................................... 80 let
Letavková Etela ................................................... 95 let
Dekařová Drahomíra .......................................... 85 let
Macek Josef ........................................................... 80 let
Valkovič Josef ...................................................... 91 let
Dostál Josef ........................................................... 80 let
Buřinský Miroslav ............................................... 80 let

Z našich řad odešli...
Blaha Jaromír ....................................... 66 let
Bábík Jaroslav ...................................... 72 let
Macek Richard ...................................... 86 let
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Svatby...
František Vlček a Dagmar Kučerová
Zdeněk Karas a Petra Kolaciová

JK
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Policie

Z deníku

obecní policie
20. 2. Přijetí oznámení ve 13:05 hod.
od pana XY, že mu někdo rozbil
okno na osobním vozidle. Hlídky
OP celou záležitost sepsala a po−
nechala k dalšímu šetření.
22. 2. Přijetí oznámení v 16:00 hod.
od pana XY, že mu někdo z pole
odcizil 4 ks stromků a pátý zlomil.
Pan XY škodu vyčíslil na 800 Kč.
Hlídka OP celou záležitost zdoku−
mentovala a ponechala k dalšímu
šetření.
23. 2. Přijetí oznámení v 18:32 hod.
panem XY, že mu někdo na jeho
osobním vozidle Škoda Octavia, kte−
ré měl zaparkované na parkovišti
u hřbitova v ulici Vítězná v Ratíš−
kovicích, rozbil zadní malé okno
na straně řidiče. Hlídka OP celou
záležitost zdokumentovala a po−
nechala k dalšímu šetření.
Březen 2016
1. 3. Přijetí oznámení od pana XY,
že se na lesních cestách v okolí
střelnice objevují nástražné hroty.
Hlídka OP celou věc zdokumento−
vala a dala upozornění na místní
kabelovou televizi.
2. 3. Přijetí oznámení v 9:30 hod. od
pana XY, že mu nástražné zaří−

TF & PK

Investice

Leden 2016
25. 1. Přijetí oznámení v 6:30 hod. od
Policie ČR Dubňany, že potřebují
poskytnout součinnost v ulici Zbro−
dek, kde došlo k dopravní nehodě.
Hlídka OP po příjezdu na místo
nehody řídila dopravu po dobu vy−
prošťování automobilu.
29. 1. Přijetí oznámení v 9:15 hod. od
pana XY, že v noci kolem 4:00 hod.
se někdo pohyboval v jeho domě.
Únor 2016
3. 2. Přijetí oznámení v 11:40 hod. od
Policie ČR Dubňany, že potřebují
prověřit oznámení od pana XY,
který nahlásil, že ze strany jeho
sousedů dochází k protiprávnímu
jednání. Po příjezdu hlídky OP a po
prověření situace na místě nebylo
zjištěno žádné protiprávní jednání.
6. 2. Přijetí oznámení ve 14:15 hod.
od pana XY, že jeho sousedi mají
velmi hlučně zapnuté rádio. Hlídka
OP vyrozuměla sousedy, kteří při−
slíbili, že rádio ztlumí.
18. 2. Přijetí oznámení v 11:24 hod.
od pana XY, že mu někdo v lokalitě
Slavín odcizil 4 ks ovocných strom−
ků. Pan XY vyčíslil škodu ve výši
1000 Kč.

zení, které bylo uložené na lesní
cestě v lokalitě za střelnicí, pro−
píchlo pneumatiku od traktoru.
Po přijetí hlídky OP na místo urče−
ní, byla celá záležitost zdokumen−
tována a nechána dále v šetření.
Celková výše škody byla vyčíslena
na 1000 Kč.
Přijetí oznámení v 15:45 hod. od
OSPOD Hodonín, že potřebují po−
skytnout součinnost v rodině XY.
Hlídka OP si k případu přivolala
PČR Dubňany, která si celou zá−
ležitost převzala.
5. 3. Přijetí oznámení ve 20:00 hod.,
že u hospody Na Smyku se snaží
někdo ukrást kolo. Po přijetí hlíd−
ky OP bylo zjištěno, že zámek
od kola odřezával pan XY (maji−
tel kola), který si zalomil klíček
v zámku.
10. 3. Přijetí oznámení v 9:30 hod.
od Policie ČR Hodonín, oddělení
kriminální služby, že potřebují po−
skytnout součinnost ve věci úmrtí
paní XX v obci.
17. 3. Přijetí oznámení ve 20:45 hod.
od pracovnice benzinové pumpy,
že se u ní objevil pes. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení byl
pes odchycen a odvezen do kotce
na místní skládku TKO. Šetře−
ním bylo zjištěno, že pes patří paní
XX, bytem Hodonín. Hlídka OP
paní XX udělila blokovou pokutu
ve výši 1000 Kč za přestupek –
porušení obecně závazné vyhlášky
o volném pohybu psů v obci Ratíš−
kovice.

Hadačuj járek v nových oplůtkách

Z

imní práce na čištění a zpevnění koryta Hadačova járku se nám přesunuly i do jarních dnů. Po odbahnění dna
byly zahájeny práce na zpevnění některých nestabilních míst kyklopským kamenem a současně byla prová−
RŠ
děna i instalace nových oplůtků. Práce jsou plně financovány společností Lesy ČR.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016
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Spolkový dům plný řemesel

P

ráce na výstavbě nového kultur−
ního domu – Spolkového domu
nabírají na obrátkách. Po osa−
zení dřevěné nosné konstrukce na be−
tonový monolit se na staveništi obje−

vují pracovníci mnoha řemesel: izo−
latéři, elektrikáři, topenáři, vodoin−
stalatéři, pracovníci firmy dodávající
kogenerační jednotku či jevištní tech−
niku. Původně velmi strohá hrubá

stavba začíná být obepínána oživují−
cím pletivem kabelů a potrubí. Dobrá
spolupráce a koordinace řemeslníků
dává předpoklad, že časový harmo−
nogram bude dodržen.
RŠ

Inventarizace dřevin v obci

V

edení obce Ratíškovice nechalo
zpracovat na základě generelu
veřejné zeleně inventarizaci −
velkoplošné posouzení zdraví dřevin
v intravilánu obce. Posudek na více
jak 1000 stromů zpracoval Ing. Lu−
káš Lattenberg a Ing. Daniel Matěj−
ka. Součástí inventarizace je vedle
posouzení zdravotního stavu i návrh
opatření. Na základě těchto doporu−
čení bylo přistoupeno nejprve k od−
straňování dřevin, jejichž stav je
havarijní.
RŠ

Navštivte obecní
webové stránky
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www.ratiskovice.com
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7x foto S. Haramiová

Pokračování z titulní strany

První část expozice byla věnována
stavbě a spuštění na moře této lodi.
Měli jsme možnost vidět maketu Ti−
taniku s podrobným popisem jejich
částí. Do další části expozice jsme
prošli autentickou chodbou Titaniku
a mohli zhlédnout kajutu I. třídy,
kajutu personálu, honosné scho−
diště a část jídelny. V poslední části
byly vystavovány předměty např.
zlaté řetízky, kabelky, kufry, lodní
lístky, oblečení, příbory, porcelán,
umyvadlo, kávovar, část lavičky z pa−
luby aj. předměty, které byly vyta−
ženy z hlubin oceánu. Prošli jsme
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

i vodotěsnými dveřmi, které měly
zabránit potopení této lodi. Mohli
jsme si sáhnout i na ledovec u kte−
rého jsme se dozvěděli, zda jsme
měli to štěstí a potopení Titaniku
přežili. Celá výstava byla doprová−
zena spoustou dobových fotografií.
Zvláště dojemná byla poslední část,
která byla věnována Čechům, kteří
se zúčastnili plavby na této lodi. Pře−
kvapila mě znalost a zájem dětí o his−
torii této lodi.
Kolem 14. hodiny jsme přijeli
na Staroměstské náměstí a, světe
div se, přestalo opravdu pršet. Po vy−
ložení hudebních nástrojů a kufrů

s kroji jsme měli dvouhodinové volno.
V 16 hodin začalo naše vystoupení.
Nejdříve se prezentovala cimbálová
muzika, dětský soubor se střídal pra−
videlně na podiu s Ženuškami. V zá−
věru jsme do tance vzali i přítomné
diváky.
Chtěla bych poděkovat všem účin−
kujícím za disciplinovanost při vystou−
pení a reprezentaci. Ratiškovickým,
vacenovickým, rohateckým a hodoň−
ským Pražákům za milé obecenstvo,
rodičům a prarodičům za doprovod
a Sabině Haramiové za fotodoku−
mentaci.
Jana Koplíková,
ředitelka OB
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Úspěchy

M

Marek Blaha

Z Ratíškovic přes Čínu,
USA a zpět

arku, když jsme naposledy psa−
li o tvé umělecké dráze, bylo to
právě v době, kdy jsi ukončo−
val Brněnskou konzervatoř. Uběhly
tři roky. V současné době jsi studen−
tem Hudební akademie muzických
umění v Praze, připravuješ se na zá−
věrečnou bakalářskou zkoušku a ba−
kalářský koncert, obhajobu bakalář−
ské práce „Brněnská filharmonie“.
Dá se říci, že do této doby študácká
klasika.
Ale ty vedle těchto studijních po−
vinností jsi v poslední době hodně
zaneprázdněn cestováním.
Můžeš se s námi podělit o zá−
žitky z těchto cest, a které to
země byly?
Ano, podělím se rád. Těsně po Vá−
nocích jsem navštívil Čínu s Českou
filharmonií a v únoru USA s Českým
národním symfonickým orchestrem.
Česká filharmonie je prestiž−
ní hudební těleso, jak jsi se stal
jejím členem?
Česká filharmonie má program
pro mladé hudebníky s názvem Aka−
demie České filharmonie. Proto,
abych byl jejím členem, jsem musel
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absolvovat konkurz,
kde byli vybráni čtyři
houslisté. Měl jsem to
štěstí, že jsem byl
mezi nimi. Jedná se o
to, že si teď můžu zahrát jakýkoliv
program s touto filharmonií a jako
bonus můžu mít hodiny s koncert−
ními mistry. Tato akademie trvá
pouze dva roky, a jelikož jsem tam
druhým rokem, tak mi to za chvíli
končí.
Co nám tedy řekneš o cestě
do Číny?
Byla to akce těsně po Vánocích,
Nový rok jsme prožili v Pekingu.
Celkový počet filharmoniků, který
tvořil toto těleso byl 99, takže pře−
prava osob zde byla velmi náročná,
ale o to luxusnější. Každý jsme měli
své dvousedadlo v autobuse a jedno−
pokojové apartmá v hotelech, aby−
chom na koncerty byli zcela odpo−
čatí.
Kde se všude koncerty konaly?
Hráli jsme v Šanghaji, Pekingu
a Kantonu. Celkem jsme měli 4 kon−
certy a hrála se převážně česká kla−
sika Dvořák, Smetana.
Jak Vás vnímalo čínské obe−
censtvo?
Bylo velmi srdečné, zvláště když
zazněly čínské národní písně, které
jsme hráli jako bonus programu.
No a co se ti líbilo v Číně nej−
více?
I když po celou dobu v Číně zlobil
smog a vzhledem k nabitému pro−
gramu jsme navštívili pouze Zaká−
zané město, mám hluboký zážitek
z města Kanton, které je na jihu
Číny a leží poblíž Perlové řeky. Je
to starobylé historické město, jehož
kořeny sahají až do 3. st. př. n. l. Bylo
tam příjemné teplo a spousta pa−
mátek.
Před čtrnácti dny jsi se vrátil
z další dlouhé cesty, kde jste
všude koncertovali?
Tentokrát to byla Amerika, nej−
dříve jsme přiletěli do severový−
chodní části USA, konkrétně do New

Jersey. Do města Newark, kde byl
taky první koncert. Další se potom
konaly např. ve státech Connecticut,
Maryland, Severní Karolína, Jižní
Karolína, Florida, atd. Bylo to velmi
náročné na cestování. Projeli jsme
9 států, což představovalo 6 500 km.
Lišilo se koncertování v Číně
a v Americe?
Zatímco v Číně se hrála česká kla−
sika, v Americe to byla hudba např.
od Beethovena, Stravinského, vše
bylo doprovázeno filmovými sketchy
Walta Disneye. Bylo to velmi zají−
mavé propojení hudby se známými
kreslenými postavami od tohoto au−
tora.
Takže publikum bylo dětské?
Ano, část tvořily samozřejmě děti
s rodiči. Ale publikum bylo zastou−
peno všemi generacemi.
Na který koncert nejraději
vzpomínáš?
Byl to určitě koncert v Annapolis
– United States Naval Academy,
tedy pro „mariňáky“. Když jsme při−
jeli, ještě do večerních hodin probí−
hal jejich náročný výcvik. Bylo to moc
milé obecenstvo, zvláště na závěr, kdy
nám dlouho aplaudovali ve stoje.
Velmi mě potěšilo, že po koncertu
na Floridě mě přišla pozdravit ro−
dačka z Ratíškovic paní Zdenka Štu−
kavcová (Ilčíková) s manželem a vnuč−
kou. Bylo to moc příjemné. Děkuji.
Při tak náročném turné zbyla
i chvilka na osobní volno?
Osobního volna bylo málo, ale
např. po koncertu ve Washingtonu
jsme byli alespoň u Bílého domu,
prošli jsme aspoň část New Yorku.
A při koncertování na Floridě jsme
byli na hokejovém zápase „na Jágro−
vi“. Bylo tam 19 tisíc diváků a trou−
fám si říci, že snad polovina byla
Čechů. Sluníčka, moře, vodního
skútru jsme si užili v Tampě.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

Marku, vím, že Český národní
symfonický orchestr v Americe
zastihlo i vyhlašování filmového
Oskara. Protože právě k nomi−
novanému filmu Osm hrozných
od Quentina Tarantina Český
národní symfonický orchestr na−
hrál hudbu.
Ano, bylo to právě v hotelu ve měs−
tě Fairfax ve státě Virginia. Hotelový
personál si nás pak hodně považoval.
Můžeš nám tedy říci něco i ze
zákulisí natáčení?
Hudbu k tomuto filmu zkompono−
val Ennio Morricone, hudební skla−
datel z Itálie, který napsal hudbu
k více než 30 westernům. Nejzná−

mější je určitě hudba Tenkrát na Zá−
padě. S tímto noblesním starším pá−
nem jsme natáčeli nejprve v ate−
liérech v Hostivařích a na podzim
2015 v Londýně v hudebním studiu
Abbey Road Studios, kde nahrávali
i legendární Beatles, Deep Purple
aj. Bylo to náročné nahrávání a pan
Morricone byl velmi trpělivý a pra−
covitý. Jednalo se i o natáčení zla−
tého nosiče k tomuto filmu, který
bude mít pouze omezený počet
kusů.
Marku, škoda že Oskar není
putovní jako např. Stanley Cup.
Mohli jsme tak v Ratíškovicích
vidět toto jedinečné ocenění.

Oskar 2016, který byl udělený
za hudbu, převzal Ennio Morricone.
Nutno podotknout, že hudba byla
ještě oceněna i Zlatým globem a dal−
šími prestižními cenami např. BAF−
TA Film Award, Critics Choice Award.
Takže se můžete těšit nejen na kva−
litní film, ale i kvalitní hudbu.
Děkuji za rozhovor, přeji Ti hodně
osobních i studijních úspěchů při
zvládnutí bakalářských zkoušek,
bakalářského koncertu (Praha 4. 5.),
i při přijímacích zkouškách na ma−
gisterské studium. Těším se na ně−
který z tvých koncertů v Ratíškovi−
cích.
Jana Koplíková,
ředitelka OB

Adéla
Jedním ze čtyř dětí
manželů Lidušky a Mirka
Foltýnových je lékařka –
anestezioložka Adéla,
která se v roce 2013 vdala
a nyní je Macková. Má
právníka Ivo Macka z Ho−
donína, pro přesnost.
Vždycky se dobře učila,
dobře zpívala, vždycky jí
bylo všady plno – je jak
meteorit, dobře ji vysti−
huje mamka, která sama
Adéla Macková−Foltýnová
Vlasta Lokajová
nezapře sympaticky po−
dobné.
Adéla pracuje ve Fakultní nemoc− „Nafrněná“
nici Brno, ale s její prací je to i ji−
V neděli odpoledne 13. března byla
nak. V mezinárodním týmu Lékaři v sále kina Junácká akademie.
bez hranic sloužila nedávno jako
Chci zatleskat ještě i takto pí−
lékařka tři měsíce v Afganistánu. semně za všechno SILNÉ, co na mě
V pátek 4. března nám o tom „nad z našich dětí a jejich výkonů přešlo.
knihovnou“ vykládala… i s obrázky. Neubránila sem sa dojetí a doplnila
Nedokážu dobře vyjádřit pocity, si zraněné vnitřní teplo. Můj potlesk
které jsme v naplněném sálku všich− je i za úžasnou aktuálnost současna
ni měli. Naše odvážná doktorka nám ve vystoupeních.
popisovala, totiž pro nás nepředsta−
A těch novinek ve vystoupení!
vitelné. A to si mnohdy tady na lé− Stínové divadlo nás kolem světa ob−
kařskou péči a vybavení stýskáme… točilo úplně „hmatatelně“, žasla
V době, kdy čtete tyto řádky, už jsem. Vždycky pevně držím palečky
slouží lékařka Adéla Macková−Fol− těm dvěma, co provázejí… Maruška
týnová v Iráku.
a Luk byli dobří, živí! To sa ostatně
Myslíme na Tebe, Adélko...
přesvědčila aj sama naša paní sta−
rostka.
LIDSKOST JE JEDINÁ
Na úplný závěr jsem si nechala
NÁPLAST NA UTRPENÍ!
osobní potlesk pro videoklip Nafr−
Krédo Nadace mezinárodní
něná. Tak to sa PODAŘILO! Holky,
lékařské pomoci.
byly jste přesně takové, jaké teď jste
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

Foto J. Toman

3x o dobrém v dědině

– nádherně barevně proměnlivé od
toho divokého smíchu, až po ten beč
na záchodě. Užili jsme si Vás!
Všichni „akademici“ – děkuju, dě−
kujeme.
Vlasta
Vlasta Lokajová pracuje se šicím
strojem, jehlou, nůžkami, a to v prá−
ci, za kterou jezdí do Dubňan. Dále
pracuje se skromností, usmíváním sa
na každého, pomáháním opravami
„barkemu s barčím“... A naše kos−
telní vzácnost JEZULÁTKO díky
Vlastiným rukám, jejímu citu a umu
má proto tolik krásně vyvedených
šatiček.
K nepřehlédnutí je také Vlastina
jemná a stále přítomná péče o rodiče
– ona totiž pracuje s Dobrým Srdcem
Marta Kordulová,
všude a pořád.
kronikářka Ratíškovic
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Na besedě v DPS

Foto A. Tomanová

A tak jsme si společně
s obyvateli DPS zazpívali
písničku „Nikdy se ne−
vrátí pohádka mládí“.
A v tom se objevila
Luca! Právě byly dva dny
před svátkem svaté Lucie
a v tento den chodí Luca
do všech domácností, vy−
metá každý koutek a zá−
roveň omete každého člo−
věka od všech nemocí.
Pak už jsme se posu−
nuli k času vánočnímu
a zazpívali si společně
„Na Vánoce dlouhé noce“
a několik dalších hezkých
koled.
Pásmo koled a písní
uzavřela děkovná píseň
„Veliký Bože náš“, kterou upravila
naše kamarádka Iva Příkaská.
Na úplný závěr jsem vzpomněla
situaci u nás i v celém světě a přáli
jsme si všichni od Ježíška nejen
zdraví, ale i světový mír, takže naše
úplně poslední společná písnička
byla „O míru“.
„Mír, to je tichá zahrádka,
na které stát bych chtěl,
mír, to jsou něžná poupátka,
bzučení malých včel...“

B

yl adventní čas, čas dlouhých
večerů, které si krátíme u tele−
vize nebo besedujeme, povídá−
me si a také si společně zazpíváme.
Také my, Robky ze Séčky, jsme
zašly na besedu za obyvateli domu
pečovatelské služby. Zavzpomínali
jsme všichni na staré dobré časy,
kdy se odrhala turkyň. Při té příle−
žitosti se tenkrát vyprávěly různé
obecní novinky, pohádky a pro děcka
se vyrobilo několik „šašků“ ze šústí.
Tyto pak dospívající dívky zanesly
pověsit na kliku a navíc ji ještě po−
mazaly černým krémem mladým
chlapcům „na potvoru“.
Taky se ještě v dobách ne tak
dávno minulých drávalo peří, a tak

jsem se našich posluchaček zeptala,
zda by některá z nich trochu toho
peří náhodou neměla.
No, neměla žádná, a tak jsme si
uvědomily, že dnešní moderní doba
už o peřiny nestojí. Možná kvůli aler−
genům si dnes lidi raději vyberou ovčí
rouno nebo duté vlákno. No a teď jsme
u toho! Říkávalo se, že „husí chmýří
všechno smíří“. A dnes je toho chmýří
velice potenku, a podle toho to v dneš−
ních rodinách taky vypadá. Samá
hádka, hned rozvody a nedá se nic dě−
lat, proto−
že „jak si
kdo uste−
le, tak si
i lehne“.

Teresie Dobiášová

Keramika
T

ak jsme se opět sešly na keramickém tvo−
ření. Evka Chovancová a Jana Koplíková se
s námi podělily o zkušenosti z keramiky
a my jsme si tak mohly před Velikonocemi vy−
tvořit velikonoční vajíčka, slepice, ale i květi−
náče, vázy a jiné dekorace.
Za trpělivost bychom chtěly poděkovat i paní
učitelce Renatě Antošové, která nám vyčlenila
čas na vypálení výrobků v keramické peci.
Děkují děvčata z keramiky Jany a Evky.
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Radek Sotolář −
průvodce časem
moravských vín

R
Mykologie

atíškovičtí vinaři − zahrádkáři uspořádali
v předvečer Zeleného čtvrtku pro sebe i ve−
řejnost přednášku, v rámci níž Ing. Radek
Sotolář z Mendlovy univerzity přítomné audito−
rium provedl hodnocením kvality úrody morav−
ských hroznů a vín od roku 1996 po ročník 2015. Sou−
částí večera, který se uskutečnil v prostorách jídelny
naší základní školy, bylo i okoštování některých star−

ších ročníků vín a poté i vín mladých. Nejlépe hodno−
cené ročníky byly 2006 a ten 2015, což vinaře těší, neboť
loňské víno je ještě v bečkách a není ho málo.
RŠ

Houbařské novinky

V

jednom lidovém rčení se říká:
„Když jsou brzy Velikonoce,
bude brzy i jaro.“ A ratíškovičtí
houbaři mohou tuto letošní skuteč−
nost potvrdit. Termín tradičního za−
hájení houbařské sezony, symbo−
lické otočení klíčem, se ustálil vždy
na konec druhé březnové dekády.
Někdy bývají vděčni za jen malé
množství plodnic ohnivce rakous−
kého, jindy se jim v košíku objevují
už i první smržovité houby. Tak tomu
bylo i letos, kdy se v listnaté části
Dúbravy objevily první plodnice
ucháče obrovského, výborné a jedlé
houby. Jeho protikladem je jedo−
vatý ucháč obecný, který si oblíbil
borovicový les na písčitém podkladu
a v tomto substrátu si libuje i jedlá
destice chřapáčová, kterou se během
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

odemykání také podařilo najít. Tyto
tři druhy jsou tak dokladem o brz−
kém nástupu jara, které pro zmiňo−
vané milovníky „tajemných plodů
lesa“ začalo v sobotu 19. března. Už
se stalo jakousi nepsanou tradicí,
že akt „odemykání lesa“ se uskuteč−
ňuje v Rúdníčku, kde se tyto vzpo−
mínané plodnice objevují. Tady také
houbaři slíbili lesu, že se k němu
i houbám budou chovat šetrně (od−
borníci by použili odporné slovo envi−
romentálně), popřáli také bezproblé−
movou konzumaci houbových jídel,
otočili symbolicky klíčem, připili
na zdraví a pozdravili les tradičním
zazpíváním Dúbravěnko zelená.
Přestože by si mohl nezasvěcený
říct, že když houby nerostou, tak
mají houbaři zimní spánek, opak je

pravdou. Část z nich se účastnila
12. 3. koštu hub v Nivnici, odkud si
cenu za druhé místo (ze šestatřiceti
vzorků) odvezl Michal Příkaský.
Košt obohatila svými melodiemi
i countrykapela, vystoupily zde děti
z mateřské školky a ratíškovičtí po−
vídáním o houbách Huby z huby
doprovázené fotografiemi Ladislava
Špety.
Spolu s OÚ a ZŠ se houbaři při−
pravují na ratíškovickou premiéru
Dne Země (21. 4.) a také na podob−
nou akci v hodonínské zoo, kde se
na programu podílejí už řadu let.
Mezi další aktivity patří i spolupráce
se správcem obecního lesa Františ−
kem Bábíkem při přípravě informač−
ních tabulí na zamýšlené naučné
stezce a také chystání podkladů pro
připravované houbařské pexeso.
Nedílnou součástí houbařského
života je i sledování novinek. Mezi,
alespoň podle mne, velice zajímavé
informace patří i konstatování, že
se prokázala konzumace ftalátů (lá−
tek, z nichž se vyrábí na příklad PET
láhve), houbičkou s názvem srpov−
nička špičatovýtrusá. Houba, která
napadá například cukety, či kořeny
cibule kuchyňské, dokáže redukovat,
přeměňovat látky, o kterých se mys−
lelo, že jsou nezničitelné. Mimo jiné
tyto uměle vytvořené látky zná lid−
stvo teprve sedmdesát let a jak vi−
dět, příroda si s nimi snad (i za po−
moci baktérií) dokáže poradit.
Všem čtenářům Zvonu přeje jen
pozitivní novinky Vašek Koplík, pre−
zident mykologického kroužku.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku
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Zajímavosti

na Sportě, ale v ,,Re−
stauraci U Klimešů“
(Bumbes). Za možnost
pořádání koštu SPK
mnohokrát děkuje. Košt se konal
6. 3. 2016, kdy v nedělních odpoled−
ních hodinách mohlo 32 degustá−
torů okoštovat 13 vzorků naložených
utopenců v sladko−kyselém nálevu
a ohodnotit známkou 1 (nejhorší) až
10 (nejlepší). Následným zprůměro−
váním je pořadí následující:

Košt utopenců

T

ak jako v minulých letech, tak
i letos se uskutečnil 4. ročník
koštu utopenců, který již tra−
dičně pořádá SPK. Z důvodu pokra−
čující výstavby nového Spolkového
(kulturního) domu a jeho napojení
na Restauraci Sport se letošní roč−
ník neuskutečnil na tradičním místě

Krasospolek

O

krašlovací spolek obce Ratíško−
vice, zkráceně Krasospolek, má
za sebou první nesmělé krůčky
po ulicích a chodníčcích naší líbezné
obce. Co jsme od prosince roku 2014,
kdy byl spolek oficiálně založen, vy−
mysleli a zrealizovali?
Zaměřujeme se na nenásilné a jem−
né působení na životní a sociální pro−
středí kolem nás, stavíme na pevných
základech, které nám komunita naší
obce nabízí a zkoušíme přetvářet šedá
a nudná zákoutí našich každodenních
životů v barevná a zajímavá místa,
která potěší nejen oko, ale i ducha.
Krasospolek nabízí lidem se zajíma−
vými myšlenkami a nápady pomoc
při jejich realizaci. A jsme rádi, že ta−
kových lidí není v naší obci málo, do−
konce už musíme některé nápady i od−
mítat a vytvářet pro ně pořadník.
Páteří našich aktivit je pravidelné
setkávání rodičů s malými dětmi
v Obecní knihovně. Maminky se při−
jdou odreagovat, vypít si kafe a popo−
vídat o společných tématech (věčná
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rýma, co budeme dnes vařit, jak ty děti
rostou, atd.), zatímco děti si zkouší
říkanky a pohybové aktivity a mi−
moděk tak navazují první přátelství
a oťukávají se v cizím prostředí. Obec−
ní knihovna je vůbec krásným mís−
tem k setkávání − takový středobod
našich porad a aktivit. Napadlo nás
i vtipné přirovnání: pokud je Obecní
úřad mozkem obce, je knihovna jejím
bijícím srdcem (školní jídelnu už si
každý k tělesnému orgánu jistě při−
rovná sám :)). Navíc v osobě paní
knihovnice Krasospolek našel spříz−
něnou duši, vždy připravenou s čím−
koliv pomoci. S knihovnou se pojí
ještě další činnosti − besedy se zajíma−
vými osobnostmi a promítání doku−
mentárních snímků z festivalu Je−
den svět. Už čtyřikrát jsme se mohli

1. místo − Jaroslav Procházka
(Sláva) s průměrem 7,59
2. místo − Filip Kundrata (Fill)
s průměrem 7,37
3. místo − Petr Koplík (Petřák)
s průměrem 7,19
4. místo − Zuzana a Jakub Kordulovi
s průměrem 7,15
Děkujeme všem, kteří se nebáli
obohatit košt svými vzorky. Dou−
fáme, že se za rok opět sejdeme.
SPK

první pátek v měsíci sejít
u sklenky dobrého vína,
zhlédnout zajímavý do−
kument a poté si o něm
i v klidu povykládat. Tyto
diskuze se pak často zvr−
hávají i v jakousi neplá−
novanou schůzi Kraso−
spolku a řeší se různá, více
i méně závažná témata.
Třeba partyzánské za−
hradničení, které jsme le−
tos realizovali už podruhé
(výsadba cibulek krokus−
ků a sněženek na prázdné obecní
pozemky) nebo zapojení se do akce
Ukliďme Česko, kdy pobíháme po
škarpách a remízkách v obci a sbí−
ráme odhozené PET lahve a jiné ha−
rampádí, které si tam někdo odložil,
a už nevyzvedl. Letos se do úklidové
akce zapojujeme podruhé, tentokrát
s podporou dalších enviromentálně
zaměřený ratiškovských spolků − zas
toho uklidíme víc! Když se poštěstí
a napadne v naší globálně oteplené
obci trocha sněhu, vyhlašujeme sou−
těž o nejkrásnějšího sněhuláka. Zú−
častnit se může kdokoliv, kdo zašle
fotku s bílým krasavcem postaveným
v katastru Ratiškovic. Hlasujeme tra−
dičně pomocí formuláře na našich in−
ternetových stránkách (krasospolek.
ratiskovice.net) a hlavní odměnou
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

jest umělecké dílo uhnětené z hlíny
paní Ludmilou Kováříkovou − viz foto.
Tady nám jde prostě o to, vyhnat děti
v zimě ven od internetu, Playsta−
tionů a X−boxů a nechat si je vlast−
níma zmrzlýma rukama uválet ty tři
koule a vystavit je na ulici před dům,
a tak okrášlit okolí a zpestřit kolem−
jdoucím Ratiškovijákům zimní pro−
cházku. Letos anketu vyhrála MŠ
U Jezérka s neuvěřitelným počtem

160 platných hlasů. Nejčerstvěji re−
alizovanou událostí je zdobení Sko−
řápkovníku ratiškovského, který
vyrostl v parčíku před obecním úřa−
dem. Dík patří mateřským školkám,
družinám, rodinám i odvážným jed−
notlivcům, kteří přišli zavěsit svoje
ozdobená velikonoční vajíčka, a tím
jemně a pozitivně ovlivnili dění v naší
obci k lepšímu, neboť jsme součástí
jedné velké komunity a aniž bychom

si to uvědomovali, životy nás všech
se navzájem dotýkají jako vlákna
v prostěradle.
Chcete−li se připojit, poradit či
pomoci, sledujte náš web či Face−
bookové stránky nebo přijďte na kte−
rékoliv z našich setkání a dejte se
s námi do řeči. Rádi Vás vyslech−
neme!
Tým Okrašlovacího spolku
obce Ratíškovice – Krasospolku

V

pátek 18. března se díky nápadu Vlaďky Motlové
a iniciativě Krasospolku objevil v Ratíškovicích nový
druh stromu. Jedná se o Skořápkovník ratiškov−
ský, latinsky zvaný Gallus ratkus. Je to endemitická dře−

vina, vyskytující se
pouze v jediném exem−
pláři v lokalitě parčí−
ku před místním obec−
ním úřadem.
Květy se objevují
podle lunárního ka−
lendáře a jsou závislé
na datu prvního úplň−
ku po jarní rovnoden−
nosti. Kvetou vždy
týden před až týden
po Velikonocích ve
všech možných bar−
vách a mají typický
tvar vajíčka. Počet
květů je odvozen od
iniciativy Ratiškovjáků a o ty první se postaraly děti
z Mateřské školy Sluníčko. Doufejme, že se stromek ujme
a z letos ještě nízkého vyroste v příštích letech pořádný
strom.
Irena Bařinová
Foto I. Bařinová

Foto L. Foltýnová

Skořápkovník

Řehtání

v Ratíškovicích

V

íte proč se na vesnici řehtá nebo hrká? Proto−
že zvony na Zelený čtvrtek odlétají do Říma
a vrací se na Bílou sobotu po západu slunce,
kdy se slaví slavnost Vzkříšení. Hrkání je sice
známé od středověku, ale hrkačky a řehtačky
známe až od 16. století. U nás je tradice popiso−
vána od poloviny 19. století.
My jsme se poprvé sešli na Velký pátek o půl jede−
nácté dopoledne. Začali jsme křížovou cestou v kos−
tele a pak jsme šli hrkat po vesnici. K hrkání jsme
používali dřevěné hrkačky do ruky, klepače půjčené
z kostela, někdo měl nově vyrobené tragače a někdo do−
konce tragače po svých prarodičích. Vedli nás maminky
a tatínci. Začali jsme u DPSky, pak jsme pokračovali
na hlavní zastávku, šli jsme kousek po Rohatecké k obec−
nímu úřadu a od něj po ulici Dědina zpátky ke kostelu.
Na závěr jsme se všichni vyfotili. Podruhé jsme se sešli
na Bílou sobotu v 7 hod ráno. Tentokrát nás vedli ta−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

tínci a trasu trochu pozměnili. Nezapomněli jsme se za−
stavit u domu paní starostky a na závěr jsme pořádně
zahrkali u DPSky. Hladoví jsme pak utíkali k farnímu
centru, kde nám maminky připravily snídani a pan fa−
rář ji požehnal. Pochutnali jsme si na vánočkách, bá−
bovce a čaji a pan farář nás odměnil sladkostí.
Už se těšíme na příští rok i na to, že nás bude třeba víc.
Amálie Mokrá (6.B) a Klára Vacenovská (4.B)
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Historie

L

Na Marka

zasaď oharka

askavý a tolerantní čtenář či čte−
nářka Zvonu mně snad promi−
nou, že se ještě jednou vrátím
k povídání o historii obce s názvem
Setkání s minulostí. Proč? Shora
uvedené starobylé pořekadlo udáva−
jící agrotechnický termín pro výsev
jedné z nejvíc konzumovaných země−
dělských plodin mě napadlo při pří−
pravě na zmiňovaný počin.
Ve bzeneckém Urbáři Jana Kriš−
tofa Pruskovského z roku 1604 je
stať, kde se uvádí mezi spoustou ze−
mědělských komodit, ze kterých se
odevzdával desátek, i tyto, cituji:
„Když se ovoce obrodí, může se ze
zahrad a vinohradů zvláště Rouba−
nic panských dostávati hojně rozlič−
ného stromového ovoce, do kol sto
a dvaceti měřic. Dále oharky a ci−
bule, kdy se obrodí, může se toho se−
brati, kdy platí do roka 600 měřic.“
I když u tohoto zápisu je vespod po−
znamenáno jinou rukou: „Pamatuj
na pravdu a nelži tak hrubě.“
Zdálo se mně to až nereálné,
že by se okurky pěstovaly už tehdy
a vzal jsem v potaz Zahradnický slov−
ník naučný a zjistil, že okurka setá
Cucumis sativus pochází z úpatí Hi−
malájí, kde ji znají 3 000 let. Odtud
se rozšířila na východ, ale znali ji kon−
zumenti už v antickém Řecku i Ří−
mané. Zbytek Evropy ji poznal v 16.
a 17. století. V České republice se s je−
jím intenzivním pěstováním začalo
ve století 19. A pěstovaly se hlavně
v Polabí, na Hané a Jižní Moravě.
Ovšem nejnovější archeologické ná−
lezy z Mikulčic dokládají jejich pěs−
tování už v době Velké Moravy.
Josef Hanák v Pamětech
města Bzence z roku 1919 uvá−
dí mimo jiné i to, že za držení
Bzence a tudíž i Ratíškovic
moravským markrabětem
(panem marchionem) Janem
Jindřichem, kolem roku 1350,
bylo v městě již tehdy rozší−
řené vinařství a ovocnictví.
„Pěstovati vinnou révu a cizo−
krajné druhy ovocných stromů
jako broskve a meruňky na−
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učili se Bzenča−
né bezpochyby
od velehrad−
ských cisterci−
áků.“ Ti totiž
měli ve městě
také svůj podíl.
Takže přes velehradský cister−
ciánský klášter patrně vedou stopy
pěstování okurek do našeho okolí.
Ještě trochu k těm číslům a jed−
notkám. Měřice byla buď dutá, nebo
váhová míra a obnášela 61,487 litru,
nebo kilogramu. Takže počátkem
17. století se ve Bzenci vyproduko−
valo kolem 37 000 l okurek a cibule,
což je kolem 22 tun. O třista let poz−
ději v roce 1918 se tam uvádí plocha
pěstovaných okurek 47,73 ha (cibule
a česneku na 37,58 ha, zelí 77,l ha,
petržel 13,56 ha a mrkve 23,01 ha).
Ty dvě posledně jmenované plodiny
uvádím kvůli popěvku: „Bzenčan má
mrkvičku, petržel, ředkvičku, tragač
před sebú…“
Dovolím si ještě několik postřehů
z historie pěstování. Přestože jsou
okurky i v ČR historicky pěstovanou
plodinou, o čemž svědčí názvy Měl−
nická, Mladoboleslavská, Kouřimská
i Znojemská okurka (ale Bzenecký
oharek−kvašák), prim ve šlechtění
mají v Holandsku. Odtud se také
od půlky šedesátých let minulého
století dováželo drahé hybridní osi−
vo stupně šlechtění F−1. A protože
to bylo za devizy − a těch nebylo −
vydávalo se tehdejším JZD a stát−
ním statkům až po 9. květnu. Okur−
ky totiž vzchází za 6−8 dní takže

Sběr okurek u Rúdníka

vzešly až po „zmrzlých“ a nemuselo
se podsévat a znovu kupovat drahé
osivo.
Do roku 1984 nebylo až tak slo−
žité okurky pěstovat, od léta toho
roku se pravidelně vyskytuje obá−
vaná plíseň okurková Pseudopero−
nospora cubensis a bez použití che−
mických postřiků okurky prakticky
nelze sklízet.
Kolem 15. srpna, svátku Nane−
bevzetí Panny Marie, bývala (a je)
ve Bzenci tak zvaná „oharková púť“,
která se vyznačovala mimo jiné
i „kvašákama“, mléčně zkvašenými
okurkami. Bývaly doby, kdy v ten čas
byly stánky i pole stále ještě plné
okurek, které plodily třeba ještě
v září a právě plíseň okurková je pří−
činou, proč v půlce srpna okurky
nakládačky už prakticky nejsou k do−
stání.
Možná je potřeba i připomenout,
že okurky salátovky se pěstují
ve sklenících prakticky po celý rok,
ale nakládačky se pěstují venku
na polích a mají vegetaci omeze−
nou i tím, že když je jen 10°C, tak
už nevegetují. Ideální je teplota
20 – 26°C.
Až ve 20. století se od salátnic od−
dělil typ nakládaček a v šedesátých
letech přineslo zásadní změnu v cha−
rakteru odrůd všech typů
okurek hybridní šlechtění.
Původní okurky totiž plodily
většinou až na postranních
nopech (výhonech), na tom
hlavním byla spousta samčích
květů a málo samičích. Proto
se kdysi okurky na hlavním
výhonu zaštipovaly. V součas−
nosti se moderní šlechtění za−
měřuje hlavně na nehořkost
plodů, přerůstání, převážně
samičí květenství, odolnost
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k méně příznivým podmínkám a re−
zistenci k chorobám.
A ještě jedna vzpomínka, okurky
se poměrně dost nejen pěstovaly, ale
i vykupovaly pro tehdejší Frutu (já si
pamatuju, že to bylo přes svaz zahrád−
kářů − Jan Bureš a Janek Šťastný)
a třídilo se do pěti tříd od jedničky
po čtverky a přerostky, ty se použí−
valy na salát či na kvašení. Někteří
pamětníci uvádějí, že v padesátých le−
tech se okurky vykupovaly na místě,
kde je nyní zdravotní středisko a vy−
kupoval je tam Vojtěch Příkaský.
Největší úroda byla v roce 1982, kdy
se za nadsmlouvané množství vyplá−
cel jen zlomek ceny. I přesto se našli
takoví pěstitelé, kteří si za jednu se−
zonu vypěstovali okurek na plynový
kotel. Tehdy stál asi 15.000 Kčs.
Uvedu i jeden pochybný údaj z míst−
ní kroniky, kde se uvádí, že Jan An−
toš měl mimo jiné dodat 250 q oku−
rek. Podle mne tam chybí desetinná
čárka, mohlo by to být 250 kg. Sho−
dou okolností se v tom samém roce
zakládalo první JZD a okurky se
nasely na dvou hektarech.
Takže v pondělí 25. dubna sáčky
s osivem a snad nám je „zmrzlí ne−
sežerou“, i když někteří nedají do−
pustit na „oharky Antoníčkovské“
vysévané 13. června, ty by už zmrz−
nout neměly a prý už se jich ta plí−
seň také tolik nechytá.
Oharečky, oharečky, oharky
ešče že vás rozdělujú na tálky
kdo vás najde ten vás pozbírá
už je plný kýbl, plná kabela
Do bedýnek nasypem ty najvětší
do kapse sa vlezú enom najmenší
daj nám Bože silu takovú
nech ich šťastně donesem domú
Tam ich potom dáme
friško do sklenky
šak oharkú sú plničké Padělky
co nezíme to si prodáme
dyť s něma jak s vlastníma děláme
Nech sa skladník Kreml s Frutú
hádá o třídy
šak my sme dom enom žluté nosily
pokrútěné sme daly do beden
nevzaly sme si žádná ani jeden.
Takovouto častuškou si družstev−
nice připomínaly sběr okurek v JZD
v Ratíškovicích na výroční schůzi
v roce 1965. Pro úplnost dodávám,
že v roce 1964 jich družstvo vypro−
dukovalo 134,5 tuny. V roce 1970 to
bylo 10,9787 t/ha za 2.30 Kčs za 1 kg
a v roce 1971 to bylo 11,80 t/ha za
3.70 Kč, to značí větší podíl „jedni−
Václav Koplík
ček“ a „dvojek“.
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Fotbalisté Dukly

R

atiškovští fotbalisté v dresu
Dukly při zápase s nej světo−
vým mužstvem − brazilským FC
Santos v Mexico City
Na konec fotba−
lové série bych jako
„třešničku na dor−
tu“ chtěla napsat
o dvou hráčích, kte−
ří z našeho doroste−
neckého týmu pře−
šli při absolvování
základní vojenské
František
Kordula
služby do toho nej−
prestižnějšího –
fotbalové Dukly Praha. František Kor−
dula (Fajza) se po dvou letech vrátil
zpět, Josef Vacenovský v Dukle zůstal
a dostal se až do fotbalové síně slávy.
V té době se Dukla stala třikrát po
sobě mistrem v ligové kopané a mohla
také reprezentovat Československo
v zahraničí. Mezi to nej patřilo turné
po Střední a Jižní Americe na přelomu
let 1958 – 1959. Odjezd se uskutečnil
22. 12. 1959 a naši fotbalisti strávili
Vánoce při teplotách kolem 30°C. Je−
jich cesta vedla z Prahy přes Amstero−
dam, Curych a Lisabon, s přistáním
na ostrůvku Sal Island v Kapverdách,
a posléze přes Kostariku a venezuelský
Caracas do Mexico City. Samotná doba
letu z Prahy do Caracasu byla podle
Františka Korduly přes 28 hodin čis−
tého času, nebyla do ní započítána doba
mezipřistání a problémů s čekáním
na víza. Češi strávili v Americe také vá−
noční svátky, kvůli velkému časovému
posunu „jsme sešli do jídelny na oběd,
čili doma už bylo po štědrovečerní ve−
čeři. U nás je nyní 20.00 hod. a my
obědváme tady ve 14.30. Před obědem
jsme připíjeli na zdraví našich doma.“
Během tohoto fotbalového turné se
uskutečnilo pět mezinárodních utkání
v San José, hlavním městě Kostariky.
30. 12. 1958 hrála Dukla Praha s kos−
tarickým LD Alajuelense 4:0, 1. 1. 1959
to bylo utkání s CD Saprissa 1:2 (gól
dal Josef Vacenovský), 7. 1. 1959 pro−
běhl zápas Dukly s brazilským AC
Bangu 0:1. 11. 1. vyhrál náš tým v je−
diném mimoturnajovém utkání nad
CD Punta Arenas 7:1 (gól dal i Franti−
šek Kordula) a 18. 1. dostali naši 1 gól
od CS Herediano.
Další utkání už byla v Mexiku. 25. 1.
při zápase Dukla vs. CF América bylo

skóre 2:4, za
velmi nepříz−
nivého počasí
dali góly Jo−
sef Vacenov−
ský a Jan Bru−
movský. Při
tomto utkání
museli naši
Josef Vacenovský
hráči před zá−
pasem i v pře−
stávce použít kyslíkové přístroje. 1. 2.
byl výsledek Dukly s druhým nejlep−
ším mužstvem Mexika CSD León
2:0, oba góly dali ratiškovští fotba−
listé a Josef Vacenovský byl nejlepším
hráčem. Zaslouženému vítězství při−
hlíželo 60 000 diváků. 8. 2. hráli za čty−
řicetistupňového vedra s mistrem pro−
fesionální ligy Mexika CD Guadalajara
1:1, 19. 2. pak nad nimi vyhrála repre−
zentace Mexika 2:0.
Vrcholem tohoto turné bylo 15. 2.
1959 utkání Dukly s brazilským San−
tos FC s vítězným skóre 4:3. Byla to
největší senzace mexického turnaje.
Podle slov Františka Korduly to byl zá−
žitek nejenom pro duklácké „bažanty“,
mezi které společně s ním patřil také
Pavel Kouba a Jiří Sůra, ale také pro
„matadory“ Ladislava Nováka, Josefa
Masopusta, Svatopluka Pluskala nebo
Václava Pavlise. „Bylo to vlastně ži−
votní utkání, protože hra proti jedno−
mu, tehdy snad úplně nejsvětovějšímu
mužstvu, kde bylo šest reprezentantů
Brazílie, ať to byl Pelé, Pepe, Zito, Do−
rval, Pagao nebo Getulio, byla úžasný
zážitek.“ Vynikající výkon podal Pav−
lis v brance a Vacenovský v útoku.
Podmínky zápasu byly lepší spíše
pro Brazilce. Na olympijském stadio−
nu se hrálo v poledne, aby fanoušci,
kterých bylo kolem 80 000, stihli v pod−
večer býčí zápasy. Mexičtí diváci si
pravděpodobně přáli víc výhru našich,
protože Santos v turnaji o Zlatý pohár
Mexika vyřadil jejich nejlepší kluby
Guadalajru, León a Americu. Naši by
výhrou nad tímto týmem mohli získat
cenné druhé místo.
Bezpečnost utkání byla jištěna
všemi možnými opatřeními. Policie
prohledávala všechny pořadatele, jestli
nemají dýku či pistoli. Nápoje se ne−
směly prodávat v lahvích, protože sklo
je nebezpečnou zbraní. Nosit do hle−
diště se směly jen vycpané hračky −
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kočky, psi a králíci. Někteří Mexičané
přicházeli také v lehkých nepromoka−
vých pláštích, později se polévali oran−
žádou a házeli po sobě vycpaná zvířata.
Naši nastoupili v sestavě Pavlis – Ša−
fránek, Čadek, Novák – Dvořák,
Masopust − Kordula, Brumovský, Sůra,
Vacenovský, Borovička. Podle noviná−
ře a sportovního reportéra Oty Pavla
„na pravém křídle hrál naftový vrtař
z Ratíškovic, nájezdní tank s tvrdou
střelbou František Kordula.“ Pro něj
samotného bylo velkým překvapením,
„že jsem byl nominován do základní
sestavy spolu s dalším mým kamará−
dem Pepú Vacenovským.“ Za Brazílii
hrál Manga − Dalmo, Elvie, Getulio −
Zito, Urabatao − Pepe, Pelé, Pagao,
Arvalo, Dorval. Zito v té době patřil
do švédské jedenáctky mistrů světa.
Rozhodčím byl Mexičan Carlos de
Gress a zápas měl být podle Brazilců
velice přátelský. Podle slov Pelého
„zero – zero“, tedy 0:0.
Teplota byla kolem 40°C a hrálo se
v nadmořské výšce 2 500 m, vzduch
byl řídký a těžko se dýchalo, bylo to,
jako kdyby se hrálo na vrcholu Lom−
nického štítu. U postranních čar byly
kyslíkové dýchací přístroje, ke kterým
naši hráči přibíhali, když už jim ne−
stačil dech. Ve chvíli nástupu Dukly
na hřiště, „říkal Pepik Masopust –
‚Hoši, nevadí, že je to nejlepší mančaft,
ale my snad taky umíme hrát fotbal,
tak zkusíme teda podržet ten začátek
a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet‘.“
Hned na začátku zápasu „Pelé dostal
míč, ťukal si s ním hravě jako kotě.
Pojednou bleskově zrychlil, přehodil
balón přes hlavu na Pepeho a ten po−
slal strašnou mordu Pavlisovi do sítě.“
Zanedlouho „Pagao šoupl vedle našeho
nešťastného Vaška Pavlise už druhý
gól“, takže už v desáté minutě Dukla
prohrávala. Dalšímu gólu zabránil
Pavlis přímo v brance: pohotově vyběhl
a osamocený Pepe mu vstřelil míč do ko−
lena. „Hlediště čekalo tiché a smutné
jako o pohřbu, až nás Santos spustí
úplně zdeptané na dno vykopané jámy.“
Na to Masopust říkal: „Hoši, bude to
těžké, ale budem bojovat dál.“ Byl to
pro všechny šok, ale „snížil to na 2:1
ještě do poločasu Jarda Borovička krás−
nou ranou z voleje.“ V té chvíli „ Pepa
Masopust se svým ohromným fotbalo−
vým čichem přišel nějakým způsobem
na to, že nastala naše chvíle… Šoup−
nul míč Mangovi podle těla do branky,
a když cupital do středu, uličnicky se
usmál a křičel ‚Tak, a kluci do nich!‘ “
Všechno vypadalo, jakoby teď začal
zápas. Dva góly Brazilců a dva Dukly
znamenaly tolik, jako „oťukávání bo−
xerů po prvním gongu.“ V té době
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označovaly mexické noviny naše hráče
pod starým a také pod novým jménem
týmu ÚDA – Dukla. Mexičané na tri−
bunách v rytmu pokřikovali „ÚDA –
Dukla Ra! Ra! Ra!“, něco jako naše
české „do toho!“. Našim hráčům už
docházel ve vysoké nadmořské výšce
dech. Santos dal málem gól, ale pak
„míč hnal před sebou Josef Vace−
novský, ten z Ratíškovic. Už běžel sám,
my už jsme nemohli, jenom jsme stáli
a koukali. Před ním se však na něho
chystali obrovití beci Getulio a Dalmo.
Panebože, ať vystřelí! Udělal ještě
pár kroků a vypálil. Dalmo míč tečo−
val, změnil jeho směr a balón přepadl
do rohu branky. Vacenovského jsme lí−
bali, tiskli a lepili se k sobě, propocení
jako myši.“
Během přestávky dával naše hráče
dohromady doktor, fotbalisti měli
rozpukané rty plné oparů, někteří
zvraceli. Natíral je salicylovým lihem
a ve zdravotnické kabině jim pumpo−
vali do plic vzduch s mentolem. Kys−
lík brali také Brazilci, a co chvíli se
jeden z nich uchýlil do modlitebny,
která byla mezi kabinami.
Na začátku druhého poločasu uví−
tali diváci Čechy s nadšením, ale Bra−
zilci zahájili velkým náporem. „Čas
utíkal, ale v plicích nám také dochá−
zel načerpaný kyslík, dusili jsme se
a lapali po vzduchu, horké slunce při−
pékalo k vyschlému trávníku. Najed−
nou se nám zastavily nohy, chtělo se
odpočívat a pít.“ Útoky táhl Josef Va−
cenovský a Růžička, který přišel od−
počatý ze střídačky. Zbývalo dvacet
minut, když rozhodčí Carlos de Gress
ukázal na desítku. Podle vzpomí−
nek Fr. Korduly „byla neoprávněná,
zřejmě tam bylo nějaké strkání a roz−
hodčí to posoudil bohužel ve prospěch
Santosu. To se lidem nelíbilo, protože
na to jsou všichni citliví.“ Do hřiště
létaly pomeranče a také vycpaná
zvířata se stěhovala vzduchem smě−
rem k rozhodčímu. „Mexičané řádili

jako na býčích zápasech a žádali,
aby soudce desítku odvolal. Někteří
se sápali na třímetrovou překážku…
Jenže žádný soudce desítku neodvolá
– v Mexico City, jako v Ratíškovicích.“
Naši vyklidili pole a Mexičané se uklid−
nili. „Pepe vystřelil nártem dělovku:
Pavlis ho měl již z předcházejících
zápasů okouknutého, dal do skoku
všechno, a přece byl na místě později
než míč.“
Hráči Santosu se zklidnili – ze zá−
pasu odjedou neporažení. Do konce
zbývalo jen pár minut a z našich vy−
čerpaných hráčů už nikdo nemohl. Je−
nom odpočatý Růžička přihrál Sůrovi,
ten přiťukl Masopustovi a „Josef hrál
největší zápas svého života. Věděl v té
setince vteřiny, že podruhé neprojde,
srazili by ho všemi způsoby. A tak jak
ten balón letěl, z otočky jej trefil přímo
do růžku branky. Zježily se nám vla−
sy, tělem stoupala nepopsatelná radost.
Obecenstvo zmlklo, pak překvapením
vyheklo a nakonec ječelo nadšením.“
Do svého zápisníku si František
Kordula tenkrát zapsal: „Nedovedu
vypsat to nadšení, létaly klobouky, my
jsme se objímali. Dělali jsme za nad−
šeného jásotu čtvrté kolo kolem hřiště.
Lidi nám provolávali slávu, házeli
kytky… Do kabin k nám přišla stará
asi 80letá babička, přinesla nám ky−
tici nádherných lilií… Výborně hrál
Váca. Nejlepší kluk v útoku... Na hřiš−
tě jsme šli v roli outsidera, ale s vůlí,
že budeme bojovat!“ Brazilci přišli
Duklákům blahopřát, lidé nechtěli jít
domů a volali „Viva Checoslovaquia!
Viva ÚDA − Dukla!“ Podle jeho vzpo−
mínek „ten výsledek byl nádherný. Byl
grandiózní. Vyhráli sme 4:3 a myslím
si, že dodnes je to i v historii Dukly
jeden z nejcennějších úspěchů. Je to
krásné, že my dvá kluci Ratiškovjáci
sme byli u teho a když sa to zpomene,
tak je to nádherný pocit z dobré spor−
tovní reprezentace dědiny Ratíškovice.“
Irena Bařinová
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Dúbrava VIII

D

úbrava neumožňovala jen kra−
tochvíle ve formě lovení zvěře,
poskytovala dříví na topivo a sta−
vební materiál, potraviny v podobě
hub a lesních plodů, byliny na léčení
neduhů a i čižbáři si v ní přivydělá−
vali při kladení tenat na zpěvné ptáč−
ky. Ona, ale také ukrývala i značné
nerostné bohatství.
Byla to určitě jen neuvěřitelná
shoda okolností, že v první čtvrtině
devatenáctého století jednak na Bze−
necku nastoupil do služby mladý les−
ník J. F. Bechtel, v Ratíškovicích re−
vírník Karel Jančík a v roce 1824 se
na severním okraji lesa Nákla počala
hloubit jáma pro těžbu lignitu s ná−
zvem Adolf (někde se uvádí i Adolf Ste−
fan). Jeho provozovateli byli bratří
Kleinové (Hubert Klein von Weisen−
berg a bratři). Lignit se prodával
hlavně do domácností na otop. Maji−
telkou důlního pole byla milotická
hraběnka Františka Hardegová. Asi
20 m od Vacenovské (Hraničkové) ces−
ty byly zbudovány pro zaměstnance
i horníky dvě budovy (někde se uvá−
dějí čtyři), ve kterých bydlely čtyři ro−
diny a na dole pracovalo asi dvacet
osob. Přibližně se zde těžilo od roku
1824 do 1870 (některé prameny uvádí
1825 −1872). Kolonka Adolf byla zbou−
rána až v roce 1936 a je známo, že tam
bydlely i početné rodiny Rosypálkova
(mimo jiné Anežka nar. 1925, Ros−
tislav nar. 1935) a Koplíkova − „Li−
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nošova“ podle
otce Leonar−
da, ze které
žijí ještě Josefa, Marie a Anna.
V roce 1917 bylo započato hlou−
bení na dole Vlasta v polní trati Hla−
viny a část důlního pole sahala i pod
Dúbravu. Vytěžený lignit se spotře−
bovával a vozil od roku 1924 „úzko−
kolejnou polní dráhou“ přes les do
Redlichovy cihelny, později známé
jako Slovenské akciové cihelny a.s.
v Hodoníně. Důl ukončil svou činnost
v roce 1953.
Mezi východní hranicí Dúbravy
a Moravou byl na Soboňkách vyhlou−
ben f. Baťa důl Jan. Zde se vyhýbám
lokalizaci, protože část Soboněk je
jednak na katastrální mapě Bzence,
podruhé pod Vracovem a pošťačka
tam jezdí z Rohatce. O tom, kdo tam
těžil a pro koho, svědčí typické „Ba−
ťovské“ domky obývané podnes. Důl
těžil v letech 1939−1941 a důvodem
zastavení těžby byly časté průsaky
vody z nedaleké Moravy.
Z těchto důvodů byla v roce 1949
ukončena těžba na dole Littner na
Bzenecku. Jámu počala bez zvlášt−
ního hlášení a předcházejících pří−
pravných prací vrtat 29. ledna roku
1939 Státní báňská správa v Pří−
brami poblíž Žilkova dubu. Akce byla
svěřena větší pracovní skupině, je−
jíž vedení měl Ing Littner, který se
i s mnoha dalšími spolupracovníky

přestěhoval do Bzence. Zápis z kro−
niky města Bzence: „S radostí možno
konstatovat, že loňského roku (1939)
otevřený důl nazvaný Elektra, zvět−
šuje svou kapacitu, poněvadž se po−
čítá s jeho spoluprácí, s proponova−
nou elektrárnou na řece Morava u žel.
stanice Lidéřovice...“ Dále rok 1941
začal smrtelným úrazem v řadách
zaměstnanců na dole Elektra.
Dne 15. 10. 1944 byl raněn mrt−
vicí první závodní bzeneckého dolu
Elektra Ing. Adolf Littner ve stáří
47 let. Slavný pohřeb mu uspořádali
zaměstnanci dolu. Mrtvý byl pře−
vezen ze Bzence do svého rodiště
Michálkovic u Moravské Ostravy.
Na jeho památku byl důl po něm pře−
jmenován.
Na rozhraní dubňanského, hodo−
nínského a ratíškovického katastru
se 18. 7. 1954 počal hloubit důl pra−
covně označovaný jako „C“. V roce
1959 byl přejmenován na Důl Osvo−
bození. Lignit z tohoto dolu se po−
užíval z největší části jako palivo pro
elektrárnu v Hodoníně (až do roku
1996) i jako topivo pro domácnosti.
A už jen opravdoví pamětníci si vzpo−
menou, že za legitimaci na odběr de−
putátního uhlí (100 q) se přidávalo
i vepřové sádlo (jeden z chybějících
produktů), bokovina či jiné naturálie.
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svědčí kresba Aloise Holečka „Polský
Vrt“ z roku 1930 a na ní je patrné,
jak jsou ty stromečky boroviček ma−
ličké, a jak jsou na horizontu v po−
zadí vidět Bílé Karpaty. Alois Hole−
ček tam v době přerušení průzkum−
ných vrtů i bydlel a jako památka
na tuto činnost nám zbyl už jen ná−
zev U Petrolínky. A ty hory už jsou
vidět jen ze Slavína nebo od vodárny
či Vlasty. Těchto vrtů byla nejen na ra−
tíškovickém katastru celá řada v růz−
ných časových úsecích vymezených
letopočty 1916 až 1962. I když stopy
uhlovodíků (ropy) byly v okolí Ratíš−
kovic poprvé zjištěny při průzkumu
lignitové práce v roce 1913. Začátkem
třetího tisíciletí byly postupně všech−
ny vrty rekultivovány a posledními
pozůstatky jsou už jen zmiňovaný

název U Petrolínky a „keška“ u jed−
noho z bývalých vrtů. Viz geocache −
geocaching. V roce 1944 prováděla
firma Rumpel z Vídně hlubinnou
vrtbu (až 1700 m) v bzeneckém obec−
ním lese. Další firmou provádějící
tam nehlubinnou vrtbu byla firma
Göring − werke. Výsledky práce ne−
byly nikde zveřejněny.
Vysoká mocnost křemičitého pís−
ku dala možnost jeho těžby a pou−
žití, nejen jako „kopaného písku“
ve Vacenovicích a u Ratíškovic, ale
i v „bílých“ cihelnách v Rohatci a Bzen−
ci−Přívoze.
Velmi okrajovou záležitostí je i vý−
skyt „ratiškovského kameňa“ slepen−
ce, který se utvářel na dně moří a ze
kterého mají někteří občané v obci
Václav Koplík
i skalky.

Výročí

Ono to bylo dané i tím, že na „legit−
ku“ uhlí bylo, a ve skladech kdoví
kdy?
Na zhruba západní hranici Dúb−
ravy byl 23. května 1981 uveden
do provozu Důl 1. máj II v Dubňa−
nech a pro hodonínskou elektrárnu
i domácnosti se zde těžilo až do 31. 5.
1994 i přesto, že podle odhadu od−
borníků zůstalo v důlních polích dolů
Osvobození a 1. máj II šest milionů
tun otevřených zásob bez nutnosti
dalších investic.
Další samostatnou kapitolou ne−
rostného bohatství v Dúbravě nebo
pod ní, byla těžba ropy. I když v Dúb−
ravě? V roce 1916 v době zahájení
prvních průzkumných vrtů se mezi
Ratíškovicemi a Soboňkami rozpro−
stíral rozsáhlý obecní Pasuňk. O tom

25 let krytého plaveckého bazénu v Ratíškovicích

K

rytý plavecký bazén Ratíško−
vice, jehož majitelem je Obec
Ratíškovice a provozovatelem
Svatopluk Stokláska, oslavil v břez−
nu 25 let provozu.
Něco k historii: Bazénová vana se
začala budovat okolo roku 1978, po be−
tonáži stavba stála až do roku 1986,
kdy stavební práce pokračovaly, po−
stupně až do března 1991, kdy byl
bazén v celé jeho parádě otevřen.
Stavba byla prováděna pod hlavič−
kou MNV Ratíškovice a podílely se
na ní Jihomoravské lignitové doly.
Část prací se řešila za pomocí akcí „Z“.
Ze začátku se bazén potýkal s tech−
nickými problémy, které se postupně
za provozu odstraňovaly. Při otevření
zajišťovalo chod bazénu 6 zaměst−
nanců, dnes to zvládají 4 lidé pod Sva−
ťovým vedením.
Díky přístrojům na měření kvality
vody (voda se měří 4x denně) jsme
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schopni většinu závad řešit ihned. Ji−
nak kvalitu vody pravidelně kontro−
luje Zdravotní ústav Hodonín.
Během svého provozu si bazén vy−
žádal mimo jiné i větší investice. Nej−
větší byla zateplení pláště budovy,
výměna oken a montáž rekuperační
jednotky. Tyto úpravy velmi přispěly
ke spokojenosti návštěvníků bazénu.
Bazén využívají vedle široké ve−
řejnosti i žáci naší ZŠ, plavecká škola
pro výuku plavání žáků 2. a 3. tříd,
cvičení ve vodě aquaerobik, kurzy
dospělých neplavců a některé zdra−
votní pojišťovny, pro plavání zdar−
ma svých pojištěnců. Za dobu 25ti let
navštívilo bazén víc jak 1 milion ná−
vštěvníků.
V tuto dobu můžeme říct, že bazén
je plně využitý jak pro širokou ve−
řejnost, tak co se týká pronájmů. Je
to tím, že v Hodoníně je už 10 mě−
síců mimo provoz plavecký bazén, ale

také na Slovensku v Senici se pro−
vádí rekonstrukce bazénu. Tak náš
bazén využívají nově – potápěči, pla−
vecké oddíly, dětský klub Plaváček,
vodáci...
V 1. patře budovy bazénu je ka−
várna, kde se můžete občerstvit a po−
sedět nejen po plavání.
Součástí budovy bazénu je také
ubytovna pro 13 osob + 8 přistýlek,
která poskytuje velmi pěkné ubyto−
vání pro turisty a ostatní návštěvníky.
K dispozici ubytovny je uzamykatelná
úschovna kol. V areálu je možnost při−
pojení k internetu.
Děkujeme zástupcům obecního
úřadu za pochopení při řešení pro−
vozních problémů a kladný přístup
k potřebným úpravám. Plně si uvě−
domujeme, že bez takového přístupu
obecního úřadu by v Ratíškovicích
krytý bazén dávno nebyl.
Helena Střížová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016
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Karneval

složitější. Poslední
termíny plesů zasa−
hovaly do jarních
prázdnin a našemu
novorozenému „bam−
biňátku“ Aničce jsme
musely ponechat tro−
chu času na to, aby se na tomto svě−
tě rozkoukala a pustila maminku Si−
monku do víru maškarního rojení.
V neděli 20. 3. se děti konečně do−
čkaly tak dlouho očekávaného dne.
Díky vstřícnosti obce i vedení školy
jsme s přípravou mohly začít už v pá−
tek odpoledne, a tak bylo na vše po−
třebné dost času. Atmosféru filmo−
vého příběhu Madagaskar umocnily
nejen obrázky, ale i rekvizity, které
nám pomohli připravit žáci zdejší zá−
kladní školy nebo se je podařilo za−
půjčit od dobrých známých. Dovolím
si říct, že ani úvodní tanec, jehož se
zhostilo 6 zamaskovaných maminek,

„Madagaskar“

Dětský karneval 2016

P

řípravy na letošní dětský karne−
val začaly poněkud netradičně,
a to výjezdem pěti učitelek Zá−
kladní školy Ratíškovice do obchod−
ního centra G3 v sousedním Rakous−
ku za účelem využití podzimních slev.
Účel však vzal za své v okamžiku, kdy
jsme při vstupu do Primarku zahlédly
masky zvířat visící nedaleko vchodu.
Okamžitě začala probíhat živá dis−
kuse, jak by bylo možné tak úžasné
masky využít a téma karnevalu bylo
na světě. První přehlídka masek pro−
běhla v šatnách zmíněného obchod−
ního centra a získala si velký ohlas ko−
lemjdoucích. Zato s termínem to bylo
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babiček či učitelek v jednom, nezkla−
maly. Pro děti byla jako každý rok při−
pravena řada soutěží, tanečků a mimo
jiné i tolik oblíbený facepainting.
Naši nejmenší si měli možnost po−
hrát v herně Bambino a hladoví či
žízniví využili pohostinnosti bufetu,
o který se postarala Restaurace Sport.
Vše probíhalo v poklidné atmosféře
slunného nedělního odpoledne díky
výborné spolupráci všech princezen,
víl, rytířů, čarodějnic, bojovníků, zví−
řátek a ostatních masek.
Touto cestou děkujeme všem žá−
kyním ze 7. A a 9. A třídy, které nám
každoročně pomáhají při přípravě
a organizaci aktivit pro děti. Dále
pak všem kolegyním za vynikající
herecké výkony a nemalý dík patří
také všem příznivcům, kteří naši
akci jakýmkoliv způsobem podpo−
Mgr. Irena Foltýnová,
řili.
RC Bambino
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Školství

Tradiční fašaňk
v MŠ Sluníčko

V

to fašaňkové pondělní odpo−
ledne čarodějnice v MŠ Sluníč−
ko poklidně vařily své lektvary
a ještě hlídaly kupu „háďat“, když
v tom zaslechly zvenku všelijaké
zvuky a oknem uviděly lidské i zví−
řecí hemžení. Vyběhly ven, aby tu
chásku přivítaly:
„KDO NÁS TU RUŠÍ NEJVÍCE,
NÁS, ŠKOLKOVÉ ČARODĚJNICE?
ŽE BY TO BYL JENÍČEK, CO RÁD
LOUPÁ PERNÍČEK? NEBO IVAN,
CO NASTĚNKU HLEDÁ? JE VÁS TU
− AŽ BĚDA!! PŘIŠLI JSTE V PON−
DĚLÍ FAŠAŇKOVÉ DO NAŠÍ CHA−
LOUPKY SLUNÍČKOVÉ. ŽE JSTE
K NÁM PŘIŠLI JAKO HOSTI, NA−
PEKLY JSME Z MYŠÍ MILOSTI.
A NE, ABYSTE ŘÍKALI BLE−BLE−
BLE, TO SI RADŠI ZATANCUJTE
PODŠABLE!!“

Na tu výzvu spustila
muzika, děti popadly
šavle a začaly tančit
svůj tanec Podšable.
Předvedly jej skvěle
u školky a pak ještě před Domem
pečovatelské služby, kam se pak
vydal fašaňkový průvod různých
masek. Čarodějnice obdivovaly
vskutku zdařilé převleky dětí, ale
i velkého počtu dospělých. Do tře−
tice zaznělo „Podšable, podšable, aj
podobušky...“ ještě u obecního úřadu.
A nezůstalo jen u tohoto tance. Násle−
dovala Kalamajka, hra Na medvěda,
Na ševce a jiné.
Počasí přálo, čarodějnicím i lidské
chásce se ještě nechtělo domů. A tak
fašaňkové veselí pokračovalo v hos−
podě Na Zelnicách až do pozdních
hodin.

Čarodějnice děkují rodičům za hoj−
nou účast, přichystané masky,
smažené a pečené boží milosti a jiné
občerstvení, Marušce Ostřížkové,
Pravoši Kotáskovi i ostatním malým
muzikantům za hudební doprovod
v průvodu i následné muzicírování
u Strnků, zaměstnancům i obyvatelům
DPS za tradiční pěkné přijetí a boha−
tou hostinu, pracovníkům obecního
úřadu za sladkosti a notný kus slani−
ny, Ireně Bařinové za fotodokumen−
taci a Zdeňkovi Strnkovi, který po−
skytl prostory k následnému pose−
zení i občerstvení. Milena Buřinská,
učitelka MŠ Sluníčko

Březen – měsíc „malých“ čtenářů

V

měsíci březnu začala naše škol−
ka ožívat barvami. Děti se po−
dílely na výzdobě školky svými
podařenými a nápaditými výtvory,
které přivolávaly blížící se jaro a Ve−
likonoce. Aby děti netvořily samy,
pozvaly jsme do školky i jejich ro−
diče, kteří svým dětem pomáhali.
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Rodičům a dětem jsme nachystaly
spoustu námětů a materiálu na vy−
tvoření kreativní velikonoční výzdo−
by. Zanedlouho jsme byly svědky
opravdu originálních barevných vý−
tvorů, které určitě oživily každou
domácnost. Tvoření bavilo i děti,
nejvíce je zaujala výroba „Mimoně“

z vyfouklého vajíčka nebo včeličky,
která se vytvářela z vařečky a kre−
pového papíru.
Mnozí z nás si před Velikonocemi
ani neuvědomí, že březen je pro nás
a pro děti důležitý i z jiného důvodu.
Měsíc březen můžeme nazývat také
„Měsícem čtenářů“, měsícem, kdy by
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

si každý z nás měl najít chvilku času
pro sebe, odhodit starosti, navštívit
knihovnu a půjčit si knížku, která
mu bude pár večerů dělat společnost.
Kniha má velký význam i pro děti,
které by návštěva knihovny jistě také
velmi potěšila. Děti jsou přirozeně
zvídavé a listování v knize pro ně před−
stavuje velké dobrodružství v podobě
zajímavých příběhů a povídek. Kniha
je v životě dítěte nepostradatelným
kamarádem, se kterým si nejen užije
spoustu legrace a veselí, ale naučí ho
více, než bychom předpokládali.
Jelikož si důležitost čtení a knih
uvědomujeme i u nás v mateřské
škole, vydaly jsme se s dětmi po−

dívat do obecní knihovny, kde nás
paní knihovnice velmi mile přiví−
tala. S dětmi si povídala o knížkách,
o tom, jak se správně s knížkami za−
chází i o tom, jak se mají děti v knihov−
ně chovat. Ani neumím popsat radost
v dětských očích, kterou jsem zahlédla
ve chvíli, kdy paní knihovnice dětem
ukázala největší a nejmenší knihu,
která se v knihovně nachází. O to vět−
ší radost děti měly, když si mohly
knihu potěžkat. Následovalo krátké
čtení pohádky, která děti také velmi
zaujala. Ke konci naší návštěvy měly

děti možnost prohlédnout si po−
hádkové knížky s jejich oblíbenými
hrdiny. Tímto bychom chtěli paní
knihovnici moc poděkovat. Návště−
va knihovny byla pro děti velkým
přínosem a dalším impulzem k tomu,
aby se staly v budoucnu dobrými
čtenáři. Proto dětem čtěme, pro−
buďme v dětech zájem o knihy a pří−
běhy v nich ukryté. Jsem si jistá, že
z nich budou děti čerpat až do do−
spělosti.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka

„Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje
moudrost, stává se hlupákem.“
Jan Amos Komenský

Třída 2.A

V

e středu 23. března měli žáci
dvou tříd (2.A a 5.A) základní
školy jedinečnou příležitost stát
se patronem stromu Pavlovnie plst−
naté (Paulownia tomentosa). Dva
mladé výhonky dřeviny, která je též
pro svůj původ známá jako čínský
císařský strom, nezištně věnoval
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

Třída 5.A

školní zahradě pan Bc. Bronislav Ču−
boň.
Mít svůj strom ve školní zahradě
má svoji dlouholetou symboliku, ne−
boť na třídních srazech se často uka−
zují fotografie a vyprávějí zážitky, co
všechno zůstalo v paměti z povinné
školní docházky, a při osobní návště−

2x foto J. Hanák

Patronát žáků nad Pavlovnií

vě základní školy, třebas i po pade−
sáti letech, je neobyčejně silným
prožitkem najít v blízkosti své školy
„zhmotnělou“ vzpomínku na strom,
který tu byl zasazen před mnoha lety.
Děkujeme panu Čuboňovi za neo−
byčejný dar do naší školní zahrady.
Josef Hanák, ředitel ZŠ
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Literární soutěž
rámci oslav Dne Země

D

o oslav Dne Země se naše škola
zapojila hned několika projek−
ty. Koordinátorky oslav Dne
Země jsou Mgr. Kristýna Kotásková
a Ing. Kateřina Uhlíková, v úzké spo−
lupráci s Obecním úřadem Ratíško−
vice.
Závěr školního roku 2015 se nesl
pro žáky 2. stupně v duchu literární
soutěže. Paní učitelky Mgr. Blanka
Kotásková, Mgr. Hana Dočkalová
a Mgr. Miluše Blahová napsaly s žáky
slohovou práci, vyhodnotily ji a vy−
braly vítěze. Téma se nazývalo Příběh
stromu a každý z žáků to pojal podle
sebe. Jeden popisoval přírodu, druhý
stromy jako kamarády, někteří se
naopak vžili do role stromu a pozo−
rovali nás lidi. Všechny práce byly
velmi zdařilé a nebylo jednoduché
vybrat vítěze. Soutěž byla pro velký
zájem dětí rozdělena do 3 kategorií
podle ročníku. Vítězové každé kate−
gorie byli odměněni.
1. kategorie: Motlochová Tereza
(6. B), Blahušková Julie (6. A),
Macháček Vít (6. B)
2. kategorie: Šimečková Hana (7. B),
Lunga Tomáš (7. A), Kratochví−
lová Lenka (7. A)
3. kategorie: Šimečková Kateřina
(8. B), Košuličová Kristýna (8. A),
Michenková Sára (8. B)
Ukázky prací žáků:
Ochlazuje se. Pomalu začíná pa−
dat sníh a já pozoruji, jak příroda

Ocenění

V

e středu 23. března
2016 si v reprezenta−
tivních prostorách
Městského úřadu v Ho−
doníně převzala ocenění
ke Dni učitelů Mgr. Kris−
týna Kotásková, uči−
telka 1. stupně ZŠ a MŠ
Ratíškovice.
Blahopřejeme.
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upadá do zimního
spánku. Začínám
být smutný. Ale
přece si musím ně−
kdy odpočinout?
Napadl sníh a já
se cítím jako v mě−
koučké bílé pe−
řince. Kolem ticho, klid a já můžu
s radostí odpočívat po náročném
roce. Cítím se jako princ, všechno
se kolem mě třpytí jako v nějakém
paláci.
Tereza Motlochová, žákyně 6. B

„Navždy spolu“
… Když mi strom dovyprávěl svůj
příběh, začal foukat vítr a ze stromů
vystoupily dvě postavy. Mluvily na mě,
ale já jim nerozuměla. Po chvíli opět
zmizely. Pohlédla jsem na příběh,
který jsem si zapisovala do skicáře.
Bylo v něm napsáno: „Ad astra per
aspera – ke hvězdám přes nepřízeň
osudu.“
Hana Šimečková, žákyně 7. B

Možná mi nebudete věřit, ale do−
zvíte se příběh, který napsalo srdce.
Tyto minuty mého života začali
psát docela obyčejní lidé. A teď Vám
povím, jak se tato láska vzrostla až
ke stromu.
Ale vraťme se do minulosti. Za−
čalo to celkem nevinně, když jsem
přestoupila na jinou školu. Musela
jsem přijmout to, že své kamarády

už neuvidím. První dny byly docela
těžké. Při hodině přírodopisu byla
paní učitelka velmi udivena, kolik
toho vím o přírodě. Poté si mě zavo−
lala na chodbu. Chtěla, abych jí zítra
pomohla se sázením stromků. Ne−
mohla jsem nic jiného, než souhlasit.
Když jsem si ráno dělala snídani,
neustále jsem kontrolovala hodiny
visící na zdi. Paní učitelka už čekala
před školou. Nikdo jiný tam nebyl.
Usmála se na mě a poté jsme se vy−
daly do lesa. „Jsme na místě“, řekla.
Poznala jsem, že se jedná o mladé
borovice, kterých byl pouze jeden
řádek. Otevřela batoh a vytáhla sá−
ček naklíčených výhonků, konev,
láhev s vodou a samozřejmě dvoje
rukavice. Do rukou mi dala dvě sa−
zenice, tašku odložila a šly jsme
tam, kde začínala první řada. Samo−
statné sázení mi zpočátku nešlo,
ale po nějaké době se to zlepšilo. Už
jsme měly hotovo.
Léta ubíhala. Když najednou paní
učitelka prohrála svůj boj s nemocí.
Právě sedím na místě, kam mě po−
prvé přivedla, abych pomohla zdej−
šímu okolí. Dnes tyto stromy měří
více než tři metry.
V uších mi zní šustění větví a pa−
dajících listů. Byl klidný den. Zrazu
mě z přemýšlení vytrhl stařík, který
zrovna šel kolem. Měl klobouk, delší
šedý vous, zelené oblečení a pevné
boty. Sedl si vedle mě a začal vyprá−
vět: „Tady jsem objevil příběh od srd−
ce…“. Vzorně jsem naslouchala jeho
hlasu, dokud nebyla tma.
Čas plynul, a já stále chodila pe−
čovat o les, sázet stromy a zalévat je.
Až teď jsem pochopila, co mi tehdy
stařík chtěl říct. Nikdy nezapomenu
na paní učitelku, která začala psát
tento příběh.
Kateřina Šimečková, žákyně 8. B
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Lyžařský výcvik

B

ohužel i letos nám zima dělala
velké starosti a až do poslední
chvíle jsme čekali, zda nám po−
časí umožní odjet na lyžařský výcvik.
Lyžařské podmínky nebyly úplně
ideální, ale dostali jsme informaci,
že svahy Ski areálu Sachovka v Bes−
kydech jsou pokryty technickým sně−
hem a lyžovat se bude. V pondělí
8. 3. 2016 jsme se tedy všichni sešli
u školy, nabalili věci do autobusu,
zamávali rodičům a odjeli směr ho−
tel Mesit.
A jaký je harmonogram LVK:
Po příjezdu na hotel se všichni
ubytujeme, vybalíme, prozkoumáme
hotel a sejdeme se u oběda, kde si
řekneme všechny informace k prů−
běhu výcviku. Po obědě vyrážíme
na svah, obouváme poprvé lyže a žá−
ky čeká rozřazení podle lyžařských
schopností do skupin. Tam se naše
cesty rozejdou a jde se lyžovat. Po ce−
lodenním lyžování májí žáci možnost
regenerace v sauně, bazénu a ví−
řivce. Každý večer máme program,
který je v režii žáků a můžou si tak
vyzkoušet, jaké to je udržet pozor−
nost svých spolužáků. Poslední ve−
čer je na programu karneval a dis−
kotéka.
Počasí při odjezdu nám nepřálo,
ale z úterý na středu se obrátilo
k lepšímu. Ve středu ráno jsme
se probudili do zasněžených hor.
A tak jsme po zbytek výcviku lyžo−
vali na čerstvém prašanu a se slu−
níčkem. Díky sněhové nadílce jsme
mohli ve středu využít i noční lyžo−
vání.
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Odměnou pro instruktory určitě
bylo, že všichni žáci sjeli i ten nej−
těžší kopec a naučili se lyžovat. Bo−
hužel jsme se nevyhli zranění a je−
den žák si při lyžování zlomil ruku
(ale to ke sportu patří). Zklamáním
pro pedagogy bylo chování někte−
rých žáků, když selhávali v jedno−
duchých úkolech − vyhodit odpadky

do odpadkového koše, uklidit si
po sobě své místo…
Poslední lyžování si užíváme
v pátek dopoledne, to už na nás
čeká autobus na parkovišti. Ještě
si dáme poslední oběd na hotelu
a jedeme domů.
Lenka Ilčíková,
učitelka ZŠ

Elektrokroužek

V

pátek 28. 3. jsme jeli za krás−
ného slunného počasí s elektro−
kroužkem na veletrh Amper
do Brna. Byla tam spousta zajíma−
vých stánků s elektronikou, s růz−
nými stroji a elektromobily. Poté

jsme navštívili obchodní centrum
Olympia, kde jsme se občerstvili a pak
jsme jeli zpět do Ratíškovic. Všem se
tam moc líbilo a těšíme se na příští
Amper!
Tomáš Kuchařič
a Tomáš Ondříšek
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Knihovna

Noc s Andersenem

Listování − scénické čtení z knihy
Marie Doležalové Kafé a cigárko

Poprvé v knihovně − 1. A

Poprvé v knihovně − 1. B

Povídání o kávě v podání pana Mariána Lokaje

Přednáška psycholožky Mgr. Barbory Mňukové
na téma Problematika dětí předškolního věku
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MŠ U Jezérka

Přednáška profesora Libora
Jana Děd a vnuk ku příležitosti
700. výročí narození Karla IV.

Autorské čtení spisovatele Josefa
Holcmana z knihy Osobní poplach

Přednáška MUDr. Adély Mackové
V Afghánistánu s Lékaři bez hranic
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Šachy

Ze šachového oddílu

V

mém posledním článku o dění
v šachovém oddílu jsem se zmi−
ňoval, že se nám rýsuje možnost
zřídit šachové centrum v Brankovi−
cích, které by bylo určeno také dě−
tem z našeho oddílu. A zmiňuji to
zde proto, že se to opravdu poda−
řilo. Za velkého úsilí nejen mne, ale
také vedoucích mládeže ve Vyškově,
Brankovicích a Vacenovicích se nám
podařilo rozjet opravdu velký projekt
na podporu mládeže z okresu Ho−
donín a Vyškov. Do tohoto projektu
se zapojili trenéři z šachového od−
dílu Vyškov a Vacenovice. My, jako
SK Baník Ratíškovice, celý tento
projekt zastřešujeme po stránce
administrativy.
Ale abych zde nerozepisoval to, co
už je dávno napsané a vymyšlené,
koho to zajímá, může se podrobné
informace dozvědět z našeho spo−
lečného webu www.stcm.blog.cz
Celému projektu jsme dali název –
Společné tréninkové centrum mlá−
deže – Brankovice. Z našeho oddílu
se do centra přihlásily 3 děti a to:
Matěj Tomík, Pavel Kotásek a Mar−
tin Šlahůnek. V centru je přihlášeno
celkem 27 dětí.
Co se týká mistrovských soutěží,
začalo se ve 2. polovině soutěže ša−
chistům Baníku Ratíškovic nebý−
vale dařit. Nejen, že jsme aktuálně
na 3. příčce, ze které nás mimocho−
dem už nemůže nikdo sesadit, ale
doposud jsme nepoznali hořkost po−
rážky a v posledním kole nás čeká
3. dubna odveta v derby proti Vace−

novicím. Nejvíce si ce−
ním zejména vítězství
nad týmem z Doma−
nína, kdy jsme zvítě−
zili 3:2, a to především
zásluhou hostujících
Michala Kosteleckého
a Jakuba Strnada a roz−
hodující bod pak při−
nesl „náš“ Matěj Tomík.
V dalším zápase jsme
odjeli do Kněždubu, kde
jsme opět zvítězili 3:2,
kdy nás podržel výbor−
nou hrou Lukáš Macek a Martínek
Šlahůnek, který doslova svého do−
spělého soupeře rozdrtil, po půl bodu
za remízu jsme přidali já a opět Ma−
těj Tomík.
V dalším kole jsme se přichystali
na odvetu proti Dolním Bojanovicím,
kdy nám šlo především o to, odpou−
tat se definitivně ode dna tabulky.
(Do té doby jsme byli stále na posled−
ním místě o skóre za Dolními Boja−
novicemi). A tak nás přijel podržet
Karel Klimeš ze Štefanova, který
na 1. desce zvítězil, další body při−
dali Michal Kostelecký a znovu Ma−
těj Tomík, remízu pak Zdeněk Zemá−
nek. V doposud posledním zápase si
poměřily síly děti a mládež proti
Strážnici, kterou jsme také jasně
přehráli.
Co mne na druhé polovině soutěže
těší, je fakt, že se chytli konečně i naši
hráči, především pak Martin Šlahů−
nek a Matěj Tomík, a to nám dává
naději do další sezóny.

Mezi tím se hrál také krajský pře−
bor družstev mládeže, kde se nám už
tolik nedařilo. Nejdříve dne 8. 1. 2016
v Zastávce u Brna odkud jsme si
odvezli pouze 3 body za 1 vítězství
(2x jsme prohráli) a stejný výsle−
dek byl i dne 19. 3. 2016 ve Vyškově.
Celkově nám pak patří 14. místo
ze 17 týmů, ovšem pouze horší skóre
nás dělilo od 8. místa. (Všechny týmy
z 8. − 14. místa měly shodně 12 bodů.)
Vacenovice skončily na historicky
nejlepším místě ve své krátkodobé
kariéře, a to na 3. místě.
Ve dnech 19. − 20. 2. 2016 se pak
konal v Brně krajský přebor v prak−
tickém šachu v kategorii jednotliv−
ců, kde náš oddíl vyslal 2 své členy.
Matěje Tomíka (H16) a Pavla Kotáska
(H14). Kluci zde neměli šanci na vý−
razně dobrý výsledek, protože kon−
kurence v těchto věkových katego−
riích je hodně silná. A tak bylo naším
cílem získat cenné zkušenosti, a to
se podařilo.
V současné době nás
čeká v dubnu okresní
přebor v RAPID šachu,
který se bude konat
v Ratíškovicích a pak
VI. ročník velkého
GRAND PRIX turnaje
Jihomoravského kraje
v RAPID šachu „ratiš−
kovské šachy“, který se
bude konat 14. 5. 2016
v tělocvičně základní
školy.
Martin Macek
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Strana 25

Skauti

PIŠKVORKY−áda 2016

Tato tradiční akce proběhla v sobotu 21. 2. 2016 na junácké klubovně za účasti cca 40 soutěžících a organizátorů.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, v jakých a kdo, v které bodoval, je zjevné níže.
Výsledky z PIŠKVORKY−ády 2016
1. − 3. třída (10 účastníků)
1. Tom Květoň odd.Trojka
2. Monika Slezarová odd. Squaw
3. Jáchym Lunga odd. Tuláci
4. − 6. třída (10 účastníků)
1. Anička Hnilicová odd. Squaw
2. Pája Gajdíková odd. Squaw
3. Aneta Kristová Saša odd. Trojka
7. − 9. třída (7 účastníků)
1. Kamka Gajdíková odd. Squaw
2. Michal Ševela Mišpulín odd. Tuláci
3. Maruška Hnilicová odd. Squaw
15+ (7 účastníků)
1. Macek Luk (as) odd. Tuláci
2. Palis náčelník střediska Ratíškovice
3. Macková Ešli odd. Trojka
První trojice − dostaly diplomy, všichni soutěžící pak pamětní kartičky, vítězové knihy a hlavolamy a malé
magnetické šachy, nejmenší účastníci perníčky a tatranky, co zbyly od plesu.

16. Junácká akademie −
neděle 13. 3. 2016 od 15 hodin sál kina Ratíškovice

P

odle všeckého to vypadá, že
jednoroční pauza v pořádání
Junácké akademie byla ku pro−
spěchu věci. Do letošního divadel−
ního mumraje se bez problémů za−
pojily všechny ratiškovické oddíly,
a to včetně KPS (Klub přátel skau−
tingu). Celou akci zdařile moderovala
dvojice Maruška Hnilicová a Lukáš
Macek zvaný Luk. Oddíl Trojka si
na letošní akademii připravil diva−
delní scénku s poněkud pozměněným
názvem od původní předlohy (toto zde
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uvádím proto, aby si vážený čtenář
nemyslel, že jde o překlep, jak tomu
v mnohých případech bylo u progra−
mu přímo na akci). Nuže první kus,
který si nacvičila družina Indiánky,
měl název: Něhurka a 7 TRAPAS−
líků, další dva kousky nám předsta−
vila družina Pandy − byla to dvě promí−
taná loutková představení Karkulka
a Sněhurka s vlastním dabingem.
Další promítané představení si při−
pravila družina Hrošíci z oddílu
Squaw – jednalo se o nové ztvárnění

videoklipu na velmi známou pís−
ničku Barbory Polákové Nafrněná.
A výsledek? Perfektní! Zde je zby−
tečné plýtvat slovy – to musíte vidět,
kdo nebyl na akademii nebo si chce
parádní zábavu užít ještě jednou (nebo
furt dokola), ať nelení a zapne si com−
puter a na našich junáckých webov−
kách: www.junak−ratiskovice si mů−
žete zmíněný videoklip přehrát. Pro
mě osobně vrchol letošní akademie.
Další velmi zdařilý kus družiny Hro−
šíci z oddílu Squaw bylo stínové di−
vadlo s názvem Cesta kolem světa,
které nám již měli tu čest předvést
na celostátní akci „Skautský muzi−
kál“ v Kyjově, kde sklidili také velký
a zasloužený úspěch. Členové oddílu
Tuláci si připravili se staršími členy
výpravný epos s názvem Odyseus,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

kde překvapili především nápadi−
tými kostýmy, kulisami a rekvizi−
tami. Mladší členové oddílu Tuláci
měli secvičenou známou Pohádku
o veliké řepě – zde také kvalitní
kostýmy a hlavně nová zvířata v ob−
sazení (skunk, slepice, koza... − to pod−
le počtu přítomných členů − chytré).
Další − dvě družiny oddílu Squaw −
družina světlušek Myšky si připra−
vily taneční vystoupení na písničku
s názvem Vosy a družina Dráčci
scénku s názvem Táborový nástup
aneb vedoucí ten těžký život má.
Jako poslední účinkující byl ohlášen
nově vzniklý MPS při KPS (Muž−
ský pěvecký sbor při Klubu přátel
Skautingu). Osmičlenný sbor okraťa−
sovaných chlapů zazpíval celkem
obstojně dvě staré dobré skautské
písně: „Nikdo nemá zdání“ a „Stály
baby u vesnice“ prý hlavně proto,
aby dal příklad mladším skautům
a skautkám, kteří podle nich „málo
zpívajú“. Tak uvidíme, jestli tento
následováníhodný příklad bude mít
odezvu i ve skautské praxi. Pak už
jen malá tombola pro držitele zakou−
pených programů − zde se sluší podě−
kovat našim třem sponzorkám − paní
Bařinové fotoarchivářce, Martě Kor−
dulové naší obecní kronikářce a Anič−
ce Hubáčkové starostce Ratíškovic.
Nesmíme s děkováním také zapome−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

nout na technické zázemí − Delf − zvu−
kař a jeho pomocníci Bubo a Bob
a oponář Kakao. Další dík patří všem
účinkujícím a divákům, kteří nám

Kalendárium
sobota 16. 4. 2016
pondělí 18. 4. 2016
neděle 24. 4. 2016

sobota 30. 4. 2016
sobota 14. 5. 2016

do kasičky přispěli přes pět tisíc. Tak
pěkně děkujeme a za rok nebo dva
zase na shledanou.
Palis

aneb o nás čeká a co nás nemine

Akce Brontosaurus − letos v rámci akce
Ukliďme Česko
Akce Drákula 39. hromadný čestný odběr krve
Svatojiřský závod − závod tříčlenných hlídek
od 14 hod. u junácké klubovny
Sv. Jiří − patron skautů − den ve skautských krojích
Pálení čarodějnic u junácké klubovny
Železná sobota − sběr železného šrotu v obci

Sběrna papíru informuje

S

outěž žáků ZŠ Ratíško−
vice ve sběru papíru je
v plném proudu.
Více info o soutěži na:
www.junak−ratiskovice.cz
Vykupujeme POUZE
vytříděný a řádně svá−
zaný papír, a to pouze v době
výkupu:
z v sobotu od 15 do 17 hod.
9. dubna, 7. května
a 11. června 2016
Palis
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Cestování

V kroji

do Japonska

A

kční letenka a bláznivá myšlen−
ka − když se spojí, tak do Japon−
ska pouze v kroji!
„Ahoj, jsou levné letenky do Ja−
ponska, poletíme?“
„Ja tož dobře. Berem kroje?“
„Jooo!“
Tak takhle nějak to celé začalo.
Nahlásit si dvoutýdenní volno v práci
a juchůůů! Je potřeba se maximálně
připravit a nic nepodcenit. A jelikož
jsme zvyklí z Ratiškovské Doliny
na namáhavé výlety, které mohou
potrápit žaludek i střeva, museli
jsme do kufru nabalit i 54% pomoc.
1,5 l na osobu – nastrkali jsme flašky
do holének, pečlivě uložili kroje,
ještě trochu paštiky a hodně klobá−
sek a mohlo se vyrazit.
Jaké bylo překvapení, když jsem
se v letadle dověděl, že se do Japonska
nesmí vozit žádné jídlo! Tak maxi−
málně to vyhodí, nic horšího se přece
nemůže stát. No může… a kdyby mě
zavřeli, Adéla mě ubezpečila, že se
ke mně rozhodně nebude znát a v žád−
ném případě mě ve vězení nenavštíví.
Po chvíli silného vnitřního napětí vše
dopadlo dobře, prošli jsme imigrační
kontrolou naprosto hladce a mohl jsem
v klidu a blaženosti popustit část mého
napětí do unikátní japonské toalety.
Tedy hrajícího záchodu se zařízením
na oplachování zadků. Adéla v rámci
prvotního nadšení ze stříkající teplé
vody vytopila celou koupelnu, jelikož
nemohla najít vypínací tlačítko, tak
jsme to následně oslavili štamprlou
a klobáskem.
Druhý den jsme vyrazili v krojích
do ulic Ósaky obdivovat krásy a bi−
zarnosti Japonska. Připadali jsme si
jako celebrity. Jakmile jsme se někde
jen pozastavili a fotili unikátnosti
architektury, okamžitě se u nás vy−
tvořil štrúdl lidí, který se chtěl s námi
zvěčnit. Občas jsme pózovali na por−
trét tak dlouho, že naše úsměvy zdře−
věněly, přestali jsme mluvit a museli
doslova utíkat pryč. Pevně věřím, že
naše snímky krášlí poličky v domác−
nostech mnoha Japonců. O Japoncích
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se ví, že na veřejnosti neukazují emo−
ce. O to větší bylo překvapení, že lidé
se na nás usmívali, vyptávali se na pů−
vod, důvod, zkoumali, prohlíželi, auta
troubila a zastavovala. A samozřejmě
jsme přikyvovali, že takhle v Česko−
slovensku (Česká republika jim nic
neříkala) chodíme oblečení každý
den.
Obecně Japonsko je nádherná
země plná milých, ochotných a usmě−
vavých lidí, naprosto bezpečná na
každém kroku. Když v kroji vystou−
píte z vlaku na bohapustém místě,
nikde ani noha, už se smráká, goo−
gle navigace vás opustí a snažíte se
nahánět pomoc s adresou ubytování
napsanou v mobilu latinkou a ne ja−
ponskýma klikyhákama... Zdeněk
začne hořekovat a přejmenovávat
jakékoliv místo na bečací náměstí…,
tak se najdou lidé velmi ochotní obě−
hat pár míst, zjistit informace a po−
moct bezradným turistům. Jako
návdavek jsme ovšem dostali tip
na luxusní hospodu čtvrté cenové
kategorie, kde jsme ukazovali prsty,
co chceme jíst, mlaskali nad smaže−
nými kuřecími chrupavkami a piveč−
kem a komunikace s místními štam−
gasty vypadala následovně: Japo−
nec namluvil do mobilu větu, mobil
to přechroustal do češtiny, pak my
česky do mobilu a výsledek zněl ja−
ponsky.
Nadšení jsme též byli z vynikají−
cích kulinářských zážitků – syrové
ryby, mušle, ústřice, zmrzlina z čaje
matcha či famózní nudlové polévky
za velmi příjemné ceny. Zažili jsme

pro nás dost zvláštní věci − automaty
s oblečením pro kočky, kimony pro
mobil nebo s použitým dámským
spodním prádlem. Rozsáhlé herny
s výherními automaty, ve kterých mů−
žete vyhrát plyšáky různých tvarů
a velikostí. Kapslové hotely, kde si
připadáte jak slepice v kukaních. Ja−
ponské lázně, kde bezostyšně pro−
vádějí důkladnou hygienu všech
částí těla mezi plno zrcadly, takže
i Adéla musela přivírat oči a rudnout
a zmatený Zdeněk, který se snažil
koupat v plavkách, byl následně vy−
hozen s vysvětlením, že plavky musí
dolů. V kroji jsme cestovali i japon−
skými rychlovlaky. Představte si
urazit vzdálenost Praha – Brno za tři−
cet minut! Tudíž jsme sjeli celé Ja−
ponsko od severu k jihu a zase zpět.
Obdivovali jsme Ósaku, Kjóto, Hi−
rošimu, Naru, Jokohamu, Aomori,
Tokio a spoustu dalších zajíma−
vých míst. Zejména Hirošima nám
utkvěla v paměti, návštěva jejich
atomového muzea doslova otřásla
našimi žaludky.
Od Japonců se máme co učit. Kul−
turní šok jsme zažili až po příletu
na pražské letiště. Tolik naštvaných,
nepříjemných obličejů a nepořádku
kolem… Proč jen jsme takoví? Nic−
méně ve vlaku domů jsme si dali
ne jen jedno pivečko a k tomu gulá−
šek a pokyvovali jsme, že to zase až
takové hrozné doma není. Takže
pokud nás teď uvidíte pochodovat
po Ratíškovicích v kimonech, ne−
děste se, chceme se parádit.
Adéla Macková a Zdeněk Gloz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

Příběh

a vydali sme sa do ulic.
Pražáci nejsú zvyklí brzo
stávat, tak sme mohli
ít naširoko, jak sme byli
zvyklí z domu. Ale enom
za rožek, protože naše
plné měchýře nás nepus−
tily dálej. Stáli sme u po−
pelnic rozkročení jak zed−
nícké koze a tam sem vy−
slovil památnú „múdrú“ větu: „Jan−
ku, divaj sa, toto je jediné místo
v Praze, gde sa dvě Moravy vlévajú
do Vltavy“.
A takto uvolnění sme rozšafno
kráčali směrem k „Václaváku“. Po ne−
jakých pár sto metroch sem sa začal
ošívat a strácat tempo.
„Janku, nevím jak ty, ale mně sa
to kakalo nechce s tú zabijačkú spó−
jit, začíná ve mně hučat jak ve sta−
réj kozi“.
„Počkaj, počkaj, chvílu ostaňme
stát, ať si to v tem břuchu sedne
a potom sa uvidí“.
Ale nic si nesedlo. Naopak. Cítil
sem, že sa to chce dostat ven, ale
jak to enom udělat? Na Václaváku
žádné chábí neroste a nejakých úkry−
tů tam také néni. Začal sem dělat
drobné kroky a Janek ňa pozbuzo−
val: „Vydrž ešče kúsek, tady znám
taký bufet, šak hen ho vidíš na tem
rožku, a tam sú aj záchody“.
Parkrát sme sa ešče zastavili, až
sme konečně dorazili k bufetu, gde
měly byt ty spásné záchody. Byly tam!
Enomže na dveřách byla cedula
s kraťučkým nápisem – „V rekon−
strukci“. A ešče tam bylo obtisk−
nuté razítko s jakýmsi čmárancem.
To už sem byl skoro v bezvědomí
a vypotácal sem sa ven. S krapama
na čele sem ostál stát opřítý o zeď
a ani sem nedýchal. Vtem se mňú
třepal Janek, v ruce měl jakýsi klú−
ček a žduchal mňa k zamknutým dve−
řám. Odemkl a já sem v mrákotách
viděl obúchané zďa. Vprostředku
stála míchačka, vedle ní stožek míš−
ků s cimentem a za něma karbovňa.
Nezaváhal sem ani vteřinu a skočil
sem do prostředka (zatým ešče práz−
néj) karbovně a než bys řekl švec,
už tam byl kopeček. Janek mně po−
hotovo podal toaletní papír z cimen−
tového míška a už sme byli venku.
S úlevú sem sa opřel o výkladní
skříň, dyž vtem vyletěl Janek a po−
núkal mňa, ať sa dlúho nezdržujem,
že tolik času zasej nemáme. O kus
dálej sme zastavili a Janek měl

Za odměnu
k Pinkasom

U

ž je to dél jak štyrycet roků, dyž
sa to stalo. To sa už može pro−
zradit, protože hrdelní zločin to
nebyl a kvůli srandě sa až tak moc
nezavírá. A navíc je to snáď proml−
čané, protože obtisky prstů a botů od−
fúkl vjetr a zrovna tak aj pachovú
stopu.
Tenkrát sme my dvá, Janek a já,
pracovali v Břeclavě coby mašinfíři
a v téj komunystyckéj době bylo
zvykem, že sa na konci roku dávaly
odměny za dobré hospodářské vý−
sledky. Enomže my dvá, aj dyž sme
byli spolehliví a zodpovědní, sme
neměli na klopě ten správný oznak
– srp a kladivo. Naopak, já sem měl
u súdruhů pořádný škralúp, protože
sem sa nigdy nesmířil se srpnovú
okupacú a Janek si myslel, to co já.
Tak sme si řekli, že sa odměníme
sami a dyž oni plnijú na stodeset
procent, tož mi dvá aspoň na stodva−
cet. A za to sme sa jeden druhého
pozvali k „Pinkasom“ na pivo. Vy−
brali sme deň, gdy sme měli obá
volno a gdy měli u Janka po zabi−
jačce. Vyjeli sme na noc, aby sme
byli ráno v Praze. Usadili sme sa
v rychlíkovém kupé, dali si pár hltú
slibovice a dyž nám před Brnem
začalo škvŕkat v břuchu, pustili sme
sa do zabijačkových dobrot, keré
měl Janek pečlivo poskládané v dy−
plomatyckém kufříku. Celý vagón
voňal česnekem a maryjánkú a my
sme to poctivo zalévali pivem, tra−
mínem a portugalem. Dyž sme sa
blížili k Praze, byl kufřík vypuco−
vaný, sklénky prázné a masné pa−
píry zgrčené v koši. Kolem šestéj
ráno sme posilnění vystúpili na ná−
draží Praha−střed a... Co tady včíl
takú dobu, než sa pozotvírajú ob−
chody a hospody, budem dělat? Ale
osud nám tú čekací dobu skrátil, až
sa to ani nechce věřit.
Naše první kroky védly do mléč−
ného bufeta naproti přes ulicu. Do−
včilšku nevíme, jak enom to Janka
mohlo napadnút. Taká blbosť! Obá
sme vypili pohár slaďučkého kakala
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

v každéj ruce škatulku cigaret, tvr−
dých spart.
„To máme každý takovú malú po−
zornosť. Řekl sem, že sme z Rakovní−
ka a že sme dojeli poměřat ty zácho−
dy, aby sme mohli dodat kachličky.
Pan šéf si vymysleli, že tam chcú mět
růžové se zlatýma páskama. Tož co
sem mohl dělat, slíbil sem mu to...“
U Pinkasů sa nám dobře popijalo,
aj sme si u teho pokúřili ty sparty.
Vojta Koten

10 let

v Ratíškovicích
Musíme reagovat na zamyš−
lení Pana Koplíka „JSME LIDÉ
NEBO HOVADA“. 26. května to
bude 10 let, co jsme se s mužem
do Ratíškovic přistěhovali z Pod−
krkonoší. V našich letech to neby−
lo lehké, ale nelitujeme. Naopak.
Raťky se staly našim domovem
a lidé jsou úžasní. Přijali nás,
pomáhali a pomáhají. Máme je
za to moc rádi a všem velké díky.
Když jsme se tedy nastěhovali,
žasli jsme − čisťounko, vykrášleno,
upraveno. Pak jsme (spíš já se
psem) začali chodit po okolí a do
lesa, a už to taková paráda ne−
byla. Když jsme se pak nastěho−
vali „k Hájence“, ztratili jsme veš−
keré iluze. Co kdo nepotřebuje, co
kdo vykope, vytrhá a zruší, vrhne
do lesa. Pověsili jsme ke stromu py−
tel na odpadky, ale binec kolem
něho. Zase máme psa. Nejraději
má ušpiněné papírové kapesníky,
čím horší, tím lepší. Někdy nám
to přijde, že se tu pořádal sr…cí
maraton. Rybáři se taky musí chy−
tit za nos! Snad má každý lopatku!
A to, co snědí a vypijí, ať si odpad−
ky odvezou domů, „na to je i ry−
bářská stráž“. Vysvětlujte pak
vnukům, že jsou na Hliníčku
koše, kam odpadky patří. Starší
vnuk vše posbíral, ale když se mu
ostatní smáli, nechal toho. Na ple−
vel, trávu a listí pořizujeme ná−
doby na bioodpad. Třídíme, není
to žádná zátěž. Co už pro krásu
a zdravé ovzduší můžeme udělat.
Tak jsme se zamysleli, popo−
vídali si. Doufáme, že nám tady
s vámi všemi bude ještě dlouho
Vaši Vincencovi
dobře.
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Různé

I malé Světýlko
nabízí velkou pomoc

O

Keltský telegraf

N

áklo − 19. březen 2016 opět je−
den z krásných večerů. Počasí
jak vymodlené − bezvětří vý−
borná viditelnost.
Sešlo se nás u nádherně připra−
vené vatry 130 − 150 čertů, na jejíž
přípravě nám letos pomáhali i místní
junáci. Bubny, bubínky i činely do−
dávaly velkou vatrou osvětlenému
areálu vrcholu Nákla se sochami
a Liliovým křížem dojímavou a po−
svátnou atmosféru. Vatru jsme za−

pálili již v 19:35 hod. a v daný čas
našeho signálu 19:52 hod jsme spus−
tili nádherný světlicový ohňostroj.
Zaznamenali jsme příchozí signály
A10 Čertoprd, A11 Vintoperk nad
slovenskou Skalicí nám zastínil po−
rost. Následně přijaté signály A13
Strážovice − Babí lom, A14 Šardice,
A15 Karlínský kopec u Čejče, odkud
nám kamarádi hlásili viditelný sig−
nál, A16 Dívčí hrady nad Pavlovem.
Jan Holeček

smileté vý
ročí svého
vzniku bude
brzy slavit br−
něnská obecně
prospěšná spo−
lečnost Světýlko,
jež si dala za cíl
podporovat a pomáhat dětem, ro−
dinám a seniorům, kteří jsou fy−
zicky, psychicky, sociálně či ji−
nak znevýhodněni. Během své
existence podpořila již více než
stovku zajímavých projektů a v po−
dobném duchu bude pokračovat
i do budoucna.
V současnosti se zaměřuje ze−
jména na dva konkrétní projekty,
a to Obědy pro školáky a Obědy
pro babičky a dědečky. Předností
těchto dvou projektů je, že nejsou
omezeny na konkrétní lokalitu,
a o pomoc tak může požádat kaž−
dý potřebný, z kteréhokoli koutu
republiky. V tomto roce podpo−
řila obědy i děti z naší obce. Svě−
týlku tímto děkujeme.
Navštivte Světýlko na:
ww.svetylko.info

Paměťové okénko
1. V následujících přesmyčkách odhalte názvy našich
ulic:
NUMAH
HAZARDNÍ
SAPONÁT V
SVÁTKY AZU
LHÁŘE PIL
2. Napište co nejvíce ratiškovských příjmení, které
obsahují písmeno A:
3. Buďte kreativní, popusťte uzdu fantazii a zkuste na−
psat krátkou básničku obsahující tato slova (nezáleží
v jakém pořadí) – Ratíškovice, hřiby, kniha, chroust
a kolo.
4. Zkuste vypsat název všech pohostinských zařízení
v naší obci
5. Cvičení na pozornost, snažte se zodpovědět na ná−
sledující otázky:
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z Kolik oken je na budově staré školy u drogerie pouze
z čelního pohledu?
z Které dny je otevřen sběrný dvůr?
z Kolik rodinných domů je na Vítězné ulici (ve směru
na Milotice po levé straně) od pošty po járek?
z V kolik hodin jede první ranní autobus do Hodonína
v pracovní dny?
z Na kterou stranu má otočenou hlavu socha sv. Jana
Nepomuckého na rohu ulic Séčka a Posvátná?
z Které ulice projedete autem nejkratší cestou od Je−
zérka na krytý bazén?
Pokud chcete zpětnou vazbu na Vaše odpovědi,
můžete napsat na zdendag@centrum.cz. Procvičovat
paměť můžete každý den: Facebook – Paměťář.
Zdeněk Gloz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2016

Pozvánky

Zveme pochodníky a cyklisty
na 33. ročník

Pochodu

kolem Ratíškovic
v neděli
dne 8. května 2016
Trasy a potřebné informace
najdete koncem měsíce dubna
na www.ratiskovice.com
a ve výloze prodejny
drogerie Grey

Inzerce

Srdečně zvou
pořadatelé

Kulturní akce
duben − květen 2016
21. 4.

Den Země
areál ZŠ Ratíškovice,
9.00 hodin
23. 4.

Košt vína
areál Baník Ratíškovice,
14.00 hodin
15. 5.

Den matek
kino Ratíškovice, 15.00 hodin
28. 5.

Zpívání pod Náklem
setkání mužských a ženských
sborů v areálu vinných sklepů
na Slavíně, 17.30 hodin

Koupím dům
v Ratíškovicích
Tel: 739 823 546
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Poděkování

Nadace ČEZ
významně pomohla ZŠ Ratíškovice

Z

ákladní škola je jako rodinný
dům – neustále potřebuje mo−
dernizovat a vylepšovat. To sa−
mozřejmě stojí peníze, zřizovatel ško−
ly (obec) nemá bezednou pokladnu
a stát posílá do školní kasy pouze
přesně vymezený finanční příspěvek
na platy zaměstnanců. Proto exis−
tují různé formy získávání finanč−
ních prostředků na modernizaci škol
formou dárcovství nebo účelových
dotací – sponzoring, fundraising,
grantové agentury, dotační tituly
ze strany státu a v nejhorším pří−
padě veřejné sbírky.
Většina účelových finančních pří−
spěvků se získává na základě před−
loženého projektu poskytovateli,

Ratíškovický Zvon

který většinou vyhlásí nabídku gran−
tového řízení formou veřejné soutěže,
jež má svá přísná pravidla. Jedním
z mnoha takových poskytovatelů je
i Nadace ČEZ se sídlem v Praze, která
vznikla v roce 2002 jako jedna z prv−
ních firemních nadací v České repub−
lice, reagující na aktuální požadavky
společnosti.
V uplynulém roce podala i ZŠ Ra−
tíškovice žádost s názvem „Učebna
informatiky – Brána do světa infor−
mací“ a 17. prosince 2015 byla obou−
stranně potvrzena Smlouva o poskyt−
nutí nadačního příspěvku ve výši
400.000 Kč.
Hlavním obsahem žádosti a cílem
projektu bylo získání finančního ka−

pitálu na technologickou moderni−
zaci učebny informatiky. V dnešní
době je 6 let „starý“ počítač opravdu
starý – technicky pomalý a zejména
softwareově překonaný. Proto se ve−
dení školy rozhodlo získat peníze
k úhradě nákladů na nákup 20 nových
stolních počítačů, které od února
letošního roku zvýšily uživatelský
komfort nejenom v hodinách výuky
informatiky.
Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za
významnou podporu rozvoje vzdě−
lávání na základní škole v Ratíško−
vicích.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel školy
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