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Hody,
milé hody...

T

ak spívá a stýská si mládenec ve zná−
mej pjesničce, jak už štyry noce doma
nenocoval a dokonca aj koně nepu−
coval. Od tych dob, gdy sa táto pjesnička
narodila, sa teho dosť změnilo, protože
koně doma už nigdo nemá. Ale o tem no−
cování to ostává pravdivé. Možu to potvr−
dit, protože dyž sem odcházal z pátka
na sobotu z Besedy u cimbálu o půl pa−
téj nad ránem dom, desítka muzikantů
měla ešče furt napilno a tanečníků a spje−
váků bylo kolem nich také dosť. A pro−
tože v sobotu dopoledňa měla partyja
kolem stárka (Petr „Štěpánek“ Šťastný)
velikú povinnosť – skotit, ořezat, dovézt

z lesa a postavit před radnicú
a před stárčiným (Kristýna Kordu−
lová) máje – tož teho času na spa−
ní moc neostálo. Ale na to sú kluci
na Slovácku zvyklí a dospijú to ne−
gdy indy.
Na letošní hody sa Ratiškovi−
jáci těšili, protože korunu všecké−
mu měl dat nový kulturní stánek,
na kerý čekali dvacet roků. 2. září
tehoto roku sa dveřa Spolkového
domu slavnostně otevřely a s velikú slávú
sa přestřihaly mašle. Až tři hodové zá−
bavy měly vyskúšat, esli sa tam všecí,
co chcú hodovat, vejdú. Vešli sa tam.
Páteční beseda u cimbálu, sobotní
diskotéka a aj nedělní hodová zábava
naplnily „kulturák“, ale dalo sa volně
dýchat aj tancovat. A to ěšče ostál v re−
zervě malý sál ve vrchním patře, gde sa
vejde dalších sto lidí.
Z rozzářených očí a spokojených řečí
sa dalo vyčíst, že sa hody vyvédly a nový
Spolkový dům dobře obstál a všeckým
sa líbil.
Vojta Koten
(Fotogalerie na straně 10)
Foto I. Bařinová
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Obec

Rada
obce...

Rada obce č. 56 ze dne 8. 8. 2016
Rada obce:
z souhlasí s rozhodnutím hodnotící
komise výběrového řízení a s vý−
běrem společnosti Paměť krajiny,
s.r.o., Brno jako nejvhodnějšího
uchazeče na realizaci projektu „My
zasadíme, vy sklidíte“,
z schvaluje zadání zpracování pro−
jektové dokumentace pro prove−
dení stavby „Přístavba ZŠ Ratíš−
kovice“,
z rozhodla, že pro zpracování studie
nového Komunitního domu senio−
rů budou osloveny 3 projekční kan−
celáře.
Rada obce č. 57 ze dne 22. 8. 2016
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
odkupu a směny pozemků,
z projednala stížnost na rušení noč−
ního klidu v lokalitě Rybářské
bašty,
z schvaluje přijetí daru od Mikrore−
gionu Hodonínsko – autorské dílo
Studie erozních a odtokových pomě−
rů a návrh ochranných opatření na
území obcí Hodonínska a Podluží,
z rada se seznámila s průzkumem
trhu ve věci pojištění obecního ma−
jetku a odpovědnosti za škodu způ−
sobenou činností ve veřejné správě.
Smlouva o pojištění bude uzavřena
s pojišťovnou Kooperativa, která
podala nejvýhodnější nabídku.
z bere na vědomí sdělení KORDIS
JMK o výši příspěvku na financo−
vání IDS JMK,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí s JMK ve věci
zřízení věcného břemene pro stav−
bu „Plynofikace smuteční síně v Ra−
tíškovicích“,
z rozhodla, že k podání cenových na−
bídek na provedení plynové pří−
pojky ke smuteční síni budou oslo−
veny 3 firmy,
z rozhodla, že k podání cenových
nabídek na rekonstrukci topení
ve smuteční síni budou osloveny
3 firmy,
z rozhodla o přiložení optického ka−
belu v areálu Baník do výkopu
nové kanalizace,
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z souhlasí s finančním příspěvkem
pro Hornické občanské sdružení
lignitového revíru na 10. hornické
setkání,
z souhlasí s vyhověním žádosti Mu−
zea naftového dobývání a geologie
o umístění ukazovníku v blízkosti
Muzea ve vagonu,
z rozhodla o obložení venkovního
schodiště vstupu do krytého pla−
veckého bazénu,
z rozhodla o zvýšení ceny vstup−
ného z 30 Kč na 40 Kč u dospě−
lých, z 270 Kč na 360 Kč u per−
manentky, z 80 Kč na 100 Kč
u rodinného vstupného, cena
vstupného pro dítě zůstává ne−
změněna 20 Kč,
z bere na vědomí zlepšený hospo−
dářský výsledek hospodaření spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.
za rok 2015,
z bere na vědomí zlepšený hospo−
dářský výsledek hospodaření spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.
za I. pololetí 2016,
z rozhodla o rozšíření personálního
obsazení společnosti Baník Ratíš−
kovice s.r.o. o pracovní místo uklí−
zečky,
z rozhodla o dovybavení kanceláří
Baníku Ratíškovice, s.r.o. o náby−
tek a výpočetní techniku,
z bere na vědomí zlepšený hospo−
dářský výsledek Osvětové besedy
Ratíškovice,
z schvaluje připojení se obce Ratíš−
kovice k výzvě Svazu měst a obcí
ČR ve věci neúměrného zvýšení
poplatků OSA,
z schvaluje bezúplatný převod spe−
ciálního automobilu CAS 32 Tat−
ra 815 6x6 ve vlastnictví České re−
publiky – HZS JM do majetku
Obce Ratíškovice.
Rada obce č. 58 ze dne 5. 9. 2016
Rada obce:
z schvaluje cenu víceprací na opra−
vu podokapních říms střechy smu−
teční síně,
z rozhodla o dokoupení hnědých po−
pelnic na bioodpad, které budou
dále prodávány občanům,
z souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na nájem Kavárny na plo−
várně. Uvolněné prostory budou
nabídnuty k pronájmu dalším zá−
jemcům.
z se seznámila s předloženými archi−
tektonickými návrhy Komunitního
centra seniorů. Návrhy budou po−
souzeny autorizovaným architek−
tem a budou předloženy stavební
komisi a zastupitelstvu.

z rozhodla, že není možné zařazení
sdělení politických stran a hnutí
kandidátů volebních stran v ka−
belové televizi a na webu obce.
RO souhlasí s umožněním vystou−
pení kandidátů na prostranství dle
Tržního řádu. Veřejné vystoupení
je možné v souladu s Tržním řá−
dem a stanovenými místními po−
platky.
z souhlasí s vykácením dřevin, které
komplikují zamýšlenou opravu
vozovky Ratíškovice – Dubňany,
z bere na vědomí prioritu ZŠ a MŠ
Ratíškovice a tou je přístavba od−
borných učeben,
z souhlasí s příkazní smlouvou o ob−
starávání účetnictví Osvětové be−
sedy Ratíškovice.
Rada obce č. 59 ze dne 12. 9. 2016
Rada obce:
z projednala zprávu o odstranění
vad a nedodělků na Spolkovém
domě Ratíškovice firmou Pozi−
mos, a.s.
Rada obce č. 60 ze dne 19. 9. 2016
Rada obce:
z souhlasí se Smlouvou o příkazu tý−
kající se zadávacího řízení veřejné
zakázky Přístavby ZŠ Ratíškovice
– zvýšení kvality vzdělávání v klí−
čových kompetencích s Ing. Libo−
rem Stránským, jednatelem spo−
lečnosti PMCS s.r.o.,
z souhlasí s prodejem pozemků pod
ČOV Baťovka společnosti T Machi−
nery, a.s., majetkoprávní záměr
bude předložen k rozhodnutí ZO,
z rozhodla o opravě střechy prádelny
v areálu Baník,
z souhlasí s Darovací smlouvou s JMK
a přijímá finanční dar 100 000 Kč
za ocenění dosaženého výsledku
v rámci krajského kola soutěže
Vesnice roku 2016, kdy obec zís−
kala Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí,
z schvaluje ceník pronájmů Spolko−
vého domu,
z rozhodla o pojištění kogenerační
jednotky v areálu Baník Ratíško−
vice,
z na základě porovnání cenových na−
bídek rozhodla, že dodavatelem
plastových pytlů bude společnost
SMERO s.r.o.,
z projednala návrh na financování
sociálních služeb na Hodonínsku,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
na odborný technický a autorský
dozor projektu „My zasadíme, vy
sklidíte“ s Ing. Danielem Matěj−
kou.
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z projednala směnu pozemků mezi
Lesy ČR, s.p. a Obcí Ratíško−
vice pro stavbu cyklostezky Ra−
tíškovice – Hodonín s doplatkem
183 070 Kč od Lesů ČR, s.p. a ná−
vrh na společnou úhradu nákladů
spojených se směnou,
z schvaluje přerušení provozu zá−
kladní školy a mateřských škol
z důvodů přerušení dodávky elek−
trické energie a schvaluje udělení
ředitelského volna pro žáky ZŠ,

z projednala Rozpočtový výhled Obce
Ratíškovice na rok 2017 – 2020,
z rozhodla o zpracování požární do−
kumentace Spolkového domu Ra−
tíškovice,
z souhlasí s pronájmem zrcadlo−
vého sálu Obecní knihovny Ratíš−
kovice pro výuku tance,
z projednala ceny pronájmů Spolko−
vého domu Ratíškovice.

Z deníku

hlídka OP přijela na místo určení
a rybáře poučila, že se dopouštějí
přestupku proti veřejnému pořád−
ku. Rybáři hlídce OP poté slíbili,
že z místa následující den odjedou.
19. 8. Přijetí oznámení v 9:30 hod.,
že na místní střelnici má docházet
ke střelbě z nepovolených zbraní.
Po příjezdu hlídky OP na místo ur−
čení nebylo hlídkou zjištěno, že zde
dochází ke střelbě ze zakázaných
zbraní. Hlídka OP provedla patřič−
né úkony a z místa následně odjela.
27. 8. Přijetí oznámení v 17:35 hod.
od pana XY, bytem Školní ul., že
jeho soused ho obtěžuje pokřiky
přes plot. Hlídka OP pana XY po−
učila o možném dalším postupu
řešení situace.
30. 8. Přijetí oznámení ve 23:00 hod.
od pana XY, že mu někdo odcizil
kolo v hodnotě 10.000 Kč z Hospody
Na Zelnicách. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení, byla krádež
zdokumentována a následně byla
vyrozuměna PČR Dubňany, která
přes hlídku OP poučila majitele
kola o dalším postupu zpracování
trestného činu krádeže jízdního
kola.

Hlídka OP vyrozuměla jejího man−
žela, který si pro manželku přijel.
7. 9. Přijetí oznámení od zaměst−
nance obce, že za zastávkou smě−
rem na Milotice někdo odcizil 3 kusy
patníků. Po dalším šetření bylo zjiš−
těno, že patníky odcizil pan XY z Ra−
tíškovic, kterého hlídka OP vyzva−
la, aby vše dal do původního stavu.
9. 9. Přijetí oznámení v 10:50 hod.,
že dochází ke slovnímu i fyzické−
mu napadání v lokalitě Baťovka.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení bylo zjištěno, že došlo ke
vzájemnému slovnímu i fyzické−
mu napadení dvou mužů. Pan XY
hlídce OP uvedl, že pan XX měl
do něj strčit oběma rukama a dále
mu vulgárně nadával („Ty hajzle!“)
a také měl vyhrožovat své manžel−
ce, se kterou se pan XX rozvádí.
Dále hlídce OP pan XY uvedl, že
manželka pana XX je momentálně
jeho přítelkyně, se kterou čeká dítě,
a do Ratíškovic přijeli pro její věci,
které má v domě.
10. 9. Přijetí oznámení ve 23:45 hod.,
že na Rybářské baště dochází k ru−
šení nočního klidu. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení byla
vyrozuměna majitelka restaurace,
která na základě oznámení hlasi−
tou hudbu vypnula.
16. 9. Přijetí oznámení ve 13:45 hod.
o dopravní nehodě, která se stala
na křižovatce ulic Vítězná a Dub−
ňanská. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že se nehoda
obešla bez zranění. Hlídka OP
o celé záležitosti informovala PČR
Hodonín oddělení dopravních ne−
hod, která si celou záležitost pře−
vzala.
20. 9. Přijetí oznámení v 8:40 hod.
od paní XX, že jí neznámý pa−
chatel sprejem postříkal garážová
vrata a automobil. Hlídka OP
o celé záležitosti informovala PČR
Dubňany, která si celou záležitost
převzala.

Policie

Rada obce č. 61 ze dne 3. 10. 2016
Rada obce:
z souhlasí s uzavřením veřejno−
právní smlouvy s Městem Hodonín
na úseku projednávání přestupků,
z schvaluje nový odpisový plán Ba−
níku Ratíškovice, s.r.o.,
z souhlasí s Darovací smlouvou
mezi společností POZIMOS, a.s.
a Osvětovou besedou Ratíškovice
a přijímá finanční dar 20 000 Kč
na podporu spolků,

obecní
policie

SRPEN 2016
1. 8. Přijetí oznámení v 11:30 hod.,
od paní XX, že ji měl kousnout pes,
jehož majitelem je pan XY. Po pří−
jezdu hlídky OP bylo nafoceno její
zranění a celá záležitost sepsána.
Paní XX uvedla, že se jde nechat
ošetřit k obvodnímu lékaři v Ra−
tíškovicích. Hlídka OP se poté vy−
dala k majiteli psa a udělila mu
blokovou pokutu ve výši 500 Kč
za přestupek proti porušení obec−
ně závazné vyhlášky o volném po−
hybu psů v obci.
2. 8. Přijetí oznámení v 7:45 hod., že
v ulici Cihlářská je vyvrácený
strom, který leží na dalším stro−
mu. Hlídka OP o celé záležitosti
informovala pana místostarostu,
který povolal pana Bábíka, aby
strom pořezal.
11. 8. Přijetí oznámení v 10:50 hod.,
že v lokalitě rybníku Hliníček se
pohybuje divoké prase a ohrožuje
kolemjdoucí. Hlídka OP o celé zá−
ležitosti informovala místní sdru−
žení myslivců.
16. 8. Přijetí oznámení ve 21:30 hod.
od operačního střediska PČR Brno,
že v lese za hájenkou ve směru na
Hodonín se pohybuje kůň. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo určení
byl již kůň odchycen svým maji−
telem panem XY, který uvedl, že
mu koně z ohrady vyplašil pes
a důsledkem toho kůň prorazil
ohradu.
17. 8. Přijetí oznámení v 19:00 hod.
od rybářské stráže, že v lokalitě
u střelnice mají kempovat rybáři.
Po domluvě s rybářskou stráží
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

ZÁŘÍ 2016
2. 9. Přijetí oznámení v 8:30 hod. od
správce areálu Baník, že někdo
pokreslil tribunu a rozhlasovou ka−
binu nápisy. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení byla celá záleži−
tost zdokumentována a následně
předána PČR Dubňany, protože se
jednalo o trestný čin poškozování
cizí věci. Celková výše škody byla
vyčíslena na 10.000 Kč.
3. 9. Přijetí oznámení v 0:30 hod. o ru−
šení nočního klidu na Rybářské
baště. Po příjezdu hlídky OP na
místo byli návštěvníci uklidněni.
4. 9. Přijetí oznámení v 15:24 hod.
od pana XY, že u obecního úřadu po−
tkali zmatenou starší ženu která
neví, kde je. Po dalším šetření bylo
zjištěno, že se jedná o paní XX.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

TF & PK
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Výsledky voleb
Volby do zastupitelstev krajů konané 7. − 8. 10. 2016
1

2

3

CELKEM

Voliēivseznamu

1178

1103

1092

3373

Vydanéobálky

445

510

484

1439

37,78

46,24

44,32

42,66
1432

Okrsekēíslo

Volebníúēastv%
Odevzdanéobálky

440

508

484

Poēetplatnýchhlasƽ

428

491

457

1376

97,27

96,65

94,42

96,09

tj.%platnýchhlasƽ

1.okrsek
Kandidátnílistina
ēíslo

název

2.okrsek

Platnéhlasy
celkem

v%

Platnéhlasy
celkem

CELKEM

3.okresek

v%

Platnéhlasy
celkem

Platnéhlasy

v%

celkem

v%

1

VoltePr.Blokwww.cibulka.net

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

2

Obēanskádemokratickástrana

31

7,24

24

4,89

17

3,72

72

5,23

12

eskástr.sociálnĢdemokrat.

39

9,11

66

13,44

66

14,44

171

12,42

19

Svobodaasíla

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

21

ZeleníaPiráti

10

2,34

8

1,63

7

1,53

25

1,81

23

StarostovéproJižníMoravu

13

3,04

9

1,83

14

3,06

36

2,61

24

KƎesƛ.demokr.unieͲs.str.lid.

177

41,36

212

43,18

181

39,61

570

41,42

26

Korunaeská(monarch.strana)

1

0,23

0

0,00

0

0,00

1

0,07

30

ANO2011

81

18,93

62

12,63

73

15,97

216

15,69

37

Komunistickástr.echaMoravy

28

6,54

45

9,16

34

7,44

107

7,77

41

Národnídemokracie

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

43

ÚsvitsBlokemprotiislamiz.

1

0,23

1

0,20

3

0,66

5

0,36

45

Moravané

5

1,17

5

1,02

9

1,97

19

1,38

52

SvobodníaSoukromníci

6

1,40

5

1,02

10

2,19

21

1,52

67

NEILEG.IMIGRACIͲPEN.PROLIDI

1

0,23

1

0,20

1

0,22

3

0,21

69

Konzervativnístrana

0

0,00

2

0,41

1

0,22

3

0,21

70

SPRͲRSM.Sládka,Patrioti,HOZK

0

0,00

3

0,61

1

0,22

4

0,29

75

DSSSͲImigranty,islámnechceme!

0

0,00

0

0,00

2

0,44

2

0,14

78

KoaliceSPDaSPO

24

5,61

30

6,11

23

5,03

77

5,59

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

11

2,57

18

3,67

15

3,28

44

3,19

81

SPRͲREP.STR.ECH,MORAVY,SLEZ.

87

KoaliceTOP09a"ŽítBrno"

Volby do
Senátu Parlamentu ČR konané 7. − 8. 10. 2016 (1. kolo)
VolbydoSenátuParlamentuRkonané7.Ͳ8.10.2016(1.kolo)
íslo

Volebnístrana

PolitickápƎíslušnost

Poēet
hlasƽ

tj.=hlasƽ

SPRRSM.Sládka

BEZPP

3

0,21

Kandidát

1

PƎibilKvĢtoslav

2

HubáēkováAnnaIng.Bc.

3

ZimovēákJosef

KDUͲSL

BEZPP

890

64,53

ANO2011

BEZPP

96

6,96

4

ŠkromachZdenĢkIng.

SSD

SSD

171

12,40

5

BaēíkováJanaIng.MBA

ODS

ODS

143

10,36

6

KrabiēkaVítĢlzslavJUDr.

Moravané

BEZPP

23

1,66

7

LahviēkaJán

KSM

KSM

53

3,84
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Z našich řad
odešli...
Dobšík František 60 let
Řihák František... 63 let
Norek Josef ........... 68 let
Hadamík Vojtěch 75 let

Blahopřejeme...
Váňa Jan .......................... 92 let
Mikulčík Bernard .......... 90 let
Příkaský František ....... 80 let
Brundová Marie ............. 85 let
Šťastná Marie .................. 80 let
Šuralová Jarmila ........... 80 let
Příkaská Marie ............... 85 let
Urbánek Antonín ........... 80 let

Svatby...
Michal Maléř
a Edita Sukopová
Kryštof Horák
a Zuzana Králíková
Lukáš Hroudný
a Monika Rybecká
Richard Holeček
a Kristýna Kotásková

Filip Kundrata
a Veronika Bábíková

Počet zapsaných voličů .......... 106 116
Počet vydaných obálek ............ 21 487
Volební účast ......................... 20,25 %
Odevzdané obálky .................... 21 475
Počet platných hlasů ............... 21 381
(99,56 %)

Blahopřejeme starostce obce
Aničce Hubáčkové k získání
mandátu v senátních volbách 2016!!!

Hebronová Viktorie
Nedůchalová Valerie
Bábíček Jonáš
Blahová Petra

David Konštanda
a Irena Foltýnová

Výsledky 2. kola voleb
do Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 14. − 15. 10. 2016

1. Hubáčková Anna ................ 14 493
(67,78 %)
2. Škromach Zdeněk .................. 6 888
(32,21 %)

Vítáme
nové občánky...

Zlatá svatba
Bohumil a Ludmila Šťastní
Jaroslav a Marie Janíkovi
Děkuji co nejsrdečněji všem voličům
za podporu i hlasy ve volbách do
Senátu Parlamentu ČR.

Diamantová svatba
Cyril a Bernardina Šuralovi
JK

Vaše Anička Hubáčková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

konzumním způsobem života
a se sklonem k neofilii (míti stá−
le více nových věcí, obzvláště, když
je má soused) roste množství odpa−
du, a to i u nás v Ratíškovicích. Odpad
máme zavezen a zahrabán v části Hli−
níku, ve folii zakapotované umělé
hoře na sběrném dvoře a nyní jej za−
vážíme na skládku do Těmic. V loň−
ském roce jsme na tuto skládku
„vyskladnili“ 1012 tun komunálního

S

odpadu a 140 tun odpadu velkoobje−
mového. Svoz a uložení odpadu stojí
nemalé peníze. Jejich objem lze snížit
omezením konzumního způsobu živo−
ta a tříděním odpadu a jeho násled−
ným využitím. V Ratíškovicích vcelku
třídíme dobře, ve srovnání s jinými
obcemi se ukazuje, že máme ještě re−
zervy. V třídění odpadů však je třeba
říci, že někteří občané třídí nedůsled−
ně, což v konečném důsledku vypadá

jako úmyslná diverzní činnost. Do bio−
odpadu nám dávají kameny, beton,
železo, přičemž, tyto předměty se bio−
logicky nerozloží a co víc, ničí nám
štěpkovací a drtící stroj. Do plastů
nám dávají použité dětské pleny,
chemikálie i běžný komunální odpad.
Do kontejnerů na sklo nám ukládají
zavařovačky i s okurkami a ovocnými
kompoty. Pohodlnost těchto občanů
tak snižuje smysluplnost třídění, na−
rušuje obchodní vztahy mezi obcí a od−
běrateli tříděných komodit a znehod−
nocuje úsilí těch, kteří se chovají ke
RŠ
svému prostředí odpovědně.

Léto 2016

né. Vinohradníkům a vinařům se za−
tím neulevuje, úsměv i přes stávající
vysoké teploty mrzne. Jarní mráz,
perenospora a oidium udělaly své,
hroznů je poskrovnu a kvalita je vše−
lijaká. Horké chvíle v horkém počasí
zažívali i pracovníci obecní čety, když
zápasili s narůstajícím suchem na
rozlehlých nových výsadbách stromů
a keřů. V kritických momentech na−
stoupili i ratíškovičtí hasiči, kteří
ve svém volném čase zajišťovali to−
lik potřebnou zálivku, za což jim
patří poděkování. Se zvýšenou praš−
ností a s blížícími se hody vyjela i za−

metací mulina, aby obec vypadala
k světu. S dokončením Spolkového
domu a vydlážděním jeho předpro−
storu pokračují dlaždičské práce dále
v ulici Sportovní. Horní část rekon−
strukce chodníků v této ulici bude
provedena až po rekonstrukci vodo−
vodního řadu a přípojek. Práce je
do zimy ještě mnoho, přejme si, aby
zapršelo, ať nemusíme zavlažovat,
přejme si, ať je nedeštivo, ať nám při
dláždění neleje za krk. Naše přání
jsou neslučitelná, ale tak to chodí,
jak u hřibařů, vinařů tak u pracovní
čety zalévající a dláždící.
RŠ

Třídíme, netřídíme

Z

pravidla v tom platí nepřímá
úměra: je−li v létě deštivo, radu−
jí se houbaři a vinohradníci se
mračí, a je−li horko a slunečno, hou−
baři jsou zasmušilí a vinohradníci se
těší na kvalitní úrodu a ještě lepší
vína. Letos jsou zamračené oba sta−
vy, hřibaři i vinohradníci. Houbařům
se trochu ulevilo, neb výstavu zvládli,
řeklo by se zázrakem, nicméně mra−
žáky s letošní úrodou hub jsou prázd−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016
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Investice

Cisterna pro hasiče

Z

důvodu klimatických podmí−
nek posledních let a vzhledem
k tomu, že jsme obklopeni lesy
v tzv. Moravské Sahaře, byla naše
jednotka vybrána k bezplatnému pře−
vodu velkokapacitní cisterny Tatra
815. Tato cisterna uveze 8200 l vody
a bude sloužit jako pomocné vozidlo

stávající cisterně. „Nové“ v uvozov−
kách, protože pro nás je sice nové, ale
je to auto, které už sloužilo u HZS
JMK (hasičského záchranného sboru).
11. 9. za přítomnosti členů SDH,
paní starostky, zastupitelů obce,
kraje a přihlížejících převzal velitel
JSDH pan Ivan Vlasák od pana Ji−

řího Pelikána, ředitele HZS JMK,
klíče a pan farář i na přímluvu sva−
tého Floriána nám „nové“ auto po−
žehnal.
Děkujeme všem, kteří k této pro
nás slavnostní události přispěli, a tě−
šíme se na další spolupráci.
SDH Ratíškovice

Foto I. Bařinová

A je to tady!

T

ak jsme 2. září 2016 slavnostně
otevřeli náš nový Spolkový dům
alias kulturák. Starou stavbu
kuželny jsme společnosti Pozimos
Zlín předali 7. 7. 2015 a novou stav−
bu kuželny, velkého sálu a malého
sálu jsme si převzali 8. 8. 2016.
Stavbu se podařilo zvládnout ve
velmi krátkém čase. Nebylo a ještě
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není vše ideální a optimální. Spous−
ta drobných nedostatků se postup−
ně odstraňuje a zjišťuje v průběhu
užívání stavby, ale fungujeme. Oba
zahajovací koncerty se moc vydaři−
ly, a jak hudební skupina The Tap
Tap, tak Marek Blaha s kolegyněmi
se cítili v prostorách našeho Spol−
kového domu velmi dobře. Kuželna

dokonce získala certifikaci na kate−
gorii A a mohou se v ní konat mezi−
národní zápasy a být uznány i svě−
tové rekordy. Velký a malý sál zase
sklízí obdiv odborníků, což doklá−
dá, že náš projekt − vítěz soutěže
Dřevěná stavba roku 2015 − byl
zrealizován dobře. Také na to přís−
ně dohlížel náš technický dozor
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

8x foto J. Hanák

Ing. Minařík a jeho kolegové a sám
autor návrhu pan Ing. arch. Tomáš
Havlíček.
Doufám, že nám Spolkový dům
bude dlouho a dobře sloužit. Za kus

odvedené práce děkuji především
místostarostovi PhDr. Radimovi
Šťastnému, který vždy v první linii
schytal všechny problémy a Ing. Vla−
dimíru Dobešovi, koordinátorovi

projektu, který je pak schytal od nás
a děkuji všem občanům, že Spolkový
dům tak hezky přijali.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Spolkový dům − nájemné
Jednorázové akce
z
z
z
z
z
z

sál

rodinná oslava (cena na 1 hodinu s DPH)
koncert (cena s DPH + kauce)
pracovní setkání (semináře, konferece) bez DPH na den
pracovní setkání (semináře, konferece) bez DPH na 1 hodinu
plesová sezóna s DPH
neziskové organizace v obci Ratíškovice

z kuželna s DPH
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

500 Kč
25 000 + 5000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
10 000 Kč
50 % sleva

malý sál
300 Kč
5 000 Kč
500 Kč
3 000 Kč
50 % sleva

400 Kč/1 hodina/kuželna
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Podium Spolkového domu –
„Prkna co znamenají svět“

N

H

mu podiu, vzhledem k tomu, že hned
druhý den po oficiálním otevření domu
následoval koncert hudební skupiny
The Tap Tap, ještě zakoupila bezbari−
érovou nájezdní rampu pro pohybově
hendikepované. Koncert proběhl ku
spokojenosti muzikantů i auditoria
a podium vydrželo silnou zatěžkávací
zkoušku. Obec Ratíškovice děkuje Na−
daci ČEZ za podporu. Radim Šťastný

Vystoupení skupiny The Tap Tap

ned druhý den po otevření Spol−
kového domu, tedy 3. září, bylo
jeho hlediště zaplněno návštěv−
níky, kteří si přišli poslechnout pís−
ničky skupiny The Tap Tap. Kapela
studentů a absolventů školy Jedlič−
kova ústavu v Praze letos oslavila
18. narozeniny. Podle slov kapelníka
a manažera Šimona Ornesta jsou
„postiženi hlavně muzikou“ a do Ra−
tíškovic přijeli v rámci turné „The Tap
Tap načerno.“ Více než hodinu pro−
vázel posluchače pořadem z elektric−
kého vozíku moderátor Ladislav
Angelovič, jehož humor, se kterým
s nadhledem komentoval životní si−
tuaci všech členů skupiny, byl vtipný,
stručný a chvílemi opravdu až černý.
Klávesy ze svého vozíku ovládal Petr
Hudec, který je stejně jako Ray Char−
les nevidomý. Jana Augustinová svým
hlasem z invalidního vozíku ukázala,
že i „se špatně rozdanými kartami se
dá hrát“ a zpíval nevidomý Honza
Jareš. Nechyběl ani nejznámější hit
skupiny „Řiditel autobusu“. Vystou−
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divadlo či probíhat módní přehlídka.
Jelikož obec již několik let vlastní
a využívá pódiový systém Nivtec,
který se osvědčil, zakoupil se opět
tento stavebnicový hliníkový systém
o ploše 48 m2 do hlavního sálu Spol−
kového domu. Podium bylo pořízeno
v rámci projektu „Prkna co zname−
nají svět“ za podpory Nadace ČEZ,
a to ve výši 347 917 Kč. Obec k nové−

2x foto I. Bařinová

Kultura

edílnou součástí projektu Spol−
kového domu bylo od počátku
i podium, které však vzhle−
dem k uspořádání vnitřních prostor
a vzhledem k zamýšleným aktivitám
bylo navrženo jako mobilní, rychle
demontovatelné, s možností uspořá−
dání do různých tvarů a velikosti tak,
aby zde mohla vystupovat hudební
tělesa s různým počtem muzikantů,

pení proběhlo pod patronátem naší
starostky Ing. Bc. Anny Hubáčkové
a „exstarosty“ Ing. Josefa Uhlíka.
Vstup byl pro všechny zdarma, ale
kdo chtěl, mohl (a pořád může) při−
spět dárcovskou SMS – DMS SBIR−
KA JUS na číslo 87 777. Její výtě−
žek poslouží na dobudování vzdělá−

vacího centra pro lidi se zdravotním
postižením při Jedličkově ústavu
v Praze.
Myslím si, že všichni posluchači
stejně jako já obdivují optimismus
všech členů této skupiny a energii,
s níž zvládají svoji životní situaci.
Irena Bařinová

Tak jsme se konečně dočkali

T

ak jako kovář má svoji ko−
várnu, hasiči hasičárnu, fot−
balisti hřiště, kuželkáři ku−
želnu i my kulturní, folklorní
a sportovní spolky máme Spol−
kový dům, jehož součástí je mo−
derní kuželna.
Díky úsilí vedení obce se poda−
řilo po více jak deseti letech usku−
tečnit záměr a vybudovat nový
kulturní stánek. O tom, jak to v no−

vém Spolkovém domě vypadá, jsme
se mohli přesvědčit na slavnost−
ním otevření. Ne všechno nové, mo−
derní je praktické, ale je naše.
Děkuji proto všem, kteří se po−
díleli na tom, že se Ratíškovice
mohou řadit mezi obce s krásným
a moderním kulturním zázemím.
Spolkovému domu bych přála hod−
ně návštěvníků a úspěšných akcí.
Mgr. Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Koncert
Klavírního pražského HAMU

17. listopad s jazzem

K

9. září 2016 se ve Spolkovém
domě v Ratíškovicích uskutečnil
koncert Klavírního pražského
HAMU. Toto hudební těleso vznik−
lo v roce 2014 a jeho členové jsou
studenti HAMU, kteří mají bo−
haté zkušenosti ze soutěží a kon−
certů konaných nejen v České re−
publice. Těleso úzce spolupracuje
s předními pedagogy např. s ukra−
jinskou klavíristkou Kvitoslavou
Bilinskou a houslistou Leošem
Čepickým. Klavírní trio se v Ra−
tíškovicích představilo v násle−
dujícím složení − Marek Blaha
− housle, Aneta Šudáková − vio−
loncello, Evgenia Vorobyeva − kla−
vír. V programu zazněly skladby
od P. I. Čajkovskiho, Vivaldiho
Mendelssohna. Umělecké výkony
byly opětovány velkým potleskem
zvláště po výkonu Marka Blahy.
Děkujeme a budeme se těšit
na některý z dalších koncertů.
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

17. listopadu se
historicky vá−
žou nejen tra−
gické události za−
týkání studentů na
pražských kolejích
v protektorátním ro−
ce 1939 a následné
popravy a drama−
tické události obuš−
kové večerní mani−
festace v roce 1989,
ale i události zcela
poklidné. Již čtrnác−
tým rokem se kolem
tohoto data v Ratíškovicích koná jaz−
zový večer.
První proběhl ještě na starém
kulturáku − „Závodním klubu“, další
pak v kině a letos poprvé proběhne
ve Spolkovém domě. Místa koncertů
se mění, avšak základní sestava hu−
debníků je již po několik let stálá.
Opět k nám zavítá osvědčená trojice
F.U.T.: František Uhlíř, představi−

tel v Evropě známé „české basové
školy“, mikulčický bubeník Jaromír
Helešic a kytarista Adam Tvrdý, a to
s novým doprovodem, manchaster−
ským saxafonistou Andym Schofiel−
dem. Začátek koncertu je v 19.00 ho−
din a ti, kdož jsou zvědavi na to, jak
nový Spolkový dům zvládá jazzovou
akustiku, jsou zváni.
Radim Šťastný

Otevřený Slavín podruhé…

I

přes slabou účast v loňském roce
se do této akce letos zapojilo 19 vi−
nařů (proti 16 z minulého roku).
A jak by řekl klasik: „Nemusí téct, jen
když kape.“ Nárůst návštěvníků o víc
než 30 % musel potěšit téměř všech−
ny zainteresované (loni 172 platících,
letos 226). Do optimálního počtu sice

stále chybí alespoň dvakrát takové
množství hostů, ale základ nové spo−
lečensko−kulturní akce v Ratíškovicích
byl položen, a když vyjde počasí, tak
jako zatím vždy, včetně výstav vín
pod širým nebem, není třeba se bát jít
do toho znovu.
Ing. Jiří Hubáček st.
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Foto Š. Kotásek

Foto Š. Kotásek

Foto Š. Kotásek

Foto J. Šupálek

Foto J. Šupálek

Foto Š. Kotásek

Foto K. Šťastná

Foto K. Šťastná

Hody 2016 – fotogalerie
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2x foto J. Šupálek

Jeden víkend a dva zážitky v Novém Dvoře!

23. a 24. září nabídl Mikroregion
Nový Dvůr domácím i přespolním
dvě akce. Podruhé to bylo burčákové
putování a už po čtrnácté byl trh míst−
ních produktů a řemesel. Burčáko−
vého putování po sklepních uličkách
obcí mikroregionu – Milotic, Ratíš−
kovic, Skoronic, Vacenovic a Vlkoše −
se zúčastnilo přes 350 návštěvníků.
I letošní Trh místních produktů
a řemesel pořádaný Mikroregionem
Nový Dvůr byl v přízni slunečného
počasí babího léta. A tak stánky za−
plnily hlavní a hospodářské nádvoří
a mohly nabídnout více než 3 tisícům
návštěvníkům trhu už tradičně dob−

roty z našich obcí − ratiškovské laty,
skoronské báleše, milotické sádlo, vl−
košské kvašáky, vacenovské povidla
a nechyběly ani vzorky od našich vi−
nařů. Šikovnost lidí z regionu a nej−
bližšího okolí jsme obdivovali přes
koláčky, škrábaná vajíčka, krojové
výšivky, keramiku, suchou vazbu
a další výrobky. Děti si mohly opět
vyzkoušet svoji šikovnost a fantazii
v dílničkách a vyrobit si šperky, ob−
rázky, marcipánové figurky, suchou
vazbu nebo třeba i zkusit háčkovat
a ozdobit perníčky. Všichni si mohli
zkusit předení na kolovrátku, ocenit
zručnost klientů Domova Horizont,

poučit se o chování včel a výrobě
medu. Kouzelné, moc hezké předsta−
vení dětského kočovného divadýlka
z Kyjova se opět těšilo obrovskému
zájmu dětí i dospělých, děti skoro bez
hnutí sledovaly celou zpívanou po−
hádku. Hudba z cimbálů a doprovodu
zněla v průběhu dne i na hlavním ná−
dvoří díky dětským cimbálovým mu−
zikám z Vacenovic, Ratíškovic a Sva−
tobořic−Mistřína a cimbálce z Milotic.
Každý si přišel na své a znovu se
potvrdilo, že máme v obcích velmi
šikovné lidi, že máme co ukázat, že
se umíme i společně bavit.
Ing. Vladimíra Motlová

Na Valašsko za novými zkušenostmi
pro Nový Dvůr a naopak

D

vě dvoudenní akce
Mikroregionu Hor−
nolidečsko a Mikro−
regionu Nový Dvůr měly
společný cíl – předat si
zkušenosti z projektů
i z každodenní práce sta−
rostů, pracovníků obec−
ních úřadů, zastupitelů,
občanů. Mikroregion
Hornolidečsko tvoří 15
obcí a projekty, o kterých
se mluvilo v prezenta−
cích, jsme pak viděli
v realitě. Naše návštěva
začala na rozhledně Var−
tovna v obci Seninka, vi−
děli jsme česko−slovenský mechanic−
ký betlém v Horní Lidči, vybavení
hasičských sborů obcí mikroregionu,
muzeum Vařákovy paseky v Lač−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

nově věnované vypálené usedlosti.
V Lidečku jsme prošli mj. Společen−
ské centrum, které se podařilo zre−
konstruovat a vybavit na moderní

centrum setkávání spol−
ků a celé veřejnosti.
Druhou částí projektu
byla reciproční návštěva
u nás a všichni zúčast−
nění viděli významná
místa a projekty ve všech
obcí Mikroregionu Nový
Dvůr. Konkrétně v Ra−
tíškovicích to byl projekt
Komenského sen, pro−
voz kompostárny a sběr−
ného dvora a nový Spol−
kový dům. Obě akce
byly inspirací k rozhodo−
vání, jak využít zkuše−
ností z věcí, které už
někde dobře fungují. Projekt byl pod−
pořen z Programu obnovy a rozvoje
venkova v roce 2016 MMR ČR.
Ing. Vladimíra Motlová
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Když hvězdy tančí a naši senioři se baví...

P

oslední srpnový pá
tek patřil už čtvrtým
rokem setkání se−
niorů Mikroregionu Nový
Dvůr. Letošní pořadatel−
skou obcí byly Milotice
a místem dění zámecké
nádvoří. Genius loci („duch
místa“) milotického zámku
jen podtrhl atmosféru
akce. Senioři z každé obce
si sami pro sebe připravili
originální a neopakova−
telná vystoupení. Zahájení
sborovým zpěvem a ukončení country
tancem patřilo domácím a obojí se lí−
bilo. Díky našim zástupcům jsme se
přenesli k Labutímu jezeru. Protože
část původního uměleckého obsazení
byla na společné dovolené, dostali pří−
ležitost další členové a svých rolí se
zhostili skvěle. Během ratiškovského
představení bylo ticho jako v divadle
a jako v divadle se ozval i zasloužený
závěrečný aplaus.
Seniorky ze Svatobořic−Mistřína se
svým vystoupením vrátily do školy,

a to hned ve dvou rolích. Nejprve jako
uklízečky pod dohledem fešného škol−
níka. Tak vymetené pódium asi ještě
nebylo! A když v další části odhodily
slušivé zástěry a vzaly na záda ak−
tovky (originální historické kousky),
rázem to byly rozpustilé holky z jejich
nové školky. Kouzlo přístavů, haus−
bótu a romantický příběh Belindy
odtančila ve slušivém námořnickém
děvčata z Vacenovic. Hit Ewy Farne,
kterou asi běžně poslouchá jiná vě−
ková kategorie, oslovil taneční sku−

pinu ze Skoronic a hned
bylo jasné, že i velikost
XXL a „…mít boky jako
skříň…“ může dát každé
ženě jistou grácii. Ori−
ginální a vtipné pozvání
na letošního Silvestra při−
vezli svým vystoupením
senioři z Vlkoše. Růžové
sukýnky i ouška, zlověst−
né kroky řezníka v pozadí
a písnička o čunících ne−
nechaly nikoho na pochy−
bách, o čem to bude.
Poděkováním a oceněním každého
vystoupení byla originální soška a pa−
mětní list od starosty a místosta−
rosty Milotic. Pak už dechová hudba
Miločanka, pozvala k tanci, a kdo
netančil, ten poslouchal a bavil se.
A o tom to celé je − aby se setkávali
senioři celého mikroregionu, všech
jeho šesti obcí. Z jejich radosti ze ži−
vota, nadšení, optimismu a smyslu
pro srandu si můžeme vzít příklad.
Děkujeme!
Ing. Vladimíra Motlová

Olympijské myšlenky v Rio de Nový Dvůr 2016

N

aší osobitou poctou
českým sportovcům
z 31. LOH v Rio de
Janeiro byly Regionhry
Mikroregionu Nový Dvůr
– Rio de Nový Dvůr 2016.
Místem konání byl Vlkoš
a každá z obcí postavila
svůj smíšený tým. Ani tro−
pické horko neodradilo na−
še sportovce od nadšení
a skvělých výkonů. Hry za−
hájil Dominik Schüller,
mistr ČR v kuželkách žákovské ka−
tegorii. Role předsedy „olympijského
výboru“ Regionher se ujal pan Josef
Kordula z Ratíškovic, dlouholetý fot−
balový činovník a funkcionář a na hry
bez dopingu dohlížela manželka před−
sedy paní Marie Kordulová, která se
v mládí aktivně věnovala atletice. Kaž−
dá obec nominovala své rozhodčí, kteří
pečlivě sledovali výsledky týmů. Dis−
ciplíny vycházely z našich nejúspěš−
nějších olympijských sportů, a tak se
běžel sběrný běh Zuzany Hejnové, Kr−
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pálkovo klíště v záběhu, byla vodní šta−
feta bez kajaků, Bářin hod, Kufův ne−
klidný parkur a Štěpánko−Koukalova
4hra. Originální (a jak se pak uká−
zalo i fotograficky vděčnou) disciplí−
nou byl Autobus do Ria. Boje to byly
urputné, ale vždy v duchu fair play.
V našich očích nebylo poražených, ale
pořadí muselo být sestaveno. 1. místo
vybojovaly Vacenovice, stříbro získa−
ly Ratíškovice a o bronz se dělily Sva−
tobořice−Mistřín a Skoronice. Medaile
předávali starostky a starostové obcí

mikroregionu a vítězům
předaly ceny velmi úspěš−
né karatistky Dominika
a Aneta Šabovy z Ratíško−
vic. Obě už získaly zlaté,
stříbrné i bronzové me−
daile na mistroství světa,
v evropských soutěžích
a mistrovství ČR. Spor−
tovním poradcem byla
Anička Gajdíková a patří
jí velké poděkování. Stejně
tak i skupince dětí z Ra−
tíškovic, jejichž názorné ukázky dis−
ciplín byly pro soutěžící velkou po−
můckou. Sportovní kulisu doplnily
ukázkami cvičení malé sportovní gym−
nastky z Ratíškovic a přátelské pří−
pravné utkání nejmenších fotbalistů
klubů MIRAVA a FKM MORAVA.
Potvrdila se znovu olympijská myš−
lenka Pierra de Coubertina a věříme,
že i symbolu českých sportovců letoš−
ních LOH Emilovi Zátopkovi by se
naše Rio de Nový Dvůr 2016 líbilo.
Ing. Vladimíra Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Sněhuláci „ve žňa“

V

Ratíškovicích je evidováno asi
200 dětí ve věkové skupině od
tří do sedmi let. Pořadatelé le−
tošní Procházky pohádkovým lesem
vydali v kategorii do sedmi let 124 bo−
dovacích lístků. Ale nebyla to větší
půlka této ratíškovické věkové sku−
piny, protože celá řada účastníků
byla také z okolí. A když k tomu při−
počteme i 74 soutěžících z vyšší vě−
kové kategorie, musíme konstatovat,
že je to zabíračka jak pro pořadatele
na stanovištích, tak i pro organizační
personál. Lze konstatovat, že 80 %
úkolů se každým rokem opakuje,
ovšem i v doprovodném programu
se objevují takové originality a udá−
losti, které děti zcela zaujmou.
Nejen děti, ale i dospělí letos obdi−
vovali vymakanou a vytuněnou mo−
tocyklovou trojkolku Trike Pepino
Josefa Panáka. Tento bílý skvost
vlastní výroby (a homologovaný) vo−
zil grátis spoustu dětí (na svezení se

stála fronta) kolem Boříčka řízený
konstruktérem a řidičem v jedné
osobě. Mimochodem, toto byl už třetí
vyrobený exemplář, který slavil vel−
ký úspěch i na Motorkářském dět−
ském dnu v Hovoranech.
Svým programem − ukázkou vý−
cviku každý druhý rok obohacují toto
sváteční odpoledne i členové kyno−
logického klubu. Letos to byla Anna
Úlehlová s rotvajlerem Amigem,
Lenka Blahová cvičila s německými
ovčáky Vanitou a Afrou, Petra Ru−
sinská předvedla královského pudla
nazývaného Goldi, Jiří Ingr ovládal
německého boxera Elišku a Dominik
Zemánek představil svou kolii po−
jmenovanou po hvězdě filmového
plátna Lassie. Jako figurant se za−
potil, obzvlášť při zákusu dvou psů
Jiří Úlehla a dobře zvládl svůj úkol,
jako mladý figurant, i Matěj Ingr.
Hasiči si zjednali respekt už při
příjezdu zapnutými výstražnými

Více informací o dění v obci
najdete na webových stránkách
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

světly i zvukovým signálem a za svůj
výkon při hašení požáru sklidili také
zasloužený potlesk. Největšího vděku
se jim ale dostalo od dětí při vytvo−
ření hasící pěny, čehož využila mlá−
dež za skřípání zubů rodičů k tomu,
že i v tom vedru a na sluníčku vypa−
dala jako sněhuláci.
Když k tomu připočítáme i mož−
nost jízdy na drezíně, skákací hrad
a měření krevního tlaku pro dospě−
lé, není divu, že na Lišinovém bylo
plno a živo dlouho do odpoledne.
Takže, organizátoři MO KDU−ČSL,
účinkující na stanovištích i na dopro−
vodných programech, díky za pěkné
odpoledne a příchozí, díky, že to bylo
pro koho připravovat.
Možná se to všem až tak nezdálo,
ale jeden úterní citát vlastní vnučky
Kamilky: „Já bych chtěla jít zase do
toho pohádkového lesa.“
Vašek Koplík,
MO KDU−ČSL

www.ratiskovice.com
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Mykologie

Byla!
A pěkná.

Z

ačátkem září bylo pro ce−
lou Českou republiku dva−
krát vyhlášeno nebezpečí
požáru v důsledku dlouhotrva−
jícího sucha s celou řadou ome−
zení. To byl také pádný argument pro
pořadatele sedmi nahlášených výstav
hub k jejich odvolání a zrušení. Přes
tyto pro houby velmi nepříznivé ži−
votní podmínky se ratíškovičtí hři−
baři rozhodli pro uspořádání své
XXXVI. přehlídky těchto tajemných
plodů lesa. Vědomi si ale vážnosti
situace, snažili se nic neponechat ná−
hodě. To obnášelo i komunikaci o je−
jich výskytu s kolegy nejen na Mo−
ravě, ale i v Čechách a na sousedním
Slovensku.
17. září při návštěvě v Mariance pri
Bratislave jsme přivezli své úlovky
na obohacení jejich „podujatia“ a na
oplátku „mariatálští“ přispěli v so−
botu 24. září pořadatelům ve Dvor−
níkách nad Váhom. A všichni spo−
lečně jsme 25. září obohatili výstavu
ratíškovickou. Na tu přivezli typic−
kou ratíškovickou „sviňúrku“ (či−
růvku zelánku) pro změnu houbaři
z Radošovec a přidali k tomu i houbu
na houbě, hřib příživný. Ten roste –
parazituje – výhradně na pestřeci
obecném. Z této lokality pocházela
i čirůvka havelka „šedivka, šedá svi−
ňúrka“, která měla na výstavě svou
premiéru. To také proto, že se začíná
objevovat až na svátek sv. Havla
kolem 15. října. Z přerovské výstavy
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nost určení garantoval, a to
i za cenu nočního mikrosko−
pování, aby určení bylo správ−
né. Skutečně velice důstojné
prostředí výstavních prostor
si vyžádalo značné množství
odpracovaných hodin a asi
i dnů či večerů, takže klobouk
dolů před „našíma hasičama“.
Návštěvníků také přijela
spousta a podle ohlasů i pře−
kvapených a spokojených.
Vějířovec obrovský
Určitě stojí za připomenutí
i myšlenka výstavy, že každý
poslal po jejím skončení některé slušný a vychovaný člověk nesbírá
vzácné a zajímavé exponáty (mezi a nechá stát houby, které nezná i to,
jinými i „opičí hlavu“ − korálovec že se návštěvníci mohli seznámit, byť
bukový) zase Jirka Polčák. V pátek jen na fotografiích Ladislava Špety
před výstavou navštívili někteří hou− s houbami, které mají léčebné účin−
baři i Beskydy, kde je provedl tamní ky. Fotografie byly přichystány pro−
znalec Richard Kampf a odtud pochá− to, že tvořily jakýsi celý komplex
zel i rosolovec huspenitý rostoucí těchto hub.
ve smrčinách.
Těch zajímavostí a rarit bylo víc,
Toto všechno bylo „súrné“ (velmi ale koho to zajímalo, ten si je přišel
nutné), protože v Dúbravě rostlo no prohlédnout, a kdo o to nestojí, toho
lautr − nic. I když z vlastní zkušenosti nebudu dalšími řádky unavovat.
potvrdím, že na ujeté cestě mimo les Takže, otče Jiří, děkujeme za požeh−
se přede mnou zjevila plodnice, o níž nání houbám, výstavě i lidem, paní
jsem předpokládal, že se jedná o klou− starostko, díky za pochvalu a uve−
zek, ale mělo to na noze síťku (ne− dení výstavy, pořadatelé v bílých
plést si se síťkovanou punčochou na i zelených slušivých tričkách, díky
dámské nožce) a vyklubal se z toho za všechnu práci a obětovaný volný
čas, díky pekařství pana Petra Pří−
celkem vzácný hřib přívěskatý.
Takže suma sumárum za dobu tr− kaského za sponzoring a návštěv−
vání výstavy, to je 24. − 26. září, bylo níci, vám za impuls k našim dalším
vystaveno na renovované hasičské aktivitám. Protože, co by nám bylo
zbrojnici (respektive na stolech v ní platných i pět set druhů na stolech,
umístněných) kolem 220 druhů hub. kdyby si je nikdo nedošel prohléd−
Pořadatele těší, že to nebyly jen so− nout.
litéry (jednotlivé kusy). Zaslouženou
P. S.: Výstava měla ještě jedno
pozornost budily hlavně robustní možná překvapení, a to pexeso s hou−
kusy hřibů medotrpkých. Při této bami Ratíškovické Dúbravy, o které
příležitosti je nutno vyzdvihnout byl slušný zájem.
neúnavnou práci nejmladšího člena
Vašek Koplík,
mykologického kroužku v Ratíškovi−
prezident mykologického kroužku
cích Romana Maňáka, který správ−
v Ratíškovicích o vigílii sv. Václava
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Historie

Dúbrava XI
(Citace z dobového tisku − Slovácko 1912)

Toman (Vzpomínky z procesu).
...běž na Slovácko. Tam můžeš
roztlouci dubový pařez a lidé v něm
poznají Tomana. Když tento výrok
Železný k Tomanovi pronesl, ne−
pomylil si, že ho bude souditi − slo−
vácká porota, jíž, jako i celému Slo−
vácku tímto výrokem vrhl v tvář
urážku, která však nebolí − poněvadž
ji pronesl Železný.
A porota soudila. Toman dostal
tresť smrti provazem. Odsouzený
byl však doporučen císařské milosti.
Železný 12 let žaláře, zostřeného
čtvrťletně postem a tmavou ko−
můrkou 22. října, to jest v den činu.
Blaha osvobozen.
Bezděky vybarvují se nám v mys−
li vzpomínky na různé scény veselé
i smutné, jež se v soudní síni ode−
hrály.
Když jsme po vraždě ratíškovické
a po chycení Tomanovu o něm psali,
viděli jsme v Tomanovi zbabělce,
který dovede jiné klidně rukou vraž−
dit, ale sám ku své hlavě zvednout
ruku s revolverem odvahy nemá.
Dnes jsme jiného názoru. Toman
se sám u krajského soudu přihlásil,
a jak se vyjádřil, kdyby ho nechytli,
přišel by do Hradiště sám. Tvrdil,
že neměl oněch 10 dní po vraždě ni−
kde stání. Zaplatil si pokoj v hotelu,
ale hned ho opustil, aby jel dále. Byl
štván svědomím z místa na místo,
až konečně unaven stálým ježdě−
ním, rozrušen a nevyspán, napsal
do Hradiště dopis, že se dostaví.
Chtěl se dostaviti − ne aby se zkrou−
šeně ze svého činu vyznal, ale aby
dokázal svou nevinu.
Toman je typ hrdého, rvavého
statkáře. Při tom dosti inteligentní
a chytrý. Myslil si, že mu soudcové
nebudou moci ničeho dokázati a že
vyvázne se zdravou kůží. Proto si
vymyslil dva plány. Plán Železné−
ho s fingovaným dlužním úpisem
a p. Čeppeho s vraždou.
Čeppe byl Tomanovi odjakživa ne−
sympatický. Toman chtěl dostati
Schüllera ku podpisu do Dubňan,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

odevzdal jej „prostředníku“, který jej
tam měl dopravit, ale tohoto „pro−
středníka“ zpracoval Čeppe, jehož
plán byl Schüllera zavraždit.
To nalhal soudu po zatčení a na
základě této výpovědi seděl nevinný
Čeppe 6 měsíců ve vyšetřovací vaz−
bě. Ošklivá scéna odehrála se při
konfrontaci Tomana s Čeppem.
Čeppe prosí Tomana, aby mluvil
pravdu: „Jsem−li nějak súčasten,
tedy to řekněte, odpykám si rád
svůj trest, i kdyby to 20 let bylo, ale
mluvte pravdu, neničte mne.“ Čep−
pe plakal, dámy plakaly, celý sál
byl pohnut, jenom Toman stál ne−
pohnutý a tvrdošíjně trval na svém
nařknutí.
Ale už odpoledne přichází Toman
a prosí zkroušeně předsedu, aby
propustil nevinného Čeppe a do−
znává se ku vině, přiznává, že Schül−
lera zabil on a Čeppe že byl vyhléd−
nutou obětí, která měla za Tomana
pykati.
Jak radostná to byla scéna, když
Čeppemu čten rozsudek osvobozu−
jící. Myslel každý, že přece jen není
Toman tak zlý člověk. Je v něm pře−
ce jiskra lidskosti. Jenom, že ta
jiskra je asi velmi malá. Zdá se
nám, že Toman nebyl pohnut pláčem
Čeppeho.
Viděl, že Čeppeho z ničeho ne−
usvědčí, že Čeppemu dokáže se jeho
nevinna, zahrál si tedy komedii, ko−
medii se soudci a porotci a se všemi.
Toman byl přímo usvědčen z vraž−
dy. Co by mu pomohlo zapírání?
Přichází tedy a zkroušeně se zpo−
vídá… Ví napřed, že k smrti bude
odsouzen, ale ví rovněž, že má před
sebou lidi, ti lidé, že mají srdce,
a to srdce, že se dá získat. Učinil to
přiznáním, byl doporučen milosti…
A už zase dělá plány. Bude zavřen
doživotně, za tu dobu se dá ještě
mnoho udělat… Zemře císař pán atd.
A proto přijímá rozsudek s klidnou
tváří.
Nejasný je dosud poměr Želez−
ného k Tomanovi. Ovládal Toman

Železného, či Železný Tomana, či po−
vstal tento hrozný plán jakousi du−
ševní harmonií, jakýmsi splynutím
těchto dvou duší? Kdo to může vě−
děti.
Skoro se mně zdá být trest Želez−
ného poměrně větší než Tomanův.
Ale jest sám vinen. Proč nemá dar
výřečnosti jako Toman. Proč nezná
hrát v soudní síni divadelní efektní
scény jako Toman, proč brání se tak
nejapně a nešikovně, proč popírá
i věci, ze kterých je úplně usvědčen,
a proč už jeho rozhled, jeho obličej
a jeho řeč jsou tak nesympatické?
Nejlépe je dnes na tom zločinec s hez−
kou tváří, pěkným uhlazeným cho−
váním, darem výřečnosti a hereckým
nadáním při tom. Dovede−li všeho
využít, dovede působit na porotce ku
svému dobru. Inu, svět chce být kla−
mán…
Čeppe vylétl z vězení jako volný
pták z klece, a už večer seděl v na−
šem kroužku žurnalistů, pochut−
nával si s velkou chutí na viržince
a pěkným barytonem při sklenici
zpíval svou zamilovanou: „Ženo,
ženo, nebuď na mne zlá“.
Ale to se musel dívat do sklenice,
jakmile se ohlédl do zadu a viděl
za sebou oněch 6 měsíců ztrávených
v kriminále, a jakmile se podíval
před sebe, viděl mlhavou budouc−
nost, v níž míhaly se neurčité otáz−
ky: „Co chceš, kriminálníku. Ty chceš
mezi nás, mezi slušné lidi?“ sklopil
vždy hlavu a ztichl…
Dnes je již na tom lépe. Své pře−
dešlé místo dostal prý zpět a pro
první dobu poslali mu dobří lidé,
jichž se přece ještě ve světě najde
dosti, alespoň tolik, aby nemusel
dělat dluhy…
Přemýšlíme, čemu má Blaha dě−
kovati za své osvobození. Výtečnému
plaidoyeru svého obhájce p. dr. Sei−
ferta, či svému dobráckému a pocti−
vému vzezření. Ačkoliv dr. Seifert
dokázal zcela markantně jeho ne−
vinu, odpovídá na otázku předse−
dovu, cítí−li se vinen: „Ano, trochu
se vinen cítím.“ Z takových lidí zlo−
činci nebudou. Blahu stál ten „špás“
přes 3 000 K a 6 měsíční návštěvu
u c. k. krajského soudu.
Rafinovaný tento pojišťovací pod−
vod, jediný svého druhu, který se
dosud v kriminalistice světové při−
hodil, dospěl svému rozuzlení.
Vašek Koplík
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100 let od začátku těžby ropy
v Ratíškovicích

Petrolínka v r. 1919 − časopis Český svět

Nikolaj Spasiuk

K

dyž jsem byla malá, chodívali
jsme se strejdou v létě sbírat
bedle hlavně „k petrolínce“.
Dnes už ti „mladší“ možná ani neví,
kde to je… Podle zápisu v kronice
obce Ratíškovice bylo před sto lety,
tedy „v r. 1916 započato s petrolejovou
vrtbou na pastvisku mezi Ratiško−
vicemi a Rohatcem vídeňskou firmou
Őstereichische−Petroleum−Industrie−
Aleticu−Geselschaft, zkráceně Opiag“
(Rakouská akciová společnost pro pe−
trolejový průmysl). Protože o histo−
rii „Petrolínky“ psal Václav Koplík
ve Zvonu č. 5 v roce 2014, přidám
jenom pár informací. Po řadě zkušeb−
ních vrtů zahájila na kutisku zvaném
Svatopluk v roce 1917 rakouská sou−
kromá společnost OPTEG první hlu−
binný vrt. Válka ale práce na těžbě
zastavila a první proud petroleje (což
je dřívější synonymum pro dnešní vý−
raz ropa) vytryskl 16. července 1919.
Jednalo se o první z moravských loži−
sek ropy, schopné průmyslové těžby.
První vytěžené sudy lidé použili ke
svícení, protože petrolej byl čistší než
z obchodu, a část byla odeslána k pro−
zkoumání do laboratoří v Brně. Mezi
prospektory ropy vyvolal nález velkou
vlnu zájmu o pronájem těžebních polí
na celém Hodonínsku a přibývaly
stovky nových sond a vrtů nejrůzněj−
ších typů (u Hodonína to bylo hlavně
v okolí Nesytu). V té době byly u nás
postaveny tři vrtací věže, ale ve dvou
se narazilo na zemní plyn, a tak byla
další vrtba zastavena. Plyn se pak po−
užíval k topení pod kotlem v bytech
a kancelářích stavěných u vrtů.
Podle zpětného zápisu v kronice
obce z roku 1961 bylo v roce 1919
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v prvním vrtu utrženo vrtné nářadí.
Byl to tzv. obtěžník – 11−12 m dlouhá
železná tyč s průměrem asi 110 mm,
na spodu mající našroubované dláto.
Ten se nepodařilo zachytit a vytáh−
nout. „Byl pak zapažen, ale tím byly
zkřiveny ve spodu vrtné roury, takže
vrtné nářadí neprocházelo na dno
vrtu. Plněním zkřiveniny tlučeným
kamenem a kusy litiny, rozvrtávání
zásypu různým speciálním nářadím
nepodařilo se vrt napravit a práce
na této věži byly zastaveny.“ Výše
uvedené sondy, ve kterých byl plyn,
byly navrtány výplachovou garnitu−
rou asi 300 m hluboko.
Po zastavení těžby kvůli ochabnutí
proudu odjeli zaměstnanci firmy i s ro−
dinami do své vlasti − většina z nich
byli Poláci, během I. sv. války „vyre−
klamovaní“ pro vrtbu. Byl mezi nimi
i „dělník při vrtání na petrolej“ Ka−
rel Dech (r. 1897 Haracholina, vý−
chodní Halič), který si vzal v červnu
1919 dceru ratiškovského hostin−
ského Andělu Urbánkovou (čp. 123,
dnešní obchod U Tomečků). Ta poz−
ději zemřela v koncentračním táboře,
kam byla zavlečena Němci při oku−
paci Polska. Za zmínku určitě stojí
i to, že svědkem na svatbě mu byl
první vedoucí závodu, Polák, strojní
inženýr Zigmund Bielski. Podle ma−
triky sňatků bydlel Dech pravděpo−
dobně v nájmu v hostinci. Dalším vrt−
mistrem, který se u nás v květnu 1920
oženil, byl Jakub Schäffer, který se
narodil r. 1897 taktéž v Haracholi−
nách. Jeho manželkou se stala dcera
ratiškovského obchodníka Hrabince
(jeho obchod byl na rohu ul. Řádky
– malovaný dům naproti Šuralového)

Johana, zvaná Žanka. Tento pár
II. světovou válku přežil. Třetí Polák,
který se u nás oženil 27. 4. 1921, byl
vedoucí pomocník Nikolaj (Mikuláš)
Spasiuk (r. 1893 Bartnyky). Vzal si
Kateřinu Vlasákovou a v obci zůstal.
Jeho rodina bydlela na rohu dnešní
ul. Vítězná a Dubňanská naproti far−
ní zahrady. Ten po zastavení těžby
pracoval jako horník na dole Vlasta
a jeho potomci u nás žijí dodnes.
Všichni tři pracovníci museli mít
potvrzení polského konzulátu, že ne−
jsou známy žádné zákonem udané
překážky mezinárodního sňatku.
V roce 1922 byl pokus vrt obno−
vit, ale už roku 1924 byla jeho vrtba
zastavena, pravděpodobně kvůli špat−
nému vyrovnání. Byla prohloubena
o 80 m a skončila v hloubce 630 m.
Vrtací práce opět řídili odborníci
z Polska a ze Slezska. Současně s hlu−
bokými vrty byly prováděny i ruční
mělčí, které sloužily ke zkoumání te−
rénu. Byly hluboké 120 −150 m a v ně−
kterých z nich se objevil společně
s vodou těžký olej a slabší výrony ply−
nu. Roku 1925 byly provedeny plytčí
vrty v Rúdníčku, tři hluboké poblíž
Rúdníčka a asi 30 mělkých v lese
na „Vypálence“. V letech 1926 – 1927
byl prováděn průzkum švédskými od−
borníky a roku 1927 převzala sprá−
vu vrtů hodonínská firma Apollo. Ta
o dva roky později provedla na „Vypá−
lence“ dva vrty – jednalo se o ruční
vrtání hodonínskou garniturou, uleh−
čené přizpůsobeným manipulačním je−
řábem. Vrty byly asi 280 m hluboké.
Počátkem 30. let v ratiškovském poli
Svatopluk a v dolech Nesyt zaměst−
návala firma ,Naftové doly Apollo‘
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a to jak ve vlastních, tak i ve stát−
ních koncesích pronajatých bývalým
čs. státem... V obvodu báňského re−
vírního úřadu v Brně měla fa vlast−
ní kutiskové území u Ratíškovic o vý−
měře 2 300 ha, celkem 103 kutisek,
získané na základě kupní smlouvy od
spol ,Terrain Exploitations Gessel−
schaft OPTEG‘ ve Vídni“ Podle při−
loženého výkazu vrteb bylo u Ratíš−
kovic provedeno 53 ručních a 76 měl−
kých vrteb. Další kutiska byla v Ho−
doníně u Nesytu, v Kroměříži, Mikul−
čicích a ve Bzenci, z nich Ratíškovice
byly územně nejmenší.
Po ukončení II. světové války bylo
Benešovými dekrety více než deset
většinou německých naftařských
společností působících na jižní Mo−
ravě znárodněno a od 1. července 1945
se staly součástí nově vzniklého stát−
ního podniku Československé naftové
doly s ředitelstvím v Hodoníně. Po roce
1948 byly znárodněny i zbývající spo−

Senioři

asi 150 dělníků. Ropa nacházela čím
dál větší možnosti využití a už v roce
1927 bylo v Hodoníně na chodníku
ve Štefánikově ulici postaveno čer−
padlo s podzemními nádržemi. Firma
,Přívozské závody minerálních olejů‘
píše ve své reklamě, že „jest pro ni
velmi důležité míti také v Hodoníně
benzinové čerpadlo, ježto zřizuje celo−
u síť těchto čerpadel v republice a musí
svým zákazníkům poskytnouti mož−
nost, obdržeti benzin všude“.
Další hlubinné vrty byly provedeny
v rozmezí let 1935 – 1939. Jeden z nich
byl přes 500 m hluboký, ale pro sil−
nou olejovou vrstvu netěžitelný. Dal−
ší, přes 500 m hluboký, měl při těžeb−
ním pokusu silnou plynovou erupci,
při které bylo vyhozeno velké množ−
ství olejového písku. Těžkého oleje
bylo vytěženo asi 150 q a ložisko bylo
zatopeno slanou vodou. Jeden z vrtů
byl hluboký až 930 m a celkem bylo
vytěženo asi 200 q nafty.
V červnu 1936 byla povolena firmou
„Apollo, rafinerie minerálních olejů,
akc. Spol.“ vrtba v lokalitě Roztrhán−
ky v lese Doubrava. Vrtní věž byla
čtyřnožní s přilehlou strojovnou a ko−
telnou. Její dřevěná konstrukce měla
výšku asi 24 m. Pro výplach vrtu byla
postavena dvojitá pístová pumpa o vý−
konnosti asi 70 HP, a potřebná voda
byla čerpána ze studny, vyhloubené
v blízkosti strojovny. V budově, vzdá−
lené asi 30 m od strojovny, byl posta−
ven pojízdný parní kotel. Kontrolní ko−
mise městského úřadu v Hodoníně
zjistila, že „při zavedení všech elek−
trických osvětlovacích instalací bylo
šetřeno jednak zákonných, jednak pří−
slušných bezpečnostních předpisů“.
Ve vyhledávání ropy se pokračo−
valo i v průběhu II. světové války. Dle
zákona z prosince 1938, který pode−
psal také Dr. Emil Hácha,„ vyhledá−
vání a dobývání živic ve skupenství
pevném, tekutém a plynném, zejména
zemního vosku, asfaltu, ropy a zem−
ního plynu…přísluší výhradně Pro−
tektorátu Čechy a Morava.“ Ratíško−
vická dolová pole podle dotazníku
„k žádosti o převodu práva vyhledá−
vati a dobývati živic podle vládního
nařízení“ měla výměru 721 860,944 m2
z celkové plochy 3 304 249,805 m2
a nadále patřila ke kutiskovému úze−
mí firmy Apollo. Podle dopisu říšské−
mu protektorovi ze dne 13. 3. 1940
„Apollo může být právem považovaná
za jediný podnik na území protekto−
rátu, který se již od r. 1917 soustavně
zabývá vyhledáváním a těžbou nafty

V

lečnosti a doly tehdy zaměstnávaly
skoro 2 000 lidí, od roku 1951 se ten−
to podnik ocitl pod správou nově
vzniklého ministerstva paliv a ener−
getiky.
V roce 1959 byly znovu obnoveny
pokusy o těžbu na „Vypálence“ a po−
užita byla silnější motorová rotační
souprava se železnou věží. V roce
1961 byla tato souprava postavena
nedaleko bývalé polské těžní věže,
po dosažení hloubky asi 1 km byly
provedeny těžební pokusy a nějaký
čas se nafta i těžila. Pro značný únik
plynu a malé množství vytěžené naf−
ty však byl vrt uzavřen. I když byl pak
proveden ještě jeden vrt, který byl
oproti staršímu způsobu těžby rych−
lejší a hlubší, těžba nafty v okolí
Ratíškovic byla ukončena. Poslední
zbytky armatur a betonový kryt vrtu
byly v lese vidět naposledy na po−
čátku 90. let.
Irena Bařinová

Dovolená plná slunce
Gradac 2016

pátek 19. srpna v 19 hodin od−
jeli senioři z Ratíškovic do Chor−
vatska do města Gradacu. Měs−
to leží v jižní části Makarské riviéry
a úpatí horského pohoří Rilič.
Celý týden pobytu byl plný slun−
ce a vysokých teplot s jednou vý−
jimkou. A to byl den, kdy ve střední
Itálii proběhlo zemětřesení a na moři
byly vlny, které bránily v plavání.

A v noci navíc pršelo.
Celý zájezd měl po
dobu pobytu zajiště−
nou polopenzi v ho−
telu. Bohatá snídaně
formou výběru, čaj,
káva, mléko, vajíčka,
sýry, džem, med, más−
lo, atd. K večeři po−
lévka a výběr ze tří na−
bídek hlavního jídla.
V nabídce nechyběla
každý den ryba na
různé způsoby pří−
pravy, večeře byla za−
končena dezertem.
Po dokonalé večeři
začínala promenáda
po pobřeží, kde bylo
plno obchůdků, ka−
várniček, které lákaly nás turisty
ke klidnému posezení u kávičky,
piva, zmrzliny a dalšího občerst−
vení.
Horké dny i noci prožité na po−
břeží Jadranu, koupání v krásném
moři, to jsou zážitky, které pro nás
účastníky jsou nezapomenutelné.
Co dodat, senioři se těší na další re−
kreaci…
Růžena Šeďová
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Piešťany květen 2016

P

rvní dovolená, týdenní pobyt
v Piešťanech, se začala zajiš−
ťovat již koncem roku 2015.
Plný autobus odjížděl 14. května
a týdenní pobyt do 20. května uběhl
pro účastníky velmi rychle a velmi
se jim líbil. Zajištění stravy bylo vy−
nikající.
Účastníci děkují Marii Kordulové
za uskutečněný výlet do města Tren−
čína a těší se na pokračování v Pieš−
ťanech.
Růžena Šeďová

Vydařený výlet do Ostravy

V

polovině měsíce
září se sluníčko
ještě nechtělo roz−
loučit s létem. Teploty
stoupaly k 30 stup−
ňům. Tak tomu bylo
i ve čtvrtek 15. září
2016 – termín zájez−
du pro seniory do Os−
travy. Autobus vyjížděl
v 6 hodin ráno směr
Ostrava.
Nejdříve jsme v Os−
travě navštívili radni−
ci, která je neodmys−
litelným symbolem
města. Výstavba byla
započata v roce 1925 a slavnostně
otevřena 28. října 1930 za starosto−
vání Jana Prokeše, po kterém je taky
pojmenováno náměstí před radnicí,
kde od roku 1999 je fontána se so−
chou Ikara, která je třetí největší
bronzovou plastikou v České repub−
lice (po Žižkovi a sv. Václavovi na koni
v Praze). Monumentální budova
je sídlem Magistrátu statutárního
města Ostravy. Radniční věž vyso−
ká 85,6 m je dominantou celkového
pohledu na ostravskou radnici. Vy−
hlídková terasa je v 73 metrech a po−
skytuje zajímavý pohled na město
Ostravu, ba i kus dál. Na vyhlídko−
vou terasu jsme se dostali výta−
hem, protože celkový počet schodů
až z náměstí je 429, o čemž nás in−
formovala naše mladá průvodkyně.
Po vyhlídce nás provedla interiérem
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Vašík Koten a Tadeáš Koplík

radnice. Měli jsme možnost se podí−
vat do jednací místnosti rady města
a zasedací síně. Chodby i místnosti
jsou v elegantním stylu s použitím
mramoru, bronzu a leštěného dřeva
a všude krásné lustry. V zasedací
síni jsme měli možnost zasednout
do křesel se stolíky s neodmyslitel−
nou technikou při hlasování. Palec
nahoru – jsem pro, prsty k sobě – zdr−
žím se, palec dolů – jsem proti hla−
sování.
Po této prohlídce se s námi naše
průvodkyně rozloučila a všichni se−
nioři se sešli na náměstí a odtud kou−
sek k autobusu, který nás odvezl
do Nové Karoliny. Zde se nachází vel−
ké nákupní centrum, kde jsme měli
možnost poobědvat. Autobus nás
odvezl na prohlídku záchranné služ−
by – hasičů v Ostravě. Každému bych

doporučila (když bude mít možnost)
záchranku navštívit. Technická vy−
bavenost na vysoké úrovni! Mají tady
od helikoptéry, zásahových aut, je−
řábů až po technické propojení kaž−
dého auta s centrálou. Za vším je
parta mladých a zdatných mužů.
Účastníci zájezdu děkují Tadeáši
Koplíkovi za profesionální ukázky
nejen techniky, ale i přednášek, kte−
rými nás mnohé překvapil. Klobouk
dolů před prací hasičského týmu. Dě−
kujeme.
Poslední místo zájezdu bylo zasta−
vení v části Vítkovice – Vítkovické
železárny (VŽ), podnik těžkého stro−
jírenství, který je unikátní svou po−
lohou přímo v městské zástavbě
v Ostravě−Vítkovicích. V minulosti se
jednalo o kombinát s úplnou hutní
výrobou tj. od výroby surového žele−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

za a s tím souvisejících produktů,
přes výrobu oceli až po její zpraco−
vání. Po rozdělení do dvou skupin
a neodmyslitelných přileb na hlavu
nás naše průvodkyně začala informo−
vat o těžké práci ve Vítkovicích, kde
v době největšího rozmachu praco−
valo 50 000 lidí. Někteří ze seniorů

se dostali až na jednu z posledních
vyhlídek na věži u vysokých pecí a po−
hled na okolí byl úžasný. Nyní po
ukončení výroby − je torzo osiřelé, nám
a hlavně mladším generacím, které
vlastně využívají tuto část Vítkovic
na konání festivalů, by mělo být ukáz−
kou těžké manuální práce dělníků.

Tím zájezd Ostrava skončil a tým
seniorů se těší na další. Poděkování
patří paní Aleně Školové a její dceři
Ditě za zprostředkování návštěvy
na radnici Ostrava a vedoucí zá−
jezdu paní Heleně Vybíralové a také
řidiči autobusu Jiřímu Kopečkovi.
Růžena Šeďová

Senioři slavili v novém Spolkovém domě

V

Inzerce

pondělí 10. října byl den, kdy
senioři z Ratíškovic slavili v no−
vém Spolkovém domě svůj svá−
tek Den seniorů. Účastníci zaplnili
skoro všechna místa. Při zahájení ve−
čírku přivítala paní Helena Vybíra−
lová přítomné hosty, starostku obce
paní Annu Hubáčkovu a poslance
pana Josefa Uhlíka. Oba přítomní
svou krátkou zdravicí pozdravili se−
niory a popřáli hodně pohody do dal−
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ších let. V úvodu taky vystoupila ta−
neční skupina seniorek na hudbu
Michala Davida − Poupata. Vystou−
pení, které se líbilo, bylo zároveň po−
děkováním a zároveň blahopřáním
paní Heleně Vybíralové, která se
v tomto pololetí dožila krásného ju−
bilea.
Po dobré večeři započala zábava,
kterou doprovázeli zpěvem a hudbou
manželé Grufíkovi z Vacenovic. Ju−

bilanti z II. pololetí roku 2016, kteří
se dožívají od 50 do 80 let, byli obda−
rováni květinou a sólem pro ně. Pro−
zradíme, že 80 let se dožívá paní
Hedvika Kotásková, a tímto jí ještě
jednou blahopřejeme! Poslední hlou−
ček seniorů se rozcházel za zpěvu
a v dobré náladě. Dobrá večeře, bo−
hatá tombola, dobře naladění se−
nioři vytvořil krásný pocit ze senior
večírku.
Růžena Šeďová

Senioři
na cyklo výletě
1. října 2016
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Školství

Jak jsme zahájili
školní rok 2016/17

J

iž na úvod příspěvku o životě zá−
kladní školy je nutno říci – každý
školní rok je něčím jiný, speci−
fický či neobvyklý, stejně jako rychle
se měnící školská legislativa. Jen pro
zajímavost: „nový“ a zatím poslední
školský zákon č. 561/2004 Sb. platí
od 1. ledna 2005 a již doznal 42 nove−
lizací, což představuje aktualizaci
či obměnu zákona v průměru každé
4 měsíce. Podobně je to se stavem
počtu žáků ZŠ vždy od 1. září, který
od školního roku 1997/98 klesnul
z 513 na současných 330 – viz tabul−
ka č. 1, a počet tříd ve školním roce
se pohybuje v rozmezí 14 až 23! Tato

kolísavost počtu tříd i žáků v jednot−
livých ročnících má za následek, že
každá škola si musí na kalendářní
rok vytvořit přesnou ekonomickou
představu, kolik pedagogických i ne−
pedagogických pracovníků může za−
městnat a kolik vyučovaných hodin
(předmětů) například musí spojit,
což je pochopitelně vždy na úkor kva−
lity. Jenomže peníze v daném pří−
padě hrají vždy prim.
V tomto školním roce má základní
škola na 1. stupni 188 žáků a na
2. stupni 142 žáků. Na základě těch−
to údajů se každý rok k 30. září ode−
sílají na MŠMT statistické výkazy,

Žáci devátého ročníku už
však tolik času nemají.
Navíc je v letošním škol−
ním roce čekají novinky
v přijímacím řízení:
z sjednocení termínu
pro předkládání při−
hlášek ke střednímu
vzdělávání do oborů
vzdělávání bez talento−
vé zkoušky na 1. března
(první kolo přijímacího
řízení),
z konání povinné jed−
notné zkoušky v obo−
rech s maturitní zkouš−
kou (s výjimkou obo−
rů zkráceného studia
a skupiny oborů 82 Umění a užité
umění), a to pro všechny formy
vzdělávání. Jednotné zkoušky se
konají formou písemných testů
z předmětů Český jazyk a litera−
tura a Matematika.
Každý z nás má předpoklady pro
určité povolání, někdy vede k tomuto
zjištění krátká a přímá cesta, jindy se
musíme pustit klikatou a nepřehled−
nou stezkou, abychom našli ve svém
životě uspokojení z vykonávané čin−
nosti. Toto uspokojení a radost z prá−
ce není závislé od toho, zda vystu−
dujeme vysokou školu nebo učební
Mgr. Blanka Kotásková,
obor.

Veletrh vzdělávání

V

e dnech 5. – 6. 10. 2016 se v Ho−
doníně uskutečnil již 20. ročník
veletrhu vzdělávání. Veletrh je
určen pro žáky posledních ročníků zá−
kladních škol, kterým má pomoci při
rozhodování a výběru zaměření další−
ho studia v rámci zvoleného povolání.
Dospívající, který stojí před otáz−
kou: „Kam na školu?“, by se měl zamě−
řit na své zájmy, vlastnosti, schop−
nosti, zdravotní stav a v současné době
přihlédnout také k tomu, co poža−
duje trh práce.
Každým rokem se veletrhu účastní
i žáci osmého ročníku naší školy. Již
teď se mohou zamýšlet nad tím, kam
si příští rok podají přihlášku.
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učitelka na ZŠ Ratíškovice

na jejichž základě se tvoří pro kon−
krétní školu (mateřskou, základní
i střední) ekonomický rozpočet pro
následující účetní rok. Pro tento školní
rok vypadá výpočet normativu peda−
gogických pracovníků (PP) podle tzv.
krajských normativů následovně:

Tento normativ PP je pro školu zá−
vazný a pro celkový počet vyučova−
ných předmětů klíčový, neboť na ten−
to počet PP dostane škola peníze.
Z čísel rovněž laicky vyplývá, že 18
žáků „zaplatí“ učitele 1. stupně a 13
žáků učitele 2. stupně. Jenomže, roč−
ník od ročníku je co do počtu žáků jiný
a jakmile se spočítá, kolik hodin je
třeba odučit ve všech třídách celkem,
nastává problém: buď se sloučí jen ně−
které hodiny v ročníku, nebo se musí
sloučit dvě malé třídy v jednu. Proto
i v tomto školním roce nastala situa−
ce, že jsme opět museli sloučit dvě bý−
valé páté třídy do jedné 6. A, a navíc
i některé předměty v ročnících, kde
je nejmenší počet žáků. – Celkem 12
hodin, což představuje úvazek 0,55 uči−
tele, se vyučuje ve spojených třídách
s počtem žáků vyšší než 30 (třídy se
naplňují nejvýše do počtu 30 žáků,
s udělením výjimky zřizovatele do
počtu 34 žáků), tudíž kvantita nutně
přebíjí kvalitu. Tento problém bohu−
žel každoročně řeší dvě třetiny zá−
kladních škol v ČR a již více než 20
let se hledá optimální a uspokojující
model financování škol všech stupňů.
Novinkou v tomto školním roce je
zřízení přípravné třídy. Podíváme−
li se na vývoj počtu dětí, kterým škol−
ské poradenské pracoviště doporučí
na základě pedagogicko−psycholo−
gického vyšetření odklad povinné
školní docházky a vzdělávání v tzv.
přípravné třídě základní školy, na−
bízí se otázka, zda tuto třídu otevřít
nebo ne. Pro rodiče to není pochopi−
telně jednoduché rozhodování, zda ne−
chat dítě v mateřské škole o rok déle
nebo je již začlenit do prostředí základ−
ní školy. Proto se vedení školy a něko−
lik pedagogů vydalo již v březnu 2016
obeznámit s přípravnou třídou do Vra−
cova, kde rovněž stále ještě „testovali“
výhody i nevýhody tohoto institutu,
který je na rozhraní mezi mateřskou
a základní školou. Přesto podle sdě−
lení ředitele vracovské základní ško−
ly i třídní učitelky jejich přípravné
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

třídy má tento „adaptační pobyt“ vi−
ditelný význam pro děti, které jsou
z hlediska školní zralosti zatím na
první třídu „nedozrálé“, a již po třech
měsících individuální práce v tak ma−
lém kolektivu se dostavily očekávané
výsledky. V tomto okamžiku (říjen
2016) jsou přípravné třídy v okrese
Hodonín pouze na třech základních
školách, a to v Sobůlkách, Vracově
a nyní v Ratíškovicích. Naše příprav−
ná třída má v současnosti 12 žáků;
tyto třídy se dle školské legislativy
naplňují do počtu 15 žáků.
Zřídit přípravnou třídu, tedy něco
nového a relativně nevyzkoušeného,

není pouhým úředním a kategoric−
kým rozhodnutím od stolu, nýbrž
je výsledkem důkladného hledání
pedagogického kompromisu s ohle−
dem na zájem dítěte. V souvislosti
s odklady žáků je zajímavá statis−
tika naší školy co se týče pohlaví –
viz tabulka č. 2: za posledních 11 let
získalo odklad 75 % chlapců a pouze
25 % dívek! Tato statistika jedno−
značně potvrzuje výsledky výzkumů
z oblasti vývojové psychologie dětí,
že děvčata jsou před zahájením po−
vinné školní docházky šikovnější
a chlapci je skoro až do 9. třídy „do−
hánějí“.

Personální obsazení
(fyz. osoby)
ZŠ: Učitelé 1. a 2. stupně ......... 23
Vychovatelky......................... 4
Administrativa ...................... 2
Školník + uklízečky .............. 5
Školní kuchyně ..................... 6
Asistentka pedagoga ............ 2
MŠ: Učitelé ................................. 11
Školnice + uklízečky ............. 4
Výdej stravy .......................... 2
Asistentka pedagoga ............ 3
Celkem: ............ 62 zaměstnanců
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Podzimní slavnost v MŠ U Jezérka

C

hladnější noci, spadané listí i ba−
revnější příroda nám napovídají,
že podzim už je za dveřmi. Jeho
příchod jsme přivítali v MŠ U Jezér−
ka již tradiční „Podzimní slavností“,
kterou si mnozí z nás spojují právě
s vyřezáváním dýní.
Jeden z posledních slunečných a tep−
lých dní jsme strávili všichni společně
na zahradě mateřské školy. Rodiče
s dětmi z dýní vytvářeli podzimní skřít−
ky a dýňové strašáky, kteří postupně
měnili podobu naší zahrady. Někteří
hýřili barvami a veselostí, jiní naopak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

působili velmi strašidelně a taju−
plně.
Tvořivé odpoledne probíhalo v pří−
jemné atmosféře a bylo plné družných
hovorů, smíchu a radostných výkři−
ků dětí, které byly pyšné na své dý−
ňové výtvory. Vydařené odpoledne
jsme zakončili zapálením svíček. Díky
jejich záři byla zahrada mateřské
školy ještě kouzelnější. Doufáme, že
si děti i rodiče užili tento den stejně
tak jako my a že na něj budou rádi
vzpomínat.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka
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Vítání podzimu v MŠ Sluníčko

S

talo se v naší škole již tradicí
uspořádat s příchodem prvních
podzimních dnů malou slavnost,
na kterou zveme rodiče, prarodiče,
sourozence i známé našich dětí. Ten−
to rok připadlo datum této oblíbené
akce na pátek 23. září. V předcháze−
jících letech jsme se vždycky rozchá−
zeli před setměním a děti tak neměly
možnost vidět v pravé kráse rozsví−
cené dýňové strašáčky. Z tohoto dů−
vodu jsme letos posunuli začátek až
na 17:30 hodin. Venkovní teplota před−
cházejícího večera mně trochu dělala
starosti. Nerozejdou se všichni kvůli
zimě zase před rozsvěcováním dýní?
Teplý podvečer byl však příjemným
překvapením a jako stvořený k vyře−
závání dýní, zdobení klobouků a dět−

ského oblečení nejrůznějšími přírod−
ninami. Díky šikovnosti rodičů se
zahrada proměnila na „Království
podzimních skřítků a víl“ i s bohatým
stolem hojnosti. A jaké bylo velké
překvapení, když se na zahradě obje−

Aktivně s mikroregionem

K

aždý rok se pod záštitou Mikro−
regionu Nový Dvůr konají sou−
těže pro žáky prvního stupně.
O organizaci se postará vždy jedna
z obcí mikroregionu. V tomto škol−
ním roce se jí ujal Obecní úřad Sko−
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ronice, který využil momentální vý−
stavy o jízdě králů, kterou jsou Sko−
ronice proslaveny. Proto i stanoviště
se nesla v tomto duchu. Na prvním
stanovišti si žáci vyzkoušeli nazdo−
bit slováckými ornamenty „žudro“,

vili muzikanti
v krojích a začala
vyhrávat cimbá−
lová muzika. Dě−
kujeme našemu
panu učiteli La−
ďovi Švidroňovi
a jeho kamará−
dům za toto krás−
né zpestření. To
se to při melodi−
ích oblíbených
dětských písní
tvořilo, tančilo, zpívalo, opékalo,
pojídalo, popíjelo a povídalo!
Věřím, že na tyto příjemné chvíle
budou všichni rádi vzpomínat.
Emilie Kudrová,
ved. učitelka MŠ Sluníčko

dále tahali z koštýře, měli na infor−
mativních tabulích vyhledat zadané
informace, skládali své vlastní vyvo−
lávky a chystali růžičky na výzdobu.
Děkujeme našim žákům za vzor−
nou reprezentaci. Poděkování patří
i OÚ Skoronice a ZŠ Vlkoš za orga−
nizaci.
Lenka Ilčíková,
učitelka na ZŠ Ratíškovice
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Přijala jsem nabízenou pomoc

Družební setkání
ve Skalici

D

Skauti

ne 14. 9. se vybraní žáci 7. ročníku, za doprovodu
paní učitelky Masarykové a Kudrové, zúčastnili dru−
žební akce, která se konala ve Skalici. Žáci si pro−
hlédli místní školu, navštívili muzeum a náměstí, dále
je čekala plavba po Baťově kanále.
Lenka Ilčíková

„Mám hodnou tchýni, celý život tvr−
dě pracovala, žila poctivě a skromně.
Dnes má přes 80 let a přihlásily se
nemoci. To, co neumí, je říct si o po−
moc, ale hlavně nechce obtěžovat.
A tak moc jsem se snažila. Navařit, uklidit, pomoct, nama−
sírovat a pak někdy jsem něco nestihla, pak zapomněla,
nebo jsem byla příliš unavená. A vyčítala jsem si. Hlavně,
když se vrátila z nemocnice a přes všechno její ujišťování
jsem měla strach, že něco bude špatně. Nakonec všechno
vždy dobře dopadlo, ale já jsem lítala a z toho měla výčitky
moje hodná tchýně. A tak jsme dospěly k bodu, kdy přijala
pomoc z pečovatelské služby. I když má občas námitky,
obě víme, že to za to stojí. Moc si přeji, aby si mohla co
nejvíc užívat života, aby měla dostatek síly na to, co jí těší,
dá se jí přece ulehčit v tom, co se musí vykonat.“ (H.Č.)
Nebojte se přijmout pomoc i vy.
Charitní pečovatelská služba Ratíškovice
Bc. Petra Sabáčková, DiS., vedoucí
a sociální pracovník, tel.: 737 234 090,
email: dps.ratiskovice@hodonin.charita.cz
„Nemusíme dělat velké věci. Stačí drobné věci
naplněné velkou láskou.“ (Matka Tereza)

Táborák a lanáč u junácké klubovny
Tradiční zahájení skautského roku. I přesto, že se tato akce kryla s otevíráním nového kulturáku (sorry
Spolkového domu) a koncertem skupiny „The Tap Tap“, který byl zdarma, byla účast hojná.
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016
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Z táborového deníku...

J

iž po osmnácté se letos
utábořilo 60 skautů
z oddílů Tuláci a Squaw
v údolí řeky Oslavy, aby pro−
žili 14 dní pravého dobro−
družství.
Tématem letošního tá−
bora se stali Superhrdi−
nové. Celých 14 dní jsme
ve dne i v noci bojovali proti
záporným slizkým Emzá−
kům, kteří chtěli ovládnout
svět, což se jim díky nám na−
konec nepodařilo, protože
jsme včas dokázali zvítě−
zit, zaktivovat obranný štít,
a tím ochránit celý svět.
Soutěžili jsme po 6 týmech,
názvy jednotlivých týmů
byly inspirovány spoustou
věcí, ať už se skupinka jme−
novala podle superhrdiny,
který ji vedl, nebo třeba pod−
le oblíbeného jídla. Do paměti všech
účastníků se nepochybně vryl pokřik
skupiny jménem Kebab, který se
spolu s dalšími podivnými hláškami
typu „Párek!“ dostal na post jakého−
si táborového hesla.
Stát se Superhrdinou není jen tak,
a proto jsme museli projít speciálním
výcvikem, při kterém jsme se naučili
nejen skautským dovednostem, ale
také jsme si užili spoustu zábavy. Ale
aby jste si nemysleli, nebyli jsme

jenom v táboře, naše kroky zaví−
taly třeba na Vojenské letiště v Ná−
měšti nad Oslavou. Dokonce jsme
byli na dva dny z tábora v Morav−
ském krasu a velcí si také odskočili
do Brna, kde zhlédli protiatomový
kryt :−)
Tento rok ale nebyl stejný jako kaž−
dý jiný, přece jenom se lišil od před−
chozích ročníků, a to tím, že jsme se
rozhodli jet bez našeho servis−teamu,
který nám každý rok obstarával kom−

TOP TEN

soutěž ve sběru papíru 2016/2017
Termíny dalších výkupů:
z sobota 12. 11. 2016
od 14 – 16 hod.
z sobota 10. 12. 2016
od 14 – 16 hod.

I nadále stále platí, že
větší objemy sběru je tře−
ba vozit individuálně, nej−
lépe po domluvě na tel.
Palis
606 14 28 48.
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fort ve formě technického zázemí, va−
ření, zásobování a všeho, co se týkalo
provozu tábora. Myslím si, že spousta
z nás z toho měla ze začátku obavy,
ale nakonec to dopadlo dobře. Všich−
ni jsme museli pomáhat tam, kde to
zrovna bylo potřeba a nejvíc v ku−
chyni tak, abychom měli co jíst. My,
jakožto „děti“ jsme se při vaření vě−
novaly jednoduchým činnostem typu
škrábání brambor, chystání zele−
niny, mazání rohlíků atd. Některé to
natolik chytlo, že dokonce ráno vstá−
vali dříve, aby mohli pomáhat. Jiné
zase bavilo řezat dřevo do kuchyně,
pomáhat uklízet tábor, odvážet od−
pad, nakupovat, topit v kamnech,
abychom se mohli osprchovat nebo
stavět táborové stavby, abychom
měli plný standard jako doma:−)
Všechny nás tahle práce bavila
a jsme rádi, že jsme viděli, jak fun−
guje tábor i z druhé strany, že tábor
není jen o zábavě a hraní her, ale také
o práci a spolupráci nás všech, mys−
lím si, že tahle zkušenost nás více
stmelila a užili jsme si tábor úplně ji−
ným způsobem než obvykle. Zkrátka
tenhle tábor byl jeden z nejlepších
za posledních pár let a já už se nyní
těším na příští rok, až se údolím řeky
Oslavy zase bude ozývat „PÁREK“!!!
Kamča Gajdíková
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Křížem krážem
republikou
(tip na zajímavou akci)

T

oť název velmi zajímavé akce,
na kterou bych rád upozornil.
Jedná se o celostátní cesto−
vatelskou soutěž, kterou pořádá
skautský oddíl Krnovská Trojka s ně−
kolika partnery jako např. České
dráhy. Velmi stručně − hra spočívá
v tom najezdit po ČR co nejvíce km
vlakem za 24 hodin ve dvou až pěti−
členných družstvech. Celá skupina
jezdí od půlnoci do půlnoci za jednu
skupinovou jízdenku 679 Kč (což je
bratru krásných 136 Kč na osobu
při pětičlenné skupině). Skupiny
také plní různé úkoly, za což do−
stávají bonusové kilometry – na−
příklad návštěva turisticky zajíma−
vého místa, pořízení fotky se sochou
Karla IV., průjezd bonusovou želez−
niční stanicí, družstvo v kostýmu
atd… Kompletní informace o této
fantastické „hře“ najdete na http://
www.krizemkrazem.net/
Akce se koná již devátým rokem
vždy na Den železnice, což je pravi−
delně poslední sobotu v září, letos
tedy 24. 9. 2016 a je určena nejen pro
skauty, ale i pro veřejnost. Proč o tom
všem píšu? Za prvé jako inspiraci pro
čtenáře Zvonu na zajímavě stráve−
nou sobotu (samozřejmě na příštím
10. ročníku této akce) a taky proto,
že se letos této soutěže zúčastnila na−
še dvě pětičlenná družstva z oddílu
Squaw. 1. družstvo vedla Efka pod
názvem Užofky, 2. družstvo vedla
Kamka pod názvem Pytlíci. A jak se
umístila v konkurenci 117 zúčastně−
ných družstev? Užofky obsadily krás−
né 33. místo s celkovým počtem bodů
1537 (1278 km + 250 bodů za bonusy)
a Pytlíci taky pěkné 52. místo s cel−
kovým počtem 1387 bodů (1012 km +
375 za bonusy). Jen pro zajímavost:
vítězové letošního ročníku Skaláci
z Brna měli 1982 bodů (1232 km +
Palis
750 za bonusy).

Pytlíci

Užofky

Kalendárium aneb co nás čeká, co nás nemine
sobota 5. 11. 2016 z Dušičkový závod (Bigglesův memoriál)
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Napříč Prahou – přes tři jezy

(tip na zajímavou akci)

Z

ávod Napříč Prahou – přes tři
jezy je tradičním pražským vo−
dáckým závodem s historií sa−
hající až do roku 1939. Trať závodu
je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů
se startem na Císařské louce a s cí−
lem na ostrově Štvanice. Jak název
závodu napovídá, na trati se překo−
návají tři jezy: Šítkovský (pod Jirás−
kovým mostem), jez Staroměstský
(Karlovka nad Karlovým mostem)
a Helmovský jez u Štvanice, a také
se podjíždí 9 mostů (včetně Karlova
mostu). Trať závodu je atraktivní,
vede historickým centrem Prahy
a je ojedinělou příležitostí ke sjetí
pražských jezů, které se pro veřej−
nost otevírají právě jednou ročně
u příležitosti tohoto závodu.

A tuto příležitost letos v tradiční
termín 28. září využila i dvanácti−
členná skupina, převážně složená

Střediskový sněm

P

roběhl v neděli 2. 10. 2016 do−
poledne. Koná se jednou za tři
roky, je to nejvyšší orgán stře−
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diska (Junáka Ratíškovice), volí se zde
vedoucí střediska, jeho zástupce,
členové střediskové rady, členové

z členů KPS (klubu přátel skautin−
gu), která Vás tímto zdraví.
Palis

revizní komise atd. A jak to dopadlo?
Vedoucím střediska zůstává Pavel
Hnilica − Palis, jeho zástupce je nově
zvolen Tomáš Svoboda – Delf.
Příští sněm si to prý možná pro−
hodí.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Sport

Vítězství po osmnácti letech

P

řesně tak dlouhou dobu
trvalo Bumbesu, aby
vystoupal na nejvyšší
příčku v hodovém fotbalo−
vém turnaji. Zatímco loni
si tento tým zajistil třetí
místo až v penaltovém roz−
střelu, letos pro sebe žádné
podobné drama nepřichys−
tal a bez ztráty kytičky si
dokráčel pro zasloužený tri−
umf. Pět zápasů, pět výher
a pouze jeden inkasovaný
gól v samém závěru finále
dávají tomuto tvrzení za
pravdu. Nikdo se nemůže
divit, že z mužstva vítězů
vzešel nejlepší brankář turnaje, kte−
rým se stal Zdeněk Dohnálek. Ten
svůj tým i přes kvalitní obrannou
hru celého družstva několika výteč−
nými zákroky nejednou podržel. Le−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

tošní šampiony nezdobila jen tuhá
defenzíva, ale i počet vstřelených
branek. Tomuto výroku napomáhá
fakt, že nejlepším střelcem hodo−
vého klání se stal útočník vítězů

Jakub Bábíček, který se do
střelecké listiny zapsal pět−
krát, z toho hned dvakrát
ve finále. Aby toho nebylo
málo, za nejhezčí branku
hodového pondělí byla oce−
něna trefa Petra Kotáska,
jenž také hájil žluté barvy
Bumbesu.
Poraženým finalistou se
stalo družstvo Lišinovských
lišek. Lonští vítězové a le−
tošní pořadatelé v rozhodu−
jícím zápase nezachytili za−
čátek a brzy prohrávali o tři
góly. I přes mírné zdrama−
tizování v závěru se však
na víc, než na kosmetickou úpravu
výsledku do podoby 1:3 nezmohli.
Z týmu Lišek vzešel nejlepší hráč
turnaje, jímž byl zvolen Erik Hlo−
žánek. Během letošního ročníku se
Strana 27
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Zahráli si i padesátníci

Foto I. Bařinová

tento mladý tým musel vypořádat
s absencí několika tradičních opor
a konečné druhé místo tedy není
žádným výrazným zklamáním. Jed−
ním ze zdravotně nezpůsobilých
hráčů byl i loňský nejlepší střelec
Tomáš Vacenovský, který se staral
po celý den o organizaci turnaje.
Jménem všech členů pořadatelské−
ho mužstva děkuje za pomoc všem,
kteří se na přípravě hodového fot−
balu podíleli. Počínaje samotnou or−
ganizací a chodem akce, vařením
a prodáváním jídla či pití v místním
občerstvovacím stánku, poskytnutím
pečiva nebo zajištěním vápna na na−
lajnování hřiště konče.
Poslední individuální trofejí byla
odměněna Markéta Koplíková z řad
Kanonýrů. Cenu obdržela za to, že
jako jediná žena absolvovala tento
tradiční hodový turnaj a rozhodně
se v něm neztratila. Právě družstvo
Kanonýrů skončilo na konečném tře−
tím místě. Tým, hrající v typicky
růžové barvě, nepoznal během ce−
lého dne hořkost porážky v nor−
mální hrací době. Osudným se mu
stala penaltová loterie v semifinále
proti Lišinovským liškám. Divácky
oblíbené pokutové kopy si Kano−
nýři zopakovali i v boji o třetí místo
a tentokrát jim tato loterie pomohla
vyšplhat na bronzový stupínek.
Smolná bramborová pozice připadla
na Orelské.
Letošního ročníku se zúčastnilo
devět družstev rozdělených do dvou
skupin. Celý den se těšil velkému di−
váckému zájmu. K vidění byla celá
řada nezapomenutelných okamžiků.
Mezi ně se řadí pár opravdu krás−
ných gólů, několik pěkných fotbalo−
vých momentů, neuvěřitelně spá−
lené brankové šance, vtipné situace
vyplývající ze stavu hrací plochy
a vtipné situace vyplývající ze stavu
„mírné“ podnapilosti. I přes pár os−
třejších zákroků panovala během
celého dne mezi všemi aktéry i di−
váky přátelská atmosféra. I když se
jednalo „jen“ o hodový turnaj, vyhrát
chtěl každý, o čemž svědčí i radost
všech medailistů a vítězů zvlášť.
Bumbes sice letošní ročník absolvo−
val ve starých dresech a avizova−
ných nových se pořád nedočkal, ale
při večerních oslavách si dokázal po−
radit a ukázat, že pro příští rok už
potencionální nový stejnokroj má.
Nabízí se však otázka, zda to divác−
kému zájmu pomůže nebo naopak
Lukáš Vrba
uškodí.

Horní řada zleva: Koplík Stanislav, Voříšek René, Stokláska Karel, Koplík Josef,
Příkaský Jiří, Bábík Petr; dolní řada zleva: Směřička Radek (hostující hráč), Macek
Petr, Panák Josef

H

istorie hodového turnaje v Ra
tiškovicích podle informací jed−
noho z přihlížejících, pana Pe−
tra Kopla (trenéra 1.A tř. Baníku
Ratíškovice), sahá až do roku 1975.
Tehdy se sešly na fotbalovém plácku
za mlýnem tři mančafty (Profesioná−
lové, Herkules a Šampioni) a tak to
vše začalo. Za tuto dlouhou dobu
prošly turnajem desítky kvalitních
hráčů, aktivních, neaktivních, domá−
cích ale i přespolních.
Letošní turnaj byl obohacen o muž−
stvo složené z letošních padesátní−
ků, tedy hráčů ročníku 1966. Myš−
lenku zahrát si hodový turnaj nosil
v hlavě několik měsíců jeden z hrá−
čů, později samozvolený trenér, ka−
pitán, masér a kustod v jedné osobě
pan René Voříšek.
Sestava mužstva se začala rý−
sovat v páteční hodový podvečer
v místní Restauraci Sport a byla za−
znamenána dotyčným na nápojový
lístek, který ten večer obletěl celou
restauraci a podle očitých svědků
byl tento lístek se sestavou spatřen
také ve vedlejším sále Spolkového
domu, kde právě probíhala hodová
Beseda u cimbálu. Velká škoda jen,
že se tento lístek ztratil (mezi hráči

mužstva se proslýchá, že byl zkon−
zumován).
Los pro padesátníky nebyl vůbec
příznivý. Mužstvo bylo zařazeno
do početnější skupiny, tedy pětičlen−
né a navíc v 8,00 hodin ráno zahajo−
valo turnaj. Pro některé hráče to byl
těžký oříšek. Byl to záměr pořada−
telů zastrašit hráče? Dostali z muž−
stva strach?
První zápas s mančaftem ACK
skončil remízou 1:1, když první gól
turnaje vstřelil ve třetí minutě hla−
vou hráč padesátníků Staňa Kop−
lík. Jak se ukázalo, byl to první, ale
zároveň taky poslední gól tohoto
týmu. Taktika trenéra, že budeme
hrát chytrý fotbal 70.−80. let, bohu−
žel nevyšla. Další zápasy nebudu
dále rozvádět, ale mužstvo se zis−
kem jednoho bodu a skóre 1:13 v tak
těžké konkurenci devíti mužstev
neskončilo poslední, ale na osmém
místě.
Myslím si, že mančaft složen z le−
tošních padesátníků žádnou ostudu
neudělal a přísloví „ZÚČASTNIT
SE, JE NĚKDY VÍC NEŽ VYHRÁT“
v tomto případě sedí doslova.
Josef Koplík
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Nohejbal

D

ne 27. 8. 2016 jsme uspořádali
ústřední orelský turnaj v nohej−
bale. Letošní počasí nám opět
přálo a sluníčko od rána slibovalo,
že potit se budeme nejen z našich
sportovních výkonů. Účast a zájem
nás příjemně překvapily. Sešlo se
na Orlovně šest sportovně připrave−

ných mužstev, všechna výborně na−
laděna. To udělalo báječnou atmo−
sféru celého dne. Po skvělých výko−
nech všech zúčastněných přišlo
vhod pivečko z hodonínského pivo−
varu Vojáček a k chuti všem přišly
i domácí klobásy z ratíškovského
řeznictví. Po skončení turnaje došlo

Rybářský kroužek

V

loňském roce byl po mnoha le−
tech obnoven v Ratíškovicích
Rybářský kroužek. K našemu
velkému překvapení se postupně
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

přihlásilo asi 15 dětí, které měly zá−
jem se věnovat tomuto sportu. Bě−
hem zimních měsíců jsme se věno−
vali především teoretické přípravě

k předání pohárů a byla zahájena
tiskovka.
Děkujeme všem zúčastněným
a doufáme, že v roce 2017 se sejde−
me, alespoň ve stejném počtu jako
letos. Budeme se těšit
S orelským pozdravem
Zdař Bůh
Výsledky:
1. místo: jednota Orel Němčice
2. místo: Orli Rozkovi
3. místo: Drtiči z Domanína
4. místo: jednota Orel Boleradice
5. místo: jednota Orel Ratíškovice
6. místo: Orlík Domanín
Radek Panák

(navazovaní montáží, poznávání
druhů ryb, rybářským pravidlům
a nahazování). V dubnu všichni
úspěšné složili zkoušky a začali
lovit. V tomto období jsme dostali
nápad uspořádat za odměnu dětem
závody. Tato akce se nakonec roz−
rostla na celkem 4 závody a soutěž
o Mistra Ratíškovic v lovu ryb. Zá−
vody proběhly celkem na 4 lokali−
tách. Jezérku, ve Vacenovicích na
Bahňáku, na Zápovědi ve Stavěši−
cích a finále na Hliníku.
Tímto bych chtěl poděkovat spon−
zorům, bez kterých by tato akce
nešla zorganizovat, Nikol Czech
Boilies CZ, R−Spect, drogerie Ze−
linka, Carpproduct Hodonín a dal−
ším za velmi hodnotné ceny. Pro
velký zájem o náš kroužek proběhl
v září nový nábor členů a bude ote−
vřena další třída. Více se dozvíte
na naší stránce na Facebooku Ry−
bářský kroužek Ratíškovice, kde
jsou fotky a videa z našich akcí
Radek Chludil a Jiří Trecha
vedoucí rybářského kroužku
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Zamyšlení

Sourozenci Krausovi − zleva: Eliška, Růženka − provdaná Blahová
(nyní bydlící na bytovém domě č. 101), Monika, Vilém, Marie, Ríša

Pochvala

K

Jubilanti

aždý den je to jedna z mých
pravidelných cest. Dědinú smě−
rem ke kostelu, zatočím dole−
va, přitom míjím „obřadní
síň“ dávného sídla MNV,
kde jsem se v roce 1965 vdá−
vala. Nerozjedu se ale ještě
Uličkú ke Slézarovému na−
plno. Pokaždé se už zatěším
na brzký pohled doprava.
Nejen, že celý bytový dům
č. 101 září odstíny šťastně vo−
Terezka
lené žluté, která je barvou
radosti, povzbuzení a barvou, jež pod−
poruje tvořivost – ale vchod do této bu−
dovy a její blízké okolí − tak to je něco.
Jaká proměna se zde stala! Zpočátku,
než si zvyknete, tak to mosíte slézt aj
z kola k prohlídce podrobnější.

Při ní jsem zde našla bohatě kve−
toucí muškáty, růži z Jericha, vděčné
karmazínky, zvonečky, tlustice, ibi−
šek, dracenu, kaktus, oleandr, klí−
vii, asparát, zimní kvítí, kosatce,
evonus, omlúvám sa dalším kytič−
kám, jejichž název neznám. Dále
sú tady dvě hlavičky révy, rajčata,
papriky, ozdobné keře, chvojky
a jedna veliká, už upra−
vená, těšící se na vánoční
zdobení.
Tento „roh“ doplňují úžas−
né, originální kameny a pa−
řez jak z pohádky. Vchodové
dveře domova pro dvacet tři
našich spoluobčanů zdobí
věneček s pěknostmi podzi−
Tomanová
mu. A hned vedle dveří je
jakoby furt zvoucí stůl, židle a teď
nově i lavečka.
Při prohlížení rohu vás obejme
hodně teplý pocit, protože zde se ne−
zapomíná nabízet voda ptáčkům, ti
si tam na ni „chodí“ a za to ničí ma−

ličké škůdce kolem. Za celou pro−
měnou, které uděluji POCHVALU,
jistě někdo je.
Při mém zpovídání, ale vždy vi−
selo ve vzduchu – skromné nesdě−
lovat. Rozhodla jsem se spojit dobré
s užitečným a z toho si jistě vybe−
rete.
V roce 1970 byl položen ve Chval−
čově u Bystřice p. Hostýnem základní
kámen k první vesničce SOS, další
byla v Doubí u Karlových Varů. Nový,
odvážný projekt. V každém z domků
našlo domov vždy osm opuštěných
dětí, maminka pěstounka a teta po−
mocnice.
Psal se rok 1971, místo Doubí.
Na jedné straně Růženka 8 let, její
mladší tři sestřičky a dva brášci,
sirotci (později k nim přibyli Petr
s Vojtou) a na straně druhé maličká
ženuška s teplýma očima, v hně−
dých puntíkových šatech, malou nož−
kou a botkama na podpatku. Tak se
na celý život spojili. Maminka, pěs−
tounka Terezie Tomanová z Ratíš−
kovic, svobodná, bezdětná, se roz−
hodla naplnit svůj život jinak, než
jenom prací v Maryši. Podařilo se
tak, že to nedokážu ani dobře vystih−
nout. Maminka a později babička
Terezka se v tomto poslání plně na−
šla. Byla hodná ze všech pohledů,
byla chápající, měla po ruce humor,
s ní šlo prostě všechno, říkají ti, s ni−
miž žila nejblíže.
Růženčino přání být floristkou se
nenaplnilo, cit pro zeleň a kytky je
venku až při bývání v Ratíškovicích,
napadá mě…
(Za tetou Terezkou jezdil synovec
Vašek, a jak roky ukázaly, nebylo
to jenom za tetou. S Růženkou se
vzali, mají dvě děti, čtyři vnoučata,
mezi nimiž je jméno Terezka).
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Strana 30

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Knihovna

z Ruska do Česko−
slovenska. V pra−
covních táborech
strávily 19 let, je−
jich matka po 3 mě−
sících zemřela. Při
odjezdu ze Sovět−
ského svazu i při
příjezdu do vlasti
musela podepsat úplnou mlčenlivost
o svém osudu a z obavy o opětovné
odvlečení na Sibiř mlčenlivost dlou−
ho neporušila. O této části její mi−
nulosti se nedozvěděl ani její man−
žel a dlouho ji neznali ani její dva
synové.
O nekonečných hrůzách stalinské−
ho teroru, které musela prožít, byla
napsána kniha Krvavé jahody.
Paní Sosnarová, i přes svůj vysoký
věk, přijede do naší knihovny o svých
děsivých zážitcích povídat.
Tato beseda proběhne pod zá−
štitou našeho pana poslance Ing. Jo−
sefa Uhlíka.

Knihovna

Ratíškovice

Připravujeme:
Trénování paměti
Stalo se již nedílnou součástí na−
bídky naší knihovny. Kurz zahájíme
v pondělí 17. října 2016 a bude se
opět konat pod vedením našeho oblí−
beného certifikovaného trenéra pa−
měti Mgr. Zdenka Gloze. Pokusí se
přesvědčit nejen seniorskou popula−
ci, že si ještě docela slušně pamatuje,
když jí někdo poradí, jak na to. Jed−
notlivá sezení budou probíhat každé
pondělí (až do Vánoc) od 17 do 18 ho−
din. Platí se 20 Kč za každou hodinu.
Beseda s paní Věrou Sosnarovou,
7. listopadu 2016
Paní Věra Sosnarová je 85letá čes−
ká občanka, která byla ve věku 14 let
spolu se svou matkou a devítiletou
sestrou 17. května 1945 odvlečena so−
větskou tajnou službou do ruského
pracovního tábora na Sibiři.
Uneseny byly na základě toho, že
jejich ruská matka roku 1922 uprchla
před doznívající občanskou válkou

Beseda s MUDr. Janem
Pavlíkem, 23. listopadu 2016
Pan Jan Pavlík, lékař a folklorista,
rodák z Kuželova, žijící v Bohusla−
vicích u Kyjova, přijede do naší
knihovny, aby představil své dvě
knihy. Historický román Sága rodu
Chlebakupova, neobyčejný příběh
tří generací jednoho horňáckého

rodu, poctivý román o poctivém ži−
votě svých předků z Horňácka, kro−
nika prostých lidí s přirozeným
mravním étosem. A také další svoji
knihu Utrpení a naděje, která je
pokračováním prvního titulu. Sám
autor o ní říká: „Tato kniha jen ma−
lým dílem splácí dluh předchozím
generacím nejen statečných chlapců
a mužů ze Slovácka, ale i všech vo−
jáků a jejich rodin, které musely
v období první světové války sdílet
kruté podmínky života a často v ko−
nečné fázi prožívat i tragické chvíle
při oznámení z fronty, že jejich syn
nebo otec našel místo posledního od−
počinku v různých krajích Evropy.
Cyril Gajdík – beseda
s fotografií, 30. 11. 2016
Nám všem známý pan Cyril Gaj−
dík, fotograf, který rád fotí krajinu,
zátiší, akty, ale nejvíce tíhne k foto−
grafii reportážní, k fotografii o li−
dech. Úspěchy sklízí s černobílou
i barevnou fotografií na národních
i mezinárodních soutěžích. Je zaklá−
dajícím členem fotografické skupiny
KONTAKT, trvale vystavuje ve své
vlastní výstavní galerii v Ratíškovi−
cích. Do knihovny nám přijde před−
stavit svoji tvorbu a celkově pobese−
dovat o fotografování.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Nové knihy pro dospělé čtenáře
Bondouxová
Anne−Laure
Cabicar M. M.

Drahý příteli
Dítě školou povinné. Humorné
příhody očima odvážného otce
Dítě školou povinné. Jak čůrají
nevěsty
Dahl Roald
Od A do Z. Souhrnné vydání
nejlepších povídek
Dán Dominik
Rudý kapitán
Devátá Ivanka
Všechny mé domovy
Pravé domácí
Forsyth Frederick
Vypravěč. Vlastní životopis
Fulghum Robert
Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Poprask v sýrové uličce
Vzpomínky na jedno dobrodružství
Garcia Cay
Za zdmi paláce. Ve službách
saúdské princezny
Ilibagiza Immaculée Přežila jsem. Otevřená výpověď
o zradě, nenávisti a odpuštění
Jakoubková Alena Miluju tě… s natáčkama
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2016

Khalaf Farida

Dívka, která zvítězila nad IS.
Příběh Faridy, jezídské otrokyně

Körnerová
Hana Marie
Kundera Milan
Mayle Peter
Millne T. J.
Moriarty Liane

Minuta na rozloučenou
Život je jinde
Podfuk s diamanty
Jaromír Jágr. Cesta za snem
Sedmilhářky. I malá lež
může mít velké následky…
Nachtigallová Lucie Deník fejsbukové matky
Pekárková Iva
Pečená zebra
Popelka Pavel
Rokem v dur i moll
Riley Andy
Králíček sebevrah se vrací
Rodriguezová
Deborah
Kavárnička v Kábulu
Sandford John
Zranitelná oběť
Smith Tom Rob
Dítě číslo 44
Urbaníková Eva
Nakresli mi vítr
Vondruška Vlastimil Jáchymovští démoni
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Paměťové
okénko
1. Spojte obec se zajímavostí, se kterou je spojena:
Dubňany
Vacenovice
Petrov
Nová Lhota
Kozojídky
Hýsly
Rohatec

Plže
nejvýše položená obec okresu
Hodonín
vesnice roku Jihomoravského
kraje 2016
nejmenší sluneční hodiny na světě
první odchov amura bílého
v Československu
chov Starokladrubských koní
jedna z největších solárních
elektráren v České republice

Kulturní akce Ratíškovice
14. 10. Výstava obrazů − malíře Františka Hanáčka
(Spolkový dům), do 28. 10.
23. 10. Len tak prišli, divadlo z Popudinských
Močidlan (Spolkový dům), 16.00 hodin
27. 10. Lampionový průvod
17.00 hodin
28. 10. Setkání s minulostí – host PhDr. Jan Krist
(ZŠ a MŠ Ratíškovice), 15.00 hodin
30. 10. Vzpomínka na zesnulé
(Smuteční síň Ratíškovice), 16.00 hodin
30. 10. Requiem, Sbor CARMINA VOCUM,
řídí Mario Kudela (kostel sv. Cyrila a Metoděje),
17.00 hodin
17. 11. Jazz (Spolkový dům), 19.00 hodin
26. 11. – 27. 11. Adventní dílničky (Spolkový dům)
27. 11. Rozsvěcování vánočního stromku
(u obecního úřadu), 18.00 hodin

Připravujeme
3. 12.
4. 12.

Módní přehlídka (Spolkový dům Ratíškovice)
Adventní koncert DH Stříbrňanka
(Spolkový dům Ratíškovice)
26. 12. Koledování u jesliček
(kostel sv. Cyrila a Metoděje)
(Termíny a časy budou ještě upřesněny na webových
stránkách obce nebo v kabelové televizi.)

Akce Mikroregion Nový dvůr
28. 10. Drakiáda (letiště AK Kyjov), 13.30 hodin
31. 12. Silvestrovský pochod do Vlkoše
(Téma Ratíškovic – Limonádový Joe)

Ratíškovický Zvon

2. Najděte ukrytou obec:
Dej pozor na ten roh a technickým benzínem
to nečisti.
Po dešti před domem zůstala kaluž i cesta byla
mokrá.
Věnuj se těm i celkem nenápadným změnám.
Víno proudem teče, ložnice je k dispozici
prvním odpadlíkům!
Natočili nový klip o víně.
Tereza je mou stálou kamarádkou.
3. Změnou jednoho písmena ve slově získejte
slovo nové:
motýl
hlíva
závin
káva
strop
4. Jaké všechny významy může mít slovo OKO?
5. Kolik ulic v Ratíškovicích začíná
na písmeno „P“?
Mgr.

Zdeněk Gloz

Ptáčci sameťáčci
Otevřené dvéřka sklépku,
poskytli jim přístřeší,
o kom lidi milí píšu
to zatím z vás nikdo asi netuší.
Bylo jaro, teplý deň,
dyž na okapu našeho domku
přistál malý gentelman.
Nebyl to šak žádný chlap,
co chtěl by si se mňú o nečem vyprávjat.
Byl to enom drobný ptáček,
co na sobě měl černý lesklý fráček
a na břúšku kravatu, jak snížek bílú,
zachvilku už vedle sebe měl aj svoju ptačí milú.
To pán a paní Vlaštovkovi,
zas po dlúhé zimě z teplých krajin doletěli
a svojím švitořením mňa pěkně pozdravili.
Šak nemohl sem enom tak zostat stát
a šel sa s nima přivítat.
Tož, vitajte zas u nás doma, pravil sem,
dyž zraky k okapu, kde seděly, zvedl sem.
Křidélkama zatřepali a začali štěbetat,
to o téj dlúhej cestě mně začali vyprávjat.
Příběh to byl věru dlúhý, zajímavý.
O tem, jak sa žije podél Nilu,
že tam a tam majú lidé inú víru,
iné kroje, iné zvyky,
že nekde je aj půlka dědin bez elektriky.
Radek Golby Koplík
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