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Půl století sportovní gymnastiky
v Ratíškovicích!

O

d prvního tréninku čtyř děvčat v roce 1967 uběhlo neuvěřitelných 50 let! Věřila Liduška
Uhlíková, že bude u toho, když
tenkrát vedla své první svěřenkyně - sama v té době aktivní gymnastka v Jiskře Kyjov? Kdo ji zná,
tak řekne rovnou ANO!
V sobotu 10. 6. 2017 slavila
sportovní g ymnastika v Ratíškovicích své padesátiny. Oslavě předcházely hodiny a hodiny
pečlivých (a někdy se zdálo, že
nekončících) příprav současných
trenérek a hlavně všech malých
gymnastek. Trénovaly se rozcvičky, sestavy na nářadí, nástupy
a závěrečná společná sestava.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti! Všechna vystoupení se vydařila
a děvčátka ukázala to nejlepší, co
se naučila.

Velkým potěšením a vyznamenáním pro ratíškovskou sportovní
gymnastiku a Lidku Kouřilovou
osobně byla účast paní Věry Růžičkové - členky zlatého družstva
československých gymnastek na
OH v Londýně v roce 1948. Ve
svých 88 letech je paní Růžičková stále velmi aktivní a moc milá
dáma. Byla to právě ona, kdo spolu s manželem poskytli zázemí
a péči Aničce Kratochvílové, když
přišla jako první gymnastka z Ratíškovic do Střediska vrcholového
sportu v Brně. Anička paní Růžičkovou doprovázela a jejich vzájemná radost ze setkání a vzpomínání
vyzařovala z obou z nich. Paní Růžičková zavzpomínala na krásnou
atmosféru olympiády, ale i smutek
ze smrti jedné z nich - Elišky Misákové - přímo v Londýně.
pokračování na str. 29
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OBEC

Rada obce...

Rada obce č. 76 ze dne 24. 4. 2017
Rada obce:

- souhlasí se smlouvou o přeložce zařízení distribuční sítě s firmou E.ON Distribuce,
- vzala na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2016,
- projednala přípravu investic,
- projednala odpisové plány Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
- projednala problematiku sociálních
služeb a jejich financování,
- souhlasí se zařazením Sociálně-psychiatrického centra Fénix do garantované sítě sociálních služeb,
- projednala přípravu opravy komunikace v ulici Sportovní a přípravu nové komunikace v ulici Cihlářská a U Cihelny,
- souhlasí s přeprogramováním a servisem VoIP telefonní ústředny obce,
- projednala výše nájmů venkovního
areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s instalací sanitárního kontejneru WC u Muzea ve vagonu a vybudováním kanalizační přípojky,
- souhlasí s výpovědí smlouvy mezi obcí
a společností T-Mobile.

Rada obce č. 77 ze dne 9. 5. 2017
Rada obce:

- vzala na vědomí výsledky kontroly KHS
v Restauraci Sport,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření
ZŠ a MŠ Ratíškovice za 1. Q 2017,
- seznámila se s výsledky kontroly dětského hřiště za knihovnou,
- souhlasí s finančním příspěvkem pro
Český svaz zrakově postižených na konání 4. ročníku Česko-slovenského poháru v kuželkách, který se bude konat
v Ratíškovicích,
- vzala na vědomí výroční zprávu VaK
Hodonín,
- schválila dodatek ke smlouvě mezi Obcí
Ratíškovice a společností EKO-KOM,
- rozhodla o instalaci třícestného ventilu ke kogenerační jednotce v areálu
Baník,
- projednala administrativu výběrového

řízení na dodavatele rekonstrukce vozovky v ulici Sportovní a výstavby nové
komunikace v ulici Cihlářská a U Cihelny,
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele opravy objektu
osvětové besedy a WC za podiem v areálu Baník,
- rozhodla o rozdrcení a vytřídění stavební suti v areálu Baník,
- rozhodla o zakoupení hliníkového pojízdného lešení o pracovní výšce 8 m.

Rada obce č. 78 ze dne 22. 5. 2017
Rada obce:

- projednala majetkoprávní záměr y
obce,
- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na nákup chladícího boxu,
- seznámila se s Plánem odpadového
hospodářství na rok 2017 – 2026,
- vzala na vědomí informace povodňové
komise obce,
- souhlasí s nákupem vybavení údržby
sběrného dvora
- souhlasí s přijetím daru obrazu a sbírky gramofonových desek od PhDr. Miroslava Dekaře,
- schválila smlouvu o příkazu mezi Obcí
Ratíškovice a Ing. Liborem Stránským,
jednatelem společnosti PMCS s.r.o.,
ve věci zpracování veřejné zakázky na
dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu WC a zázemí Osvětové
besedy Ratíškovice v areálu Baník Ratíškovice,
- schválila smlouvu o příkazu mezi Obcí
Ratíškovice a Ing. Liborem Stránským,
jednatelem společnosti PMCS s.r.o. ve
věci zpracování veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací – opravu místních komunikací,
- souhlasí s výměnou krytiny střechy
sběrny papíru,
- stanovila výše nájmů v areálu Baník
Ratíškovice,
- souhlasí se spoluprací obce na projektu Na kole dětem jižní Moravou,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Uzavření
sňatku:
Z našich řad
odešli...

Jakub Ryba & Alexandra Masárová
Pavel Šťastný & Hana Gkaitatzi
Martin Dekař & Jitka Kotásková
Patrik Koplík & Nicole Haramiová
Stoklásková Vlasta
Příkaská Marie
Kotásková Terezie
Beránková Jiřina

54
91
89
68

let
let
let
let

Vítáme nového
občánka... Vojtěch Hroudný
Strana 2

- vzala na vědomí informace o uzavírce
silnice Kyjov – Milotice, Milotice – Ratíškovice,
- souhlasí se zněním pachtovní smlouvy
na lesní pozemky a porosty v majetku
obce,
- souhlasí s finančním příspěvkem pro
Malovaný kraj,
- souhlasí s krátkodobým pronájmem
místností obecního úřadu pro výkon
funkce senátorky,
- rozhodla o zřízení parkovacího místa
pro invalidy na parkovišti před obecním
úřadem,
- rozhodla o instalaci nových výsuvných
vrat do obloukové haly v areálu Baník,
práce provede firma G-mont, s.r.o.,
- rozhodla o sanaci kotvení obloukové
haly v areálu Baník,
- rozhodla o finančním příspěvku na
startovné pro taneční kroužek zumby,
který se zúčastní republikové soutěže
v Praze.

Rada obce č. 79 ze dne 12. 6. 2017
Rada obce:

- projednala majetkoprávní záměry,
- souhlasí s přijetím dotace pro MŠ a ZŠ
Ratíškovice od JMK ve výši 72 000 Kč
na projekt „Hodnocení žáků ve školní
praxi“,
- souhlasí s přijetím dotace od JMK ve
výši 49 600 Kč na projekt „Příroda pro
školu, škola pro přírodu“,
- souhlasí s prodloužením nájemních
smluv s nájemníky v DPS, v bytovém
domě Ulička 101 a v bytovém domě
U Hájenky 1335,
- rozhodla o instalaci klimatizační jednotky do velkého sálu Spolkového domu,
- rozhodla o rekonstrukci ozvučení ve
smuteční síni,
- rozhodla o rekonstrukci komunikace
podél fotbalového hřiště v areálu Baník,
- vzala na vědomí výroční zprávu bytového družstva RABYD Ratíškovice za
rok 2016,
- na základě podaných cenových nabídek rozhodla, že rekonstrukci vozovky
v ulici Sportovní a výstavbu nových komunikací v ulici U Cihelny a Cihlářská
provede firma PORR, a.s,
- na základě podaných cenových nabídek rozhodla, že rekonstrukci WC
a prostor osvětové besedy v objektu areálu Baník provede Stavební firma PLUS,
- na základě podaných cenových nabídek rozhodla o uzavření nájemní smlouvy na hospodaření s obecními lesy s panem Františkem Bábíkem,
- projedna la roz počtové opat řen í
č. 3/2017,
- schválila dodatek ke smlouvě mezi
Obcí Ratíškovice a společností Asekol,
a.s.,
- rozhodla o vyhotovení odpadkových
košů do interiéru Spolkového domu.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

POLICIE

Z deníku obecní policie
DUBEN 2017
5.4. Přijetí oznámení ve 14:35
hod. od paní XX, že její strýc se
opět chová nevhodně a vyhrožuje
jí. Po příjezdu hlídky OP na místo
byl strýc uklidněn a hlídka OP poučila paní XX o dalším postupu.
15.4. Přijetí oznámení ve 21:55
hod. od paní XX, že jeden z návštěvníků hospody odmítá zaplatit útratu. Po příjezdu hlídky OP
na místo byl návštěvník vyzván,
aby prokázal svoji totožnost. Ten
hlídce OP sdělil, že u sebe nemá
žádný doklad totožnosti, proto
hlídka OP požádala o součinnost
PČR o zjištění totožnosti. Jednalo
se o pana XY ze Strážnice. Poté se
na místo dostavila i jeho matka
s přítelem, který útratu v hospodě
zaplatil.

INVESTICE

N

ávštěvníci fotbalových utkání,
plaveckého bazénu či návštěvníci Spolkového domu mohou
pozorovat, že tvář areálu Baník,
především pak v části podia se
výrazně mění. Čelní štít obloukové
haly bude záhy dozděn až po vrchol s texturou „cedníku“. K hale
bezprostředně přiléhají nosné zdi
kiosku s rovnou střechou. Pojízdné komunikace, parkoviště
a zpevněné kamenné plochy jsou
již téměř hotovy. V rámci celé rekonstrukce bylo přistoupeno ještě
k sanaci betonového límce, který
drží obloukové konstrukce haly,
neboť původní beton již vzal na
své, k opravě teplovodního kolektoru a k rekonstrukci komunikace, která bezprostředně přiléhá
k travnatému hřišti. V současné
době již známe dodavatele rekonstrukce vozovky v ulici Sportovní
a dodavatele opravy WC a prostor
osvětové besedy za podiem. Stavební práce tak budou pokračovat
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

16.4. Přijetí oznámení v 1:30 hod.
od paní XX, že dochází k rušení
nočního klidu na hasičské zbrojnici, kterou měl pronajatou pan
XY. Po příjezdu hlídky OP na
místo byl pan XY upozorněn, aby
hudbu ztlumil.
KVĚTEN 2017
8.5. Přijetí oznámení v 1:15 hod.
od pana XY, že mluvil se slečnou
XX, a ta mu sdělila, že se k ní dobývá pan XZ. Po příjezdu hlídky
OP na místo se zde již pan XZ nezdržoval.
26.5. Přijetí oznámení ve 22:40
hod. od paní XX, že na dětském
hřišti u knihovny dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu hlídky OP na místo se zde již nikdo
nenacházel.

Upozornění majitelům psů:
V měsících duben a květen 2017
došlo k velkému nárůstu volně pobíhajících psů v intravilánu obce. Žádáme jejich majitele,
aby v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 zamezili volnému pohybu svých psů po
obci. Každý pes musí být mimo
vymezená místa navíc veden na
vodítku. Porušení této vyhlášky
se posuzuje jako přestupek dle
§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon:
Odst. 2: Přestupkem proti pořádku
ve věcech územní samosprávy je
porušení povinností stanovených
v obecně závazných vyhláškách
obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.
Odst. 3: Za přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
TF & PK

Stavitelé o prázdninách
nemají prázdniny
i v letních prázdninových měsících, což vyžaduje vyšší nároky na
bezpečnost, dopravu a pohyb na
ulici Sportovní a v areálu Baník,
a to s notnou dávkou trpělivosti.
RŠ
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Do vinobraní

foto: R. Šťastný

Ř

idiči si musejí nyní - v době
nastávajících let ních
prázdnin připadat jako cvičení
potkani kličkující v laboratorním
labyrintu s cílem úspěšně se dostat z bodu A do bodu B. Soustava uzavírek a semaforů v našem
okolí je důmyslným nástrojem, jak
v tyto horké a upocené dny se vycvičit v místopisu objížděk a vedlejších komunikací, které nám
zkrátí nebo vůbec umožní dostat
se tam, kam zrovna potřebujeme.
Ne vše je však tak horké, tak
špatné. Rekonstrukce komunikace z naší obce do Milotic byla již
potřebná. Vozovka byla zaplátovaná, poflikovaná, děravá, zvlněná, v některých místech krajnice
zborcená. Stávající komplikace
musíme přečkat. Stavební firma
Swietelsky na počátku června
zahájila práce, a to i na úseku

Milotice - Kyjov. V ratíškovickém
úseku byl na původní asfaltový
povrch navezen asfaltový recyklát
(právě sebraný z kyjovského úseku) a ten bude rotavátorem promísen s původním pov rchem,
zpevněn a následně na něj bude
položen finální povrch. Jde o technologii použitou při rekonstrukci
silnice do Dubňan.
Součástí díla je i rekonstrukce
„škarp“. V úseku našich vinohradů byly vyhloubeny nové příkopy,
do nich byl navezen drcený kámen
a povrch bude opětovně zarovnán
tak, aby daná skladba mohla plnit funkci drenáže pro dešťovou
vodu, přičemž vinohradníci si
mohli najíždět svými ,,tékáčky“
a frézami do úvratí. Práce by měly
být dokončeny v září, což vzhledem k blížícímu se času vinobraní
je potěšující.
RŠ

Vinohrady, vinohrady...

S

vínem nejsou jen radosti. Než
se toto zkapalnělé slunce dostane do beček a demižonů, dá to
pořádně zabrat. A cesta k výsledku je více než nejistá. Po tragickém roce 2014, kdy nám bohatě
se rýsující úroda pohnila v září na
drátech vinohradu, na hrozny milostivém roce 2015 a problematickém roce 2016, kdy nám révu pro-
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bral mráz, přišly v tomto roce opět
„egyptské“ rány. Minusové teploty
10. května změnily rašící očka na
„tabák“, obzvláště pak v nižších
polohách Dílů a Nácestků. Zde je
již po vinobraní, už je sklizeno.
Mrazivé ráno záhy bylo vystřídáno horky s následujícími bouřkami. Krúpy mnoho škod neudělaly, ale přívalový déšť 13. května
odnesl úrodnou vrstvu zeminy.
Již tak dobitá komunikace před
sklepy naznala dalších v ýmolů a jam, kdysi zpevněná vozovka se mění na makadamovou
drť. Do toho ještě vstupuje oprava státní silnice do Milotic
s dočasným prohlubováním
„škarp“, což
znesnadňuje
stříkání vinohradů, což je
v dnešních teplotách a přeháňkách nanejvýše potřebné, nemá-li již mrazem dotčená úroda být ochuzena
pad l í m a p eronosp orou.
A to jsme teprve na začátku. Nezbývá, než s pevnou
vírou a vůlí vinice opečovávat, máme-li si ročník 2017
dobře vykoštovat.
RŠ

foto: R. Šťastný
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

Seminář k novele
VINAŘSKÉHO ZÁKONA

D

ne 12. 6. 2017 se v Ratíškovicích uskutečnil „Seminář
k novele v ina řského z á kona“,
který byl pořádaný MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a ZO ČSZ
Ratíškovice. Vzhledem k tomu,
že schválená novela je, zejména
pro drobné vinaře, velmi problematická a nese s sebou nemalé
úskalí, byli k panelové diskuzi
přizváni zástupci z Ministerstva
zemědělství ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
UKZÚZ a z advokátní kanceláře pan JUDr. Šimek. Odborníci
zodpovídali dotazy k samotné novele zákona o vinařství ke kontrole kvality vína, registraci vinic
a podmínkámpodnikání v zemědělství. Přestože byl zákon nedávno schválen, objevuje se čím dál
víc nejasností a nesrovnalostí,
které bude potřeba do budoucna odstranit. Seminář se konal

pod záštitou naší paní senátorky
Ing. Bc. Anny Hubáčkové a pana
poslance Ing. Josefa Uhlíka. Oba
přislíbili, že se této problematice budou do budoucna věnovat
a pokusí se posbírat co nejvíce
podnětů, které by mohly pomo-

ci k odstranění nedostatků tohoto zákona. „Vinařství je v mém
volebním obvodu velmi cenným
skvostem a je potřeba vinaře podporovat a ne zlikvidovat,“ uvedla
Hubáčková.
Kateřina Malá

Jan Šimíček a Love story

V

září loňského roku byl v Ratíškovicích slavnostně otevřen
Spolkový dům, který obdržel cenu
odborné poroty Dřevostavba roku
2016 a v letošním roce byl zařazen
renomovaným architektem Antonínem Novým do ročenky Česká
architektura 2015-2016. Spolkový dům od počátku žije bohatým
společenským životem a provoz
byl otestován řadou akcí: koncertem hudebního uskupení The Tap
Tap, hodovými zábavami, plesovou sezonou, výstavami, semináři či svatbami. 18. května byla
škála kulturních aktivit obohacena o klavírní recitál mistra Jana
Šimíčka, který zahrál slavné evergreeny ve stylu jazz-classic-romantic „Love story“, a to na nově
zakoupeném klavírním křídle Petrof.
Jan Šimíček je absolventem ostravské konzer vatoře a JA MU
Brno. Po dlouhá léta pracoval jako

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

hudební redaktor, režisér a dramaturg v královohradeckém rozhlase a v Českém rozhlase Brno.
Jeho symfonická, komorní, sborová a instruktivní tvorba obsahuje
na 100 titulů. Je spoluzakladatelem Jarního hudebního festivalu
v Dolních Bojanovicích, duchovním otcem
me z i n á r o d n í
spolupráce
rozhlasov ých
společností
z Brna, Bautzenu a Bratislavy a členem
Tr ia Roma ntique. V roce
1999 obdržel
medaili u příle ž itost i 135
let firmy Petrof
a při této přílež itosti prem iérova l své

Romantické zpěvy pro klavír Petrof. V loňském roce obdržel cenu
Jihomoravského kraje za přínos
v oblasti umění.
Za pozornost stojí zmínka, že Jan
Šimíček klavírní křídlo ve společnosti Petrof v Hradci Králové vybíral a odzkoušel. Nákup piana
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byl financován z rozpočtu obce
a spolufinancován společnostmi
FORMDESIGN a Cergomont. Nový
kvalitní hudební nástroj, požehnaný P. Jiřím Čekalem, v nové
kvalitní architektuře sálu Spolkového domu vytvořil předpoklad
kvalitnímu hudebnímu zážitku,
a ten se zcela naplnil.
RŠ

foto: R. Šťastný

NÁVŠTĚVA

Vzpomínka na návštěvu
starostů mikroregionu v Ratiškovicích

S

tarostové mikroregionu navštívili třetí květnový víkend
Ratiškovice. Sluší se doplnit, že to
nebyli ani starostové Mikroregionu Nový Dvůr, ani Hodonínska.
Návštěva byla z východních Čech,
konkrétně z Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Možná někdo
jezdíte v zimě na lyže do Čenkovic
nebo Říček, toš přes tyto končiny
projíždíte. Život mě zavál do tohoto
kouta a pracuju právě pro mikroregion. Se starosty jsme si jednou
řekli, že bychom mohli vyrazit někam na zkušenou. Jak se to dělá
jinde, co je lepší a co se daří lépe
nám. Původem z Ratiškovic, potom naturalizovaný Dubňák, mě
napadlo, že v mém rodném kraji
bude jistě možné načerpat inspiraci.
Slovo dalo slovo, zavolal jsem
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místostarostovi Radimu
Šťastnému a ten k naší
radosti souhlasil s exkurzí po obci po úspěšných projektech. Tímto
bych jménem všech starostů chtěl poděkovat
za vřelé přijetí! Po obědě v hospodě Na Zelnicách jsme
vyrazili na drezínu a Muzeum ve
vagónu. Nemusel jsem šlapat, toš
jsem byl spokojený. Potom jsme
se zájmem prošli sběrný dvůr na
Rohatecké. V takové podobě u nás
dosud chybí. Zlatým hřebem programu byla ale prohlídka nového
Spolkového domu s kuželnou. Říkali jsme si, že se udělal kus dobré práce. A Raťkám přejeme po
letech snah takové krásné místo
pro společenské akce. A nakonec
jsme se podívali do ratiškovské

knihovny. Tu obci docela závidíme. Do ní bych
chodil určitě rád! Neměli
bychom zapomenout poděkovat paní knihovnici
Marii Škorpíkové a za
asistenci u drezíny Vincovi Mirkovi Tomanovi.
Naši výjezdní valnou hromadu
jsme nemohli ukončit nijak jinak
než na Slavíně. U vína se probere stejně vždycky to nejdůležitější.
Někteří z nás zůstali až do neděle.
Po pěším výletě do Milotic na zámek jsme se těšili na zpívání mužských sborů. Tam jsme nakonec
šli sami jen s Hankou Motlovou,
starostkou Horní Čermné. Počasí
letos zas nepřálo. Ale moc jsme si
to všecko užili. Raťky, děkujem!
A brzo na viděnou – u nás či u vás.
Tomáš Vacenovský Vánola
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U

Zpívání pod Náklem

ž je t o s kor o
20 roků, dyž chlapé
z mu ž ského sbor u nasta r tova li toto folk lórní setkávání mužských
sborů z dědin, keré ležijú
pod kopcem Náklem. Diváci v téj době byli nadšení a těšili sa na podvečerní vystúpení. Enomže za
tych dvacet roků zestárli
a věčina u ž poumíra la
a ty, co byli tenkrát maličcí, nenavázali na naše
myšlenky a na náš elán. Nezaujaly ich žádné „lavičky a okénečka“ a dokonca ani „růža, co pěkně
vóní“. Pustili sa inačí cestú a při
zpívání sa naparujú, že „veznú
trachtory a že sa poperú nožem
a sekerú“. Vývoj sa posunuje do
čehosi společně unyverzálního.
Mladí pěvci přestali byt pyšní na
neco, co umíme enom my tady
na Slovácku a nechali sa vtahnút do teho, co umijú v Jablonci,
Šumperku, Praze, Brně a doslova
v každéj „Lhotě“. Blahoslavený Čechomor, kerý aspoň na pár roků
podržal, aj dyž poupravený folklór.

Možná by našu hrdosť (v dobrém
slova smyslu) mohla pomoct nastartovat škola.
Ale včíl už k samotnému květnovému podvečeru, kerý nalákal
72 platících diváků. Pořadatelé původní 4 sbory (Ratíškovice,
Dubňany, Milotice, Vacenovice)
časem rozšířili a program zpestřovali hostama aj ze vzdálenějšího
okolí, sem tam ženským sborem
lebo pozvanú cimbálkú. Občas
sa stávalo, že nekerý „kmenový“
sbor měl vážné důvody nedojet.
A také už dvakrát program zrušila búřka. Ani letos nebylo všecko

komplení. Aj dyž vedúcí sborů znali a znajú
dat um našého z pívání dlúho předem, našli si
inačí program. Škoda, že
sme neviděli a ani nečuli chlapú z Dubňan, keří
měli neco pod Dubňanskú
Horú, a ani chlapú z Vacenovic, keří moseli nutně
odjet do Ostrožskéj Novéj
Vsi. Ale zato sme přivítali
súsedú z Rohaca, mužký
sbor a cimbálku z Míkovic a chlapú z Horňácka, keří na
otázku odkáď sú, odpovidali po
japonsky – su z Úky. Ano opravdu
sú z Lúky.
Ešče nás potěšily čímdál lepší
a vyzpívanější ratiškovské Ženušky a naša folklórní náděj dětská
cimbálová muzika Malena z Ratíškovic pod vedením Marušky
Ostřížkovéj.
Po ukončení programu sa účinkující
promíchali
s divákama
a prozpěvovali si a popijali před
sklepama za doprovodu míkovskéj
cimbálovéj muziky Burčáci.		
		
Vojta Koten

Zájezd do Prahy

V

e dnech 15. - 16. května 2017
se uskutečnil zájezd občanů
Ratíškovic a okolí do Prahy. Tak
jako před několika lety uspořádala zájezd občanů Marie Bardúnová do Poslanecké sněmovny po
volbě Jožky Uhlíka, tak i já jsem
jsem se rozhodla umožnit občanům podívat se do Senátu ČR.
Mimo jiné proto, že jsem patriot-
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ka a hrdá ratiškov ija nka má
n a š e z a st o u pení úspěšných poslanců
v Dolní i Horní
komoře Parlame nt u Č e s k é
republiky. Zajistit prohlídku
Senátu mi pomohla Anička
Hubáčková se
svojí asistentkou Kateřinou Malou již v lednu.
Odjezd z Ratíškovic byl v pondělí 15. května v ranních hodinách. Cesta do Prahy proběhla
přes naši nejsledovanější dálnici
v pohodě, jen s malým zastavením
k občerstvení na motorestu Melikana. A tak prohlídka Valdštějnského paláce, kde Senát České
republiky sídlí, započala přesně

podle stanoveného času. K nám
49 účastníkům zájezdu se přidal
rodák z Ratíškovic Miloš Šupálek,
Míša Churá, která v Praze studuje
Univerzitu Karlovu, a na poslední
chvíli se dostavila i Marie Bardúnová (která pomáhala opatrovat
vnuka Mikuláška a jemu se naštěstí chtělo jít do školky). Paní
průvodkyně informačního centra
Senátu nás fundovaně provedla
krásnými historickými prostorami paláce, prostory, kde zasedá
senát, a Valdštějnskou zahradou.
Po prohlídce Senátu jsme pokračovali přes Malostranské náměstí,
Karmelitskou ulicí do kostela Panny Marie Vítězné na Pražské Jezulátko a Kampu. Provázela nás
Míša Churá. Odpoledne byl volný program a kdo měl zájem, tak
šel v podvečer na Hradčanském
náměstí, kde nás čekal průvodce
po Pražském hradě pan Havlík,
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rodák z Mutěnic. V 18 hodin pak
začala v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slavnostní mše
k sv. Janu Nepomuckému, kterou celebroval kardinál Dominik
Duka. Mše byla velmi důstojná
a za účasti církevních hodnostářů, ministra kultury Daniela
Hermana, hostů a nás poutníků
z různých části republiky. Hned
při vstupu do katedrály junáci
rozdávali zelené ratolesti a zpěvníky. Po skončení mše svaté se řadil
velký průvod s atributy Jana Nepomuckého v čele s panem kardinálem v kočáře, jezdci na vyšňořených koních (krojovaný soubor
z Kunovic) a mnoho dalších souborů, spolků a my ostatní účastníci mše. V rámci svatojánské

vodní slavnosti NAVALIS (třísetletá barokní tradice Svatojanských
slavností se konala po obnovení
podeváté) šlo svatojánské procesí
z Hradu přes Nerudovu ulici, Malostranské náměsí na Karlův most.
V průvodu byly i známé osobnosti, se kterými se odvážnější i vyfotili (např. Květka Chytilová).
Na hladině Vltavy byl připraven
program s barokním koncertem
pod vedením Marka Kryštofa, ve
kterém vystoupila i Gabriela Demeter, a působivým závěrečným
ohňostrojem. Po ukončení programu jsme se přepravili na nocleh
do hostelu Florenc. Ráno po snídani jsme se vypravili k Pohořeleci, odkud to byla příjemná procházka na Loretánské náměstí

na prohlídku Lorety. Svatá chýše
na nádvoří je jednou z nejpovedenějších a loretánský poklad s Diamantovou montrancí „Pražské
slunce" stál jistě za zhlédnutí.
Někteří se podívali ještě na Hrad
a do Strahovského kláštera. Na
cestu zpět nás vyprovodila krásná
zvonkohra. Poté jsme se vydali na
cestu přes naši obávanou dálnici do Třebíče. Zde jsme po obědě
navštívili dvě památky UNESCO.
Nejdříve komentovanou prohlídku úžasné baziliky sv. Prokopa
a pak procházku Židovskou čtvrti. Velmi přijemně komentovaná
prohlídka synagogy, židovského
obchodu a židovského bytu byla
posledním bodem dvoudenního
zájezdu. V podvečerních hodinách
jsme se sice unaveni, ale jistě plni
zážitků, rozcházeli z ratiškovické
hlavní zastávky domů.
Děkuji tímto všem kteří, se jakkoliv zasloužili o zdárný průběh
akce a všem účastníkům zájezdu
za pozornost, toleranci a dochvilnost.
À propos: Věděli jste, že na Pražském hradě je železná brána od
bratrů Hnilicových z Ratíškovic?
Pro nás to bylo příjemné překvapení.
Jaroslava Kundratová

SENIOŘI

Senioři na cestách

T

oulky po jižních Čechách, tak
by se dal nazvat zájezd seniorů. V měsíci květnu za 6 dnů senioři stačili navštívit města Třebíč,
Písek, Příbram, Tábor, zámky Orlík, Zvíkov, Blatnou, poutní místa
Svatá hora u Příbrami, Klokoty
u Tábora, projížďku parníkem,
v neposlední řadě návštěvu jaderné elektrárny Temelín, návštěvu
hřebčince, a pro některé, účast ve
středověké krčmě v Písku s večeří, kterou si vybírali ze „žrádelníku“. Plně využitý program s krásným počasím a spokojení senioři,
co víc si přát. Po doplnění energie
se senioři těší na další krásné zájezdy.
Růžena Šeďová
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Sladké setkání

O

placená či sladké setkání
by se dalo nazvat čtvrteční
setkaní seniorů z Ratíškovic a Rohatce ze zaniklého závodu Maryša
na výrobu čokolády v Rohatci. První nabídka tohoto setkání padla
loňský rok ještě ve Vacenovicích,
kde senioři z Ratíškovic pořádali své výroční schůze. Pozvaný
starosta z Rohatce vybídl přítomné, ať se přihlásí, kdo měl nějaký
vztah k závodu Maryša a hned
bylo jasno. V loňském roce se setkání konalo v kulturním domě
Rohatec. Oplacená tohoto setkání

se konala 22. 6.
ve Spolkovém
domě v Ratíškov icích. Po
programu, kde
vystoupila děvčátka z Ratíškovic. Seniorky
z Ratíškovic
předvedly svoji retro přehlídku
a seniorky z Rohatce zatančily své
vystoupení. Nastal prostor k povídání a ke krásným vzpomínkám
či nostalgickému zamyšlení na
závod Maryša. Poděkování patří

děvčatům - bývalým zaměstnankyním – která setkání, pohoštění
i program zajistila a zhostila se
této funkce, jak se říká, bez ztráty
kytičky!
Růžena Šeďová

Setkání seniorů
u junácké klubovny
14. června se uskutečnilo setkání seniorů
u junácké klubovny, kde bylo zajištěno posezení
u táborového ohně. Na programu opékání špekáčků v příjemném lesním prostředí, krásného
borového lesa s písničkou. Senioři děkují junákům za propůjčení klubovny.
Růžena Šeďová

Milocké hraběnky

T

en milocký zámek dokola
klenutý. Zpívá se v jednej
starodávnej písničce. Na pozvání mé kamarádky, která
tu na zámku provází, jsem se
tam vydala. Ihned po příchodu do kostymérny se mě ujaly
úžasné paní, což jsem netušila, a hned ze mě byla milocká
hraběnka. Většinou tu v tuto
dobu provádí školy, takže jsem
byla svědkem převleků holčiček za princezny a kluků za
prince. Moje kamarádka Šárka
se ujala provázení s tím, že je
paní zámku, děti ani nedutaly,
tak krásný měla přístup a výklad o všem, co tam viděly. ZáRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

věrečné tancování holčiček za doprovodu paní v převleku u klavíru
na melodii z filmu Popelka a šermování statečných rytířů bylo
úžasné. Ta rozzářená očka dětí,
když opouštěly zámek, mluvila za
vše. I vy se můžete stát na chvíli princeznou, komtesou, projít si
v kostýmu nádhernou zahradu.
Ten zážitek je nezapomenutelný.
Moc děkuji personálu milotického
zámku, který tu práci dělá srdíčkem.Sami si šijí kostýmy a jen ten
úsměv na tváři, když vás vítají je
obrázkem, že práci dělají s láskou.
Děkuji.
Hanka Šupálková
Strana 9

Den Matek

foto: J. Koplíková

Z OBCE

K

dyž před léty otevírali manželé Dušan a Lidka Mokrášovi
prodejnu „Serafína“, sortimentem zaměřenou na vinařskou
a zahrádkářskou oblast, ve které se naše vesnice nachází, jistě
v tu dobu asi netušili, jak jejich
a vlastně dnes i náš obchod vlétne
do podvědomí široké ratíškovské
veřejnosti. Ale pozor, nejen ratíškovské, ale i veřejnosti ze širokého
okolí. Jak jsme už výše napsali,
sortiment byl zpočátku zaměřen
na vinařství a zahrádkářství, ale
postupem času se druhy zboží začaly rozšiřovat podle potřeby zákazníků. Našli jsme tady kromě
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Serafína
postřiků a hnojiv, svíčky, drogerii, kuchyňské a sportovní potřeby, hračky, něco málo pro naše
zvířecí mazlíčky. Jistě jsem na
něco zapomněla, ale byl to obchod
sortimentem „ze všeho něco“ a to
snad vystihuje VŠE. Myslím si,
že každý zákazník, který prodejnu navštívil, odcházel spokojený
a určitě se tam rád vracel!
Manželé obchodem žili a vtiskli
mu duši a lidskost, která při návštěvě prodejny byla cítit ze všech
koutů. Cítili jsme všichni při nákupu, že je vždy maximální snaha
vyhovět.
Milí Mokrášovi! Za nás všechny

Vaše zákazníky, kterým Váš obchod přirostl k srdci, DĚKUJEME. Kromě díků Vám a Vaší Michalce, chceme poděkovat i Vaší
mamince, paní Janě Mokrášové,
která Vám s prodejem v důchodovém věku pomáhala.
Paní Jana měla laskavé oči, které pohladily vždy, když zákazník
vešel. A když náhodou nesehnal,
pro co přišel, dokázala poradit
díky svým bohatým zkušenostem,
a to vždy s úsměvem, který byl
u ní samozřejmostí.
Paní Mokrášová, jsme rádi, že
jsme Vás jako zákazníci měli čest
u Serafinky poznat. Vaše lidská
stopa určitě dlouho nevymizí.
DĚKUJÍ VÁM VŠEM VDĚČNÍ
RATIŠKOVIJÁCI!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

Dobrá ocelařina

T

éměř před sedmi lety jsem
do Zvonu napsala o narození firmy www.stoklaska.eu. Vyšla
jsem si k nim v tyto dny na návštěvu. V době, kdy je nám dobře, ale
„brblání“ se ne a ne z našich životů vytratit, se mně zachtělo zjistit,
jak se firmě, kde zní řeči o ocelařině, stavařině, bazénu či o elektropéči kolem celej dědiny, nyní daří.
A nejen to. Kloubí se kvalitní řemeslná práce se slušností, vstřícností a pomocí bližnímu. Jak to
u firmy Stokláska na začátku
bylo? Beze strachu - všechno je na
svém místě! Pracovní řeč šéfa Svatě Stoklásky mě dojímá. Přidávám
firmě osobní díky.			
Ještě troška konkrétnosti z mé
„kontroly“. Svaťova firma má 17
zaměstnanců. Je provozovatelem
bazénu. Brněnská firma Franklin

je neustále skvělým
partnerem.
V náplni výroby se
navazuje na tradici. Jde o kusové
zakázky, haly, přípr avk y. O v š e m
si můžete počíst
na výše uvedených web stránkách. Výroby se
týká modernizace, slyším např.
o plazmovém řezu oceli atd. A co
je nesmírně důležité pro Ratíškovice celé, to je účast firmy při budování našeho krásného voňavého
Spolkového domu. Hned připisuji podíl Stoklásků na současné
rozsáhlé úpravě okolí „Spolkové“
chlouby. Krása, aj dyž je to práce
ještě rozdělaná!
A nebojte se - možete do firmy furt

stejně dojít požádat o pomoc, domluvíte se.
A víte, co bude mít můj článek - Svaťa a spol z 31. 1. 2011
- s tím dnešním stejné?
Toto:
Šéf Svaťa každoročně dostává od
svých zaměstnanců dárek pod
stromeček. Je to tak furt.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Dobrá Helka

F

irma Svatě Stoklásky, jak víte,
je provozovatelem bazénu, kde
jsou zaměstnány tři ženy. Zítra 17.
června t.r. odchází do důchodu
(po 26 letech a 3 měsících práce
na bazénu) „druhé“ ze šesti Stokláskových dětí, Helka Střížová.
Nechce napsat vedoucí, a tak jí
dávám titul TVÁŘ bazénu. Takto
by měla vypadat TVÁŘ. Pěkná,
vstřícná, pracovitá a totálně spo-

lehlivá. To vše Helka je.
K jejímu času na bazénu nutno
připočítat osm let práce na ubytovně, takže do práce na hřiště
jezdila 34 let.
Moc by se dalo o její práci napsat vyberu úklid na ubytovně, na bazéně, úklid na kuželně (po 17 let),
ubytovávání hostů, práce pokladní a při tomto všem platí - Helku
nelze nemít rád.

Závěr k Dobrej Helce bude tento.
Za její 34 leté práce na hřišti:
- byl dodělán bazén,
- byla vybudována kotelna a prádelna,
- byla postavena oblouková hala,
- byla předělána kuželna,
- byla předělána restaurace Sport,
- letní podium změnilo místo,
- vzadu hřiště vykúkly tenisové
kurty a třetí travnaté hřiště,
- proběhla rekonstrukce ubytovny
a zásadní, do komfortu,
- jako malá viděla Helka zánik
starých fotbalových kabin (zde
byli hospodáři její rodiče) a vznik
kabin současných.
Co dodat? Heli, všichni děkujeme!
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017
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Po pětadvacáté

MYKOLOGIE

Z

ačátkem letošního roku na
úvodní přednášce Ja rního
cyklu, pořádaném Moravským
zemským muzeem v Brně pověřil předseda ČVSM RNDr. Vladimír Antonín CSc. ratíškovické
houbaře pořádáním jubilejního
XXV. Jarního setkání českých,
moravských a slovenských mykologů. Doporučil též lokalitu Sudoměřický potok navrženou významným slovenským autorem
mnoha houbařských atlasů Ladislavem Hagarou. Trochu nám při
tomto sdělení " spadla brada", ale
při bližším zjišťování se ukázalo,
že se jedná o nádrž známou jako
Na Mlýnkách.
Organizátoři řešili za pochodu
řadu problémů, ale i díky vstřícnosti majitelů Penzionu Jana se
snad všechno podařilo zvládnout.
Protože toto setkání bývá už tradičně poznamenáno nepřízní počasí (kupodivu suchem a teplemaž vedrem, ne vodními srážkami)
pořadatelé vymysleli i jako překvapení zcela netradiční výzkum
mikromycétů (nižších hub = kvasinek, v našem případě vinných).
O setkání byl mimořádný zájem
a požadavky v jednu dobu hodně
překračovaly kapacitu. Na závěr
se počet účastníků ustálil na 77,
když kapacita je 83 míst.
Houby nakonec také nejen rostly, ale byly i nalezeny a identifiko-

vány. Už v pátek přivezla z parku
ve Veselí nad Moravou „Iriska"
Jiřina Hrabáková vzácný pstřeňovec dubový Buglossporus quercinus. Naprostou raritou bylo ovšem
focení velmi vzácného masečníku
kulovitého Sarcosoma globosum
přivezeného až z Finska, který patří mezi 33 nejvzácnějších hub Evropy. Poměrně dost se našlo hřibů
dubových i vzácný hřib bronzový byl určován a sekundoval mu
hřib Quelétův. Určitým obohacením byla také vycházka na louky
v Čertoryjích pod vedením Honzy
Jongepiera, kdy si přítomní dokumentovali nejen vzácný hmyz, ale i
„drahokamy" z říše bylin, orchideje.
V pátek navečer (9. 6.) přivítala
a pozdravila účastníky naše starostka a senátorka Anna Hubáčková, která svým vzorkem přispěla
i na minikošt vín. Kolem 60 vzorků

„plodů vinné révy a lidské práce"
pořadatelé shromáždili, a tak při
jejich degustování šel nedostatek
vyšších hub (makromycétů) jaksi
bokem. Součástí sobotního večera (10. 6.) bylo i ocenění Martina
Kříže stříbrným Cantharellem
předsedou ČMS Ing. Jaroslavem
Landou. Pro každého účastníka
pořadatelé přichystali pohlednici,
na které Radek Belanec namaloval vzácný hřib pružný.
Takže pětadvacet Jarních setkání je už minulostí (mimochodem rat íškov ičt í pořáda l i
čtyři - roku 1995, 2001, 2015,
2017), za což všem pořadatelům
patří upřímné poděkování, které
se vztahuje i na sponzory jak na
finanční, tak materiálové (víno).
A příští rok na Suľovských skalách - dovidenia.
Vašek Koplík,
prezident MK Ratíškovice
http://ratiskovice.houbareni.cz

Dúbrava XV
Dúbrava a osobnosti

L

esy vždy považovali moudří majitelé za vzácný majetek,
proto vydávali lesní řády a instrukce, jak s nimi hospodařit.
Svědčí o tom mimo jiné návrh
zákoníku Karla IV. z roku 1384
Majestas Carolina. V roce 1754,
5. května pro Čechy a 23. listopadu pro Moravu, vydala císařovna
Marie Terezie lesní řád a předpisy (Tereziánský lesní řád). Víte,
že v tomto nařízení je například
Strana 12

povolen sběr suchého klestí a je
zakázán (!!!) vývoz dřeva za hranice?! Na tato nařízení dohlíželi správcové lesa, jejichž tituly se
časem měnily. Nazývali je lovčí,
lesníci, revírníci, myslivci či hajní a nejinak tomu bylo i v Dúbravě. V hodonínském urbáři z roku
1600 se v Ratíškovicích jako hajní
uvádějí posedníci Eliáš Tkadleců a Jan Hostieravský. Počátkem
19. století slouží v Ratíškovicích

FRANTIŠEK TOMAN (1863 - 1955)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

jako revírník Karel Jančík a jako
hajný se vzpomíná Hnilica.
V listinách uložených v báni
kostelní věže ratíškovického kostela z roku 1857 se uvádí revírník
Josef Heinisch jako významná
osoba při svěcení kostela. Později
najdeme jako donátora místního
kostela Josefa Schöpfina, císařského a královského myslivce,
který v roce 1868 věnoval na zbudování hlavního oltáře 15 zlatých.
Mimochodem jeho manželka Rosalia Baaderová byla dcerou císařského a královského myslivce
v Hodoníně. A jeho otec Jiří má
uváděno v matrice myslivec knížete Lichtenšteinského.
Jeden zlatý věnoval o čtvrt století později na obnovu hlavního
oltáře v roce 1895 Petr Vacenovský - hajný. Dvakrát Josefa Kotásková- hajná, manželka hajného
Jiřího Kotáska, oba jsou uváděni
i mezi dárci na kříž u silnice vedoucí k „Rohateckému cukrovaru"
a na zlacení rámu hlavního obrazu, kdy Kotásková věnovala dokonce 5 zlatých.
V té době neměl žádný z místních vyšší vzdělání, a tak největší
„honorací" byli učitelé, farář a lesní. Tady bych připomenul, že na
myslivnách bývali i adepti lesnictví - adjunkti. Zcela zvláštní kapitolou mezi „zelenými kamizolkami" byli tak zvaní „facíři". Hájovny
byly zpravidla mimo obytné domy,
na dobových mapách je „Ratíškovický dvůr", dnešní Revír asi 500 m
od posledního obydlí, a když jsme
u toho dvora, Pánov se tam uvádí jako Banhoff-Panský dvůr. No
a novinky a nejnovější zprávy me-

zilidské i odborné
roznášeli právě tito
svobodní nezavázaní lesničtí tovaryši. Něco na způsob
k r aj á n k ů v m l yná ř ském cechu.
Facíři také sbírali
zkušenosti tím, že
př ijí ma l i př í le ž itostné práce z oboru. Ovšem je potřeba připodotknout,
že to ta ké někdy
byli lesáci bez svého stálého revíru.
Dokladem o tom,
že lesáci byli nositeli novinek i v Ratíškovicích je vznik
nejpopulárnějšího
spor tu fotba lu.
V roce 1926 přijel
k tehdejšímu ratíškovickému revírníkovi Antonínu Köglovi z Vídně jeho
bratr, který přivezl
svému synovci Karlovi - studentu hodonínské reálky - fotbalový míč. Vysvětlil mu
základní pravidla a mladý Karel
pochopil, oč jde, no a na trávě
u Revíru vlastně začala éra ratíškovického fotbalu. V té době zastával funkci hajného František
Toman (1863 - 1955), ze kterého
se později stal dokonce nadhajný.
Tato profese se dodnes používá při
rozlišování Tomanů, když se říká
Toman - hajný.
V roce 1927 u z av řel a obec
smlouvu s lesním znalcem inženýrem Jaroslavem Šubertem ze
Vsetína, který vypracoval ještě
lesní plán pro roky 1936 - 1944.
V té době byl na státním polesím zaměstnán František Vitouš.
Později hajný v Myslibořicích, na
kterého se za německé okupace
obrátil po seskoku na naše území

KOVAŘÍK JOSEF

LEOPOLD TOMANČÁK
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i rt Jaroslav Kotásek, jenž u hájenky v lokalitě nazývané Ostrý
položil svůj život za naši svobodu. Je také známo, že hajný na
Předním Pánově Josef Kovařík
(nar. 4. 5. 1903 v Újezdě) zachránil sestřeleného amerického pilota
lt Sheldona Sandlera.
Známí jsou i Bohumil Pospíšil,
jehož pomocníkem byl Antonín
Dekař - viz foto, kde je uprostřed
v uniformě, který zastával tento
post už za I. světové války. Nebyl
odveden na frontu kvůli úrazu.
Do roku 1964 byl první lesní ze
ságy rodu Turků Jaroslav, v šedesátých letech byl nadlesním Miroslav Vaculík. Nadšený ochotník
a režisér divadelních her a operet, který v roce 1969 na rozloučení sestavil pořad Z operety do
operety. V té době, od roku 1958,
už patří hájovna i myslivna do
obce Ratíškovice - do té doby to
byla součást Hodonína (ulice Gorkého 745). Nejen v paměti jsou
radějovský rodák Jan Váňa, Oldřich Gajdošík, Leopold Tomančák, poslední to lesák na nejstarší
budově v Ratíškovicích, Revíru.
Pamětníci vzpomínají i na jména Souček, Šigut, Gasnárek, Janík a na Rúdníku Bačík.
Vašek Koplík
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HISTORIE

R

ok 1917 znamenal ve válce
obrat, protože v tomto roce
se zhroutila východní fronta. Už
v březnu vypukly v Rusku masové demonstrace a po odmítnutí politických reforem abdikoval
car Mikuláš z rodu Romanovců.
Moc přešla do rukou Prozatímní
vlády a ve dnech 6. a 7. listopadu
provedli bolševičtí revolucionáři
pod vedením V. I. Lenina a L. D.
Trockého v Petrohradě převrat.
Na straně Trojdohody vstoupily do
války také Spojené státy americké. Britové a Francouzi masově
nasadili tanky, Německo vytvořilo
speciální útočné oddíly a už v lednu vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku.
Čas vykonal své a došlo
k strašlivému vystřízlivění obyvatel. Lidé hleděli na válku chladnějšíma,
pronikavějšíma
očima než v prvních
měsících nadšení. Pocit
solidarity začal ochabovat a země se rozpadla
do dvou různých světů –
tím prvním byl svět vojáků, kteří bojovali a strádali tím nejstrašnějším
způsobem, tím druhým
svět civilní. Obyvatelstvo
začala pozvolna zachvacovat hořká nedůvěra
– nedůvěra k penězům,
jež stále více ztrácely na ceně, nedůvěra vůči generálům, důstojníkům, diplomatům, nedůvěra ke
každému prohlášení státu a generálního štábu, nedůvěra k novinám a jejich zpravodajství, nedůvěra k válce samé, k její nutnosti.
V prvním čísle týdeníku Slovácko, které vyšlo 5. ledna 1917,
se jeho redaktor ptá, zda nový
rok „přinese ukončení trýzně, která od srpna 1914 drásá evropské
lidstvo“, a jestli „zasvitne slunko
míru“. Podle provolání bolševické
vlády, podepsané Leninem a Trockým, „Vítězná dělnická a selská
revoluce v Rusku posunula mírovou otázku do popředí ….. my se
tážeme …zda národové diplomacii dovolí, aby byla zmařena velká
příležitost k míru, která byla poStrana 14

I. světová válka
a Ratíškovice
skytnuta ruskou revolucí.“
Místní učitel Mikl v ratíškovické kronice zapsal, že „mezi
vojskem počíná rozklad, který se
projevuje desercí. Vojáci z front
prchají, ukrývají se v lesích a zakládají t. zv. „zelené kádry“. … po
tříletém nepřetržitém válčení se
život vojákům ve frontách o hladu
a žízni zprotivil. Dostali-li se vojáci, zvláště ti mladší, na dovolenou, dobrovolně žádný zpět nešel
a ukrýval se tak dlouho, až někdy
přece podařilo se četníkům někoho
chytit a násilím v želízkách jako

zločince k pluku zavésti. Zjev tento
již bezpečně ukazoval na blížící se
konec, jenže žádný posud nevěděl,
kdy nastane.“
Karel Dvořáček ze Bzence
v tomto roce napsal a vydal příručku „Jak psáti zajatcům“, což byl
„snadný návod pro každého“, kdo
chtěl dát zprávu rakousko-uherským vojákům, kteří padli do ruského zajetí. Obsahovala mimo jiné
tiskací i psací podobu ruské azbuky, „snadný výklad k abecedě..
několik potřebných slov… vzory
adres…. jak správně napsati adresu“ či „jak zasílati peníze“. V této
době nefungovala a ani nemohla
fungovat řádně rakouská pošta.
Lidé nevěděli, co je s jejich blízkými, jestli žijí, jsou v zajetí. Nevěděli, kde by se měli dotázat, protože

od „nepřítele“ se žádná informace
nedala očekávat. Proto se v Ženevě ujal Červený kříž úlohy doručovatele a doručoval dopisy zajatců
ze zemí protivníka do vlasti. Tato
po desetiletí budovaná organizace
ovšem nebyla připravena na takové dimenze a milionová čísla;
denně, hodinu co hodinu, musel
být zvyšován počet dobrovolných
pomocníků, a nakonec se v budově ženevského Musée Rath tísnilo
dvanáct set lidí, aby denní poštu
zvládli vyřídit.
V Rusku byl v tomto roce František Antoš (po válce
zvaný „trafikant“), tatínek Boženy Krupkové.
Do svého sešitu si později zapsal: „ Bilo to roku
1917 v květnu když už
přístavní města bila od
revoluce očistěná, už se
prováděla revoluce víc
na severu, ale když jižní
rusko a Ukrajina už od
kapitalistú bila vičistěná. Tak se tam vrhlo německé vojsko a rabovali, nakládali plné vlaky
obilí a dobitek a všecko
co se dalo a odváželi do
německa, ale už mezi
civilním lidem už nastávala bída a hlad, ale dyž
ruské vojsko dozvědělo se že němci jich rabujú a celé vlaky tahajú
ze zbožím a zdobitkem do německa tak jedni revolucionáři přijeli
udělat z němcama pořádek, právě
když sme bili ubitování na přístavě
a tam je nádraží u samého přístavu, tak tam přijel vlak samích němcu, ale ruské vojsko už naně čekalo, jak vlak dojel do nádraží, tak
rusi doňho začali střílet, až všechny němce postříleli a hned mezi
kolejnicemi kopali jámi a zahrabali
a jenom s něma bili hotoví, nato
přijél druhy vlak němcú ten musel
přijet ksamím skladiščím a pootvírali všechny dveře a všechny němce vehnali do skladiště a zamkli
a že jich tam nechaji vihladovět,
tak už tam bili pět dní bez jídla
a prosili že už nikdy nebudou reRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

kvirovat a nikdy do Ruska nepojedou, tak ruské vojsko se nadněma
smilovalo, přistavilo vlak ke skladičím zbraně všechny jím odebrali
a pustili je do vlaku a poslali je do
německa. Mi sme se tam na přistavě zdrželi asi tři měsíce až se část
moře vičistila od bomb. Potom sme
se nastěhovali do vlaku a jelisme
do Cherzonu na přístav tam se
právě vlévá něpr [Dněpr] do černého moře, tomu se ríká mořské kanáli, jenom že už žádné břehy nevidět, jenom samou vodu. tam nás
umístnili u přístavu do pevnosti
to bila pevnosť v takovém velikém
břehu to bilo jako nějaké kasárny
aj maštale tam bili pro koně, jenom
pro kuchiň tam nebilo místo, tak
mě nechál kapitán udělat dřevěnú
šopu, abich mohl vařit ve chládku,
nebo tam bili veliké horka až čtyřicet stupňú, jídla bilo dosti, fasovál sem půl kila masa na jedného
muža na oběd a po obědě dostál
každý muž studeného jeden litr
čaje z rumem místo vína, ale námořníci měli fasovat víno, ale když
tam víno nebilo tak se davál čaj
každy den sem fasovál dvacet litrú
do čaje rumu pro sto dvacet mužů
To všecko nám rusko dávalo a ještě nám platilo deset rublú za muža
deně. Misme bili propůjčení do
Ruska, abi sme jím tam pomáhali
čistit moře nebo bilo moc min napuštěných v moři a oni už chtěli obchodovat na moři oni už aj obchodovali, ale lodě mohli jezdit jenom
vedne a když přišlo noc tak musela
loď zakotvit a stát až do rána, protože vnoci minu nevidět, tak proto
v noci lodě nemohli jet. tak naši
muži každý den se vipravili na
moře, tři motorové čluny a na každý člun si sedlo deset mužů a jeli
moc kilometrů po vodě někdy se
vrátili už až na večér a všichni dyc-

ky přivézli bombi, někteří deset někteří osm a někteří šest a ty bombi
se uskladňovali do téj pevnosti jak
sme bili ubitování tam bila proně
zvlášť skladiště“. …. naši vojáci
službu konali poctivě, trvalo nám
to čistění moře osumnáct měsíců,
od roku 1917 jsme nastoupili v červenci a tak sme tam bili až do roku
1918 do listopádu…“
Produkce válečných dopisnic,
tzv. „feldpostkart“, byla přísně řízena z Válečného tiskového stanu,
který byl součástí Vrchního armádního velení. Každý jednotlivý
lístek prošel kontrolou, byl čten
nejen velitelem na útvaru, kterému musel odevzdat voják každý vzkaz a nezalepený dopis, ale
existovala také cenzurní střediska. Naprostý zákaz platil pro napsání místa, kde se vojáci zrovna
nacházejí. Proto z fronty zdravil
19. února Cyril Kotásek z čp. 75
svého bratra Antonína: „Draze
Milovani Bratře!!! Přijmi ode mě srdečný pozdrav a milou vzpomínku
na tebe. Zdělu ti že jsem zdravy
kterého ti taki přeji. Psal bych ti
co je tu nového ale nemohu Ještě
ti mnohokráte zdravim Zůstavam
tvůj věrny Bratr KC.“
Svému bratrovi Michalovi psal
z vojenského lazaretu 28. ledna
Jan Kotásek: „Milý bratře!! Přijmi
odemně srdečný pozdrav na vás
všech smilou vzpomínkou na vás
a přeji vám lepšího života než já
mám. Dosud su vtom Rekonvaliscentu, ale raděj bych se viděl – ani
nevím kde! Spíme ve stodole na
shnilé slámě a zima je tady veliká
že su od rána do večera a od večera do rána pořád zmrzlý a přestydlí a zehřít se není kde. Nevím jestli
aj doma máte takovú zimu jak tady
je. Dokud tady ještě budu,to nevím
ale snad enom dlůho né Tak ještě

vás všech mnohokráte pozdravuji
a přeji vám hodně tepla u kamen
abyste se nemuseli třást zimů jak
sa třesu já celý deň a noc. Zůstávejte z Bohem a mejte se dobře do
shledani“
Znovu byl rozšířen branný zákon a tak „nejdříve šli k odvodu otcové rodin od 42 do 50 let a po nich
mladíci od 18 do 20 let, kteří vlastně
se měli ještě držet mamičky za kanafasku.“ Učiteli Miklovi „nyní již
bylo jasno, že s takovým vojskem
to Rakousko nevyhraje, když se
mu to nepodařilo s vojskem řadovým. Byl to již jen, jak tomu správně říkali, „Kanonenfutter“[potrava
pro děla] a bylo to jedno, zabije-li
střela šedivého již muže, nebo ještě děcko, jen když mezery v zákopech jsou někým vyplněny.“
V tomto válečném roce zemřel
vojín Foltýn Petr čp. 82 (r. 1898,
padl 22. 6. 1917 v Kartidi na italském bojišti, pochován na hřbitově v Cortici v Santa Marinella),
desátník Přibyl Michal čp. 162 (r.
1874, padl 7. 6. 1917 v Ravue, okr.
Görz Küstenland v dnešní jihozápadní Itálii), vojín Toman Michal
čp. 94 (r. 1879, padl 19. 5. 1915
v Kuk Görz Küstenland – jeho
tělo bylo „ponecháno nepříteli“),
náhradní záložník pěšího pluku
Dekař Jan čp. 51 (r. 1879, padl
v Noventa di Piave v Itálii, pochován poblíž na vojenském hřbitově),
svobodník pěšího pluku Zahnáš
Jan čp. 79 (r. 1884 Rohatec, v r.
1911 se oženil do Ratíškovic. Padl
25. 5. 1917 v Monte Santo Görz
Küstenland, pochován na hřbitově v St. Peter), vojín Kopl Jakub
čp. 163 (r. 1897, padl 10. 6. 1917
u Asiaga, provincie Vincenza, Itálie. Pochován na hřbitově tamtéž.)

vém dresu a v tehdejší době populární teplákové boxerské soupravě
potvrzují to, že byl sportovně nadaný.
Zažloutlé novinové výstřižky
svědčí také o tom, že koncem čtyřicátých a začátkem padesátých let
minulého století byl o tento sport
v republice velký zájem. Juniorské
(nováčkovské) mistrovství Moravy

(za účasti Pavla Balgy) v Krnově vidělo v sobotu 1000, v neděli
dopoledne 600 a odpolední finále
1200 diváků. Na derby Botostroj
Zlín - Botostroj Baťov přišlo 1500
diváků, úsměvný je i počet na
utkání Sokol Svit I. - Svit Otrokovice podle novináře „v hledišti
bylo asi 800 platících a asi stejný
počet neplatících diváků."

Irena Bařinová

Tři poháry

T

ři poháry za mistrovské tituly získali v ringu dva boxeři z Ratíškovic. Oba by si letos
připomínali významná životní jubilea.
Pavel Balga 24. června 85 a Antonín Sochor 15. března 80 let.
Pavel Balga odešel do Zlína k baťovým Mladým mužům v roce 1946.
Fotografie v hokejovém i fotbaloRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017
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VLEVO A. SOCHOR

PAVEL BALGA

Před takovou diváckou kulisou
podával Pavel dobré výkony, boxoval (tehdejší tisk psal - rohoval)
i se zahraničními soupeři (Cikta
Martfü z Maďarska) a podle sestav nastupoval ve střední, polotěžké i těžké váze. Pro větší informovanost, box se tehdy dělil na
osm váhových kategorií, a protože se to dělilo podle anglických
vah = liber, tak to bylo na desetinná místa. Muší byla do 50,8; kohoutí (bantamová) do 53,5; pérová
do 57,1; lehká do 61,2; lehkostřední (velterová) 66,7; střední do 72,6;
polotěžká do 79,4 a těžká nad 79,4
kg.
Pavel v Krnově v roku 1949
v polotěžké porazil Dudyše z Opavy v 1. kole k.o. a o rok pozdě-

ji v Moravské Třebové Karáska
z VSJ Prostějov ve 2. kole k.o.
v těžké váze, a tím vyboxoval titul
mistra Moravy.
Svůj debut mezi muži si odboxoval v utkání první ligy mezi Sokolem Botostroj Zlín a Sokolem
Mistřín, cituji dobový tisk: „Pavel
Balga prodělal svůj křest v ringu
boji se zkušeným mistřínským
Kramlem. Balga bojoval statečně
a jen menší ringová zkušenost ho
připravila o vítězství, které měl na
dosah ruky. Kraml byl ke konci zápasu grogy a stačila silnější rána,
aby došlo k překvapení. Balga byl
Kramlovi dobrým soupeřem a svedl v pravdě nerozhodný boj a vítězství v ringu mohl dostat stejně
Balga jak Kraml. Oba mladí bor-

ci jsou odchovanci klubu, mladí
a stále dobře trénovaní, takže jest
oprávněná naděje, že v nich získá
Botostroj dobré posily."
Bylo téměř jisté, že Pavel narukuje do ATK Praha a počítalo se
s ním i na olympiádu. Byla to ovšem doba kádrování a on, přestože vyučený slévač, měl „nevyrovnanou náboženskou otázku". Oba
rodiče byli věřící římskokatolíci!
Posudek z místní organizace KSČ
byl důvodem k narukování k" Černým baronům", jednotkám známým pod zkratkou PTP (Pomocné
technické prapory) a státní reprezentace tak přišla o nadějného boxera. Jen tak pro zajímavost, víte,
že pak nastupoval v jednom týmu
s dubňanským Milošem Stehlíkem, který předtím boxoval za Sokol Mistřín a Jaroslav Kraml byl
také z Dubňan.
Významných úspěchů dosáhl
i Antonín Sochor. Diplom dokládá,
že 6. - 7. března roku 1954 shodou
okolností také v Krnově, se Tonda
dostal do finále oblasti "B" v rohování staršího dorostu. 29. dubna
téhož roku porazil ve finále Československé republiky přeborníka
Slovenska Menháze technickým
k.o. a získal titul přeborník ČSR.
(Dnes by to byl titul mistr). O tom
však už byla ve Zvonu vzpomínka před pěti lety v č. 2 roč. 2012
a loni i ve Slovácku. 19. června
roku 1955 v Uh. Hradišti udělil
Krajský výbor pro tělesnou výchovu a sport v Gottwaldově diplom
Antonínu Sochorovi za titul Dorostenecký přeborník kraje Gottwaldov v rohování pro rok 1955.
Na oba už jen s láskou vzpomínají
rodiny, přátelé i Ratiškovjáci.
Vašek Koplík
Zleva dole:
Milan Toman, Jan Šebek,
Antonín Miléř,
Petr (Křižka) Konečný, Franta Vašíček,
Antonín Šupa, Laďa Vavruša,
Fana Ondříšek
Prostřední řada zleva:
Vojta Zemánek, Jan Příkaský,
František Cuták, Pavel Balga,
František Ondříšek st., Emil Souček,
František Foltýn, Michal Gombár,
Horní řada zleva:
Mirek Příkaský,
Zdeněk Stehlík, Jan Svoboda,
Osvald Matuška, Jiří Toman,
Bohuš Ammer, Jirka Blahůšek
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Nadporučík pěchoty i.m. Jaroslav Kotásek
„100. výročí narození“
„Tak my do toho
kluci půjdeme,
ale kdy by nám
to nev yšlo, po starejte se, abychom se dostali
do čítanek,“

S

těmito slov y
a z a sm íchu
přítomných parašutistů se loučil
rotný Jaroslav Kotásek s v ýcvikovým střediskem ve
Skotsku před odletem do operace
SPELTER. Jaroslav Kotásek patřil ke Zvláštní skupině D, II. odboru Ministerstva národní obrany
v Londýně.
16. června 1944 padl v boji
s přesilou brněnského gestapa
u hájovny v Myslibořicích (proti třem parašutistům zasahovalo
cca 400 mužů jednotek Schupo
a Gestapo).
Jaroslav Kotásek se narodil
před 100 lety 31. 7. 1917 v Ratíškovicích. Ve 14 letech nastoupil
do Baťovy školy práce. V 17 letech
odešel na praxi na šachtu, ač nevynikal přílišnou fyzickou silou.
Následně odešel do hornické školy v Duchcově. Po tříleté praxi na
dole „Tomáš“ v Ratíškovicích nastoupil 1.3.1939 na prezenční vojenskou službu k ženijnímu pluku v Kroměříži. Již 25.3.1939 byl
z důvodu rušení československé
branné moci z armády propuštěn
a po návratu domů se zapojil do
odbojové organizace.
31. p r o s i n c e 19 3 9 o d e š e l
tzv. jižní cestou přes Slovensko
Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii do Francie, kde byl
v Agde 6. března 1940 prezentován u československého zahraničního vojska. Zařazen byl k ženijní rotě 2. pěšího pluku. Bojů se
nezúčastnil a po pádu Francie byl
evakuován do Anglie, kam se dostal 7. července 1940. 28. října byl
povýšen na svobodníka.
V září 1941 byl na vlastní žádost zařazen do výcviku pro plnění
zvláštních úkolů. Od 19. září 1941
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

pr o š e l z á k l a d n í m
sab ot á ž n í m k u rzem, společně ještě
s R udol fem H r ub cem (Silica - North),
Rudolfem Krzákem
(Silica-Sout), Adolfem Opá l kou (Out
Distance), Josefem
Šanderou (Barium),
Josefem Va lč í kem
(Silver A), Jaroslavem Švarcem (Tin),
Ludvíkem Cupalem
(Tin), Karlem Čurdou ( O ut D i st a n ce, zrádce) a i svým pozdějším
kolegou ze skupiny SPELTER Rudolfem Novotným. Dále absolvoval
parašutistický kurz, prošel také
vodním výcvikem, a již v hodnosti
četaře prodělal kurz práce s trhavinami a kurz průmyslové špionáže. 1. února 1943 byl povýšen do
hodnosti rotného.
V pátek 9. 7. 1943 bylo na základě požadavku skupiny ofenzivního zpravodajství majorem generálního štábu Strankmüllerem
ze zvláštní skupiny na velitelství
brigády v Dovercourtu vybráno
6 mužů pro dva tříčlenné výsadky. Byli jimi kapitán Břetislav
Chrastina, rotný Oldřich Pelc, desátník Jan Vavrda tvořící jednu
skupinu a poručík pěchoty Jan

Bartejs, rotmistr Stanislav Zuvač
a desátník Jaroslav Šimeček. Zároveň tato šestice mužů dostala
instrukce na přechod do Londýna
na základnu STS 2 v Porchester
Gate. O tři dny později se skupina Břetislava Chrastiny hlásila
na uvedené adrese. Členové skupiny byli při příchodu fotografováni jak v uniformě, tak i v civilu
na protektorátní legitimace. V odpoledních hodinách byla skupina pod vedením kpt. Chrastiny
představena veliteli II. oddělení
plk. Moravcovi za přítomnosti mjr.
Strankmüllera. Po tomto setkání
odjela do Hendonu na tělovýchovný kurz. 19.7. byl ke skupině předělen rt. Rudolf Novotný. Skupina
ve svém čtyřčlenném složení pokračovala v intenzivním výcviku
až do 13. 9. 1943. Před tímto datem
docházelo k osobním neshodám
mezi velitelem kpt. Chrastinou
a rt. Pelcem. Vyřešení závažného
problému nastalo tím, že na místo rt. Pelce nastoupil rt. Jaroslav
Kotásek. Rt. Pelc doplnil družstvo por. Bartejse, z něhož vznikla
skupina POTASH.15. 9. 1943 byla
pplk. Palečkem oznámena definitivní sestava skupiny SPELTER
nesoucí čtyři jména: Chrastina,
Kotásek, Vavrda a Novotný. Kapitán Chrastina byl ustanoven velitelem, rotný Jaroslav Kotásek měl
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funkci zástupce, rotný Rudolf Novotný obsluhoval radiotelegrafický
materiál a desátník Jan Vavrda
plnil úkol pomocníka. S ustanovením skupiny je kpt. Chrastinovi
přiřazeno krycí jméno Chalupa,
Břéťa, Kotáskovi Krčmář, Rak,
Henry, Vejrostek, Novotnému Nováček, Vilém, Cuthbert a Vavrdovi
Veverka, Benjamin.
Od 24. září 1943 do 4. února
1944 prodělal Jaroslav Kotásek
se svou skupinou konspirační
cvičení v Londýně a individuální
přípravu. Dne 13.dubna 1944 se
přesunul do Itálie na vyčkávací
stanici.
Operace Spelter byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové války
z Anglie na území Protektorátu
Čechy a Morava. Byl organizován
zpravodajským odborem exilového
Ministerstva národní obrany a řazen byl do třetí vlny výsadků.
Úkolem skupiny byl sběr zpravodajského materiálu a udržování
radiového spojení s Londýnem.
Pro tento úkol byli vybaveni radiostanicí s krycím názvem Lenka.
Dne 4. května 1944 je vše připraveno. Z letiště v Campo Cassale
v Brindisi startuje čtyřmotorový
letoun Halifax. Italské břehy se
počaly ztrácet. Navigátor upřesnil kurz na Jugoslávii. Letoun se
trochu natočil a za několik minut
vystoupal do výše 3 500 metrů.
V trupu letadla sedělo mlčky devět
lidí. Chrastina, Kotásek, Vavrda,
Novotný za skupinu Spelter se spojovacím matriálem a šifrovacím klíčem LENKA, dále Bartejs, Zuvač,
Machovský jako paraskupina POTASH s vysílačkou Míla a ještě sólový parašutista – kněz
Těsně po půlnoci 5. 5. 1944 opouští
palubu u obce Kramolín škpt. Břetislav Chrastina s padákem typu
A, po něm mizí v díře rotný Kotásek se speciálním padákem typu

X s nožním zásobníkem. Letoun se
obrací a mezi tím dosedá na pole
Chrastina a asi o 100 metrů dále
mezi stromy zůstává viset Kotásek. Jako trojka skáče četař Jan
Vavrda, uvízne stejně jako Kotásek
ve větvích statného dubu. Má také
speciální padák typu A nesoucí výzbroj a výstroj. Jedná se o padák
s větším průměrem vrchlíku pro
dosažení vyšší únosnosti. Na stejné místo, kam dopadl Chrastina
dosedá rotný Rudolf Novotný.
Skupina se po přistání sešla
a vyrazila na svoji první záchytnou adresu do Nové Říše. Bohužel
při brodění řeky Jihlavy krátce po
seskoku Břetislav Chrastina ztratil boty a od skupiny se oddělil.
Velení předal rtn. Kotáskovi. Sdělil mu druhou záchytnou adresu,
která byla v Brně, a předal mu
mapu operačního prostoru a domluvil se se skupinou, že do 15. 5.
na něj budou čekat na smluveném
místě u Nové Říše.
Druhou noc zbylá část skupiny
dorazila do obce Boňov, kde jim
místní obyvatelé poskytli úkryt.
Při vytěžování prvních spolupracovníků se parašutisté dozvěděli,
že v nedaleké hájence Na Ostrých
slouží hajný František Vitouš, kterého Kotásek znal z místa svého
rodiště. Po neúspěchu na adrese
v Nové Říši, kde se jim nepodařilo navázat kontakt s adresátem
a nesetkali se ani se svým velitelem, rozhodli se využít možnosti
vejít do kontaktu s hajným Františkem Vitoušem. Skupina se tak
propojila na odbojovou organizaci
v Myslibořích, odkud se jí ze statku Augustína Papuly podařilo navázat spojení s VRÚ v Londýně.
Bohužel i na volavčí síť brněnského gestapa. Po vytěžení parašutistů konfidenty gestapa na
schůzkách na Papulově statku,
se vedení řídící služebny gestapa
v Brně rozhodlo skupinu v noci
z 15. na 16. června likvidovat.

Tu noc se parašutisté přesunuli do včelína a čekali na Ladislava
Papulu, který se měl kolem půlnoci vrátit z Brna s domluvenými
technickými podmínkami přesunu blíže k Brnu, ale pod taktovkou brněnského gestapa.
V noci začala hájenku Na Ostrých obsazovat jednotka Schupo.
Protože parašutisté drželi hlídky,
byli na nastalé nebezpečí včas
upozorněni. Během okamžiku se
rozhodli pro riskantní a překvapivý čin. Rozběhli se přímo proti
kordonu německých policistů. Při
následné přestřelce, která se rozpoutala, se podařilo Novotnému
a Vavrdovi z obklíčení uniknout.
Jejich velitel Jaroslav Kotásek,
který ze včelína vybíhal jako poslední, však padl.
Při ohledávání těla Jaroslava Kotáska gestapem byl u něho nalezen svazek 50 markových bankovek, spousta střeliva a osobní
zbraň značky Colt. Jeho identifikaci musel provést Michal Kratochvíl, rolník z Boňova, v jehož
stodole před více jak měsícem dostali parašutisté první azyl v protektorátu. Ač zbylí parašutisté
přišli o veškerý operační materiál
a zbyly jim jen jejich osobní zbraně, s novým nasazením se pustili
do práce. To vyústilo k opětovnému navázání spojení na vlastním
rádiovysílači a přijmutí dvou shozů zbraní. Na sklonku války tak
mohli spolupracovníci SPELTERu
přejít v ozbrojený boj s okupanty.
Celá kniha Vlastislava Janíka
„Operace Spelter Lenka - Jih“ je
dostupná na stránkách www.ratiskovice.com
Vyznamenání Jaroslava Kotáska
1944 Pamětní medaile čsl. armády v zahraničí se štítky Francie
a Velká Británie
1945 Československý válečný
kříž 1939
Vlastislav Janík

Setkání s minulostí. PPS (druhá douška)

N

a úvod dodatku k loňskému Setkání s minulostí se omlouvám těm, co ve víně hledají jen „oktany", nebo
je tento nápoj darovaný k obveselení mysli nezajímá. Tento aktuální příspěvek se týká odrůdy pěstované místními vinaři od půlky šedesátých let a byla představována jako Ryzlink benátský, slangově i Benada.
Řízením osudu se mně dostala do rukou Československá ampelografia, kde sice takováto odrůda uváděna
není, ale narazil jsem na termín Ryzlink banátský (Kraca, Banáti ryzlink, Zakkelweis). Mimochodem Banát
v Rumunsku je v Ratíškovicích dobře známý, s Charitou tam jezdí i otec Jiří Čekal a další dobrovolníci.
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Ale pokračuji v představování odrůdy. „Na východním Slovensku je
rozšířený Ryzlink banátský, který je bujnější než Ryzlink vlašský
a je i odolnější. Také morfologicky
je úplně odlišný. Vrcholek výhonů
a mladé pruty jsou načervenalé,
kdežto Ryzlink vlašský je má jasně zelené a bělavě plstnaté".
Ryzlink banátský se pěstuje
v jižním Maďarsku a Jugoslávii
většinou na rovinatých a písečných polohách, kde sice rekordně
rodí, ale vína jsou z něj jen někdy
průměrné jakosti. Dnes jej v Maďarsku vysazují nejvíc tam, kde
Ryzlink vlašský nerodí dobře.
Když už jsme u této odrůdy, můžeme se setkat i s názvy Ryzlink
červený (ten dává růžové víno),
nebo bzenecký, dolnobojanovský,
zlatý i banátský. Pramen: Doc Dr.
Ing. Jozef Blaha Československá
ampelografia vydalo nakladatelství „Oráč“ roku 1952. Pozn. am-

ŠKOLSTVÍ

M

aminky dětí naší MŠ
slavily svůj svátek s dětmi
již v měsíci květnu. Tatínky jsme
rovněž nenechali dlouho čekat
a na oslavu jejich svátku jsme
uspořádali sportovní odpoledne.
Sraz tatínků a dětí byl na zadním
travnatém hřišti Baníku. Sešlo se
nás hodně. Po slavnostním nástupu všichni plnili úkoly na několika stanovištích. Jedním z nich
byl hod na cíl, kličkování míčem,
střelba míčem na branku, vození
na dece nebo běhání s dětmi na
zádech. Druhá polovina sportování patřila fotbalu. Nejdříve hráli
tatínci /i tři dědečci/ proti dětem,
poté následoval fotbal mezi tatín-
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pelografie je popisování a identifikace kultivarů révy vinné.
Další starobylou odrůdou je
Frašták. Bývala to odrůda spojovaná se Strážnickem (Sudoměřice, Petrov), ale pěstovala se
i v Dubiččí Hoře (Dubičáku). Dnes
je známá pod názvem Kadarka bílá a pochází pravděpodobně z Albánie. Prameny uvádí, že
„v minulosti byla hojně pěstovaná
a v současnosti se vzácně pěstuje na Slovácku. Dává lehčí ovocná vína zvláštní chuti s nižším
obsahem alkoholu. Ve Strážnici
je známá věc, že místní odrůda
Frašták (Kadarka bílá) dobře dozraje i v chatařské oblasti, protože
jako stolní odrůda je příliš kyselá i pro zloděje“. Vinaři pamětníci
jej prezentují takto: „To sú hrozny
jak nohy a člověk aspoň cítí, že
neco pije. Kyselé je to jak ščúr, ale
aspoň je to sila. Takže po rýnce (láhev o obsahu 0,7 l.) možete křúpat

aj hřebíky, tak vám to vyrajbuje žalúdek.“
Pro zajímavost v internetové nabídce se nabízí jedna láhev o obsahu 0,75 l. za 180 Kč.
Na závěr jedno „vyháňací“, červené „aj dyž má modrý hrozeň“.
Odrůdová skladba dřívějších dob
uváděla i víno Jakubské. Jedná se
o Rulandské modré rané (synonyma Blauer Frühburgunder, Jacobstraube, Pinot Madeleine) a podle
názvu ke konzumaci dozrávala již na svátek sv. Jakuba 25.7.,
o tom svědčí i další názvy jako
Juliustraube, July Grape, Plant
de Juillet. Toto víno je vzhledem
k nižší plodnosti poměrně drahé,
a proto se podává při slavnostních
tabulích, ke zvěřině, pečeni či nejkvalitnějším sýrům.
Víte, že u tohoto vína jsem napočítal 93 pojmenování od Bulharska až po Chile? Tož „Na zdraVašek Koplík
ví“.

Sportovní odpoledne
s tatínky
ky. Děti tleskaly, křičely, zkrátka fandily každý
tomu svému taťkovi a vytvořily pořádný "kotel".
Zvítězili všichni. Počasí
nám přálo a po zápasech
bylo pěkné horko. Všechny děti tak potěšila sladká a nanuková odměna
na Baště, kde se sportovní
odpoledne podrobně hodnotilo.
Jaroslava Váchová,
učitelka MŠ Sluníčko

Strana 19

Radostné dny k Svátku dětí v MŠ Sluníčko
BESEDA O AFRICE

DISKOTÉKA

KRESLENÍ KOLEM ŠKOLKY

NA ZMRZLINĚ U KORDULKY

SKÁKACÍ HRAD

TÁBORÁK

ZA VČELIČKAMI U KADLČÍKŮ

V KOVOZOO VE STARÉM MĚSTĚ
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V

naší mateřské škole jsme
chtěly svátek dětí pořádně
oslavit. Na tuto oslavu nám však
jeden den nestačil, a tak jsme pro
děti připravily aktivity, kterých se
děti účastnily po dobu celého týdne.
Začátek týdne jsme přivítali
skákáním na nafukovacím hradě, který se nám o zábavu postaral na celé dopoledne. Skotačit
na hradě děti začaly hned z rána
a bavily se skákáním až do oběda.
Co by to ale bylo za oslavu bez mlsání? Proto jsme další den nemohli odmítnout pozvání do cukrárny
U Kordulky, kde jsme ochutnali
výbornou kopečkovou zmrzlinu.
Na co se ale děti těšily nejvíce,
byl výlet do Dinoparku ve Vyškově. O tom, kam pojedeme na výlet, jsme s paními učitelkami
dlouho přemýšlely. Nakonec
jsme se rozhodly navštívit
„svět dinosaurů“ a jak se
ukázalo, byla to správná volba. Většina dětí v naší školce
je dinosaury velmi nadšená
a vidět tolik dinosaurů na
jednom místě pro ně bylo velmi lákavé.
Na výlet jsme vyrazili
hned ráno. Na cestu jsme se
vybavili výbornou svačinkou
a nejrůznějšími pochoutkami, které jsme začali ochutnávat hned po nastoupení do
autobusu. Cesta nám rychle
uběhla a než jsme se nadáli,
seděli jsme již v dinovláčku
odvážejícího nás do Dinoparku. Cestou jsme si poslechli
příběh o dinosaurech, které
v Dinoparku můžeme najít.
Zanedlouho jsme přijeli k obrovské otevírající se bráně
a s nadšeným výskotem dětí
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Jak si děti z MŠ U Jezérka
užívaly svůj týden dětí
jsme přijeli na místo.
Hned za bránou nás vítali dva
obrovští dinosauři. Žádné z dětí
se dinosaurů nezaleklo a všechny
z nich se k nim okamžitě rozběhly. Na nic jsme již nečekali a vydali jsme se objevovat další z těchto
gigantických a nádherných tvorů,
kteří v Dinoparku vypadali, že
snad doopravdy ožili a obývají naši
planetu i v současnosti. Nejen,
že tyto modely dinosaurů pohybovaly ocasem i hlavou, dokonce
vydávaly zvuky, které nás občas
i vylekaly. Jak jsme postupně procházeli celým areálem, pohráli
jsme si na „dinosauřích hřištích“
a shlédli jsme také krásnou pohádku o dinosaurech v 4D kině,

která zaujala jak děti, tak dospělé.
Myslím si, že výlet se nám velmi
vydařil a to, že si děti o zážitcích
z něj povídají ještě teď, to jen dokazuje. Odpoledne po výletě jsme
pronajali bazén v Ratíškovicích,
kde si mohly děti spolu se svými
rodiči zaplavat a odreagovat se.
Na závěr týdne dětí nás čekalo
pasování předškoláků se závěrečným táborákem. Paní učitelky
ze základní školy si pro budoucí
prvňáčky přichystaly bohatý program plný her a soutěží, které si
děti velmi užily. Na konci tohoto programu proběhlo slavnostní
pasování dětí na školáky. Většinu z nás tato chvíle velmi dojala. Zdálo se nám neskutečné, jak
rychle děti vyrostly a vybavily se nám všechny situace
a chvíle, které jsme s dětmi
prožily.
Pak už zbývalo jen rozdělat oheň, opékat špekáčky
a užívat si teplý a příjemný
podvečer na zahradě naší
mateřské školy. O krásné
rozloučení s tímto výjimečným dnem a s pomalu se
krátícím školním rokem se
nám postaral ohňostroj, který především děti sledovaly
jedním dechem. Doufáme, že
si děti svůj týden dětí užily
alespoň tak, jako my a stejně tak si přejeme, aby nás
na příštím závěrečném táboráku navštívily i děti, které
za chvíli školku nenávratně
opustí a po kterých se nám
bude opravdu velmi stýskat.
Barbora Kotásková,
za kolektiv MŠ U Jezérka
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Děkujeme za krásný výlet, pane Stoklásko!
„Všechny dobré věci jsou obtížné a vzácné.“
Benedikt Spinoza

T

ímto bychom chtěli velmi poděkovat panu Jiřímu Stokláskovi, který pro
naši školku domluvil a zafinancoval celý výlet do papouščí zoo Bošovice. Všichni
jsme si tento výlet moc užili.
Zoo je nádherná a tolik druhů papoušků bychom určitě
nikde jinde jen tak nespatřili.
Děkujeme, moc si toho vážíme.
MŠ U Jezérka

Z

Akademie pro Afriku

ač át kem č er v n a
jsem dostala pozvání
od dvou Jan - Lovečkové a Melichárkové. I když jsou obě učitelky a týkalo se to dětí, nemusela
jsem do školy. To pozvání bylo na
dobrou kávu v „Kavárničce Afrika“, skvělé sušenky a spoustu
dětských výrobků, k tomu taky
zpěv, tanec a dobrá nálada. To
vše bylo k dispozici návštěvníkům
skoro dvě hodiny v ratíškovickém
Spolkovém domě ve čtvrtek 15.
června při charitativní „Akademii

foto: J. Hanák
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pro Afriku“. Jako první si vzala
slovo Jana Lovečková a seznámila přítomné s projektem „Škola
škole“, jehož je akademie součástí. Výtěžek z celé akce je zasílán dětem z partnerské
školy
v Kise v Tanzánii. Za tyto peníze
se škola postupně buduje a vybavuje, kupují se učebnice a pomůcky pro děti. V současnosti už stojí
dvě budovy a pracuje se na jejich

kompletním zprovoznění, pak bude postavena
i budova třetí. Z výtěžku loňské
Akademie byly postaveny toalety, dokončena jedna rozestavěná
třída a vybudována sborovna pro
učitele. Nesmíme si ale přestavovat školy takové, jaké máme
u nás. Jsou to jenom jednoduché
budovy se základním vybavením,
ve třídě je až 70 dětí a v lavici pro
dvě až tři se jich tlačí pět. To, co
u nás považujeme za běžnou věc,
je pro malého afrického klučinu
přepych. Podle zaslaných fotografií je to třeba i pro nás „obyčejná“
slepice… Nutno také podotknout,
že do Afriky neputují jenom peníze
z Akademie a naší základní školy,
ale i z MŠ Sluníčko, která má svoji
partnerskou školku v Mahangu.
Loni za peníze z prodeje svých
výrobků pomohla koupit nová zasklená okna, protože ta stará už
byla dokonale sežraná termity.
I když akademie už byla po
osmé, letos poprvé hned na jejím
začátku proběhla malá aukce.
David Sukup, David Novák a Míša
Šupálek, kteří zastávali funkci vyvolávačů, se při ní rozhodně nebáli a i díky jejich komentování stál
výtěžek za to. Celým programem
pak divák y prová zely Terezka
Motlochová a Terezka Šupová.
Protože ti nejmenší jsou taky nejRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017
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netrpělivější, vystupovaly hned na
začátku děti z Folklorního souboru. Doprovázela je cimbálová muzika Malena, která pak pod vedením Marušky Ostřížkové zahrála
i samostatně. Po nich nás šprčci
z MŠ U Jezérka přenesli svým
bubnováním až do daleké Afriky
a ti Sluníčkoví zase do kouzelného
pohádkového světa víl a vodníků.
Prvňáčci zazpívali všem známou
písničku o hradě Okoři a školáci z družiny si secvičili scénku
k písničce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Kluci, kluci s klukama“. Aneta Žídková a Sára Rodriguez ze IV. B zatančily jemné
baletní vystoupení „Květinový
sen“ a děvčata z orientálního
kroužku svými rytmickými
pohyby doplnila písničku tureckého zpěváka Tarkana.
Protože ratíškovická gymnastika má letos 50. narozeniny, nechyběla ani naše
děvčata. Nejdříve cvičila ta
nejmenší, která, i když ji navštěvují teprve rok, byla velice šikovná, a po nich svoji pohyblivost a šikovnost ukázaly
v sestavě Nela Kratochvílová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

a Nela Bábíčková.
Pak už se tempo akademie začalo zvyšovat. I když venku krásně svítilo sluníčko, „Zpívání v dešti“ doplnila svým tancem děvčata
z hodonínského aerobiku „Kiss“
pod vedením Galiny Rucké. Taneční skupina „Happy dancers“
tančila se skladbou „90´Kids“
(Děti devadesátých let) a je nutno
podotknout i to, že s ní děvčata
vybojovala 2. místo v semifinále
MIA festivaluv Otrokovicích a postupují do Prahy. Taneční skupina“ Lentilky“, která zahrnuje věkové kategorie od mateřské školky
až po II. stupeň školy základní,

zatančila sestavu s názvem „Zombies“. Nakonec svým rytmem roztleskala publikum skupina „Sweeties“. Skladba se jmenovala „How
to survive High School“ (Jak přežít
střední školu) a já jsem si při ní
vzpomněla i na slavnou „Travoltovu“ Pomádu. S touto perfektně
pohybově i kostýmově předvedenou skladbou už děvčata soutěžila v Olomouci, Brně, Bratislavě
a Praze, a vybojovala zlatou i stříbrnou medaili.
Za sebe (a jak doufám, tak i za
ostatní návštěvníky) musím říct,
že to bylo příjemně strávené odpoledne. Děti byly moc šikovné, káva
krásně voněla, sušenky byly
vynikající (musím si od jedné
z Jan vyptat recept...) a na
„trhu“ rukodělných výrobků jich byla celá všehochuť.
Chtěla bych poděkovat oběma Janám za energii a čas,
který celému projektu věnují,
divákům za potlesk a dětem
za krásná vystoupení. Díky
těm všem poputuje letos do
tanzanijské Kisy 18 325 Kč.
Irena Bařinová
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Londýn

D

esátý květen se pro dvacet dva
z nás - žáků základní školy - stal dnem, kdy jsme nemohli
dospat a těšili jsme se, až vyrazíme za dobrodružstvím jménem
Anglie. Brzy ráno jsme se shromáždili na parkovišti před školou,
kde už na nás čekal dvoupatrový
autobus, který pobral nejen nás,
ale také žáky z Dubňan a Prahy-Hloubětína. I přesto, že cesta autobusem byla náročná, tak nás ani
elán ani energie neopustily do poslední chvíle. Přes Německo a Belgii jsme dorazili včasných ranních
hodinách do Francie a z přístavního města Calais jsme se trajektem dostali do anglického Doveru.
Do Londýna jsme dorazili kolem
půl osmé ráno a plni sil jsme ještě ten den navštívili Westminsterský palác, vyhlídkové kolo London
Eye, Buckinghamský palác, trhy
na Covent Garden, náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square.
Večer si nás na smluveném místě
vyzvedly rodiny a po večeři jsme
po náročném dnu šli spát.
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Druhý den jsme po snídani,
která byla typicky anglická, vyrazili do univerzitního města Cambridge a pak jsme jeli do Harry
Potter Studios. Na první pohled
nás uchvátil rozlehlý filmový ateliér, který nás díky rekvizitám vtáhl do svého kouzelného světa. Dozvěděli jsme se, kolik času trvalo
vyrobit jednotlivou masku, jak se
natáčely nebezpečné scény, měli
jsme možnost projít se vlakem,
kterým do Bradavic jezdil Harry
Potter se svými přáteli a také si
zajezdit na omnibusu. Prostě paráda. Jo, a nakonec jsme mohli
ochutnat i máslový ležák.
Brighton a křídové útesy na
nás čekaly třetí den našeho pobytu. Brighton je krásné přímořské město, které žije dnem i nocí.
Je zde nejstarší podmořské centrum na světě z r. 1872, Royal Pavilion a také molo se zábavným
parkem, jehož atrakce si někteří
z nás dosyta užili. Poté jsme se
zastavili na již zmiňovaných křídových útesech. Páni, ten dechberoucí pohled stál
za to. Věděli jste
mimochodem, že
A ng l ie dost a l a
své původní jméno Albion (z lat.
a lb u s - b í l ý ) p o
t ét o s n ě hobí lé
nádheře?
Muzeum voskov ých figurín,
To w e r B r i d g e ,
To w e r o f L o n don a katedrála
sv. Pavla byly na

pořadu čtvrtého, tedy posledního
dne. Jelikož byla neděle, mohli
jsme si náš poslední den užít pěkně v klidu a v pohodě. Nakonec
jsme Londýnu zamávali z vrcholu kopce Greenwichského parku.
Mimochodem, Greenwich je to
místo, kde se nachází královská
observatoř a nultý poledník. Celý
náš výlet provázelo nejen krásné
počasí, ale také příjemná paní
průvodkyně paní Zuzana Smoradová, jejíž cestovní kancelář pro
nás výlet zařídila.
Velké díky patří také paním
učitelkám Petře Sukopové, Janě
Kobzáňové a Jitce Slezarové, které
se podílely na organizaci zájezdu,
měly za nás po celou dobu zodpovědnost a zdárně to s námi přečkaly až do úplného konce.
Domů jsme dorazili kolem deváté večer, sice unavení, ale plni
nezapomenutelných zážitků.
Terka Motlochová
a Terka Šupová,
žákyně 7. B
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Liščata ve školním roce 2016/2017

A

ni v právě končícím školním
roce se Liščata nenudila. Děti
se pravidelně scházely každý čtvrtek od čtyř do šesti hodin, a pokud to počasí dovolilo, vyrážely
do přírody. V opačném případě,
zejména v zimě, pro ně byly ve
škole připraveny aktivity zaměřené na získávání nových vědomostí
o myslivosti a přírodě. Ani letos
však Liščata nevynechala pravidelné přikrmování zvěře v době
nouze. O Vánocích již tradičně
vyrazily děti na vánoční krmení k několika krmným zařízením
v naší honitbě. Odměnou, za svědomité přikrmování zvěře, jim
bylo na závěr vánoční vycházky
opékání špekáčků.
Jaro bylo pro děti z mysliveckého kroužku velmi nabité. Na
začátku května vyrazil kroužek
na třídenní soustředění do Bílých
Karpat. Ubytování bylo zajištěno
na rekreační chatě Troják v obci
Lopeník. Tato „základna“ byla
startovním bodem při výletech do
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okolí. Nejdelší výlet byl asi 15 km
dlouhý výšlap na Velký Lopeník,
kde se nachází rozhledna s krásným výhledem do širokého okolí.
Po cestě viděla Liščata spoustu zajímavostí, o kterých se dozvídala
teoretické informace při zimních
schůzkách ve škole (např. různá
pobytová znamení zvěře, velké
množství rostlin, které děti znaly doposud jen z obrázků apod.).
Podvečery byly věnovány „výuce“
na chatě a střelbě ze vzduchovky.
A jak už to po večerech na podobných výletech bývá, nesměly chybět ani táboráky.
O čtrnáct dnů později čekalo
Liščata okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej, které se konalo na
pánovské střelnici. Premiérově se
většina dětí zúčastnila této soutěže již „naostro“ (mladší kategorie
„A“, ze které se postupuje do národního kola, je od 3. do 5. ročníku ZŠ). Liščata si nevedla vůbec
špatně. Na krásném třetím místě
se v této kategorii umístil v celkem dosti početné konkurenci Vítek Kadlčík. V kategorii „B“ (6. až
9. ročník ZŠ) se úplně stejně zadařilo Jirkovi Šupálkovi. Souběžně s touto soutěží probíhal na
střelnici okresní
přebor ve střelbě ze vzduchovky.
V kategorii
mladších žáků
se na stříbrné
příčce umístila
Martinka Koplíková. K vítězství
jí navíc chyběla
jen kapka štěstí
při závěrečném

rozstřelu. Také ostatním „reprezentantům“ Liščat se dařilo dobře
a zaslouží si velkou pochvalu.
Poslední větší akcí Liščat byl
v sobotu 10. června výlet do NP
Podyjí, který pro děti z mysliveckých kroužků v našem okrese
uspořádal OMS Hodonín. Početné výpravě se věnovala paní Ing.
Svatava Holubová, která je přímo zaměstnankyní Správy NP
Podyjí. Při procházce národním
parkem seznamovala děti nejen
s místní faunou a flórou (některé
rostliny měly děti možnost dokonce i ochutnat), ale zavedla je i do
míst, kam se běžný návštěvník
parku nedostane. Nejdříve všechny uchvátila krásná vyhlídka na
rakouskou vesničku a hrad Hardegg. Později ohromil děti i dospělé nádherný pohled na meandrující řeku Dyji, která v daných
místech vytvářela přírodní hranici
mezi ČR a Rakouskem. Ve druhé
polovině výletu zamířila výprava
na hrad Bítov. Tam děti nejvíce asi
zaujala velmi rozmanitá zoologická expozice.
Na zakončení letošního školního roku nebylo tentokrát při-
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praveno opékání špekáčků, ale vaření kotlíkového guláše na ohni. Za guláš, který děti
„ukuchtily“, by se nemusela stydět ani leckterá výborná kuchařka!
Závěrem bych ráda poděkovala Jirkovi
Šupálkovi, který do kroužku chodil celých šest
let jeho dosavadní existence. Nejen v letošním
školním roce, kdy byl Jirka žákem devátého
ročníku, mi byl pravou rukou a velkým pomocníkem s mladšími dětmi. Děkuji, Jiříku,
a přeji Ti hodně studijních úspěchů a splněných snů. Snad se z tebe stal i díky „mysliváku“ člověk, který má rád přírodu a rád se do
ní bude (časem třeba i jako myslivec) vracet.
Mgr. Kristýna Holečková,
vedoucí MK Liščata

V

Návštěva divadelního představení
Deník Anny Frankové

yrazili jsme v 7:30 hod. ze
školního parkoviště do divadla Polárka v Brně. V divadle koupily paní učitelky vstupenky a za
okamžik jsme už všichni seděli na
sedadlech.
Herci začali hrát příběh na motivy Deníku Anny Frankové, který
se skutečně v období II. světové
války stal.
Příběh je o židovských rodinách
Frankov ých a van Daanov ých
a Fritzi Pfefferovi, kteří se na začátku II. světové války v Amsterodamu, kde nějakou dobu žili,
museli schovat do tzv. zadního
domu před nacisty a vůbec všemi
proto, aby přežili. V zadním domě
bylo vše malé a stísněné a kvůli
problémům, které se děly venku,
nesměl nikdo opustit dům.
Po celé dva roky byly tyto dvě
rodiny schované ve třech místnostech. Základní potřeby jim nosil
jejich tajný spojenec pan Kleiman.
V domě přežívají bombardování

a jedinou zábavou je jim staré rádio a četba knih. Anna si krátila
čas zapisováním událostí a svých
pocitů do deníku. Jednoho dne
uslyšela v rádiu, že po válce se
budou vybírat záznamy a spisy
o životě během války. Anna si moc
přála, aby i její deník byl vybrán.
Čas plynul, ale nacisté stále pátrali po ukrytých Židech. Obyvatelé zadního domu měli velký strach
před odhalením a snažili se žít co
nejtišeji a nenápadně. Radovali
se, když se spojenci vylodili v Normandii, ale radost jim dlouho nevydržela a 4. 8. 1944 byli všichni
odhaleni.
Obyvatelé zadního domu byli
deportování do tábora ve Westerborku a následně do Osvětimi.
Všem obyvatelům zadního domu
nastaly těžké časy. V únoru 1945
v táboře Bergen Belsen bohužel
umírá na virovou epidemii Anna
Marie Franková i její sestra Mar-

got Betty Franková. Syn van Daanových a přítel Anny, Petr, umírá
v táboře Mauthausen, tři dny před
koncem války. Jediným přeživším
se tak stal Annin otec Otto Frank.
Ten se pak postaral o deník své
dcery, aby mohl být vydán a přeložen do mnoha jazyků.
Celým příběhem se prolínaly
i poznámky a postřehy dívky ze
současnosti. Mohli jsme si tak
snadněji uvědomit nesmyslnost
nacistických nařízení a důležitost
obyčejných a samozřejmých věcí
kolem nás.
Židé mohli nakupovat jen od tří
do pěti odpoledne, moderní dívka je touto informací zděšená. Je
možné zvládnout „shopping“ jen
za dvě hodiny? Její postava nám
připadala k smíchu, ale nesmáli
jsme se tak trochu sami sobě?
Představení se všem líbilo a herci
sklidili velký potlesk.
Hana Váňová, 7. B

SKAUTI

25 let spolku
MODRÝ ŽIVOT

S

polek MODRÝ ŽIVOT si letos
připomněl 25 let své existence,
a to formou táboráku za Mlýnem.
Tímto zdravíme čtenáře Zvonu.
			
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017
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Železná sobota 13. 5. 2017

J

unák Ratíškovice moc děkuje
všem občanům a firmám za
darované šrotové železo. Cca 15
brigádníků jezdilo od půl osmé
ráno do půl osmé večer a jen díky
jejich velkému nasazení se podařilo sesbírat všechno železo z celých Ratíškovic, a to nezapomeňme zmínit aj Baťovku a Slavín.
I přesto, že naše úsilí 2x přerušil
přívalový déšť, jsme navozili celkem 18 fůr, což ve finále hodilo
bratru 22 tun šrotového železa.
A vzhledem k temu, že železný
šrot sbíráme po obci už od „Kuvajtunapadení“ nám pořád neco vrtá
hlavou - „Gde sa to v tych Raťkách
Palis
furt bere?“

Co nás čeká a nemine
SKAUTSKÉ TÁBORY 2017
V NOVÉ VSI
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9. - 23. 7. odd. Tuláci + Squaw
23. 7. - 6. 8. odd. Trojka
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Co nás čeká
a nemine

Výsledky

soutěže ve sběru papíru 2016-2017

Zahájení skautského roku –
tradiční TÁBORÁK a LANÁČ
u klubovny

TOP TWENTY

sobota 9. 9. 2017

1. Kobylková Marie		
2. Kosík Viktor			
3. Lokaj Zachariáš		
4. Michenka Matěj		
5. Ingr Matěj			
6. Toman Jan			
7. Hnilicová Anna		
8. Košuličová Natálie		
9. Machalová Karin		
10.Slezarová Monika		
11. Koplíková Martina
12. Kordula Tomáš		
13. Horáčková Tereza		
14. Váňa Michal		
15. Toman Vojta		
16. Rodriguez Sára		
17. Baldrichová Veronika
18. Sychra František		
19. Opluštil Adam		
20. Ondráček Marek		

4. A		
1. A		
2. A		
5.A		
4. A		
6. A		
7. A		
2.A 		
5.A 		
3.A 		
3.A		
4.A		
6.A		
3.B		
3.B		
4.B		
4.A		
4.A		
6.A		
9.A		

23 551
21 115
13 528
8 987
7 172
6 533
4 449
3 843
3 767
3 471
1 847
1 227
1 171
1 009
1 005
948
939
738
737
671

Půl století sportovní gymnastiky
v Ratíškovicích!
Pokračování z titulní strany.
Družstvo gymnastek si domů
do Prahy přivezlo zlaté medaile
a urnu Elišky. I po těch dlouhých
letech bylo vyprávění paní Věry
velmi dojemné a její vzpomínky si
můžete připomenout v dokumentu ČT „Zlato pro Elišku“. Osobní
dárek – fotografie a kopie zlaté medaile byl pro Lidušku Kouřilovou
krásným a nečekaným překvapením. Asi nečekala ani ocenění od
České unie sportu a určitě ji také
potěšilo.
Celé odpoledne bylo připraveno
jako ukázka gymnastického tréninku. Po nezbytných úvodních
ceremoniích, předání přání a dárků od senátorky a starostky Ratíškovic Aničky Hubáčkové nebo
poslance a bývalého starosty Josefa Uhlíka se začalo hudební rozcvičkou. Hezky zahřát svaly a pak
rozbalit a připravit nářadí – koberce, kladinu, přeskok, trampolínu, lavičky, tyče na šplh, spustit
kruhy - a ukázkový trénink mohl
začít. Celou tělocvičnu zaplnila
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017

všechna děvčátka, ale i kluci, kteří teď do gymnastiky chodí – od
nejmenších až po ty nejstarší, domácí i přespolní. A opravdu bylo
na co se dívat! Stejně tak jako
na přehlídku hezkých sestav na
prostných nebo kladině – cvičily
skoro všechny gymnastky a diváci správně pochopili, že fotit a natáčet na mobilní telefony se nejen
doporučovalo, ale přímo očekávalo a vyžadovalo! Před závěrečným
společným tanečním cvičením se
tělocvična doslova rozzářila žlutými balónky a Liduška Kouřilová dostala závěrečnou dojemnou
gratulaci s poděkováním od těch,
se kterými je týden co týden v tělocvičně – od malých gymnastek
a jejich trenérek.
Průvodní slovo mělo za cíl projít celých 50 let gymnastiky, ale
nebylo možné vyjmenovat všechny gymnastky (jedno odpoledne
by asi ani nestačilo). Ale jména
Aničky Kratochvílové, Danky Buřinské, Aničky Gajdíkové, Evičky
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Padalíkové nebo Lenky Kotáskové
máme s ratíškovskou gymnastikou spojena všichna (pozn. rodná
příjmení). Pauzy mezi jednotlivými
bloky programu byly pro diváky
dalším velmi příjemným překvapením a oživením, protože mohli
vidět tři krásná baletní vystoupení Laury Brázdové z Kyjova. Laura
předvedla ladnost a krásu dívčího
pohybu a její úsměvy potěšily každého. I ona ukázala, jak blízko je
sportovní gymnastika pohybovému a tanečnímu umění nebo základem pro další sporty.
Po gymnastické části narozeninové oslavy dostali všichni zúčastnění - oslavenci i gratulanti pozvání společně si zacvičit jógu.
Takové protažení po skoro dvou
hodinách sledování programu se
vždycky hodí. Doplnění kalorií
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nabídly dobroty rautu
a se skleničkou dobrého vína se za chvilku vytvořily skupinky
bývalých gymnastek,
jejich rodičů, kamarádek nebo jen známých.
Vzpomínalo se, listovalo kronikami, hledaly se podoby na starých fotkách. Drobné
upomínkové předměty
budou letošní narozeniny gymnastiky ještě dlouho připomínat.
Velké poděkování patří všem,
kteří se na přípravě oslav 50. výročí založení sportovní gymnastiky v Ratíškovících jakkoli podíleli.
Největší díky pak náleží Evičce
Zemánkové (Padalíkové), Aničce
Gajdíkové, Ivaně Chladilové (Janíkové), Alence Výletové (Padalíkové)
a samozřejmě zakladatelce oddílu Lidušce Kouřilové. Přejme si,
aby tradice sportovní gymnastiky v Ratíškovicích stavěla na své
dlouhé historii úspěchů, ochotě
a obětavosti trenérů, vstřícnosti
a podpoře rodičů. Mottem zakladatelky ratíškovské gymnastiky
je a bylo, že důležitější než výsledky a výkony, je radost a potěšení
z pohybu. Věřím, že právě proto
se u nás cvičí sportovní gymnasti-

ka už 50 let a ještě dlouho bude!
Vladimíra Motlová
Členka vítězného žákovského
družstva sport. gymnastek Černopolního poháru - dodneška chodí
do "gymky " k Aničce Gajdíkové
na kondiční kruhový trénink, má
úžasnou kondici a z toho vyvěrající osobní humor, kterým nám
moderovala oslavy.
Vladi,díky
OSG

DĚKUJEME SPONZORŮM
ZA FINANČNÍ PODPORU :

Zámečnictví Svatopluk Stokláska
Jiří Šťastný
Jiří Stokláska
Poslanec Ing. Josef Uhlík
Alice Polišenská
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ÚSPĚCHY

V

dubnu se konal 2. ročník mezinárodní tvůrčí internetové
soutěže Galerie talentů, kterou
jednou za dva roky pořádá Ministerstvo kultury Čeljabinské oblasti a Miasská Státní škola umění
a kultury. Z rekordního počtu
925 soutěžících, převážně z bývalých republik Ruské federace,
se na předních místech v soutěžní nominaci "Sólová hra na trubku" umístili dva žáci Základní
umělecké školy v Ratíškovicích.
Titul Laureát stříbrného pásma
obdržela Adéla Kratochvílová
a Tomáš Koplík získal ocenění

Laureát bronzového pásma.
Jednotlivé výkony účastníků
Galerie talentů se vyhodnocovaly
prostřednictvím pořízených videonahrávek, které nesměly být nijak
upravovány a bez možností zastavení nebo vypnutí videokamery
v průběhu celého soutěžního vystoupení.
Soutěžní skladby
pak musely splňovat podmínky
určené v jednotlivých věkových
kategorií, t. j. doporučenou minutáž, technickou obtížnost a předvedení skladby zpaměti.
Porotu soutěže sestavoval organizační výbor z řad nejuznávaněj-

Galerie
talentů
ších hudebních osobností Ruské
federace a zahraničí. Kategorii
"Sólová hra na trubku" posuzovala tříčlenná porota ve složení:
Vladimir Pavlovič Šabašov -zasloužilý pracovník kultury Ruska,
zasloužilý umělec Voroněžské oblasti, profesor, vedoucí oddělení
dechových a bicích nástrojů Voroněžského Státního institutu umění,
Taťjana Sergejevna Zajceva
- docent katedry orchestrálních
dechových a bicích nástrojů Jižně- Uralského Státního institutu
umění P. I. Čajkovského,
Vladimir Ivanovič Taraškevič
- zasloužilý umělec Běloruské republiky, docent katedry dechových a bicích nástrojů Běloruské
Státní hudební akademie.
Velké poděkování patří i paní
učitelce Jarmile Rybové za klavírní doprovod soutěžících, panu
Tomáši Kratochvílovi za realizaci
videonahrávek a paní Lence Kratochvílové za překlad organizačního řádu soutěže.
Josef Příkaský,
učitel ZUŠ Ratíškovice
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,,Bitkaři“

J

e to až k neuvěření, je to snad
dobrou ratíškovickou (vakařskou) vodou? Po veleslavných
úspěších zápasníka Michala Baláka (*1995), jenž se stal v roce 2007
a 2011 Mistrem České republiky
a sester Anety (*1998) a Dominiky
(*2001) Šabových, které si v roce
2015 z mistrovství světa v karate
(Kata, Kumite) na Novém Zélandu přivezly 3 zlaté, 2 stříbrné a 2

bronzové medaile, vítězná série
bitkařů - žáků naší základní školy pokračuje.
V sobotu 13. 5. 2017 se v Brně
konalo Mistrovství ČR v karate GOJU-RYU, v rámci něhož si
v kategorii KATA mladší žákyně
7-9 let Jolana Čáslavová vybojovala 1. místo, její sestra Gita Čáslavová v kategorii KATA mladší žákyně 7-9 let obsadila 2.místoa
starší bratr Bruno Čáslava v kategorii KATA mladší žáci 10-11 let

obsadil 1.místo, přičemž se tímto
Mistrovským titulem Bruno nominoval na mistrovství světa, které
se uskuteční v září tohoto roku
v rumunské Bukurešti. Dodejme
ještě, že na III. letní olympiádě
dětí a mládeže konané v Brně 24.
6. – 29. 6. 2017 Bruno jako reprezentant JMK získal dvě bronzové
medaile, a to v soutěži Kata i Kumite.
Radim Šťastný

I letos má Baník kuželkářské
zlato z Mistrovství ČR

O

největší úspěch Baníku se
na letošním Mistrovství České republiky postarala dorostenka Martina Šupálková. V Nové
Bystřici v těžké konkurenci vybojovala v kategorii sprint zlatou
medaili. Další medailistkou z našeho klubu je Eliška Fialová, která v žákovské kategorii porazila
na 467 kuželek v kategorii 100 hs.
V České Třebové si tak tímto výkonem zajistila stříbrnou medaili.
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V žákovské kategorii hájil barvy
Baníku Tomáš Koplík. Jeho výkon 392 poražených kuželek však
stačil jenom na osmnácté místo.
Dvojnásobný mistrovský titul obhajoval tentokráte již v dorostenecké kategorii Dominik Schüller.
Výkon 534 poražených kuželek na
120 hs však letos stačil na konečné patnácté místo.
Velkým úspěchem je ale páté
místo Jany Mačudové, která v Třebíči reprezentovala
náš oddíl v kategorii seniorek. Svoje
dobré umístění si
zajistila celkovým
náhozem 1115 kuželek na 2 x 120 hs.
Za úspěch se dá
považovat už i samotná účast ve finále elitní kategorie
mužů. Tam se těžkým sítem turnajů
podařilo postoupit

Radimu Čuříkovi. Ve finále hraném v Přerově ho však opustila
výborná forma, která ho v uplynulé sezoně doprovázela, a umístil se
výkonem 545 poražených kuželek
(120 hs) na čtyřicátém místě.
Všem našim účastníkům MČR
děkujeme za vzornou reprezentaci
oddílu a našim nejmladším medailistkám srdečně gratulujeme.
Viktor Výleta
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38. Mistrovství ČR v kuželkách
zrakově postižených

P

o deseti letech se opět vrátilo
Mistrovství ČR v kuželkách
zrakově postižených kuželkářů do
Ratíškovic. Tenkrát nám zahrála
kapela Veselá muzika venku „Na
Vlachovce“, zazpívali děti i dospělí.
Hráči z celé republiky byli nadšeni
tímto přivítáním. Takové zahájení,
aby hymnu hrála živá hudba, tak
to ještě někteří nezažili. To bylo za
pomoci tehdejšího starosty Jožky
Uhlíka, který nám uchystal toto
krásné překvapení. Tentokrát se
na něm podílel zapálený a dlouholetý kuželkář Ivan Blaha, vedoucí
Spolkového domu paní Koplíková
a ostatní, o kterých ani nevíme.
Hudba byla stejná, ale muzikanti
nám o deset let rozkvetli.
Předseda sekce kuželek, Pavel
Gut, přivítal přítomné v novém
Spolkovém domě a kuželně. Místo starostky, která měla ještě jiné
akce, se ujal dalších slov emeritní zastupitel a kuželkář Václav

Koplík. Přítomné seznámil s kuželnou,
jejími začátky až po
dnešní novou, moderní halu, kde kuželna byla oceněna
nejvyšší kategorií A.
Dále pár slov přidal
Viktor Výleta. Hlavně popřál kuželkářům co nejlepší výsledky.
Mistrovství se zúčastnilo 31 hráčů, z toho „domácí oddíl“ TJ Jiskra Kyjov. Raritou
bylo, že se tentokrát probojoval i
Ratíškovjan František Koplík, a
to v kategorii B1 – nevidomý. Se
svojí trenérkou, Marií Gutovou,
si v poslední částí hry vybojovali
bronzovou medaili. Další „domácí“
hráčka, Markéta Ščudlová, skončila na šestém místě.
Při vyhlašování výsledků nás
čeka lo milé přek vapení, když

se mezi námi objevila starostka
Ing. Bc. Anna Hubáčková a bývalý
starosta Ing. Josef Uhlík.
Děkujeme Obci Ratíškovice a
SK Baníku Ratíškovice – kuželkářům, že se cítíme na kuželně jako
doma. Zvláštní dík patří Ivanu
Blahovi, který je s naší partou už
více jak deset let a všemožně nám
pomáhá.
					
		
Marie Gutová

Letos netradičně

M

emoriál Víta Příkaského konaného 17.6. 2017 měl dvě
„těžké váhy"; starostu Českého
Orla Stanislava Juránka a poslance parlamentu ČR Josefa Uhlíka. To byli iniciátoři „Bratrského
turnaje" členů Orla a KDU-ČSL
ku příležitosti 20. výročí podepsání spolupráce těchto dvou křesťanských organizací.
Duchovní dimenzi představoval otec Jiří Čekal a starostka
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obce senátorka Anna Hubáčková.
V úvodu Stanislav Juránek připomněl památku boje a oběti našich
výsadkářů v pražském kostele sv.
Cyrila a Metoděje s tím, že jsme
byli ve válce s Německem, a tudíž
likvidace protektora Reinharda
Heydricha nebyl atentát, ale boj.
Překvapení
vyvolala
i zpráva
z kroniky místního Orla. Tam
se v protokolu (str. 77) z členské
schůze ze 3. června 1927 píše:

„pořádáním zábavy pověřen br.
jednatel, rovněž pořádáním koulení o ceny v pondělí svatodušní dne
6. 6. 1927" ...zapsal Vít Příkaský
t.č. jednatel. Z čehož vyplývá, že
národní mučedník Vít Příkaský
byl iniciátorem koulení kuželek
a opodstatnění pořádání kuželkářských klání na jeho připomínku.
Prvenství a pohár pro nejlepší družstvo putovalo do Ivančic
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(2. Orel Ratíškovice 3. MO KDU
– ČSL Ratíškovice). Kategorii žen
ovládla ivančická Aneta Ondovčáková a mužů Vlastimil Ryba
(v současnosti Vacenovice, pochází z Vracova, hrával za místní Baník a reprezentoval OV KDU-ČSL).
Zároveň bylo domácím nabídnuto
pořádání mistrovství Orla pro rok
2017.
S pozdravy Zdař Bůh a Hodu
zdar.
Vašek Koplík

Starší fotbaloví žáci
vyhráli okresní ligu

B

yl to zápas, který měl rozhodnout. Hrá li jsme proti
Kyjovu, plno emocí a očekávání.
Souboj starších žáků o první místo v okresní soutěži byl dovršen

v poslední minutě zápasu. Gól do
soupeřovy branky dostal kluky
po 11 letech do krajské ligy. Slova
„Kluci dáme to, máme na to", snaha těch kluků vyhrát byla úžasná,
jako vždy měli podporu nás rodičů a hlavně trenérů. Je to krásný
pocit, když vidíte ty naše kluky,
kteří spolu hrají od 6 let, jak je to
baví. Jak snáší různá spojení klubů, vždy si k sobě najdou cestu.

Díky trenérům Kubovi Bábíčkovi, Jaroslavu Munzarovi a Jiřímu
Dudovi, kteří se klukům 2x týdně
věnovali, za jejich čas a perfektní
přístup. Zajistili jim soustředění,
mnoho přátelských zápasů. Tam
je k tomu fotbalu prostě srdíčko.
Poslední rozlučkový fotbálek byl
23. 6. 2017, někteří kluci nám
odejdou do dorostu, přijdou další z mladších žáků, ale určitě si
kluci znovu vytvoří tým a budou
bojovat v krajské lize. Hodně štěstí za všechny rodiče a poděkování
trenérům.
Za rodiče Hana Šupálková

Fotbalové vzpomínky

N

ení to tak dávno, co jsme pod
trenérem Pavlem Vaculou rozjížděli fotbalovou přípravku. Bylo
to tehdy moc fajn, kluci si rozuměli, rodiče taky. Vytáhla jsem staré
fotky ze soustředění a zápasů. Život se klukům rozběhl někde jinde. Jedni hrají za Vacenovice, jedni za Dubňany, jiní za Hodonín.
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Máme doma stejná trička a stejné
vzpomínky. Tak napadla myšlenka znovu se potkat, někteří kluci
se neviděli asi těch 5 let. Já myslím, že mluvím za všechny rodiče,
že euforie a pocity z uhraných zápasů byly úžasné, že na soustředění na horách nikdo nezapomene.
Hana Šupálková
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KNIHOVNA

Knihovnička s Magdou

P

ravidelné setkávání maminek na mateřské dovolené
a jejich malých dětí v knihovně,
které všichni známe pod názvem
„Knihovnička“, se naposledy před
prázdninami uskutečnilo ve čtvrtek 1. června. Bohužel i naposledy
pod vedením lektorky Mgr. Magdy
Janečkové, která stejně jako první
lektorka Lenička, musí tuto dob-

rovolnou aktivitu ukončit z důvodu nastoupení do zaměstnání.
Paní Magda si okamžitě získala
děti i maminky, na každé setkání měla připravenou řadu aktivit,
které všechny bavily. Chtěla bych
jí moc poděkovat a popřát jí, ať se

jí v novém zaměstnání líbí. A také
věřím, že se během prázdnin najde další šikovná dobrovolnice,
která by v tomto prospěšném projektu pokračovala.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Pasování prvňáčků na čtenáře

V

e středu 7. června přivedly paní učitelky Mgr. Magda Kristová a Mgr. Hana
Straková do knihovny děti z prvních tříd,
aby mohly být slavnostně pasovány na
čtenáře. Na konci první třídy děti již zvládají celou abecedu a samy čtou, otevírá se
jim tím svět ukrytý na stránkách knih,
a to je pravá chvíle otevřít jim i bránu naší
knihovny. Po prvé byly děti organizovaně
v knihovně v dubnu, aby vůbec zjistily, že
v obci máme knihovnu, proč ji máme, co
jim nabízí a jak jim může být užitečná.
Seznámily se například s tím, jaké kniRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2017
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hy si můžou půjčit, jak jsou knihy
řazené, na jakou dobu se půjčují
apod.
Slavnostní akt pasování byl
pro všechny prvňáčky odměnou
za celoroční snažení. Každý prvňáček byl pasován na čtenáře rytířským mečem, dostal čestnou
průkazku do knihovny na jeden
rok, rytířský glejt jako vzpomínku na tuto slavnostní chvíli a také
knihu z projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka. V letošním
roce byly děti obdarovány knihou
spisovatele Martina Šinkovského
Lapálie v Lampálii. Jde o původní českou novinku, kterou nelze

v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Cílem tohoto projektu je přivést
děti do knihovny a tím podpořit
rozvoj čtenářských návyků žáků
již od prvního ročníku školní docházky. Naši prvňáčci vypadají
jako nadějní čtenáři, velkou radost měli hlavně z vlastní průkazky, což hned v následujících
dnech někteří dokázali tím, že
přiběhli do knihovny samostatně
již bez doprovodu rodičů a zcela
orientovaně si dokázali vybrat tu
správnou knihu.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Trénování paměti
Změňte v názvu ulice jedno písmeno a získejte tak nová smysluplná slova (je také možné změnit délku
samohlásky):
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ V ZÁVORKÁCH
MÚDRÁ (Modrá)
BAŤOVKA (Barovka)
ZBRODEK (Zárodek)
POLNÍ (Potní, Dolní,...)
SÉČKA (Léčka, Céčka, Dečka, Bečka, Selka, Tečka,...)
VRBKY (Vraky)
KRÁTKÁ (Krotká, Vratká, Krajka,...)
U Lesa (U Lasa, U Losa)
Zlaté písky (Zlaté pásky)
Vzpomeňte si na co nejvíce obcí okresu Hodonín (Hodonínsko, Kyjovsko, Veselsko), které
Spojte jméno starosty s okolní obcí (městem):
ukrývají ve svém názvu nějaké zvíře:
Rohatec			
Dubňany		
Vacenovice		
Hodonín		
Milotice			

Ing. Jana Bačíková MBA.
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D
Mgr. Josef Levek
František Tříska
Mgr. Milan Lúčka

ODPOVĚĎ: Vlkoš, Kozojídky,
Čejkovice, Sobůlky, Mouchnice,

Ježov,

Labuty,

Vymyslete smysluplná slova libovolné délky tak, aby bylo vždy zachováno první a poslední písmeno:
K
O
R
D
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K
Mgr. Zdeněk Gloz
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Tajemný křupík

Z

ajímavou indicii mně při
získávání informací o flóře
Dúbravy poskytl ratíškovický rodák žijící v Plzni Miroslav Dekař.
Týkala se výkupu hub v obci koncem třicátých a začátkem čtyřicátých let 20. století. Různé lesní
plodiny (houby, léčivé byliny i jiné
jedlé plody) v té době vykupoval
Josef Vychodil na Mokrých Řádcích. A je snad dobře, že jeho dcera Františka dnes Foltýnová mně
mohla poskytnout celou řadu cených poznatků a vzpomínek. Mezi
jinými i to, že se na jaře u nich vykupoval „křupík", který se vozil do
prodejen v Moravské Ostravě.
Z toho názvu se stala záhada.
Mnoho lidí v obci „křupík" připravovalo, někde na způsob špenátu,
u Koplíků „Petřáků" na omáčku,
svým způsobem to byl velikonoční
pokrm, ale co se to vlastně konzumovalo - nikdo nevěděl.
Byl to vlastně opak paní Colombové. Tu nikdo neviděl, ale všichni
věří, že existuje. Z „křupíku" celá
řada hospodyněk připravovala
pokrm, dokonce se i vykupoval,
spousta lidí jej viděla, takže existoval, ale nikdo neznal, co to přesně vlastně je. Znali jej u Mináříčků - Marie Mráková, Jakub Kuba
Foltýn, Hanka Sasínková a další.
Vševědoucí Google mě nasměroval do Mutěnic - tam tak říkají
pěťouru maloúbornému (v Ratíškovicích je to „smradlena"), do
Bořetic a Vranovic, kde v tamních
Zpravodajích byla zmínka o sběru
i použití, ale přesnější identifikace
žádná i přes dotazy a vstřícnost
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z jejich strany. Ve Vlkoši podle
Lukáše Lattenbergera se tak říká
„tlustému Janovi", což je šrucha zelná „portulák", stejný název znají podle Emika Šťastného
i v sousedních Vacenovicích.
Velice
významným
místem
v tomto pátrání se nakonec stala ulice Posvátná. Jednak
tam bydlí Anežka Šuralová za svobodna Koplíková,
u nichž se to jídlo připravovalo a jednak bývalá „lesní žínka" Jindřiška Blahová - Balousová původem ze
sousedních Milotic. Jindra
naštěstí rostlinu zná a do
dneška konzumuje, ale jak jinak než pod názvem „křupík". No
ale co čert nechtěl, má problémy
s chůzí, přesto byla ochotná zaúkolovat Hanku Chvátalovou,
aby až to poroste, pár výhonků
přinesla. Před Velikonocemi už
jsem je měl doma, ale na určení
to nebylo průkazné. Přesto právě
vnučka Anežky Šuralové, Eliška
Šťastná, působící jako dendroložka v muzeu ve Znojmě, požádala
muzejního botanika Radomíra
Němce o určení. Ten podle zaslaných fotografií otipoval, že by se
mohlo jednat o rod silenka. Takže
zpátky (nebo poněkolikáté) na Google, který uvádí
kvetení (na přesnější určení) této byliny na květen až
říjen a až na závěr stránky
„bomba". V jediném odkaze
tam psala Míla Šimáčková,
že jejich babička z toho dělala špenát a ona jako dítě
špenát vůbec neznala, jen
takto upravenou silenku
nadmutou. A že ten pokrm
nebyl tak mlandravý jak
ze špenátu. I nastalo chození po Rúdníčku (protože
už byl měsíc lásky), stonek
s poupaty také Jindře Han-

ka přinesla, to ale pořád ještě nebylo průkazné, až 23. května jsem
objevil první tři rozvinuté květy
(vypadají jak „baňkové rukávy"
na dámských halenkách, nebo
na vlčnovském kroji). V té době
už jsem po lese jezdil i s foťákem a tak první tři snímky byly
na světě. Následovala další
elektronická
komunikace
a potvrzení, že ten tajemný
„křupík" (já jej znám i pod
názvem „vrzulík"- ty listy
při tření mezi prsty vržou)
má botanické pojmenování silenka nadmutá Silene
vulgaris. Což potvrdil nejen
botanik znojemského muzea, ale
i zámecký zahradník ze Štiřína,
Václav Větvička
Aby ani pozorní čtenáři Zvonu
„neumřeli hlúpí", požádal jsem neteř Elišku, pro změnu Příkaskou
o ilustraci, jak vlastně ten „křupík vrzulík", vlastně ona silenka
vypadá. Takže v Dúbravě pokvete
až do října a upozornění, ty listy,
co se konzumují, jsou kořenité jen
pokud rostlina nerozkvete, pak už
jsou odporně hořké. Takže „křupíkový" špenát až na jaře 2018.
Několik perliček na závěr. Při
získávání informací jsem se dověděl, že (podle obecní policie) paní
XY údajně z toho připravila tatínkovi špenát, ale že to vůbec nebylo
jedlé, protože to smrdělo i chutnalo po mýdle. No bodejť - velice
podobná je mydlice lékařská a ta
má mýdlovou chuť. A etnograf
Václav Frolec se ve své diplomové
práci Hmotná kultura v hornické
oblasti dubňanské z roku 1958 o
„křupíku" také vůbec nezmiňuje.
À propos, silenka patří mezi hvozdíkové rostliny, v lesích rostou její
další sestry a pěstuje se na záhoncích i skalkách.
Vašek Koplík
a Eliška Příkaská
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Raftovačka na Hliníku 2017

P

roběhla, a to v neděli 25. 6. od
14 hod., jako obvykle na „Béleš
bíči“ na Hliníku. Počasí bylo vynikající - vedro jak sviňa, a přesto
se do letošního klání přihlásilo
pěkných 6 domácích a 1 přespolní
tým z Vracova. První tři týmy byly
jako obvykle odměněny chutný-

mi cenami a první a poslední tým
obdržel navíc putovní keramické sochy s vodáckou tematikou.
Jen tak pro zajímavost - jedna
ze sošek bude vystavena na obci,
nebo v senátní kanceláři. Dále
bych chtěl zmínit nový tým „Konec roku“ složený z učitelek, kte-

rý zaslouží pochvalu za perfektní
„dres-code“ a za odvahu. Doufám,
že po jejich vzoru se i ostatní profesní a zájmové skupiny vzchopí a poctí příští Raftovačku 2018
svou návštěvou.
Palis

výsledky
1. Obhájci
2. Zbytek světa
3. Americká
4. Ponorka do 600
5. 100-kill
6. Konec roku
7. Letní sběr

Hugo, Ondra, Tomáš, Dominik, Přema, Mira
Palis, Peťka, Bob, Šakal, Obroda, Tony
Rada Panák, Petr Přibiš, Viktor Kotásek, Jirka Krist, Tomáš Sukup, Šakal
Essmo, Vilda, Hošík, Staňa, Renek, Peťa (posádka z Vracova)
František Květoň, Karel Květoň, Radovan Zelinka, Lukáš Králík, Michal Dobeš, Evžen
Lenka Ilčíková, Vendula Masaryková, Michaela Příkazská, Katka Uhlíková, Blanka Kotásková, Jitka Slezarová
Petřáčka, Anička Gajdíková, Anička Hubáčková, Anička Opluštilová, Milada, Fill

03:04:00
03:08:00
03:17:00
03:23:00
03:26:00
03:29:00
03:37:00

NECKY-áda na Jezérku
se po mnoha letech letos bohužel nekonala, a to
z důvodu nízkého stavu vody v Jezérku.

VERNISÁŽ PROBĚHNE V PÁTEK 7. ČERVENCE 2017
V 17 HODIN
OTEVŘENO SOBOTA A NEDĚLE 14 - 17 HODIN
JINAK PO DOMLUVĚ NA TEL. 778 499 946
VÝSTAVA POTRVÁ DO 30. 7. 2017
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Namaluj ornament...
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