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Soutěž Vesnice roku 2016

Zelená stuha

d roku 2012 se obec Ratíškovice
účastní soutěže Vesnice roku.
Nejinak tomu bylo i v tomto roce.
Jestliže od počátku jsme byli v sou−
těži úspěšní: v roce 2012 obdržela ra−
tíškovická knihovna cenu Knihovna
JMK a cenu Knihovna roku ČR 2012,
v roce 2013 obec obdržela Oranžo−
vou stuhu, v roce 2014 Modrou stuhu,
v roce 2012 Diplom za vedení kro−
niky a Diplom za podporu společen−
ského života, pak v roce letošním tomu
nebylo jinak. Obec Ratíškovice v kraj−

ském kole obdržela Zelenou stuhu,
která se uděluje obci za činnost
v oblasti péče o životní prostředí.
Krajská komise k nám zavítala
9. 6. 2016 již v 8.00 hodin ráno a měla
na obhlídku obce přesně 120 minut.
Za tu dobu komisaři navštívili kos−
tel, kde byli uvítáni hudbou opra−
vených varhan v podání mistra Ma−
ria Kudely, zhlédli výstavu dějin
farnosti, kterou připravili manželé
Bařinovi jako součást akce Noci
(Pokračování na straně 7)
kostelů.
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 51 ze dne 6. 6. 2016
Rada obce:
z projednala dodatek č. 3 ke smlou−
vě o dílo s firmou Pozimos, a.s.,
z projednala dodatek ke smlouvě
s firmou CERGMONT s.r.o.,
z rozhodla o zakoupení pily na dlažbu,
z souhlasí se Smlouvou o právu pro−
vést stavbu mezi Obcí Ratíškovice
a SÚS JMK za účelem realizace re−
konstrukce komunikace III/4254
Dubňany – Ratíškovice,
z schvaluje podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu „Technika
pro IZS – JSDH Ratíškovice“,
z schvaluje záměr vybudování cyklo−
stezky Dubňany – Ratíškovice,
z bere na vědomí podklady pro zá−
věrečný účet společností Hodoňan
a RABYD za rok 2015,
z bere na vědomí závěrečný účet
Obce Ratíškovice za rok 2015,
z souhlasí s vybudováním zpevněné
plochy s oplocením pro usklad−
nění sportovních potřeb v areálu
ZŠ,
z souhlasí se zřízením plynové pří−
pojky k budově smuteční síně,
z bere na vědomí přijetí finančního
daru od společnosti TENTE s.r.o.
pro Osvětovou besedu Ratíško−
vice ve výši 15 000 Kč na 48. me−
zinárodní festival dechových hu−
deb,
z souhlasí s vyhotovením map obce
firmou SHOCart, spol. s r.o.
Rada obce č. 52 ze dne 20. 6. 2016
Rada obce:
z schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo
na výstavbu kogenerační jednotky
v areálu Baník s firmou CERG−
MONT s.r.o.,
z schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo
na dodávku jevištní techniky do
Spolkového domu s firmou D − ci−
nema, s.r.o.,
z schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo
na opravu technologie kuželny
s firmou JaR DIGITAL group s.r.o.,
z schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo s firmou POZIMOS, a.s.,
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z rozhodla o nákupu a instalaci aku−
stických panelů a sedaček do hle−
diště kuželny Spolkového domu,
z rozhodla o prodloužení nájemních
smluv s nájemníky DPS Ratíško−
vice,
z rozhodla o prodloužení nájemních
smluv s nájemníky bytového domu
Ulička 101,
z rozhodla o prodloužení nájemních
smluv s nájemníky bytového domu
U Lesa 1334, 1335,
z schvaluje přílohu ke Směrnici č.
4/2013 k DPH, tj. ceny služeb k da−
ňové povinnosti,
z rozhodla, že TDI na stavbu „Úpra−
vy okolí AC Ratíškovice“ bude za−
bezpečovat Ing. František Mina−
řík,
z zabývala se žádostí občanů o roz−
šíření sítě místního rozhlasu,
z souhlasí s připoložením chráničky
pro optický kabel v rámci akce ulo−
žení elektrických kabelů v ulici
Rohatecká,
z na základě podaných cenových
nabídek rozhodla, že izolační
práce na střeše smuteční síně pro−
vede firma IZOLMONT CZ s.r.o.,
která podala nejnižší cenovou na−
bídku,
z seznámila se s posudky obecních
a státních lesních pozemků, které
mají být směněny v rámci pro−
jektu výstavby cyklostezky Ratíš−
kovice – Hodonín,
z zabývala se připravovanou rekon−
strukcí vodovodního řadu v ulici
Sportovní, kterou bude realizovat
VaK Hodonín, a.s.
Rada obce č. 53 ze dne 18. 7. 2016
Rada obce:
z schvaluje přijetí daru – hudeb−
ních nástrojů pro Osvětovou be−
sedu Ratíškovice od firmy CEST,
spol. s r.o.,
z schvaluje přijetí finančního daru
24 000 Kč pro Osvětovou besedu
Ratíškovice od společnosti OSA,
z souhlasí s podpisem smlouvy o spo−
lupráci mezi Organizačně správ−

z

z
z
z
z
z

z

ním institutem, o.p.s. a Obcí Ra−
tíškovice, Baníkem Ratíškovice,
s.r.o., ZŠ a MŠ Ratíškovice o pro−
vedení specifických činností v sou−
vislosti s centralizovaným zadá−
ním veřejné zakázky „Společný
nákup silové elektřiny a zemního
plynu pro rok 2017“,
souhlasí se součinností obecní po−
licie Ratíškovice s Obcí Milotice
při výkonu práce na pozici asis−
tent kriminality,
schvaluje účetní uzávěrku ZŠ a MŠ
Ratíškovice za 1. pololetí 2016,
rozhodla o opravě havarijního sta−
vu kanalizace v areálu Baník Ra−
tíškovice ještě v roce 2016,
rozhodla o nákupu tiskárny čár−
kových kódů,
rozhodla o výměně břitů u nakla−
dače ZAGO, práce provede firma
Stokláska,
schválila zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení dodavatele
prací projektu „My sadíme, vy
sklidíte“,
schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 50 000 Kč od firmy PETRA
spol. s r.o. pro ZŠ a MŠ na nákup
vybavení nové herny školní dru−
žiny.

Rada obce č. 54 ze dne 20. 7. 2016
Rada obce:
z Rada obce za přítomnosti před−
sedů komisí projednala záměry
investičních akcí obce na rok 2016
a 2017.
Rada obce č. 55 ze dne 1. 8. 2016
Rada obce:
z se zabývala výběrovým řízením na
dodavatele prací projektu „My sa−
díme, vy sklidíte,
z projednala majetkoprávní zá−
měry nákupu, prodeje a směny
pozemků,
z bere na vědomí výroční zprávu spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s. r.o.,
z jmenuje Mgr. Janu Koplíkovou
do funkce ředitelky Osvětové be−
sedy Ratíškovice do 31. 8. 2017,
z schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě
o vzájemné propagaci s KOME−
TOU GROUP, a.s.,
z souhlasí s dotiskem pohlednic
obce,
z bere na vědomí nové žádosti ob−
čanů o uzavření nájemních smluv
v bytových domech obce a DPS.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Grumlová Kateřina
Karas Jakub
Hřebačková Tereza
Šimík Matěj
Kotásek Jakub
Bělíková Adéla

Příkaský Jan ......................................................... 85 let
Příkaský Josef ...................................................... 80 let
Toman František ................................................. 96 let
Bábík Ladislav ...................................................... 80 let
Havránková Albína ............................................. 80 let
Kotásková Marie .................................................. 85 let

Z našich řad odešli...

Svatby...

Beránek Miroslav ................................
Gajdík Cyril ...........................................
Dohnálková Marta ...............................
Zich Jan ..................................................
Küchlerová Věra ..................................
Vašulková Helena ................................

Z deníku

46 let
94 let
56 let
82 let
71 let
76 let

Pavel Vacenovský a Alice Šenová
Lukáš Kordula a Radka Mlezivová

Zlatá svatba:
František a Irena Polišenští
Jan a Anna Vlasákovi

19. 6. Přijetí ozná−
mení v 18:41 hod.,
že na silnici za
Ratíškovicemi
směrem na Dub−
ňany, běhají těs−
ně před vozidly
nějaké děti. Po
příjezdu hlídky
OP na místo a provedení obhlíd−
ky místa zde již žádné děti hlídka
OP nespatřila.
21. 6. Přijetí oznámení v 11:00 hod.
od Policie ČR Dubňany, že potře−
bují poskytnout součinnost ve věci
pátrání po panu XY, trvale bytem
v Ratíškovicích. Hlídka OP celou
záležitost prověřila a zpětně infor−
movala PČR Dubňany.
23. 6. Přijetí oznámení v 15:00 hod.
od pana XY, že mu někdo v čase
23:00 hod. až 23:30 hod. dne 22. 6.
ukradl kolo, které měl ve stojanu
před hospodou „Komunál“.
25. 6. Přijetí oznámení ve 23:35 hod.
od paní XX, že dochází k rušení

obecní policie

ČERVEN 2016
1. 6. Přijetí oznámení v 18:30 hod.
od pana XY, že mu někdo proře−
zal pneumatiku na autě a pospre−
joval auto. Hlídka OP po domluvě
s panem XY k případu přivolala
PČR Dubňany, která si celou zá−
ležitost převzala.
3. 6. Sběr injekčních stříkaček v lo−
kalitě za hřištěm „Lišinovo“.
4. 6. Přijetí oznámení v 01:45 hod. od
Policie ČR Dubňany, že potřebují
poskytnout součinnost při rvačce
v místním baru v ulici Dědina.
11. 6. Přijetí oznámení ve 12:10 hod.
od Policie ČR Hodonín o poskyt−
nutí součinnosti v lese u MŠ U Je−
zérka, kde se zastřelil pan XY.
17. 6. Přijetí oznámení v 18:20 hod.,
že v ulici Úzká leží muž. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo bylo zjiš−
těno, že se jedná o pana XY, který
požil větší množství alkoholu.
Hlídka OP pana XY probudila a vy−
zvala, aby místo opustil. Poté si
hlídka OP všimla, že má na hlavě
větší tržnou ránu, stejně tak i nad
obočím, proto na místo povolala
RZS, aby převezla pana XY do Ne−
mocnice Hodonín k dalšímu ošet−
ření.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

JK

nočního klidu velkým hlukem z lo−
kality hospody „Bašta“. Hlídka OP
po příjezdu na místo určení pou−
čila majitelku hospody o rušení
nočního klidu a ta následně zále−
žitost řešila. Hlídka OP událost
řešila domluvou.
28. 6. Přijetí oznámení od pana XY,
že mu pracovníci známé firmy při
vyjíždění ze svého areálu poško−
dili okrasné chvojky. Hlídka OP se
domluvila s majitelem firmy na dal−
ším postupu.
ČERVENEC 2016
3. 7. – Přijetí oznámení v 7:25 hod.
od paní XX, že směrem ke konírně
pana Jaromíra Kotáska spadl
strom na cestu. Po přijetí hlídky
OP na místo a po dalším zjištění
byla na místo přivolána JSDH
Ratíškovice, která strom poře−
zala a odstranila z cesty.
13. 7. Sběr injekčních stříkaček v lo−
kalitě za vinnými sklepy Slavín.
TF & PK

S MND za Ratíškovice
krásnější

S

finanční podporou Moravských
naftových dolů, a.s byla reali−
zována další etapa obnovy okolí
obecního úřadu. V zimních měsících
byly po vyhodnocení zdravotního
stavu dřevin některé stromy odstra−

něny a některé ořezány, následně
proběhla rekonstrukce ozvučení
a osvětlení veřejného prostoru ko−
lem úřadu. V další etapě budou od−
straněny další dřeviny a bude pro−
vedena nová výsadba.
RŠ
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Investice

Spolkový dům –
parketujeme, zprovozňujeme
sítě, retušujeme

S

Proč?

N

a fasádě nového kulturáku se
objevil název Spolkový dům.
Vyvolalo to vlnu dotazů a při−
pomínek. Celý projekt a také sta−
vební povolení přitom nese název
Aktivní centrum.
Tato stavba bude využívána růz−
nými sportovními i kulturními or−
ganizacemi a ty všechny se nej−
později do konce letošního roku
musí přeregistrovat na spolky.
Tak říká nový občanský zákoník
účinný od 1. 1. 2014. Proto se rada
shodla na názvu Spolkový dům.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce
2x foto J. Hanák

mluvní předání díla mezi Obcí
a dodavatelskou firmou POZIMOS
bylo posunuto o měsíc, a to z dů−
vodu vyšší vlhkosti vzduchu v kužel−
ně, kde mají být instalovány 4 kužel−
kářské dráhy a strojovna, a v podla−
hových betonech sálů, na něž mají být
nalepeny dřevěné parkety. Má−li být
dílo provedeno v dobré kvalitě, není
možno porušovat technologickou ká−
zeň. Po měsíční odstávce byla uvede−
na do provozu Restaurace Sport, kde
došlo k rekonstrukci otopné soustavy,
vzduchotechniky a dlažeb. Rovněž byl

zahájen zkušební provoz te−
pelného zdroje, což nám po−
máhá urychlit snižování vlhkosti ve
stavbě. Souběžně s dokončovacími pra−
cemi bylo vydáno oznámení o vyhlá−
šení výběrového řízení na dodavatele
stavebních úprav okolí Spolkového
domu, což zahrnuje vybudování komu−
nikací, oplocení, parkovacích míst, re−
konstrukce a přeložení inženýrských
sítí, dobudování čela obloukové haly
a výstavbu zázemí pro provozovatele
kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že
výběrová řízení mají své zákonné
lhůty, předpokládáme, že se stavbou
RŠ
bude započato až v roce 2017.

Spolkový dům

Efekt

sněhové
koule

V

návaznosti na výstavbu Spol−
kového domu byly, jsou a budou
zahájeny další stavební akce. Pů−
vodní vyvolaná investice nabaluje na
sebe tak jako valící se sněhová koule
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další práce. Buduje se nová kogene−
rační jednotka, která bude vyrábět pro
areál Baník elektřinu a do jeho objek−
tů rovněž bude dodávat teplo a tep−
lou vodu. Ve fázi příprav (výběrové ří−

zení) jsou venkovní úpravy okolí Spol−
kového domu. V těchto dnech dochází
k přemístění a budování hnízda pro
kontejnery na tříděný a komunální
odpad tak, aby tyto nádoby nebyly
v bezprostřední pohledové blízkosti
novostavby a restaurace. Vzhledem
k havarijnímu stavu hlavní kanali−
zační přípojky od bazénu bude ještě
letos zahájena její rekonstrukce a již
nyní probíhá rekonstrukce akumu−
lační nádrže bazénu, jejíž stav byl za
hranicí fyzické životnosti a na hraně
hygienických norem. Aby toho v tom−
to objektu nebylo málo, rovněž se rea−
lizuje rozšíření šatnových kabin pro
ženy. Dodejme, že záhy začne v ulici
Sportovní v úseku Baníku i rekon−
strukce vodovodního řadu s přípoj−
kami a teprve poté mohou probíhat
práce na obnově chodníků a obrub sil−
niční komunikace.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

Vacenovický

železniční přejezd

Ř

idiči neznalí místa nezřídka zalitovali, že vaceno−
vický železniční přejezd přejeli ve vyšší rychlosti,
neboť výškové poměry přejezdu a bezprostředně
navazující silnice byly bezpečné dopravě nepříznivé
a auto se mnohdy změnilo na létadlo. Z takové situace
měli snad radost pouze sběratelé poklic automobilových
kol. Problematický dopravní úsek doznal v měsíci čer−
venci změny. Firma Swietelsky v kritické části rozebrala
silniční těleso až na pláň a nové válcované vrstvy navýšila
tak, aby přejezd přejezdu byl plynulý a bezpečný.
RŠ

Hřbitovní zeď v pohybu

R

elativně nová hřbitovní zeď z uliční strany se
v úseku u vstupní brány dala doslova do pohybu.
V důsledku dilatace cihelného zdiva došlo k čás−
tečnému vytlačení tří segmentů mimo betonový zá−
klad. Daný stav představoval pro kolemjdoucí ohro−
žení zdraví, a proto obec přistoupila k rozebrání oněch
třech polí a k jejich znovu vystavění s vytvořením dila−
tačních spár. Dílčí rekonstrukce je provedena tak, že
zeď je opět stabilizována a dodatečně provedený sta−
vební zásah není pohledově patrný.
RŠ

RŠ

Smuteční síň

Zásah z plošiny

P

P

doposud Popelkou

oněkud za−
nedbávanou
obecní budo−
vou byla až dopo−
sud smuteční síň
u místního hřbito−
va. Stavebně tech−
nický stav objektu
se však začal zhor−
šovat, což se pro−
mítlo zatékáním
do interiérů i do
spotřeby energií,
takže obec v letoš−
ním roce přistou−
pila k postupné ob−
nově.
V měsíci dubnu
byla provedena vý−
měna okenních a vstupních konstrukcí v průčelí stavby.
V současné době probíhá zateplení stropů a položení no−
vých střešních hydroizolací. V další etapě dojde k re−
konstrukci otopné soustavy s napojením na plynový
tepelný zdroj.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

o nedělní bouřce v posledním týdnu července
došlo k vychýlení uschlého topolu v ulici Cihlář−
ská. Suchar se naštěstí opřel do vedle stojícího
kaštanu, takže nedošlo k jeho zřícení na stavbu elek−
trorozvodny či úrazu. Veřejné ohrožení bylo elimi−
nováno profesionálním zásahem pana Františka Bá−
bíka, který kmen postupně seřezával z plošiny a poté
úplně odstranil.
RŠ
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Parkování

Rozkopaná Rohatecká

J

estliže v loňském roce byla roz−
kopaná ulice Dědina a Zelničky,
letos to „odskákala“ ulice Roha−
tecká, a to v úseku od křižovatky
Rohatecká – Vítězná po křížení Ro−
hatecká – Hasičská. Důvod rozko−
pání je tentýž: sejmutí nadzemního
elektrického vedení u rodinných
domů a uložení elektrických kabelů
do země.
Ve srovnání s loňským rokem vý−
kopové, montážní i dlaždičské práce
proběhly rychleji, takže omezení po−
hybu a dopravy nebylo tolik znepří−
jemňující. Dodejme ještě, že práce
provedla firma Perfect spol. s r.o.,
Otrokovice a akci financovala spo−
lečnost E. ON.
RŠ

Mina

pod Náklem

D

ne 18. 7. 2016 ve 14.00 hod.
bylo Obecní policii Ratíško−
vice telefonicky nahlášeno
panem Ondřejem Herníkem
(hledačem kovů), že v lokalitě

pod Náklem při hledání kovů detek−
torem nalezl na poli dělostřeleckou
minu. Po telefonické domluvě s ná−
lezcem se obecní policie dostavila
na místo určení a zalarmovala k pří−
padu PČR Dubňany, která si dále
k nálezu přivolala pyrotechnika, je−
likož se jednalo o nevybuchlou minu.
Po příjezdu pyrotechnika na mís−
to jim bylo určeno, že se jedná o dě−
lostřeleckou minu ráže 82 mm so−
větské výroby, která má dosah
smrtícího účinku 300 – 400 metrů.
Na základě jeho rozhodnutí byla
dělostřelecká mina zlikvidována
na místě nálezu za použití 250 g sem−
Petr Koplík
texu.
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v obci

V

poslední době nás občané
často žádají o souhlas s bu−
dováním parkovacích míst
před rodinnými domy. Počet aut
v rodinách narůstá, garáže ne−
stačí ani pro vlastní vozy, parko−
vat na silnicích však není nej−
lepší řešení. Komplikuje to jak
dopravu, tak i pohyb chodců, dětí,
maminek s kočárky a v zimě pro−
vádění úklidu sněhu. Oprávněně
mě pak občané zastavují, kriti−
zují a samozřejmě nejvíc v ulici
Mokré řádky, kde to máme před
očima radnice a kudy denně cho−
dím.
Zatím nechci přistoupit k ur−
čení jednosměrek, ale je to hodně
o vlastní zodpovědnosti a ohle−
duplnosti k ostatním občanům.
Občas i já provádím agitaci, ale
s pramalým úspěchem.
Zákon o komunikacích a obcích
mi moc jiného prostoru nedává.
I proto povolujeme budování
parkovacích stání na obecních
pozemcích a obracím se na Vás
všechny, kdo se připravujete, ne−
dělejme další velké zabetono−
vané plochy, kde voda nezasa−
kuje, ale zbytečně nám zatěžuje
kanalizaci. Navíc tak velká plo−
cha se v horkém počasí rozpálí
a zhorší naše životní prostředí.
V době klimatických změn
a hrozby sucha, obzvlášť u nás
na jižní Moravě, musí být v na−
šem vlastním zájmu mít kolem
sebe co nejvíce zeleně. Pokud
uvažujete o budování parkova−
cích míst, volte buď jen parko−
vací pásy, nebo např. štěrkové
trávníky, tj. pojízdný trávník za−
ložený na štěrkové vrstvě cca
20−30 cm, vyplněné zeminou a tra−
vami.
A na závěr: omezte parkování
na komunikacích, buďte ohledu−
plní, obzvlášť apeluji na některé
naše podnikatele, kteří obecní ko−
munikaci využívají pro svoji čin−
nost. Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce
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(Pokračování z titulní strany)

v mysliveckém areálu na Vlastě, kde
Ing. Lukáš Lattenberg a Ing. Daniel
Matějka komisaře seznámili s kon−
cepčními a rozvojovými ekologickými
studiemi a projekty obce. Závěr pat−
řil hudebnímu vystoupení naší nej−
mladší cimbálové muziky Malena
pod vedením paní Marie Ostřížkové
s verbuňkem bratrů Adama a Luká−
še Tomečkových a malému gurmán−
skému hřibovo−sekankovému zážitku,
který připravili členové ratíškovic−

kého mykologického spolku Václav
Koplík, Petr Dubas a Laďa Špeta.
Všem, kdo se o hladký průběh ná−
vštěvy hodnotitelů soutěže Vesnice
roku zasloužili, patří poděkování.
Jejich snaha nebyla marná: 10. 6.
2016 ve Vrbici byla obci Ratíškovice
udělena Zelená stuha, což znamená,
že postupujeme do celostátního kola,
jež proběhne v poslední srpnový tý−
den.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Kultura

2x foto J. Hanák

Seznámili se s provozem kompos−
tárny a sběrného dvora tříděných
odpadů, krátce zrelaxovali v přírodě
u kančí obůrky Františka Bábíka
a daňčí obory Slávka Koplíka. Poté
se prošli školní zahradou, která byla
revitalizována v rámci projektu Ko−
menského sen, jehož autorem je
Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD. a téměř
dokončenou stavbou Spolkového
domu. K ukončení návštěvy došlo

Zpívání
pod Náklem

K

dyž jsem se rozhodovala, co budu
dělat poslední květnovou sobo−
tu, zvítězilo nad srazem pade−
sátníků Zpívání pod Náklem. A roz−
hodně jsem nelitovala. Jenom když
jsem přišla na Slavín kolem páté,
abych pro nás chytla dobré místo na
lavičce, byla jsem trošku zaražená. Lidí
nic moc a až těsně před půl šestou mě
chytla pod paží paní Kotásková od Je−
zérka a prý „Iri, poď si sednút. Negdo
mosí byt první…“ No ale nakonec se
zaplnila všechna místa a doufám, že
posluchači byli spokojení tak jako my
s mojím Peťú. Všichni zpívali moc pěk−
ně, cimbálky hrály nádherně, celým
programem nás provázel Vojta Koten.
Po letošním zpívání si dovolím říct, že
je „ratiškovský veršotepec“. Když jsem
ho poslouchala, říkala jsem si, kde to
„básnické střevo“ vzal… Pak jsem si
vzpomněla na starého pana Kotena,
na jeho pěkné vykládání a taky na to,
že on a ještě jeho tatínek, tedy Vojtuj
děda, hrávali a režírovali v Ratíškovi−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

cích divadlo, a bylo mně jasné, že je to
v rodě. A tak mně to nedalo a chtěla
bych to jeho pěkné veršování napsat
pro všechny ty, kteří na Slavíně ne−
byli. To aby si určitě za rok udělali
čas a na zpívání se vypravili!
Hned jak došel na jeviště, všechny
pěkně přivítal: „Tož vitajte na Slaví−
ně při spěvu a dobrém víně! Už po−
sednástéj zme tu znova a těšíme sa rok
co rok. Každý z nás to v sobě chová, že
zejdem sa napřesrok. Muzika, spěvá−
ci a kroje ať vyryjú vám stopu v duši.
Živý folklór – přeca to je, co potěší oko
a aj uši. Dnes vám budú na struny
hrát cimbálky – a to hneď dvoje. Kerá
je lepší, nedajte znat, třeba sa lišijú
enom kroje. Spívat pod Náklem, to je
výsosť, o tem néni sporu. Ať veselí tu

vládne, ale né zlosť. To je úkol
šesti chlapských zborů.“
Úplně první navodila atmo−
sféru cimbálová muzika Pent−
la. Šikovná mladá zpěvačka
s krásným, zvláštním hlasem
a cimbalista, který hladil stru−
ny svého nástroje chvilkama
tak rychle, že nebylo možné
ani sledovat pohyby paliček.
Její uvedení bylo stručné:
„PENTLA majú v názvu. Nic
víc. Muzikanti z Boršic, až
od Buchlovic.“ A ani nic víc
nebylo potřeba – stačilo jenom
poslouchat… Po nich vyšli
na jeviště hlavní organizátoři Zpívání
– Slovácký mužský pěvecký sbor
z Ratíškovic. Podle slov Vojty Kotena
„První je řada na nás, jak na hosti−
tela sa patří a sluší. Snáď zbudíme
ve vás ohlas, tož, ať vás nic nevyruší.
Aj dyž pěkných písní známe povíc, tyto
sme vybrali. PĚVCI Z RATIŠKOVIC.“
No a protože nejbližší dědina jsou Va−
cenovice, přišli zpívat i odtud. „Ve Vac−
kách to folklórem hučí a aj vře. Jedni
pjejú s huslú, druzí do dud dujú. Ale
néni to o tem, že chlap na chlapa za−
nevře, oni sa enom rádi usmiřujú. Pod
Náklem při spěvu spolem si zavýska−
jú, aj ti ‚starostenští‘, aj ti, co OD LIP
sa nazývajú“.
Co pamatuju, tak na Slavíně hraje
od svého samého začátku ratiškovská
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cimbálka Náklo. Když hráli v sobotu,
při pohledu na ně mi připadlo neuvě−
řitelné, jak čas rychle letí. Protože když
účinkovali poprvé, byly to vlastně ještě
děti. „Už pár roků je to zpátky, dyž
děvčata aj kluci byli malí. Jejich mu−
zika byly spíšej hrátky, ale jak učujete,
pěkně sa vyspívali. Mět radost do nich
vsáklo, to je cimbálová muzika NÁ−
KLO!“ A jak mládí střídá starší věk,
tak tomu bylo i na Slavíně. Pomaličku,
někteří s čagánkama, vystoupili na je−
viště další účinkující. Věkový průměr
si ani netroufnu odhadovat, ale krásně
jim to ladilo při zpívání písniček z růz−
ných míst regionu. „Na řadě sú naši
hosté, gde rybníky sú plné kaprů, štik
a bělic. Tož, ukažte sa, chlapé, gdo ste!
Prý MUŽÁCI Z POHOŘELIC!“ No
a hned po nich zpívali vedlejší „metla−
ři“ s ratiškovským rodákem Fran−
tiškem Kordulou „Fajzou“. „O tem sa
spívá, že vínko dozrává pod Dubňan−
skú horú. A jak pěkně to umijú, ukážú
chlapé z DUBŇANSKÉHO ZBORU!“
I když je to vlastně zpívání muž−
ských souborů, pokaždé je tu jako host
i ta něžnější polovina, kterou Vojta
Koten uvedl takto: „Abysme nelámali
hůlku nad tema, co pějú bez not, při−
zvali sme aj tú pěknější lidstva půl−
ku. ŽENUŠKY – ratiškovský klenot!“
Nutno dodat, že i když dvě z nich při−
šly vystrojené v civilu z oslavy jubi−
lejních narozenin, našly si čas a při−
daly svůj hlas k ostatním krojovaným.
A moc pěkně jim to znělo…
No a protože ve Vacenovicích mají
sbory dva, nevynechal letošní zpívání
ani ten druhý. „A včíl sú tu kamarádi,
co sú nám dycky blízko. A tak jak my,
majú ich všecí rádi, ať zpívajú vysoko
či nízko. Dyž majú co pit, majú hlase
jak cizokrajní vtáci. Tož, poslúchajte
– spívajú Vacenovjáci.“ Po tomto uve−
dení bylo z jeviště slyšet: „Tos oprav−
du skládal ty, Vojto?“ a vidět spokojené
poplácávání po zádech autora veršů.
Jako poslední vyšli na pódium chla−
pi v bílých halenách, s „obíjanýma pá−
sama“ – Valaši. „Popijajme, veselme sa,
v radosti nám nic nebrání. Tam, gde
trčí Javořina až po nebesa, tam leží
dlúhá obec, obec Strání. Na karpat−
ských svahoch, tam durancie zrajú
a pálenka z nich ve skle řetázkuje.
Možná nám Stráňanští o tem zazpí−
vajú, gdy oko svítí a ohryzek radosťú
poskakuje.“ Mužský sbor se jmenoval
S.E.N. – Senioři Energijú Nabití, prý
by ale jejich manželky uvítaly, kdyby
to byli „Senioři Erotikú Nabití“. Zpí−
vali opravdu krásně, s velkou energií
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zatancovali „pod šable“ a když jsem
se pak doma dívala na internet, tak
na jejich stránkách bylo blahopřání
k narozeninám nejstaršímu členovi
souboru – bylo mu 80!
Nakonec proběhla zatěžkávací
zkouška jeviště, na kterém vystoupili
se společnou písničkou všichni účin−
kující. Vydrželo, neprasklo... „Tož děv−
čata aj chlapé! Ať radost přehluší, co
je choré. Dajte si hlt a potom ruky hore!“

I když meteorologové hlásili přes
sobotu na celém území bouřky, Ro−
bert Blaha hned v úvodu řekl, že se
přimluvil „tam nahoře“, aby nepr−
šelo. Pěkné počasí tak vydrželo jak
přes celé zpívání, tak i na besedu
u cimbálu, a když po půlnoci přišel
déšť, kdo chtěl, schoval se do sklepa.
Jak jsem psala hned na začátku – kdo
došel, nelitoval!
Irena Bařinová

Folklorní hodové slavnosti
Troubky 17. 7. 2016

Mužský slovácký
pěvecký sbor

Cimbálová muzika Náklo

Ženušky
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48. mezinárodní festival dechových hudeb
10. července se v Ratíškovicích ko−
nal již po 48. mezinárodní festival de−
chových hudeb. V dopoledním pro−
gramu se vedle domácí Veselé muziky
a Mladé muziky ze Šardic také před−
stavili Mutěňané − Čejkovjané i Věro−
vanka z Hané a nováčkem festivalu
byl J. R. Band Ratíškovice pod vedením
paní učitelky Jarmily Rybové a pana
učitele Josefa Příkaského. Mezi přítom−
nými již ostřílenými mládežnickými
kapelami si vedl J. R. Band velmi dob−
ře. Dopolední program obohatila ra−
kouská dechová hudba Blecharanka.
Odpolední program začal tradiční−
mi fanfárami ve 14 hodin, kdy na scé−
nu jako první vystoupila dechová hud−
ba Stříbrňanka. Po ní následovala
dechová hudba Bludověnka od Šum−
perka, která byla na festivalu v Ratíš−
kovicích poprvé a hned si získala vel−
kou přízen přítomných diváků. Z Čech
přijeli Jihočeští Rodáci, ze Slovenska
jubilující Drietomanka. Z regionu Ky−
jova vystoupili Svatobořáci a z regio−
nu Podluží se představila dechová
hudba Bojané.
Vzácným hostem festivalu byl pan
Josef Novák. Jeho přítomnost byla tak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

milá, že dechové hudby měly na zá−
věr tu čest, aby jim spolu s kapelní−
kem Mistříňanky Antonínem Pavlu−
šem oddirigoval jednu ze společných
písní festivalu.
V závěru bych chtěla poděkovat
zvláště Ministerstvu kultury ČR, panu
Mgr. Danielu Hermanovi, ministrovi
kultury, panu Ing. Josefu Uhlíkovi, po−

slanci PČR, Jihomoravskému kraji,
OSA, obci Ratíškovice, společnosti
Tente, s.r.o. a dalším dárcům za fi−
nanční a mediální podporu. Velký dík
patří všem, kdo se festivalu zúčast−
nili, ať už jako diváci, zpěváci, hu−
debníci, či jako technický personál.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka OB

Pražské

jezulátko

J

iž dva roky máme v našem ratíškov−
ském kostele sošku pražského je−
zulátka. Jezulátko je oblékáno do ša−
tiček podle eucharistického měsíce.
Jelikož se v červenci oslavuje příchod
Cyrila a Metoděje na Moravu, dostalo
jezulátko nové šatičky vyšité slováckým
ornamentem.
Tímto děkujeme paní Františce Foltý−
nové za krásnou práci.
Františka Sedlačíková
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Festyval pod Šidlenama
aneb hromy bijú a déšť prší, leje sa…

R

atíškovice už sa nemožú dočkat
a už sa velice těšijú na nový
„kulturák“. Posprávnu by sa
mělo řéct na nový „Spolkový dům“,
protože tam majú najít všecky ratiš−
kovské spolky střechu nad hlavú, aby
mohly žit a rozvíjat to svoje žití.
Před půldruhým měsícem došlo od
pořadatelů milockého festyvalu po−
zvání, aby Ratiškovijáci nachystali
pásmo „fašaňk“ a s týmto vystúpili
v pátek 5. srpna pod Šidlenama. A to
jakdyby nekolik chlapů z Mužského
pěveckého sboru, Ženušky a čásť bý−
valéj „Konopy“dostali džoganec elik−
síru do žil. Hned sa dali do tréno−
vání. Bývalé ratiškovské kino ožilo
skákáním na konopě a vyhazováním
do luftu ratiškovskéj šenkérky, co
má širokú sukňu. První skúšky při−
pomínaly židovskú školu, gdy jeden
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druhého překřikoval a neposlúchal,
co ten druhý povidá. Ale jak sa za−
čal blížit deň vystúpení, už mělo spí−
vání a tancování řád.
A tak nastal pátek 5. srpna a celá
fašaňková partyja odjela autobu−
sem pod Šidleny. Radosť ale kazilo
počasí. Od rána hlásili v rádyju, že
bude valit a že bez palazórů sa nemá
ít večer ani na krok. Ukázalo sa, že
tentokrát měli předpovidači počasí
vjec než pravdu.
Uváďač na milockém pódyju sta−
čil ešče všeckých přivítat a po ode−
hrátí státní hymny nastala taková
slota, že by ani psa nevyhnal. Pokra−
čování bývaléj československéj hymny
si vyslechli všecí, co byli poskovávaní
pod střechama milockých sklepů,
akorátže sa neblýskalo nad Tatrú,
ale nad Stražovjákem. Ale hromy bily

v dálce ostošest. A v této sibéryji sa
po delším rozvažování pořadatelé
dohodli, že dyž to chystání dalo všec−
kým tolik starostí a práce, že sa to
nenechá enom tak a zaveleli k pře−
stěhování všeckých do milockého
kulturáku. Enomže při chystání ce−
lého festyvalu sa asi moc nepočítalo
s tým, že by (nedajbože) mohlo byt
škaredě. Po chvílách zmatků a po roz−
pačitém začátku sa do teho obuli ta−
nečníci a spěváci po svojém a skoro
plnému sálu předveli to najlepší, co
v nich bylo.
Dyž o jednéj v noci odjížďali Ra−
tiškovijáci autobusem dom, to sa
na jeviště akorát chystali Skaličané.
V tancování a radování sa pokračo−
valo veselo až dlúho po půlnoci ška−
redému počasí navzdory.
Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

Blahopřání

Jubilanti
Přátelé a kamarádi srdečně
přejí místostarostovi obce
PhDr. Radimovi Šťastnému
k jeho významnému životnímu
jubileu vše nejlepší, hodně
zdraví a mnoho dalších
pracovních úspěchů.
Kéž ho entuziasmus a dobrá
nálada nikdy neopustí.
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Akademie pro Afriku
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rala v hudecké sestavě CM Malena
a Dětský folklorní soubor.
Hlavní organizátorky, učitelky
Mgr. Jana Lovečková a Mgr. Jana

Cestování

U

ž po sedmé se sešli v ratíškovické
tělocvičně všichni, kteří chtěli při−
spět na pomoc partnerské škole
v Tanzánii. Charitativní akce Akade−
mie pro Afriku byla vyvrcholením ba−
revného týdne projektu „Škola škole“,
který probíhá v rámci občanského
sdružení „Bez mámy“ už od roku 2006.
Letošní výtěžek byl 14 787 Kč. Díky
pomoci českých dětí už stojí v Kise
na místě bývalého trhu s čajem dvě
ze tří školních budov, ve kterých jsou
vždy dvě třídy a jeden kabinet.
V každé třídě bude více než osm−
desát dětí, takže výuka musí pro−
bíhat na směny. Eliška Nováková,
která se o celý projekt stará, na svém
blogu napsala slova, která řekl „babu“,
tedy stařešina obce, při jejich posled−
ním setkání v Mahangu: „K životu
potřebuješ jen tři věci. Na prvním
místě Boha, na druhém místě práci
(obdělávat zem, kterou nám dal Bůh
k získání obživy) a na třetím mož−
nost vzdělání. Když tyto tři věci
máš, můžeš jednoduše a šťastně žít.
Vše ostatní není potřeba a je navíc.“
K tomu, aby se vzdělání afrických
dětí mohlo dál rozvíjet, přispěli svou
prací také ratíškovičtí školáci, jejichž
výrobky se při Akademii prodávaly,
a na dětmi upečených sladkostech si
mohli smlsnout návštěvníci „Kavár−
ničky Afrika“. V sále tělocvičny vy−
stupovaly děti z MŠ Sluníčko a MŠ
U Jezérka, školáci ze základní školy
a také děvčata z oddílu sportovní
gymnastiky. Bylo tu možné vidět
vstupy ratíškovických tanečních sku−
pin Happy dancers a Sweeties pod
vedením Gabriely Koudelové i hodo−
nínského aerobic klubu K.I.S. Inten−
sive. O slovácké písničky se posta−

K

Melichárková, děkují všem, kteří
svou návštěvou Akademie pomohli
k lepšímu životu dětí v Africe.
Irena Bařinová

jsem za taťkú k posteli a ře−
kla: „Já mám letět do Mexi−
ka!“ On mi na to řekl: „Ano!“
a za měsíc to vyřešil sám.
„Taťko, děkuju Ti.“ A když
jsem byla v bazilice, Oscarův
děda mě pořád držel za ru−
káv, abych se neztratila
v tom davu poutníků, tak
si myslím, že tím andělem stráž−
ným byl aj Vavřin, který mně tímto
za všechno děkoval a cestou ochra−
ňoval.
Cesta začala odletem z Vídně
do Londýna a odtud přímým, dva−
náctihodinovým letem do Mexico
City. Již v Londýně, a potom cestou
nazpět, jsem měla asistenta, který
na mne čekal s invalidním vozíkem,
protože přejít mezi terminály je

Moje cesta
do Mexika

dyž manžel Vavřin slavil 80. na−
rozeniny na sklepě, nebyl při
tom, když mi vnučka Magda
řekla: „Babi, až bude levná letenka
do Mexika, tak poletíš, ty to zvlád−
neš!“ Já jsem nechtěla ani slyšet,
ale zeť Jožka mi řekl: „Babi, co Vám
v tom brání, víte, že se o dědu dobře
postaráme – my to zvládnem!“ Když
mi však 4. února Magda doopravdy
zavolala, abych se hned rozhodla, šla
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velmi namáhavé. Z Londýna letíme
dvoupatrovým letadlem, let byl velmi
klidný, až asi 300 kilometrů před
přistáním to s námi začalo házet. Jak
já nemám strach, tak jsem byla
tak šťastná, že jsme za necelou
půlhodinu v pořádku přistáli.
I tady hned u letadla čekal asi−
stent s cedulí „Hedvika Kotas−
kova“ a Magda říká: „Babi, na−
sedej, to je pro tebe!“ Protože
jsem byla jako ZP, měla jsem
přednost i u pasové kontroly.
Prostě Magda ví, jak na to.
Na letišti nás v sobotu večer
čekala Oscarova babička s dě−
dou, později se k nám přidali
i Oscarovi rodiče. Hned v ne−
děli ráno jsme vyřídili Oscaro−
vi nový řidičák a kolem 11. ho−
diny jsme jeli do poutního místa
Guadalupe, které je částí hlav−
ního města. Když jsme se blí−
žili k místu, spolu s námi při−
cházelo mnoho poutníků, kteří
nesli sošky Panny Marie, obra−
zy zdobené růžemi a i každý
poutník měl kytici růží. Osca−
rova babička nám říkala, že
poutníci putují i několik dní.
Bylo zajímavé, že jsme nevi−
děli žádné dětské kočárky –
i všechny děti šly pěšky.
Když jsme dorazili až na mís−
to před baziliku, tak mne za−
mrazilo. Nevěděla jsem, zda se
mám rozplakat, nebo se rado−
vat, že jsem na místě, které
jsem si přála vidět. Oblékla
jsem si ratíškovický kroj a šli
jsme s davem do kostela. Do−
konce jsme se pozdravili s jed−
nou skupinkou ze Slovenska,
kde byla i paní z Holíče a lékař
z Kyjova. Jak je ten svět malý.
Dostala jsem se až před oltář kru−
hové baziliky. Mše byla vedena v la−
tině a když jsme šli s Oscarovým
dědou ke sv. přijímání, řekl knězi,
že jsem z Česka, on se vrátil a dal
mi na čelo křížek. Kolem oltáře byly
snad všechny růže, které sem po−
stupně přinášeli poutníci. Po mši
jsme jeli na večeři do restaurace
na malém náměstí, kde vystupovali
Mariachi – typická mexická skupina.
Oscarův děda si nechal zahrát pís−
ničku, při které jsme spolu i tančili.
Byl to velmi krásný den.
V pondělí jsme vyrazili do města,
kde se nachází nejstarší chrám na
území Mexika, který se pomalu pro−
padá, protože město je postaveno
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

na bažině. Po obědě v 7. patře ho−
telu, kde jsme měli velmi pěkný vý−
hled, jsme ještě po cestě domů viděli
i prezidentský palác.

V úterý ráno vyjíždíme celá ro−
dina na čtyři dny do města Acapul−
co, které leží jižně od hlavního města
na pobřeží Tichého oceánu. Cesta tr−
vala 4 hodiny a už z dálky byl slyšet
hukot vln. Na okraji města máme
zajednány apartmány. Při návštěvě
centra města další den mne zaujaly
autobusy, které jezdí bez dveří, bez
světel i bez dávání přednosti v jízdě.
Odpoledne nám objednali pečení
ryb v palmovém listí na ohništi, kte−
ré je uplácané z hlíny. Pak jsme se
konečně dostali k Tichému oceánu
v zátoce, kde se natáčely známé fil−
my Rambo, Tarzan i další známé se−
riály.
Ve středu jedeme do města na sní−
dani. Neobvyklé na ní bylo to, že

snídáme na chodníku, kde je stánek,
starý stůl a ohniště, na kterém se
na plechu připravují placky a ně−
jaká masová směs. Po snídani se
vydáváme na nákupy a hlavně
se podívat na nádherné útesy,
odkud skáčou „šílenci“ třikrát
denně za peníze kvůli turis−
tům do vody.
Při cestě zpátky do hlavní−
ho města se nám začalo kouřit
z auta. Přesedli jsme do dru−
hého auta k Oscarově tetě,
která byla s námi, a Magda
s Oscarem že se o poroucha−
né auto postarají. Nakonec je
museli odtáhnout do servisu.
My jsme zatím pobývali v rod−
ném domě Oscarova otce, kde
zahrada vypadala jak bota−
nická zahrada.
V pondělí jsme navštívili
univerzitu, kde Magda učila
angličtinu, a druhou školu, kde
pracovala i s Oscarem. Velice
pěkně ji všude přivítali. Když
jsme obědvali, bylo dokonce
v Mexiku zemětřesení, které
jsme naštěstí nezaznamenali,
ale Oscarův taťka volal, zda
jsme všichni v pořádku. Další
den jsme odlétali do známého
turistického města Cancún.
To ráno jsme ještě viděli pro−
bouzející se aktivní sopku
Popocatépetl, která je vysoká
5,5 kilometru. Z dálky to vy−
padlo jako kouř z komína.
Druhý den po příjezdu nás
čekaly mayské pyramidy,
které jsou vzdálené 270 km
od města Cancún. Cesta k nim
vedla přes tropický prales, kde
jsme viděli opravdovou bídu
a chudobu.
Tady naše putování po Střední
Americe končilo. Z Cancúnu jsme
se přes Miami a Mnichov dostali až
do Brna, kde už na nás čekali naši.
Děkuju Magdě, která celou cestu
obstarala, a Pánu Bohu, že jsem
to mohla absolvovat ve zdraví. Cíti−
la jsem se tam moc dobře, nic mne
nebolelo, až na tu stravu, ale tím si
musí projít všichni. Ještě jednou
všem děkuju, kteří mne podporo−
vali, drželi palce a modlili se. Dík
patří i otci Jiřímu, který nám dal
na cestu požehnání.
Za příjemné cestovatelské zážitky
a inspiraci děkuje
Josef Hanák
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Lesnictví

Novinky
v obecním lese

J

iž tradičně v březnu a dubnu pro−
běhlo zalesnění holin v obecním
lese. Celkem bylo na čtyřech pa−
sekách vysázeno 33 750 ks saze−
nic, z toho 27 000 ks borovice lesní,
3 200 ks dubu letního, 3 450 ks ja−
voru mleč a 100 ks modřínu opada−
vého. Paseky jsou oploceny lesnic−
kým pletivem, které chrání sazenice
proti okusu zvěří a bylo jej použito
cca 1 000 bm. Provedlo se také vy−
lepšování vloni zalesněných holin,
kde bylo znovu vysázeno 18 000 ks
borovice lesní, 200 ks dubu, a 50 ks
modřínu a 100 ks javoru mleč. Sad−
bový materiál dodala Lesní školka
Libor Piňos z Lešan.
Těžební práce probíhají dle hos−
podářského plánu na daný rok. V sou−
časné době probíhá vyžínání zales−
něných holin.

V červnu došlo také k instalaci
informačních tabulí v obecním lese.
Bylo nainstalováno 6 ks tabulí v těch−
to lokalitách (viz přiložená mapa
nebo online https://mapy.cz/s/PPPp):
z Informační tabule v Hrbově
z Informační tabule u Hliníka
z Informační tabule u FVE
z Informační tabule u Obůrky
s divočáky
z Informační tabule za Zámečnictvím
Cigánek Jaromír
z Informační tabule u Býkárny
Na tabulích se návštěvník dozví
informace o našem lese – jakou má
rozlohu, procentní zastoupení dře−
vin, množství vytěžené a následně
vysázené dřevní hmoty za rok aj.
Dále jsou na nich vyobrazeny a struč−
ně charakterizovány zvířata, která
zde žijí, stromy a houby, které může

Navštivte obecní
webové stránky
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návštěvník při procházce lesem na−
jít.
U některých informačních tabulí
je v plánu instalace stolu a laviček
na odpočinek.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se mnou při výrobě tabulí spolu−
pracovali. Zejména Ing. Vladimíru

Jaškovi, starostce obce Ing. Bc. Anně
Hubáčkové, lesnímu hospodáři Le−
opoldu Tomančákovi, panu Ladi−
slavu Špetovi za dodání fotek hub
a panu Josefu Panákovi za výrobu
rámů na tabule a instalaci.
František Bábík,
nájemce lesa

www.ratiskovice.com
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Mykologie

Nositelé
života i smrti

H

Historie

ouby potvrzují shora uvedený
titulek hned v několika rovi−
nách. Je všeobecně známo, že
obzvlášť slovanské národy houby
jako hlavní pokrm nebo jako pří−
lohu s oblibou konzumují. No a lé−
kařské statistiky a černá kronika
zase dokazují, že sbírat a připravo−
vat si k jídlu houby, co neznáme,
můžeme zaplatit i svým zdravím,
nebo životem.
Římský císař Nero je označoval
jako „pokrm bohů“, jiné národy je
nazývaly „poganky“, „žabiny“ a se−
verské národy, ty jsou veskrze my−
kofobní a velmi nedůvěřivé při je−
jich konzumaci.
Jeden rod − muchomůrka − jej má
pro své vlastnosti a použití (moří
mouchy) oprávněně i ve svém názvu.
A germánský název pro kdysi sbíra−
nou a vykupovanou léčivku palečko−
vici nachovou − námel − je Todten−
kopf, smrtihlav.
Na druhé straně je zase fakt, že
troudnatec kopytovitý (podle ar−

cheologických nálezů)
používali v Dánsku
před zhruba deseti tisíci
roky k ošetřování krváce−
jících poranění. V jihovýchodní Asii
zase už před čtyřmi tisíci lety sta−
věli chrámy houbě věčného mládí,
lesklokorce lesklé.
V Patagonii němečtí vystěhovalci
chtěli po usazení jako připomínku
na domovinu pěstovat borovice. Ty−
to ovšem nerostly, krpatěly, to proto,
že semena byla sterilní. Teprve po do−
vezení sazeniček infikovaných pod−
houbím klouzků − se díky mykorýze
ujaly a v oboustranně prospěšném
společenství úspěšně rostly.
Naopak, když strom napadne ta−
kový choroš šupinatý či lesklo−
korka pryskyřičnatá, tak pokud
jej nepokácí lesníkova pila, její pod−
houbí dřevo úplně znehodnotí, strom
zajde a užitek z něj nebude žádný.
Mottem letošní výstavy hub, kte−
rá bude 24. až 26. září v hasičské
zbrojnici, je citát S. K. Neumanna:

lerovi. Tomu dal své
šaty, poněvadž jeho
byly v bídném stavu,
takže v nich nevypadal
jako velkostatkář.
Vrahem dle výpovědí
Tomanových je člověk,
který při půjčce dělal
prostředníka. Toman
prý ho zná osobně, ale ne jménem.
Schüllera tedy ve Vídni vyhledal, při−
jel do Břeclavy, kde ho odevzdal ono−
mu „prostředníku“ a všichni tři jeli
do Rohatce, odkud pak měli „pro−
středník“ a Schüller jíti do Dubňan,
kdežto Toman chtěl jeti dále buď to
do Uher (na Slovensko − pozn. autora)
na Vláru (trať Brno − Trenčanská
Teplá pozn. aut.) anebo do Lvova.
Druhý plán prý vymyslel Čeppe.
Dle tohoto plánu měla býti nalezena
Tomanova mrtvola a vyzvednuty To−
manovy pojistky. Čeppe nabídl se, že

Dúbrava X
(Dobová citace z tisku)

Toman před porotou
První plán pošel z hlavy Želez−
ného. Týž prý opatřil falešné lustrum
pozemkové knihy ohledně realit To−
manových. Byl to výtah knih starý,
v němž pozdější Tomanovy dluhy
dosud nebyly. Na to prý Železný na−
šel člověka, který peníze hodlal půj−
čit. Dlužní list se měl podepisovat
v Dubňanech, poněvadž prý v Brně
Tomana každý znal. Nyní hledal
Toman člověka, který měl onen pod−
vodný dlužní list místo Tomana po−
depsat, až ho našel ve Vídni v Schül−
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Outkovka pestrá
(trametes versicolor)

„Každý kulturní a slušný člověk ne−
chá růst houby, které nesbírá“, jako
její zpestření budou fotografie hub,
které mají léčivé účinky od Ladi−
slava Špety. Nedílnou součástí vý−
stavy bude i tradiční určování při−
nesených úlovků.
K mání bude i atlas hub Dúbravy
a další suvenýry a ke zhlédnutí již
zmiňovaná lesklokorka pryskyřična−
tá, která je v sousedním Slovensku
známá jen ze dvou lokalit. Možná
stojí za informaci i to, že outkovka
pestrá, kterou namaloval Radek Be−
lanec pro plakát, je tuhá a vcelku
nepoživatelná houba, jež se aplikuje
jako podpůrný prostředek po chemo−
terapii.
Přijďte se potěšit různými tvary,
barvami i vůněmi „tajemných plodů
Václav Koplík,
lesa“.
prezident mykologického kroužku

příslušné kroky zařídí, vymínil si
však 25 000 K. Toman prý s plánem
tímto f o r m á l n ě souhlasil, ale
o provedení nechtěl ničeho slyšeti.
To vzal si na starost Čeppe.
Osudný den myslil prý Toman, že
odevzdává Schüllera plánu prvnímu,
tj. podpisu falešného dlužního listu
a zatím nedlouho na to prý četl
v novinách, že ho odevzdal vrahovi.
Na otázku předsedovu, proč se ne−
přihlásil, když byl v novinách hle−
dán, odpovídá: když už se řeklo a,
chtěl jsem říci b a nehlásil jsem se,
konečně byl jsem přesvědčen, že
Toman je mrtev. (Po tomto podřek−
nutí Tomanově ozvaly se v sále sal−
vy smíchu). Dále vypovídá Toman,
že se skrýval, až konečně se udal
a byl chycen. Účast na vraždě roz−
hodně popírá. Jako vraha označuje
onoho „prostředníka“. Tato záhadná
osoba hraje v procesu velkou roli.
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Rudolf Železný byl z podvodů ve−
směs usvědčen. Účast na vraždě roz−
hodně popírá. Jest oblečen rovněž
slušně, v černý sakový oblek. V obli−
čeji je bledý. Výpověďmi svými se
stále víc a víc zakopával. Jeho účast
na vraždě není dostatečně osvětlena.
Ludvík Čeppl je elegán. Má světlý plno−
vous, zlatý skřipec. Prvý den došel
v mysliveckém zeleném obleku, ale už
odpoledne v bezvadném fraku. Účast
na vraždě i na podvodech popírá.
Toman se přiznal
V úterním přelíčení s Tomanem na−
stal neočekávaný obrat. Toman, jak
známo, tvrdošíjně zapíral, že by byl
Arnošta Schüllera u Ratíškovic zavraž−
dil. Vinu svaloval na Čeppeho. Po kon−
frontaci s Čeppem a po domluvě před−
sedy Hanáka: „Tomane, je−li na Vás
něco lidského, pomyslete na rodinu
a na děti, mluvte teď pravdu a nene−
chávejte nevinné lidi v neštěstí“.
Toman po dlouhé chvíli a křečovitém
vzlykání prohlásil: „Jsem vinen!
Schüllera jsem skutečně zavraždil!
V řeči přerývané pláčem vypravuje:
Byl jsem k vraždě dohnán
okolnostmi. V Rohatci jsme se
Schüllerem šli skutečně spolu
a to od nádraží hned podle drá−
hy. Potom po cestě kolem jaké−
hosi domku v lese. (Pravděpo−
dobně kolem lesní školky − pozn. aut.)
Tam v lese jsme na moje vyzvání
odpočívali a při odpočívání jsem
já Schüllera střelil. On padl. Já
vzal lovecký tesák, udeřil jsem
ho do týla, pak jsem ho obrátil.
Nos jsem mu neuřízl úmyslně. To
se stalo při při seknutí do obliče−
je. Aby ho nebylo možno poznat,
zohavil jsem ho. Také obálka a te−
legram na moji adresu dostaly
se do blízkosti zavražděného jen
nahodile. Po vraždě jsem si utřel
ruce zástěrou ze Schüllerova za−
vazadla a na zpáteční cestě jsem
tu zástěru pověsil v oboře.
Předseda: Jakou účast měl na celé
věci Čeppe?
Toman: Docela žádnou! Všechno
jsme si od počátku až do konce
vymyslili a smluvili jsme se, že
Čeppe za nás všechno odnese.
Předseda: Řekněte nyní, jakou účast
na vraždě měl Železný? Nechcete−
li kazit dobrý dojem svého do−
znání, řekněte také plnou pravdu
o Železném!
Toman: Železný si byl úplně vědom,
co se stane! Vynasnažil se sám o to
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a slíbil mi, že se přičiní, aby obnos
z pojišťovny byl vyplacen. Já do−
konce myslím, že přiměl i moji
rodinu, aby prohlásila, že mrt−
vola v Ratíškovicích je mrtvola
moje.
Předseda: Jak daleko jste ho do své−
ho plánu zasvětil?
Toman: Úplně! On hledal oběť se
mnou, na příklad i tehdy v Žabo−
vřeskách u Bednáře. Železný mně
říkal, že má u Slavkova příbuz−
ného, který je mi zcela podobný,
který na jeho slova všude půjde.
Předseda: Proč jste tak spěchal, když
to s Bednářem nešlo?
Toman: Věc se vyvíjela již od 10. říj−
na. Neměli jsme peněz. Když se
to 19. října nepodařilo, jel jsem
do Vídně, ale nejen já, také Že−
lezný hledal oběť − na příklad
na Bednáře mně štval on! Bednář
byl mi sympatická osoba, byl pře−
ce u mne po tři léta zaměstnán
a měl jsem ho rád. Šlo o Bohumi−
la Bednáře. Mně se do toho plánu
nechtělo. Železný se mnou nebyl
ve Vídni ani v Rohatci. Řekl mi,
že po dva dny mne nebude k dis−
pozici již proto, aby dokázal svoje
alibi, že možná pojede do Prahy.
Pojistky měla moje manželka vy−
zvednout prostřednictvím Želez−
ného. Ten měl dostat 25 000 K.
Státní návladní: Na místě vraždy jste
byl sám?
Toman: Ano!
Státní návladní: Manželka vaše byla
zasvěcena?
Toman: Nebyla! Ona je nerozumná.
Musela se ohledně pojistky přece
na někoho obrátit a s bratrem ne−
jsem za dobře. Musela se tedy ob−
rátit na Železného.

Předseda: Co jste hodlal po vraždě
podniknout?
Toman: Chtěl jsem se zakoupiti ně−
kde v Uhrách a časem rodinu vzít
k sobě.
Státní návladní: V jakém styku jste
byl se Železným po vraždě?
Toman: Psal jsem mu dopis již
z cesty do Lvova. V dopise jsem
mu psal: Skutek se zdařil. Dále
jsem mu též poslal pohlednici.
Předseda: Proč jste se šel udat?
Toman: Vždyť jsem neměl klidu!
Nemohl jsem ani poobědvat − tož
jsem se přihlásil, abych udělal ko−
nec trápení.
Votant dr. Machovský: Proč jste
po dostavení se k soudu zapíral?
Toman: Proto, že mám rodinu a mám
ji velice rád. Hnul se ve mně pud
sebezáchovy, a proto jsem to uči−
nil. Po dnešním dopolednu jsem se
přiznal.
Předseda: Já vaše přiznání ctím.
Toman na tato předsedova slova
dává se do usedavého pláče.
Státní návladní na to prohlašuje,
že béře žalobu proti Čeppemu
zpět. Předseda dává přivésti Čep−
peho a prohlašuje rozsudek, jímž
se Čeppe osvobozuje od žaloby.
Pro účast na vraždě a od obžaloby
pro přestupek hazardních her. Čep−
pe ve velkém rozčilení úplně bled
opouští soudní síň.
Když Čeppe odchází, Toman v sále
usedavě pláče. Předseda na to dává
znovu přivést Železného a sděluje
mu celý obsah Tomanovy výpo−
vědi. Rozsudek nad Tomanem a spo−
luobviněnými vynesen bude v so−
botu.
Václav Koplík

Před 120 lety byl posvěcen
kříž u cesty do Rohatce

J

estli je něco blízko či daleko od
naší obce, je relativní. V dnešní
době bychom mohli říct, že kříž,
který stojí napravo u silnice do Ro−
hatce, je asi v polovině cesty.
Pokud jedeme na kole či autem,
jsme u něj za chvilku. V době svého
vysvěcení v roce 1896 však stál dál

než dvě třetiny cesty z ratiškovskej
dědiny „na kolonku“ a podle faráře
Karla Vojtěcha byl „asi 1/2 hodiny
od Ratiškovic“ vzdálený. Pro lidi,
kteří kolem něj v té době chodívali
pěšky za prací, to bylo i k němu da−
leko. Byli zaměstnáni v rohateckém
cukrovaru, který nechali v roce 1863
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jako jeden z prvních na Moravě po−
stavit v blízkosti tamějšího pan−
ského dvora vídeňští bankéři a pod−
nikatelé Karel a Rudolf Auspitzovi.
(Bylo tu i několik domů pro zaměst−
nance, proto tedy kolonie;
v místě dřívějšího cukrova−
ru je dnes továrna Candy
Plus a. s.)
Kříž byl vyroben v kame−
nické dílně Františka Štábly
v Hodoníně (své sídlo na
rohu tř. Dukelských hrdinů
a Národní třídy, čp. 77, ved−
le dnešní Fio banky), je že−
lezný s kamenným podstav−
cem, se zlacenou soškou
Krista Pána a stál 150 zla−
tých rakouské měny. O ci−
hlový základ a v té době dře−
věnou ohrádku se postaralo
vedení obce společně se
správcem cukrovaru Vikto−
rem Nikišem. Díky jeho
přímluvě přispělo 50 zla−
tými na kříž i vedení to−
várny, přestože majitel, ví−
deňský rodák, byl židovské
víry. Sbírku uspořádali také
dělníci, kterých podle se−
znamu vloženého ve farní
kronice bylo více než sto.
Přímo v cukrovaru se vybra−
lo 137 zlatých 75 krejcarů
a na faře se pak sešlo 33 zlatých
40 krejcarů. Jako dárci jsou zapsáni
nejenom ratiškovjáci (např. Martin
Pavlík, Ján Čečátko, Pavel Mikůš,
Kašpar Tříska, Petr Šašina či Josef
Kadlčík), ale jsou zde i jména cizí.
U většiny dárců je uvedena částka
1 zlatý.
Pro porovnání − podle inzerátu
z Lidových novin ze 4. února 1896
stály „housle pro žáky od 2 zl. až
do 8 zl.“ a v dnešní době housle pro
děti či začátečníky stojí v rozmezí
od 3.000 do 5.000 Kč. V pokladním
deníku Kašpara Macka z čp. 23 je
uvedeno, že v tomto roce „lajbl Jo−
sefovi koupil za 1 zl. 80 krejcarů
a za 50 kg turkyně dostal 1 zlatý
10 krejcarů“. Podle tohoto deníku
je rozpor v zápisu faráře, kdy Kaš−
par Macek daroval 1 zlatý a v zá−
pisu Mackových vydání je „ná křiž
do pasuňků“ připsáno 30 krejcarů.
U obou zápisů je uvedeno datum
17. května.
V Diecézním archivu v Rajhradě
je uložen dopis, v němž 16. července
toho roku ratíškovický farář „nej−
důstojnější Biskupskou Konsis−
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toř… v největší pokoře… co nejpo−
nížeji prosí… o milostivé povolení
k benedikci nového železného nákla−
dem křesťanských dělníků zjedna−
ného kříže polního.“ Podle něj ho

„dělníci z farnosti ratíškovické za−
městnaní v cukrovaru Rohateckém
zakoupili na své útraty k návrhu
svého duchovního správce“ a „ne−
chali jej u polní cesty z Ratiškovic
k cukrovaru Rohateckému vedoucí,
kde dosud žádného znamení křes−
ťanského nestávalo, na mírném pa−
hrbku postaviti.“ Obec se podle jeho
slov zavázala „budoucí nahodi−
lou opravu tohoto kříže na se vzíti
aneb v případě úplné sešlosti jeho
na témž místě nový, slušný kříž po−
staviti.“
Kříž byl posvěcen v den slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie v sobotu
15. srpna 1896. Ve dvě hodiny od−
poledne vyšel z kostela průvod
„modlící se litanii ke všem Svatým
za hlaholu všech zvonů k novému
kříži dělnickému, postavenému na
cestě k cukrovaru Rohateckému ve−
doucí“. Posvětil jej ratíškovický fa−
rář, „maje napřed řeč u kříže přimě−
řenou celou hodinu trvající v tom
vrcholící, že křesťanští dělníci v práci
a chudobě své jen z Kříže Kristova
útěchy v životě a ve smrti čerpati
mají.“ Po posvěcení byla ofěra, z je−

jíhož výtěžku byl uhrazen rozdíl
mezi příjmy a výdaji, a byla pře−
čtena loretánská litanie. Při mši
svaté a kázání „přítomen byl pan
správce a několik pánů i paniček
z cukrovaru, mimo velký zá−
stup lidí.“
Platba za práci kameníka
Štábly činila 150 zlatých,
světící kněz dostal 15 zla−
tých, „nadučitel a mladý uči−
tel“ (zřejmě za organizaci
procesí a zpěv) dostali spo−
lečně 9 zlatých. Kostelník
se zvoníkem byli odměněni
každý 50 krejcary, minist−
rantů bylo v tento den cel−
kem čtyřicet a za službu při
mši jim bylo vydáno po 80
krejcarech.
V průběhu celého roku
pak farníci dávali na údržbu
„kříže dělníků“ milodary. Byli
to hlavně ratíškovičtí, mezi
kterými je jmenován na−
příklad Pavel Bařina, Pavel
Kašuba, Martin Zelinka,
Rajmund Žižlavský, Anton
Koplík z čp. 1., Jan Toman
z čp. 254 nebo Maria Smílek,
která byla pravděpodobně
farářovou hospodyní, proto−
že je u ní uvedeno „z fary“.
Mimo to jsou mezi dárci za−
psány také „2 paničky z Rohatec.
fabriky“, které v březnu přispěly
po 1 zlatém.
Za zmínku určitě stojí i fakt, že
sbírka na tento kříž nebyla v tomto
roce jediná. Lidé také na „zlacení
rámu a okrasy sešlé nad obrazem
sv. Cyrilla a Met. darovali“ 135 zla−
tých 41 krejcarů. Mezi dobrodinci je
uveden i „Jan Bureš, stařeček č. 83“,
„Nedůchalka z Vacenovic“ či „jistá
chudá žena“, která přispěla 4 krej−
cary. Celkem 8 zlatých darovali čle−
nové „spolku sv. Rodiny Naz[aret−
ské]“, 30 krejcarů bylo přijato od
„selských děvčat“. Výdaje na opravu
se vyšplhaly na 155 zlatých, „přijato
jen 135,41… schodek per 19,59 za−
praven místním farářem“.
Kamenický mistr František Štábla
pak ještě v roce 1903 pro náš kostel
zhotovil nový hlavní oltář s vrchní
plotnou z kararského mramoru a sta−
ral se i o opravy křížů ve farnosti.
Jeho bratr Ferdinand byl řezbá−
řem − do našeho kostela vyřezal vět−
šinu soch svatých a v roce 1908 také
nový Boží hrob.
Irena Bařinová
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Skauti

Tábor Trojka 2016
JUMANJI

10. 7. 2016 jsme se v 10:00 sešli
na hlavní autobusové zastávce v Ra−
tíškovicích. Různými autobusy a vla−
ky jsme se za pár hodin dostali až
do Nové Vsi, odkud jsme to měli
do našeho tábora už jenom malý
kousek. Po příchodu nás čekala pro−
hlídka tábořiště (protože spousta
z nás tu byla poprvé), vybalování
a pak už se mohl náš letošní tábor
rozjet naplno.
Zahráli jsme si pár her, když jsme
najednou zaslechli hrozně hlasité
bubnování. Šli jsme za ním a našli
jsme JUMANJI! Vevnitř byl film,
na který jsme se večer podívali, aby−
chom zjistili, o co ve hře JUMANJI
jde. Na druhý den ráno začala hra
znovu bubnovat. Když jsme ji ote−
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vřeli, našli jsme v ní lístečky s na−
šimi jmény a družinkami, do kte−
rých si nás hra rozdělila – Fortum,
Genum a Lucidum. Během tábora
si nás JUMANJI volalo skoro každý
den. Pokaždé jsme museli hodit
kostkou a splnit úkol, který nám hra
zadala. Museli jsme porazit vzteklé
psy, masožravé cvrčky, divokou opi−
ci a jednou jsme se dokonce utíkali
schovat před nebezpečným lovcem.
Hra nás ale taky odměňovala – dala
nám kšiltovky s nápisem JUMANJI,
které jsme si mohli nechat na pa−
mátku.
Hra JUMANJI ale nebylo to je−
diné, co jsme na táboře dělali. Ně−
kolikrát jsme se byli vykoupat v ba−
zénu v Nové Vsi, v sobotu jsme šli

se Svaťou na výpravu do okolí na−
šeho tábořiště a ve středu po ná−
vštěvním dnu (kdy za námi přijeli
rodiče) jsme se byli podívat v osla−
vanském Permoniu. A den na to nás
čekal slibový oheň, po kterém mezi
nás přibyli tři světlušky (Šárka,
Čiči a Kiki), tři vlčata (Tom, Péťa
a Kuba) a tři skauti (Aduš, Sašetka
a Adam).
Během prvního týdne nám sice
hodně pršelo, ale i tak jsme si tá−
bor velice užili. Dneska je teprve
pátek, takže ještě nevíme, jaké
budou zbývající dva dny, ale už se
na ně těšíme – hlavně na dohrání
JUMANJI, zbývá nám totiž už jen
pár políček.
Aduš, Karin a Bára
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NECKY−áda na Jezérku

N

ECKY−áda na Jezérku 2016
proběhla v neděli 19. 6. 2016 od
14 hod. Počasí krásné, slunečno
a teplo, lidí na čumendu a fandění
spousta. Počet soutěžních plavidel
krásných 10 ks včetně jednoho přes−
polního (Hodonín − plavidlo Žralok)
a jednoho zahraničního zo Slovenska
− plavidlo Begáň.
Letošní NECKY−ádu ale s přehle−
dem vyhrálo plavidlo Kaiten, pojme−
nované podle japonského sebevražed−
ného torpéda, které pilotovali Vojta
Toman a Matěj Gasnárek. V těsném
závěsu za torpédem obsadilo 2. místo
plavidlo ze slepených petek na šla−
pací pohon Pedalíno s jednočlen−
nou posádkou Kristýnou Zemanovou
a krásné třetí místo obsadilo plavidlo
s neblaze proslulým názvem Aurora
(jak možná někteří nevíte, údajně
po výstřelu z křižníku Aurora v roce
1917 byla zahájena tzv. Velká říjnová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

revoluce v ruském městě Petrohrad,
po které nastalo bolševické řádění
a rozšíření komunismu do značné
části světa). Na Jezérku se ovšem
žádná revoluce nekonala, i když
Aurora pod vedením Jana Tomana
také po doražení do cíle vystřelila.
U těchto tří uvedených plavidel je
třeba ocenit ještě zajisté nezměrné
úsilí rodičů, bez kterých by bezpo−
chyby tak sofistikovaná a technicky
náročná plavidla nevznikla. Alespoň
dodatečně uděluji rodičům prvních
tří plavidel imaginární POHÁR
KONSTRUKTÉRŮ. Jako atrakce se
na Jezérku představila také moto−
rová loď Vlastika „Rozetky“, v které
pak vítězové NECKY−ády byli slav−
nostně svezeni. Již nedílnou součás−
tí NECKY−ády je také DUŠA−CUP
kterého se letos zúčastnilo na 13 do−
brovolníků. (Tabulky s pořadím na−
jdete na další straně.)
Palis
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NECKY−áda
rychlost plavidlo

posádka

DUŠA CUP
originalita
pořadí
poč. hlasů

1.

Žralok

Matěj Kordík

6.

11

2.

Kaiten torpédo

Vojta Toman, Matěj Gasnárek

1.

76

3.

Rychlá střela

Lucie Vodná, Vlastik, Lukáš

4.

Pedalíno

10.

3

Kristýna Zemanová

2.

62

5.

Nepotopitelná vana

Karolína Stodůlková

9.

6

6.

Begáň

Braňo Piešťanský

5.

23

7.

VIFI Tuláci

Viktor (Koumal) Koubek,
Filip (Fill) Koubek

4.

36

8.

Nová vana

Lucie Macková

7.

10

9.

Aurora

Jan Toman

3.

44

Duša

Robin Sedlář

8.

7

10.

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

Lukáš Vodný
Michal Kordík – Pytlík
Zdeněk Zeman
Miroslav Tomšej
Miky z Vracova
Radim Antoš – Šakal
Braňo Piešťanský
Petr Koubek
Michal Stodůka
Mara Toman
Vlastimil Haluza
Franta Bureš
Vlastimil Příkaský – Rozetka

Raftovačka na Hliníku

poř. název lodi

posádka

čas

1. Obhájci

Hugo, Dasty, Břuch, Penx,
Vidžu, Balda
2. Hodina pravdy Jarek, Peťa, Martin, Víťa,
Tomáš, Jirka
3. Titanic
Radim, Libor, Tomáš, Zigy,
Frýda, Peťa
4. Ponorka 606
Essmo, Vilda, Mucha, Hoch,
René, Mucha
5. Sto−kill
Květoň, Květoň Zelinka,
Králík, Herňajs, Bobeš
6. Tuláci
Palis, Libor, Frenký, Hach,
Zajíc, Krtek
7. SPK a ACK
Fill, Miša, Kubát, Pavel,
Marloš, Roman
8. Radim a ha.
Radim, Leňa, Kiwi, Poštolka,
Moti, Maruška

R

aftovačka na Hliníku 2016
proběhla v neděli 26. 6. 2016
od 14 hod. Počasí krásné, slu−
nečno a teplo, lidí na čumendu při−
šlo dosť. Samotné soutěže se zúčast−
nilo 8 posádek z toho dvě přespolní
(Ponorka 606 a Radim a ha. z Vra−
cova). Škoda jen, že se nezformovalo
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více posádek – dlouho jsme např.
neviděli na Raftovačce Hasiče, Do−
linu nemluvě o jiných spolcích,
které se ještě vůbec k této výzvě
nepostavili čelem – třeba Vinaři,
Mužský pěvecký, volejbalisti, fotba−
listi, parta z OÚ, nebo ze samošky,
nebo firemní teamy ...

02:58:03
03:22:22
03:23:09
03:24:06
03:31:28
03:36:34
03:45:12
04:14:53

Vítězové byli jako obvykle odmě−
něni chutnými cenami (pivo, klobá−
sy, salám a jablka) a byly předány
putovní ceny pro první a poslední
tým. Na závěr akce proběhly již
tradiční vyhlídkové jízdy na raftu
po Hliníku pro děti.
Palis
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Předtáborová brigáda 2016 (2. 7. − 9. 7. 2016)

L

etos místo rodinného tábora pro
běhla na tábořišti v Nové Vsi
předtáborová brigáda, při které
bylo naimpregnováno všech 40 stano−
vých celt, což jistě táborníci na řád−
ných táborových turnusech při letoš−
ním deštivém počasí ocení. Také jsme
zaměstnali „drobotinu“ trháním trá−
vy, která nám neustále prorůstá ka−
menitým posypem před búdú a čiště−
ním betonové plochy za bajú. Po řádně
odvedené práci jsme se někteří odmě−
nili tradičním divadelním předsta−
vením na Hlíně (letos to byl Mrazík
a byl vynikající) a vodním dobrodruž−
stvím při třídenním splavování čás−
ti řeky Sázavy na kánoích a raftu.
Tip na výlet (vlastní zkušenost)
Palis

Uhelné

safari
E

xkurze do povrchových uhel−
ných dolů za plného provozu −
unikátní podívaná na obří
stroje, divotvornou krajinu, kde
se přemisťují miliony tun zeminy
a uhlí, kde vznikají nová jezera,
údolí, stěhují se kostely, staví se re−
pliky hradů... Prostě je na co se dí−
vat a hlavně – co jinde neuvidíte.
Více informací: http://www.uhel−
nesafari.cz/
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016
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Výsledky soutěže
ve sběru papíru
2015/2016

Pozdrav od 8 šílenců,
kteří se v nejteplejším dni v roku vydali do Vídňa na kole.
Cesta jim trvala skoro celý den a ujeli 148 km.

TOP−TWENTY
1. Marie Kobylková 3. A ..... 15.835
2. Kryštof Kosík 1. A .............. 14.202
3. Gigi Žofka Kordula 8. A ....... 8.925
4. Jakub Toman 7. B ................ 4.822
5. Martina Koplíková 2. A ........ 4.808
6. Zachariáš Lokaj 1. A ............ 4.463
7. Lucka Nedvědická 2. A ........ 3.271
8. Monika Slezarová 2. A ......... 2.945
9. Matěj Ingr 3. A ..................... 2.909
10. Karin Machalová 4. A .......... 2.902
11. Veronika Baldrichová 3. A ... 2.531
12. Tereza Doležalová 4. A ......... 2.218
13. Bára Kotásková 4. A ............ 1.656
14. Michal Váňa 2. B .................. 1.573
15. Jan Novák 1. B ..................... 1.548
16. Tereza Horáčková 5. A ......... 1.294
17. Kristýna Košuličová 7. A...... 1.205
18. Sára Rodriquez 3. B ............. 1.118
19. Tereza Janíková 6. A ............... 954
20. Marie Hnilicová 9. A ............... 903
Palis

Pozvánka
V sobotu odpoledne 3. 9. 2016 zve−
me všechny čtenáře Zvonu (a nejen
je, děti i dospělé)

na LANÁČ

z
(mobilní lanové centrum)
a večer

na TÁBORÁK

Kronika

z
u junácké klubovny.

D

Stromy a my
děkujeme

vacet roků mít na starosti sběr,
to si pár řádků zaslouží, i když
mně Zuzka s Palisem berú
z ruky tužku, co možú. Ale přeca
jim to nemožu úplně dovolit.
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Takže začnu tím, co možná ne−
víte. Že sa se sběrem v obci začínalo
v roce 1995. A od té doby to jsou
noviny, časopisy, směs, lepenka, sje−
tiny a textil, co sa vykupuje. Ale po−

slední záznam o výkupu „hader“ je
z roku 2001. Poté zřejmě artikl ten−
to zapotřebí nebyl.
Víte, že Jirka Stokla a Fana Sle−
zar byli ti, co vykupovali sběr před
Hnilicovýma? Co možná dál není
o naší sběrně moc známo, že je po−
bočkou Sběrných surovin Pánov
a za jeden sběr je vykoupeno 5−7 t.
Během roku je na deset sběrů, tak−
že toho projde rukama a propočtem
víc než dost.
13 let se soutěží o ceny. Tu první
zavedli Hnilicovi v r. 2001, a na 10 let
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

Knihovna

má nad soutěžením patronát obec,
nebo škola. Ceny jsou hodně „zají−
mavé“, ale nutno připsat, že dětem
více píle ke sbírání nepřidávají.
Ovšem o tom jsem psát ani nechtě−
la, protože s postupem doby nastává
změna kdejaká. Aspoň ale malé pří−
klady − z 90 % je dovezen sběr auty,
tytam sú káry..., ceny za kg jsou sluš−
né, hodně se tuží rodinní dospěláci,
a tak bych mohla pokračovat.
Protože je známou pravdou, že
papír sa vyrábí ze dřeva a sběrem

stromy ušetříme, je jasné proč nám
STROMY hned v nadpise DĚKUJÍ.
A abychom sběrem papíru ušetřili
stromů co nejvíce, přikládám pře−
hled, jak to jde udělat v našej obci.
z Sběrna, kde se o datu výkupu do−
zvíte na infokanále (úsměvnost
Palis se Zuzkú už ju majú na sta−
rosti dél, než sú vzítí).
z Tak 2−3 roky sú po obci označené
modré kontejnery, kam balíčky
papíru možete „šupnút“ velmi jed−
noduše.

z Do třetice – papír můžete zavézt
na náš sběrný dvůr (zde to ale není
za peníze).
Závěr patří Vám oběma, Zuzko
a Pavle. V soutěžním školním roce
2015 − 16 jste pomohli ušetřit 250 m3
dřeva..., čili jste nechali žít 700
vzrostlých stromů!
Znamená MOC byt užitečný a pro−
spěšný − zde zase DĚKUJEME MY.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Můj kamarád z říše zvířat
Literární
soutěž 2016

K

nihovna Ratíškovice vyhlá−
sila poprvé literární soutěž
v roce 2012, téma jsme zvo−
lili „Moje babička, moja stařenka“,
bylo napsáno mnoho pěkných
prací. A tenkrát padlo rozhodnu−
tí, že budeme vyhlašovat literární
soutěž pravidelně každé dva
roky. Další námět se nabízel, tedy
„Můj dědeček, můj stařeček“. V le−
tošním roce jsme navrhli, aby hr−
dinou příběhů byl kamarád z říše
zvířat. Děti napsaly 33 příspěvků,
dospělí dva. Hodnotící komise
v čele s naší spisovatelkou Naďou
Horákovou ocenila pět nejlepších
dětských prací, na slavnostním
zakončení školního roku byly dě−
tem rozdány knižní odměny.
Oběma dospělým děkuji za účast
v soutěži touto cestou.
z 1. místo − Alžběta Mokrá – 5. B
Další ocenění bez určení pořadí:
z Markéta Ingrová – 9. A
z Kristýna Macková – 5. B
z Barbora Michenková +
Daniela Uherková
(společná báseň) – 8. B
z Daniela Uherková – 8. B
z Dospělí – Markéta Šimečková
a Vojta Koten
Příspěvky od jmenovaných au−
torů si můžete přečíst na webo−
vých stránkách knihovny www.
ratiskovice.knihovna.cz, vítězný
příběh najdete v tomto vydání
Zvonu.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2016

8. 8. 2008 si domů přinesl staře−
ček roztomilé štěňátko. Byla to jen
malá flekatá kulička. Podle toho jsme
ho pojmenovali Punťa. Jakmile se na−
učil chodit, měl potřebu něco kousat.
Rozkousal stařečkovi papuče a Amál−
ce plyšovou hračku. Zanedlouho se
snažil kousat všechno, na co přišel.
Zkoušel to i s kamenem, ale klacík
byl nakonec na kousání nejlepší.
Stařeček Punťu sem tam pouštěl
ven na ulici, aby se proběhl. Punťa
vždycky mířil někam směrem na Zel−
ničky. Když se pak vrátil, tak se ho
stařeček zeptal, kde byl, co tam dělal
a odpovědí bylo vždycky šťastné za−
vrčení a ňafnutí. Když už byl tedy
Punťa venku, kdo ví, co všechno tam
rozbil, roztrhal a natropil za škody!
Občas proto stařeček za to zapla−
til pokutu policii, protože byl líný jít
do obchodu, koupit vodítko a jít
s Punťou na procházku, jako každý
jiný člověk, co má psa.
My doma máme kočku Mínu.
Punťa jí nic neudělá. Jen má stále
náladu si s ní hrát. Ale Mína tu ná−
ladu má jen tehdy, když si s ní ně−
kdo hraje s provázkem nebo kulič−
kou. A to zrovna Punťa neumí. On
by si nejspíš hrál nejraději na honě−
nou. Někdy se mu to podaří, Mínu
prožene tak, že ta podrápe stromky
a Punťa rozryje záhonky. Občas, když
tu hoňku podstoupí, má nakonec po−
drápaný čumák a Mína se na něj ví−
tězně šklebí z větve stromu.
Punťovo nejoblíbenější místo je
sklep. Vlastně kopeček navršený nad
podzemním sklípkem. Má z něj dobrý
výhled na celou zahradu i dům. Do−
konce i na sousedy dává pozor. Večer
se sousedovými psy společně velmi
nahlas vyjí. Vůbec se u toho koncertu

nedá spát. Naštěstí to netrvá dlouho
a koncert po nějaké době skončí.
Jednoho dne jsme našli stařečka
mrtvého. Dlouho jsme kvůli tomu
byli smutní. Punťu to trápilo nej−
více. Skoro se zdálo, že tu noc bez
stařečka nepřežije! Celou noc vyl
a hledal svého páníčka, kde se dalo.
Dokonce našel díru v plotě a utekl
na ulici. Prostě se s tím nemohl smí−
řit. Celé tři noci utíkal. Díru taťka
zadělal, aby z toho zase nebyla další
pokuta. Punťu jsme nechali, aby zů−
stal tam, kde byl zvyklý. Stařeček
ho nechával někdy spát u sebe v po−
steli, aby mu bylo teplo. Teď je Punťa
náš. Spí na starém gauči ve stařeč−
kově domě.
Tím, že začalo jaro, tak mamka
vyčistila záhonky a zasadila tam
kytičky. Punťu jsme museli zavřít
na zahrádku ke stařečkovi. Mamce
by polétal záhonky a všude by ne−
chal psí bobky. Koupili jsme mu vo−
dítko, ale neumí na něm chodit, jako
správný pes, pořád tahá. Je to „léta−
cí“ pes. Možná by byl ideální na kolo.
Z povelů zatím umí „sedni“, „zůstaň“,
a trochu i „k noze“. Jinak nic moc.
Snažím se ho něco naučit, ale s tím
už se mělo něco dělat tehdy, když byl
ještě malý. Teď už to asi nepůjde.
Proto, že stařeček umřel, je Punťa
hodně sám. Takže si ho občas pus−
tíme do garáže našeho domu a mlu−
víme na něj. Z garáže už momen−
tálně může i na chodbu. Když je
někdo z nás doma sám, tak Punťu
na chodbu pustí. Je tu s námi a je
mu tu dobře.
Punťa je jediný pes z Ratíškovic,
který má vlastní dům. Ten stařeč−
kův bývalý dům má celý jen pro sebe.
Alžběta Mokrá, V. B
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Nové knihy

Paměťové
okénko

pro děti a mládež
(zakoupené v rámci projektu
„Knihovna – dětský mikrosvět“ – dotace JmK)

Odpady

Bernerová Rotraut Susanne Jaro. Obrázkové příběhy
Léto. Obrázkové příběhy
Podzim. Obrázkové příběhy
Zima. Obrázkové příběhy
Noc. Obrázkové příběhy
Březinová Ivona
Řvi potichu, brácho
Ehrlin Forssén Carl−Johan O králíčkovi, který chtěl usnout.
Nová cesta, jak uspávat děti.
Green John, David Levithan Will Grayson, Will Grayson
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky 10,
Staré dobré časy
Nepil František
Naschválníčci
Matějovský Bohumil
Čuňa, Zulu a Ferda
Procházková Iva
Anička na řece
Sugg Zoe
Girl Online na turné
Žáček Jiří, Born Adolf
Chytré pohádky
pro malé rozumbrady
Wallians David
Kluk v sukních
Příšerná teta
Dědečkův velký útěk
Pan Smraďoch
Krysburger
Wilsonová Jacqueline
Katy
Nauč mě mluvit

S

2. Ve kterých obcích našeho okresu najdeme pivovary?
3. Co nepatří mezi ostatní:
Vracov – Dubňany – Bzenec – Lužice – Veselí nad Mora−
vou
Skoronice – Rohatec – Vlkoš – Milotice – Vacenovice
Vlkoš – Rohatec – Vnorovy – Hodonín – Sudoměřice
Nová Lhota – Kuželov – Louka – Kozojídky – Velká nad
Veličkou
4. Přiřaďte tanec k regionu:
Horňácko
hošije
Kyjovsko
sedlácké
Strážnicko
skočná
Podluží
podšable
Uherskobrodsko/Uherskohradišťsko
danaj
5. Přiřaďte muzeum k uvedenému městu na Slovácku:
Národní ústav lidové kultury
Kuželov
Domek T.G. Masaryka
Ždánice,
Muzeum oskoruší
Čejkovice
Vrbasovo muzeum
Strážnice
Muzeum naftového dobývání a geologie Tvarožná Lhota
Památník J. A. Komenského
Hodonín,
Větrný mlýn
Mikulčice
Slovanské hradiště
Žeravice
Zdeněk Gloz

Jak třídí občané Ratíškovic?

tále se ještě potkávám s připo−
mínkami občanů, jak jim při stá−
vajícím systému svozu odpadu
nestačí jedna popelnice. Přiložené fo−
tografie jsou důkazem, že jestli ko−
nečně nepřistoupíme k základnímu
třídění, skutečně popelnice stačit ne−
budou, ale nebudou nám stačit ani
skládky. Odpad z těchto popelnic končí
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1. Rozluštěte přesmyčky obcí našeho okresu:
z YSHÝL z SONEKORCI z KUMELČICI z JADROVĚ
z OVĚŘTEV z ŽELVOKU z NESLEDOVÁCI z VOLPI
z VOJFESO z SEVŘEOVCI

jako budoucí ekologická zátěž v kra−
jině. Odpad se volně sype na skládky.
Z naší obce na skládce v Těmicích.
Občané Těmic z toho žádnou velkou
radost nemají, to Vám můžu potvrdit
z osobních setkání s nimi. V popelni−
cích na fotografiích (foceno v naší obci)
vidíte papír, plasty, biodpad a dokon−
ce stavební odpad. Vše umíme třídit,

na sběrném dvoře nebo sběrných mís−
tech převzít a následně zpracovat.
Pokud budeme třídit, bude nám po−
pelnice určitě stačit a zajistíme si
čisté a příjemné prostředí nejen v naší
obci. Děkuji všem občanům (a je jich
většina), co se už dávno do třídění za−
pojili.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce
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Kovosteel – majáky – odpad a odpadky

N

adstandardní spolupráci v oblasti
odpadového hospodářství má obec
s firmou Kovosteel Recykling, s níž
obec obchoduje (za úplatu jí postupuje že−
lezný šrot) a v řetězci firem nakládající
s odpady u ní končí i naše pneumatiky.
Vedle přímého zpracování odpadů dbá
firma i o osvětu ve věci třídění odpadů
a péči o životní prostředí. Již několik tříd
žáků naší školy zavítalo do Starého
Města u Uherského Hradiště, kde se na−
chází vzdělávací ekocentrum Rosnička

a především pak Kovozoo s artefakty zví−
řat, která jsou vytvořena z kovoodpadu.
Výsledkem další spolupráce s firmou je
dar dvou odpadkových košů v podobě
červeno−bílého majáku, které jsou umís−
těny v areálu „staré“ a „nové“ školy. Přej−
me si, aby tak jako jsou lodě majáky
naváděny správným směrem a lodě ne−
skončili na skalisku či mělčině, tak aby
naše koše naváděly naše občany k správ−
nému chování a odpadky nekončily
na veřejném prostoru.
RŠ

Naše obec
recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí

S

naha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech tří−
dění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společ−
nosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek−
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili eko−
systém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného od−
padu. Informace vycházejí ze studií neziskové společ−
nosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společ−
nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 277 televizí, 85 monitorů a 3 167,53 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 132,27 MWh
elektřiny, 6 513,66 litrů ropy, 576,81 m3 vody a 5,01 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko−
vých plynů o 29,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeč−
ných odpadů o 113,91 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný od−
běr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezaned−
batelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sed−
mi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Po−
zitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že ode−
vzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu ener−
gie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT te−
levizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozaří−
zení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do oka−
mžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
ASEKOL a.s.
pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Charitní poradna Hodonín

H

ned když jsem poprvé uviděla ve dveřích
pana H., věděla jsem, že prožívá ve svém
životě aktuálně nesmírně nelehké chvíle. Dovídám se,
že má právě dva roky po rozvodu, potíže v práci, konflikty
s bývalou ženou a hlavně obrovskou starost o dospívající
dceru. Ta se v důsledku šikany ve škole zhroutila, pokusila
o sebevraždu a skončila hospitalizovaná v psychiatrické lé−
čebně. Situace sama o sobě pro otce nesmírně tíživá, znáso−
bená o naprosto přerušený kontakt s dcerou. „Co mám dě−
lat? Dceři vzali v nemocnici mobil, sestra na oddělení mi ji
odmítla dát k telefonu a prý si mám zavolat za 5 týdnů, prý
mě k ní nepustí ani na návštěvu... co mám dělat? Potřebuju
ji aspoň slyšet... Hned podle hlasu poznám, jak na tom je.
Tak co mám dělat?“ říká zoufalý otec. Co mám klientovi nyní
říci, jak jej uklidnit, pomoci mu? Situace není právě lehká
a je třeba ji řešit rychle. S kolegyní vše podrobně konzultu−
jeme. Kontaktujeme další odborníky, konzultujeme s nimi
situaci, komunikujeme opakovaně s klientem, s primářem
oddělení s cílem umožnit otci tak důležitý kontakt s jeho
dcerou. A nyní po dvou týdnech sedím v kanceláři a hovo−
říme spolu po telefonu. Klient je spokojený, klidný, s dcerou
již hovořil a dokonce ji již byl navštívit. Za tři týdny se
dcera vrací domů…
Posláním Charitní poradny Hodonín je poskytovat
lidem, kteří se na nás obrátí v nepříznivé životní situaci,
nebo jsou takovou situací ohrožení, sociální poradenství tak,
aby se byli schopni orientovat v sociálních a právních sys−
témech a mohli rozvíjet své schopnosti, které jim pomohou
samostatně nebo s podporou pracovníka jejich nepříznivou
sociální situaci zmírnit nebo vyřešit. Našim klientům mů−
žeme pomoci v oblasti sociálních dávek a služeb, dluhového
poradenství, zdravotní péče, mezilidských vztahů a mnoha
dalších. Naše služba je poskytována zdarma a našimi hlav−
ními zásadami jsou diskrétnost, nestrannost a spolupráce.
Nalézt nás můžete na ulici Wilsonova v Hodoníně v budově
vedle vlakového nádraží. Pro objednání či poradenství mů−
žete využít tel. 972 633 578, 731 425 497 či nás kontakto−
vat na mail: poradna@hodonin.charita.cz.
Nemějte strach vyhledat pomoc v tíživé situaci a obraťte
se na nás. Na svou starost nemusíte být sami!
„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této
kapky by tady něco chybělo.“ Matka Tereza
Bc. Lucie Robková, vedoucí služby, sociální pracovník
Eliška Štefanová, DiS., sociální pracovník
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Připravované

akce

Obec Ratíškovice, Baník s. r.o. Ratíškovice,
Osvětová beseda Ratíškovice Vás srdečně zvou

na slavnostní otevření
Spolkového domu Ratíškovice
2. září 2016 v 16.00 hodin
z slavnostní zahájení
z kulturní program souborů z Ratíškovic
z prohlídka

3. září 2016 v 17.00 hodin

Hudební skupina The TAP TAP
9. září 2016 v 19.30 hodin

Koncert
„Klavírní trio pražské HAMU“
Vystoupí: Marek Blaha a další sólisté

11. září 2016 ve 14.00 hodin

Pohádkový les

Pozvánky z Mikroregionu Nový Dvůr
Připravujeme pro vás
z 27. 8. 2016
Hry Rio de Nový Dvůr
ve Vlkoši
z 24. 9. 2016
Burčákové putování
Mikroregionem Nový Dvůr
z 25. 9. 2016
Trh místních produktů
a řemesel v Miloticích
Informační místo v zámecké
konírně v Miloticích
z informuje návštěvníky
a turisty
z vystavuje stálou expozici
i nové výstavy
z propaguje akce obcí,
mikroregionu a okolí
z pořádá dílničky
z baví děti i dospělé
Ing. Vladimíra Motlová
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Kam

s nefunkční zářivkou?

Ratíškovický Zvon

vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že spo−
lečně přispíváme k ochraně život−
ního prostředí okolo nás.

Inzerce

Ř

ada z nás musela v poslední
době doma řešit, co s úspor−
nou zářivkou, která po le−
tech přestala svítit. Vysloužilé li−
neární či úsporné zářivky a vý−
bojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při
rozbití mohou unikat nebezpeč−
né látky.
V minulosti to bylo snadné, kla−
sická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od září 2012 se ale klasické wolfra−
mové žárovky přestaly v Evropské unii
prodávat, a tak postupně všichni za−
čínáme používat ekonomicky a eko−
logicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky
či LED žárovky. Má to ale jeden há−
ček: pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši a ne−
patří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou
zářivky (trubicové i kompaktní úspor−
né) v malém množství obsahují. Při
špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť
ohrozit lidské zdraví a životní pro−
středí. Nejjednodušší je vzít starou
zářivku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
Další možnost, jak správně nalo−
žit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvoře. Obsluha sběr−
ného dvora od Vás úsporku zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběr−
né nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec Ratíš−
kovice zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa,
ale navíc plně hradí veškeré nákla−
dy na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního
rozpočtu část prostředků, které by−
chom jinak museli použít na ekolo−
gickou likvidaci nebezpečného od−
padu.
Menší nepohodlí spojené se správ−
nou likvidací úsporné zářivky nám

Více se o nakládání s nefunkčními
světelnými zdroji a dalších aktivi−
tách společnosti EKOLAMP dočtete
na www.ekolamp.cz.

Servis a oprava
plastových a dřevěných oken
včetně dveří
Tel. 605 031 168
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