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Regionální soutěž
verbířů

P

restižní soutěž o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku zavítala 26. 5. 2018
právě k nám do Ratíškovic. Tanečnímu umu - verbuňku, který se právem v roce 2005 zapsal
do Seznamu světového dědictví UNESCO, kde jsou zapisovány jak hmotné památky, tak i památky nehmotné tradiční kultury
z celého světa.
V Ratíškovicích se tedy sešli
verbíři kyjovského Dolňácka, aby

tak mezi sebou porovnali hlavně
své taneční kvality. Celkem se
v kategorii mladších představilo
šest dětských verbířů.
O to větší radost máme, že právě ve dvou dětských kategoriích
vyhráli bratři Adam a Lukáš Tomečkovi, kteří postoupili do národního kola dětských verbířů.
Škoda, že se v Ratíškovicích nenašel žádný dospělý verbíř, který
si mohl alespoň okusit tuto soutěž.
Pokračování na straně 11
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OBEC
Rada obce č. 100
ze dne 23. 4. 2018
Rada obce:
- souhlasí, aby výběrové řízení
na dodavatele stavby Cyklostezka
Hodonín - Ratíškovice provedl
Mgr. Pavel Jurečka,
- rozhodla o opravě rampy ve
svahu vodní nádrže Hliník, kde
jsou instalována vodní čerpadla,
práce provede firma Zámečnictví
Stokláska,
- seznámila se s cenovou nabídkou
na přeložku vodovodního řadu
u zamýšlené stavby Komunitního
domu pro seniory,
- souhlasí s využitím cvičebny
v budově obecní knihovny pro
místní oddíl gymnastiky,
- souhlasí s pronájmem a postavením stanu pro Okresní radu junáka na Littneru, kde se má konat
skautské Jamboree,
- projednala stavební záměry
občanů, které byly projednány na
stavební komisi,
- seznámila se se zprávou
hospodaření ZŠ a MŠ Ratíškovice
za I. Q. 2018,
- schválila výroční zprávu o činnosti Osvětové besedy Ratíškovice,
- zmocňuje společnost MIX MAX
- Energetika, s.r.o. k zajištění
prodejních cen přebytků elektrické
energie dodávané do distribuční
sítě pro rok 2019 a ke sjednání
nákupních cen elektrické energie
a zemního plynu pro odběrné
místo Baník Ratíškovice pro
následující období,
- souhlasí s pronájmem travnatého hřiště v areálu Baník Ratíškovice za účelem konání okresních
soutěží starších a mladších hasičů, dorostu a mužů,
- projednala možnost zpevnění
vinohradnických cest za Slavínem
stavebním recyklátem,
- projednala záměr prodeje hasičského auta Tatra T 815 CAS 32.
Rada obce č. 101
ze dne 14. 5. 20187
Rada obce:
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele stavby
Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice,
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Rada obce...
- projednala administrativu výběrového řízení na odstranění sedimentů ze dna Jezérka,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK v rámci dotačního programu
Podpora boje proti suchu a zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018,
a to na odstranění sedimentů ze
dna Jezérka,
- vzala na vědomí zprávu auditora
o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017,
- souhlasí s nákupem nové gastro
lednice do Restaurace Sport,
- souhlasí s nákupem nového
kontejneru pro obecní multikáru,
- souhlasí s podáním žádosti
na pronájem pozemku parc. č.
2797/17 v k.ú. Ratíškovice u Státního pozemkového fondu Břeclav,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a   firmou Air technology ve věci
servisní činnosti ve Spolkovém
domě Ratíškovice,
- souhlasí s přijetím štafety
Mírového běhu v Ratíškovicích na
hřišti ZŠ,
- seznámila se s harmonogramem
plesů v plesové sezoně 2019,
- stanovila jednotnou cenu za
ubytování v ubytovně Baník Ratíškovice,
- seznámila se s probíhajícími jednáními ve věci zamýšleného zrušení železničního přejezdu v Rohatci kolonii.

Rada obce č. 102
ze dne 28. 5. 2018
Rada obce:
- na základě tří podaných cenových nabídek rozhodla, že smlouvu o díle ve věci odbahnění Jezérka provede firma Likol spol. s r.o.,
která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s podpisem smlouvy
na dodávku elektrické energie pro
Baník Ratíškovice, s.r.o. na rok
2019 a 2020 a s firmou Innogy
Energie s.r.o.,

- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci projektu Restaurování pomníku obětem 1.
světové války v Ratíškovicích ve
výši 37 500 Kč mezi Obcí Ratíškovice a JMK,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci akce 50. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice ve výši 54 000 Kč
mezi Obcí Ratíškovice a JMK,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na realizaci projektu Verbíři
2018 Ratíškovice ve výši 44 000
Kč mezi Obcí Ratíškovice a JMK,
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna z Moravské zemské
knihovny v Brně na podporu nákupu knih,
- bere na vědomí výroční zprávu
o činnosti Obecní knihovny Ratíškovice,
- bere na vědomí informace z kontroly České školní inspekce na ZŠ
a MŠ Ratíškovice,
- bere na vědomí výroční zprávu
bytového družstva Rabyd,
- bere na vědomí informace o střetu zájmů a GDPR,
- souhlasí s pokračováním administrativy na realizaci akce zpevnění lesní cesty „Mlýnská“, jež
by měla být spolufinancována ze
Státního zemědělského intervenčního fondu,
- souhlasí s rozšířením sítě rozhlasu na křížení ulic Cihlářská
a Sportovní.
Rada obce č. 103
ze dne 11. 6. 2018
Rada obce:
- projednala výsledky prvního kola
výběrového řízení na dodavatele
prací na akci Cyklostezka Hodonín
- Ratíškovice,
- schva luje př ijetí f inančního
daru od Ing. Bc. Anny Hubáčkové ve výši 5 000 Kč pro Osvětovou
besedu Ratíškovice na pokrytí náRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

kladů spojených s 50. ročníkem
Mezinárodního festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích,
- schvaluje smlouvu mezi Obcí Ratíškovice a Jihomoravským krajem ve věci dotace na nákup nového hasičského auta CAS ve výši
1 mil. Kč,
- vzala na vědomí informace o volbách do obecních zastupitelstev,
- projednala rozpočtové opatření
č. 1/2018 Osvětové besedy Ratíškovice,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv nájemcům v bytovém domě č. p. 101 v ulici Ulička
a v DPS,
- projednala administrativu výběrového řízení na realizaci akce
„Zvýšení kategorie lesní cesty rekonstrukcí stávající LC ST067
v Ratíškovicích“,
- bere na vědomí zamítavé rozhodnutí MMR ČR ve věci dotace
na výstavbu Komunitního domu
seniorů v Ratíškovicích,
- bere na vědomí metodiku Ministerstva spravedlnosti ČR k zákonu o střetu zájmů,
- souhlasí s pronájmem kuželny
pro zápasy KC Hodonín,
- schvaluje smlouvu mezi Obcí Ratíškovice a Městem Hodonín o dofinancování sociálních služeb,
- souhlasí se zapůjčením drezíny
pro Mikroregion Ždánicko a Babí
lom.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky
Adam Kundrata
Martin Vaško
Štěpánka Příkaská
Ellie Bohunová

Uzavření sňatku
Jakub Kratochvíla a Simona Ligačová

Z našich řad odešli...
Josef Novák			
Otto Tanhäuser		
Štěpánka Voříšková 		
Žofie Jánošová		
Josef Gajdík 			
František Foltýn		

89
74
89
88
76
57
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Spomínka na Jošku Gajdíka
Už dohrály husličky,
už sú ve futrály.
Kanú na ně slzičky
z očí, co zaplakaly.
Odešel huslista,
odešel kamarád.
Ten, co měl dočista
víno aj spěv rád.
Tož, Joško, na cestu předlúhú,
z keréj sa nevrátíš k nám,
pod nebem modrým aj s duhú,
mosíš sa vydat sám.
		
Vojta Koten

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

POLICIE

Z deníku obecní policie
DUBEN 2018
6. 4. Přijetí oznámení v 15:30
hod. od operačního střediska
Policie ČR, že potřebují poskytnout
součinnost u pana XY, který se měl
pokusit o sebevraždu. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení spolu
s PČR Dubňany a RZS z Hodonína
hlídka OP poskytla součinnost
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

ve věci vyšetřování údajné
sebevraždy. Pan XY po souhlasu
se svými blízkými byl následně
odvezen do psychiatrické léčebny
do Kroměříže.

na místo byli muži zkontrolování.
Jednalo se o muže z Hodonína,
kteří neměli peníze na autobus.
Hlídka OP je následně vykázala
z obce.

17. 4. Přijetí oznámení v 10:00
hod., že po ulici Vítězná se pohybují dva muži a od kolemjdoucích
ptají peníze. Po příjezdu hlídky OP

19. 4. Přijetí oznámení v 15:00
hod., že v ulici Zlaté písky dochází
k podomnímu prodeji. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno, že
Strana 3

k podomnímu prodeji nedochází,
protože prodejce má předem
domluvené schůzky se zákazníky
a od domu k domu nechodí.
23. 4. Přijetí oznámení v 15:15
hod., že v ulici Ulička u domu
č.p. 101 leží nějaký muž. Po příjezdu hlídky OP na místo určení
byl spatřen muž, jak sedí na chodníku. Hlídka OP požádala muže
o občanský průkaz, jednalo se
o pana XY z Kyjova. Na dotaz hlídky OP, co tady dělá, uvedl, že „je
strašně unavený a chce jet domů“.
Hlídka OP jej následně poučila
a pomohla mu přivolat taxi a muž
poté následně odjel domů.
KVĚTEN 2018
1. 5. Přijetí oznámení ve 3:20
hod., že u smuteční síně se pohybují 2 osoby s baterkami. Po
příjezdu OP hlídky na místo určení bylo na parkovišti u hřbitova
spatřeno vozidlo Audi combi oranžové barvy, v kterém se nacházela
jedna osoba. Hlídka OP o celé záležitosti informovala PČR Dubňany,
která se poté dostavila na místo
a celou záležitost si převzala.
6. 5. P ř i j e t í o z n á m e n í v e
22:45 hod., že dochází k rušení
nočního klidu v lokalitě „Muzeum

Z OBCE

N

aše soukromé i veřejné životy jsou ve stále větší míře
zaplevelovány předpisy, příkazy
a zákazy. Byť jsou tyto regule vytvářeny demokraticky zvoleným
parlamentem lidí s vůli konati dobro, buduje se svět, v němž
se nedá svobodně žít. Z kuřáků
fajek a doutníků se stávají pouStrana 4

ve vagóně“. Po příjezdu hlídky
OP na místo se zde nacházela
mládež. Hlídka OP mládež poučila
o správném chování a poté mládež
z místa odešla.
9. 5. Dohled na přechodu pro
chodce v ulici Vítězná a Dědina.
Obchůzky okolí lokality MŠ
U Jezérka, místního hřbitova a ZŠ
v Ratíškovicích. Noční služba,
dohled nad dodržováním nočního
klidu v obci, kontrola objektů
v obci.
12. 5. Přijetí oznámení ve 21:20
hod. od PČR Dubňany, že
potřebují poskytnout součinnost
v ulici Sportovní před Spolkovým
domem, kde mělo dojít ke rvačce
mezi účastníky svatby, která
probíhala v jeho prostorách.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení byla již na místě RZS
Hodonín a hlídka OP spolu s PČR
Dubňany pomáhala poskytnout
pomoc při odvozu a uklidnění
agresora pana XY, trvale bytem
Veselí nad Moravou, proti kterému
muselo být použito donucovacích
prostředků. Hlídka OP po celou
dobu vyšetřování případu poskytla
PČR Dubňany a RZS Hodonín
součinnost a pomohla při jeho
eskortování do nemocnice Kyjov.
Přijetí oznámení od operačního

střediska PČR ve 23:55 hod., že
dochází k rušení nočního klidu
v hospodě na Baště u rybníka
Hliník. Po příjezdu hlídky OP spolu
s PČR Dubňany hlídka OP poskytla
součinnost PČR Dubňany, která si
celou záležitost převzala.
Přijetí oznámení od paní XX
ve 2:55 hod., že dochází k rušení
nočního klidu z prostor Spolkového
domu v ulici Sportovní. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že hudba hrála z malého
sálu, kde došlo k otevření oken
při oslavě srazu ročníku 1968
(padesátníků). Hlídka OP se poté
vydala celou záležitost uklidnit
a po domluvě s jejími účastníky
byla
hudba
ztlumena.
Celá
záležitost byla řešena domluvou.
17. 5. P ř i j e t í o z n á m e n í v e
21:40 hod. od PČR Dubňany, že
potřebují vyrozumět rodiče pana
XY, který měl dopravní nehodu
mezi Vacenovicemi a Vracovem.
Hlídka OP poté odvezla jeho matku
na místo nehody.
24. 5. Přijetí oznámení v 18:30
hod. od rybářské stráže, že potřebují poskytnout součinnost v lokalitě rybníka Hliník.
TF & PK

Úřední to deska
liční vyhnanci, GPRD komplikuje
pod pohrůžkou milionových pokut
informovanost i o obecním dění,
stavební řízení nadále je složitější
a časově delší než samotnou stavbu postavit… O tom, že byrokracie
– vláda úřadu narůstá, svědčí i to,
že naše úřední deska již nestačí.
Mnoho lejster, málo plochy. Navíc
ta musí být přístupná z důvodu
nediskriminace a transparentnosti 24 hodin, a to znamená, že
i v noci musí být osvětlená. Než
ohradit obecní úřad dalšími nástěnkami – úředními deskami,
přistoupilo vedení obce k instalaci
elektronické úřední desky, která
umožní vkládat všechna data bez
další spotřeby papíru a tiskařské
černi. Tato úřední deska, na jejíž
pořízení byly vynaloženy náklady

ve výši 190 000 Kč, je umístěna
v podloubí radnice nalevo u hlavního vstupu. Přijďte si elektronicky
zalistovat, v nabídkovém menu je
toho hodně: od vyhlášek, rozpočtů,
přes výpisy ze zastupitelstev až po
informace o exekucích. Ne mnohdy pěkné to počtení. A počtěte si,
neb neznalost vyhlášek a předpisů
neomlouvá. To je důsledek gramotnosti a byrokracie.
RŠ
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Deratizujeme, flikujeme

S

příchodem jara, či popravdě řečeno dle teplot a bouřek léta, byly v obci zahájeny
práce na opravách místních
komunikací. Všemu předcházela deratizace kanalizací. Pak byl
zabetonován velký potkaní vstup
do kanalizace u hasičárny. Poté pracovníci Správy a údržby silnic provedli vysprávky výtluků
a opravy výraznějších nerovností. Nejtvrdším ořechem je oprava poklopu do vodovodní šachty v zatáčce Na Smyku, který se
propadá a dělal do doby, než se
celý provizorně zaasfaltoval, ran-

P

racovníci stavební firmy
Stavební Plus pokračují v pracích na přístavbě základní školy. Je vystavěno obvodové zdivo
1. podlaží i pohledová vnitřní nosná zeď ze spárovaných betonových
tvárnic. Nevšedním stavebním
počinem byla instalace 6 dubových kmenů, které jsou nosnou
konstrukcí stropu. Tyto kmeny
pocházejí z obecních lesů na Hrbově, které pokácel v únoru loňského roku František Bábík, a to
za pomocí silného jeřábu, který
složil celý strom tak, aby se hlavní
větve nepolámaly. Následně byly
stromy částečně ořezány a přepraveny do prostor skladů Na Vlastě.
Zde byly zbaveny kůry a povrchově obroušeny a chemicky ošetřeny
proti dřevokazným škůdcům. Po
osazení těchto kmenů se vybudovalo bednění stropu a následně

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

dál zvučných bubnů. V rámci
přípravy této akce byly znovu zabetonovány dvě dešťové vpusti.
Nyní je ve výrobě speciální poklop
do vodovodní šachty. Výměna
poklopu a nové položení tvrzeného asfaltu bude probíhat při
uzavření této křižovatky. Práce
budou znamenat omezení provozu, zvýšenou dopravní zátěž
v ulicích, kde budou přesměrovány objížďky, nicméně je třeba
se obrnit trpělivostí, neboť oprava
zatáčky Na Smyku, kde velké kamiony mnohdy zatáčí smykem, je
nezbytná.
RŠ

Stromy prorůstající školou

byl strop zabetonován. Souběžně
s betonářskými pracemi probíhá
vybudování plytkého „poldru“, kde

bude sváděna dešťová voda z části
střech celého školního komplexu.
RŠ
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Dálnice D55

obzvlášť trpí. Všichni zúčastnění,
ať už z ministerstev dopravy, místního rozvoje nebo životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic,
vyjádřili svou podporu pro tuto
stavbu a já jen doufám, že se přípravy brzy překlopí i do realizace.

V

pondělí 18. června se v Senátě projednávala petice na
podporu urychlení stavby dálnice
D55 (v současné době 1/55 Hodonín – Uherské Hradiště). Jde
o komunikaci, která je velmi důležitá jak pro Jihomoravský, tak
pro Zlínský kraj, a o jejím povolení se jedná více než 30 let. Petici
už podepsalo téměř 17 000 občanů, hodně jich bylo ze Strážnice,
která velkou intenzitou dopravy

Ing. Bc. Anna Hubáčková

„Těžba štěrkopísku na Hodonínsku“

D

ne 13. června 2018 se uskutečnila v Poslanecké sněmovně tisková konference k tématu
„TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU NA HODONÍNSKU“.
Za Senát a svůj volební obvod
Hodonínsko jsem na této tiskové
konferenci nemohla chybět, této
kauze se aktivně věnuji
již několik let. V loňském
roce jste se zapojili i Vy
podpisem petice za ochranu zdroje pitné vody. Za
Senát na tiskové konferenci vystoupila paní
senátorka Jitka Seitlová
a za Poslaneckou sněmovnu předseda poslaneckého klubu KDU ČSL pan
Jan Bartošek. Do Prahy také přijeli starostové
z našeho regionu, a to
paní starostka z Dolních
Bojanovic Eva Rajchmanová, paní starostka ze
Strážnice Renata Smut-
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ná a pan starosta ze Bzence Pavel
Čejka. Starostové přijeli s heslem
„Je potřeba napnout všechny síly
a bojovat společně! Mnoho času
již nezbývá!“ a „Štěrků se nenapijeme!“
Nejen na Hodonínsku chybí
voda, ale i v celé České republice

je nyní srážkový deficit. Chybí více
jak 100 srážkových dnů a situace
s chystanou těžbou štěrkopísku
a potenciálním ohrožení zásobení
vodou více jak 140 tisíc lidí je velmi znepokojující. Ohrožení zdroje
pitné vody těžbou může způsobit
nedostatek pitné vody nejen v naší
obci, ale na celém Hodonínsku. Toto téma bylo
předneseno i v Senátu na
veřejném slyšení dne 28.
března 2018.
Co je od té doby nového?
Dopady sucha pokračují dál. Na Hodonínsku
napojujeme na centrální
vodovod další obce, které
postupně o vodu přichází, například na Horňácku. Přestože dopady klimatických změn a sucha
jsou jasně viditelné, Ministerstvo životního prostředí těžbu štěrkopísRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

ků, která rozhodně nemůže být
označena za veřejný zájem, povolilo, a to mělo k dispozici nejen
odborné posudky, ale i stanovisko
nezávislé odborné státní organizace České geologické služby, která jasně označila záměr těžby
za neakceptovatelný. Soukromá
osoba pan Jampílek má už podanou žádost o stanovení dobývacího prostoru a je před povolením
těžby! Je správné dávat přednost
penězům před veřejným zájmem?
Peněz ani štěrků se skutečně ne-

napijeme.
Co bude dál?
Pravděpodobně v průběhu srpna bude tato problematika projednána na zasedání Senátu. S kolegyní Seitlovou pevně věříme, že
v Senátu dojdeme k závěru, který
konečně přinutí Ministerstvo životního prostředí, aby vzalo realitu ohledně sucha a ochrany
pitné vody vážně. V rámci řízení u Obvodního báňského úřadu
pak budou obce včetně naší obce
Ratíškovice a VaK Hodonín podá-

vat odvolání a potom už nezbývá
nic jiného, než se obrátit na soud!
V průběhu soudního řízení budeme dokládat znovu znalecké posudky prokazující, že těžba štěrků ohrozí náš zdroj pitné vody ve
Bzenci, znova bránit pitnou vodu
pro nás všechny a jak říkají starostové našeho regionu, bojovat společně o správný rozsudek
ve prospěch veřejného zájmu, ve
prospěch občanů, ne soukromníka, v soudním řízení!
Ing. Bc. Anna Hubáčková

Vitráže ratíškovického kostela
v restaurátorské dílně

R

atíškovický kostel je
nejvýraznější historickou
a architektonickou dominantou
obce. Kostel je místem bohoslužeb
a obřadů (křest, svatba, pohřeb),
které se dotýkají mnohých, jsou
místem naděje i pokorného přijetí
osudu.
Nemusí to být jen praktikující
věřící, ale jenom kolemjdoucí,
aby zjistil, že fasáda kostela
dožívá. Na severní straně lodi
dochází k plošnému opadávání

nesoudržných omítek, na profilech
architektonických článků (římsy,
leseny, šambrány) jsou patrny
hloubkové praskliny. Je jenom
otázkou času, kdy se opadávání
omítek urychlí.
Vzhledem k významnosti této
stavby a prostoru je připravována obnova vnějšího pláště kostela. Jelikož půjde o akci finančně
náročnou, je nutno postupovat
etapovitě. Před samotnou
obnovou fasády je nezbytné
pro-

vést rekonstrukci venkovních
kovových okenních rámů s tím,
že jednosklo bude nahrazeno ditermem a restaurování vitráží (vitrají), které jsou s kovovými okny
spojeny a jsou na řadě míst mechanicky poškozeny. Práce na restaurování byly zahájeny, restaurování provádí Tomáš Mitvalský
z Brna, který je držitelem licence
Ministerstva kultury ČR pro restaurování. Záměrem farnosti je
ještě letos realizovat statické zabezpečení zdiva u sakristie s oratoří, které vykazuje trhliny. Statické zajištění by mělo být provedeno
sponováním.
Jelikož jde o finančně náročné
práce, zažádala farnost o finanční
podporu. Žádostem vyhověla
Nadace ČEZ, Jihomoravský kraj,
Obec Ratíškovice a Ministerstvo
kultury ČR. Dofinancování výše
uvedených prací, které mají být
dokončeny v letošním roce, musí
zabezpečit farnost. Již v této chvíli
se přičinili někteří farníci i místní
spolky a věnovali na opravu
kostela finanční prostředky. Za to
všem patří poděkování.
PhDr. Radim Šťastný

Navštivte obecní webové s tránky

www.ratiskovice.com
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Ratiškovjáci v Kramolíně poprvé

V

loňském roce jsme ke stému
výročí narození ratíškovického
rodáka parašutisty Jaroslava Kotáska odhalili před radnicí pomník připomínající jeho
oběť nejvyšší. Součástí pietního
aktu byla i přítomnost velení
22. základny vrtulníkového
letectva z Náměšti nad Oslavou.

Od velitele této základny plk. gšt.
Ing. Miroslava Svobody jsme letos
obdrželi pozvání na vzpomínkovou akci k uctění památky členů
paradesantní skupiny SPELTER,
jejímž členem byl i Jaroslav Kotásek, která byla vysazena ze 4.
na 5. května 1944 u obce Kramolín (okres Třebíč). Vzpomínkové
setkání nedaleko této obce, jehož
jsme se zúčastnili poprvé, proběh-

lo v místě seskoku, kde byl v roce
2011 vystavěn na počest mladých
hrdinů kamenný pomník. V době,
kdy se více dojímáme osudy
smyšlených televizních seriálových hrdinů z Ordinace či Ulice,
než životy a smrtí skutečných lidí,
je takových setkání třeba.
RŠ

Pochod po stopách Oldřicha Pechala

P

ochod po stopách Oldřicha Pechala se pro nás již stává tradicí. Je to již šest let, co jej chodíme.
Tehdy Vojta Šustek přišel s nápadem, že bychom mohli zkusit
projít trasu, kterou Oldřich Pechal
sám prošel po svém vysazení 28.
března 1942 z obce Gbely do rodné
vsi v Osvětimanech. Na první štre-

Strana 8

ku jsme vyšli v pětičlenném složení. Díky panu Čárskému ze Gbel,
místnímu písmákovi, jsme měli
to štěstí navštívit místo vysazení
skupiny ZINC i místa, kde skupina strávila první noc na půdě tehdejšího Slovenského štátu.
Z Gbel jsme se tehdy vlakem
přesunuli do Skalice a pak již

pěšky do moravských Sudoměřic
a Petrova, kde jsme na březích
potůčku Radějovky hledali místo,
kde byl Pechal zadržen německými
celníky, z kteréhožto zadržení
se dostal až poté, co oba celníky
zastřelil.
Odtud naše kroky byly
nasměrovány na železniční stanici
v Rohatci, kde jsme poblíž vždy
spávali. Druhý den jsme došli
k železnici, buď do obcí Bzenec,
nebo Vlkoš. Odsud jsme se
přesouvali do Chřibů, kde jsme
strávili poslední noc našeho
putování a přes Vřesovice se
vracívali domů. Tak to bylo až
doposud. Již loni však nastala
změna. A to díky Liboru Tomanovi
z Ratíškovic.
Asi v únoru loňského roku mně
kdosi volal v tom smyslu, že je
z Ratíškovic a že by rád ke stému výročí narození Jaroslava Kotáska, člena výsadku SPELTER,
v obci inicioval postavení pomníku. Samozřejmě jsem s uvedenou
aktivitou souhlasil a slíbil pomoc.
Vyplynulo z toho první setkání
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

s Liborem a užší spolupráce. Jen
tak mimochodem jsem mu tehdy
řekl, že kolem Ratíškovic chodíme
Pechalovu štreku. Libor se toho
jako velký nadšenec pro tyto věci
chytil a v červnu loňského roku se
vydal po stopách Pechala s námi.
A z toho vznikla opravdu záslužná iniciativa, která byla korunována hned dvěma úspěchy. 31.
července se totiž podařilo odhalit
v Ratíškovicích pomník Jaroslavu
Kotáskovi a letos v květnu u Gbel
paraskupině ZINC. A to ve velkém
stylu. V pátek 18. května jsme byli
přijati primátorem města Gbely na

místní radnici. Pak jsme přejeli ke
kostelu, kde počátek výsadkové
operace ZINC připomíná mramorová deska, a nakonec jsme jeli
do polí směrem na obec Kopčany,
kde asi nejblíže k místu výsadku
u polní cesty byl za přítomnosti
představitelů obcí Gbely a Ratíškovice odhalen betonový pylon,
který počátky operace ZINC bude
připomínat.
Po večeru, který jsme strávili na
Liborově sklepě v Ratíškovicích,
mně Libor sdělil: „Volal mně
pan Čárský. Ptal se, zda ještě
mám formu, podle které se dělal

pomník pro ZINC. Řekl jsem,
že ji mám. Měl radost, protože
potom řekl, že by to stálo stejným
způsobem připomenout i konec
operace STEEL, a tím Oldřicha
Dvořáka, který u obce Radošovce
na Slovensku přišel o život.“
Máš tedy, Libore, zase co na
práci. A my ti ve tvé záslužné práci
přejeme plno elánu, síly a poděkování.

Vlastislav Janík,
účastník pochodu

AKCE

Košt 2018
open air podvanácté, na trávě potřetí

O

konání místní výstavy vín
znovu na travnaté ploše Baníku bylo rozhodnuto už hned po
skončení loňského koštu. Přesto
se ozývaly hlasy, proč to neudělat
na krásném novém letním parketu. Předpovědní servry hlásily
krásné počasí, a tak nebyl důvod
ani uvažovat o tomto místě, které
by, jak nakonec ukázala návštěvnost, vůbec nepojmulo takové
kvantum lidí.
Ale pojďme pěkně od začátku.
Hodnocení 1079 vzorků, 2. největší počet, pouze v roce 2016 bylo
více – 1100, proběhlo již podruhé ve velmi pohodlných prostorách na ochoze sálu Spolkového
domu.

Po loňských zkušenostech
s nízkou účastí hodnotitelů, jsme
tento počet vzorků rozdělili k 29
stolům. Tak se ovšem stalo, že
u některých komisí bylo i přes 40
vzorků vín! Kdo ale mohl tušit, že
dorazí 93 osob? Ihned po prezenci
byl vydán pokyn do kuchyně
připravit o 10 porcí guláše víc.
V „koštovú“ sobotu naznačovalo počasí, že bude vysoká návštěva. A také byla – 1587 označených
dospělých příchozích je nový rekord. Byl to pěkný pohled na plně
obsazené stoly, spoustu rozložených dek a skotačící ratolesti na
skákacím hradu. Krásné a teplé
počasí způsobilo, že z koštu zbylo
jenom 80 litrů vína, a to stánkaři

nestačili čepovat pivo a připravovat pochutiny. Jediným záporem bylo velké dusno u chladicích
boxů ve stanech. Pro příště bude
třeba při takovém počasí stavět
stany, pokud to lze, bez bočních
stěn. Všechna čest a pochvala nalévačkám a nalévačům, že to vydrželi.
Závěrem je třeba poděkovat
Osvětové besedě, pracovní četě,
obecnímu úřadu a fotbalovému
klubu za podporu této stále více
a více náročnější akce.
Jiří Hubáček st.

autor: J. Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018
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CM Malena nezahálí

K

oncem školního roku máme
s žáky vždy dost hraní. Jako
dříve CM Náklo, tak nyní CM Malena hraje na všech pravidelných
akcích v Ratíškovicích. V měsíci
květnu to byl Den matek, zpestřili jsme program při sázení
Lípy svobody, kde zároveň
s nejmladšími houslisty
zazněla i oblíbená Masarykova píseň Ach, synku,
synku. Na konci května
bojovali v místním Spolkovém domě verbíři z Kyjovska o postup do finále
na MFF Strážnice, a proto
jsme pro uvolnění napjaté soutěže zahráli v čase
porady přísné poroty prvně s cimbálem. Začátek
června jsme zahájili velkou
akcí Namaluj ornament,
kde jsme za vskutku teplého počasí doprovázeli
všechny vystupující složStrana 10

ky - MŠ Sluníčko, Dětský folklorní soubor, 6. třídu ZŠ, veselou
Školní družinu i „legální" tvorbu
místního sprejera. Pravidelným
hostem jsme se stali i na akci mužských sborů Zpívání pod Náklem

v areálu sklepů Slavín. Na Akademii pro Afriku jsme opět doprovodili několik vystupujících složek.
Jelikož na akcích všichni
hrajeme a nemáme foto z každého vystoupení, tak se Vám alespoň pochlubíme
našimi novými civilními
outfity z dílny malířky
Lenky Jurečkové ze
Bzence, na které jsme
si poctivě šetřili celý
rok a s výsledkem
jsme velmi spokojeni,
posuďte sami ...
P.S. Rýsuje se i vystoupení na začátku srpna
na NF Milotice v pořadu
o sběrateli lidových písní Františku Sušilovi.
Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Pokračování z titulní strany

M

ezi třinácti verbíři z Vracova, Svatobořic-Mistřína,
Dubňan, Kyjova, Milotic, Vacenovic zvítězil Milan Pokorák
z Kyjova, který si zajistil postup
do finále na verbířskou soutěž
do Strážnice. Všem verbířům
blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Poděkování za organizaci patří Obci Ratíškovice a za finanční
podporu Jihomoravskému kraji. Velký dík za ceny pro dětské
verbíře patří hlavně The Candy
Plus, s.r.o., Rohatec, Stabila ČR
s.r.o., Haluzice a ostatním dobrovolným dárcům.

ADAM TOMEČEK

Jana Koplíková

LUKÁŠ TOMEČEK

Národní kolo soutěže
dětských verbířů

S

e koná každoročně v Uherském Hradišti během dětského
folklorního festivalu Kunovské léto. Národního kola se
účastní kluci ze všech regionů Moravského Slovácka.
V kategorii 10 - 12 let zvítězil Adam Tomeček a získal tím možnost a čest představit se na MFF ve Strážnici v jednom z nejvíce
atraktivních pořadů celého festivalu, a to ve Finále o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku dospělých. Dětští vítězové
všech tří věkových kategorii zde již nesoutěží, jsou jen hosty tohoto verbuňkového klání.
Adamovi gratulujeme!

K

do chtěl zažít pěkný večer
plný tance, zpěvu, ale i dobrého vína, míchaných nápojů, měl
možnost navštívit 1. květinový
bál v Ratíškovicích. Šlo o zbrusu
novou akci, kterou jsme mohli
uskutečnit v prostorách Spolkového domu v Ratíškovicích. O tom,
že se v Ratíškovicích nové akce
rodí ve velkých bolestech, svědčila i samotná účast. Ale ti, kdo se
nebáli na novou akci přijít a chtěli
se hlavně od plesové sezony zase
pobavit, měli tu pravou možnost. Večerem hudebně i modeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Květinový bál

rátorsky provázel DJ
Cliché z Brna. DJ na slovo vzatý, kterého nezaskočila
ani paní starostka Zlatými střevíčky. O předtančení se postarala skupina Classic z Hodonína pod vedením pana Stanislava
Chovančíka a kdo se chtěl naučit právě těmto ladným tanečním krokům, měl mimořádnou
možnost. Pro přítomné byla připravena 1. minilekce tance samby a kubánského tance cha-cha.
S krátkým představením přišly
Květinový bál pozdravit i ratíš-

kovské mažoretky v podání seniorek, za což jim patří velký dík.
Na Květinovém bále v programu
zazpívala semifinalistka soutěže
Česko Slovenská SuperStar 2011
Zuzana Kosírová. Kolem půlnoci
byly slosovány vstupenky o ceny
a vyhlášena královna Květinového
bálu. Z losovacího klobouku byla
vylosována královnou bálu paní
Ivana Příkaská, které dodatečně
blahopřejeme.
Strana 11

Za květinovou výzdobu posíláme vřelý dík paní Janě Příkaské, Ireně Konštandové a všem dalším
sponzorům a dárcům. 											

Namaluj ornament

J

iž pátým rokem se naše obec
zapojila do happeningové
akce vyhlášené Jihomoravskou
komunitní nadací. Nejprve to byla
akce Cimbály na ulici a v dalších
letech se k cimbálům připojila
i akce Namaluj ornament. Dětem a mládeži chceme přiblížit
prostřednictvím této akce naše
kulturní dědictví. Výborným počinem letošního ročníku bylo
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spojení ornamentu se streetart
výtvarníkem Petrem Kováříkem,
který nejenže na velkém plátně vytvořil slovácký ornament,
ale přítomným barevnými sprey
vyzdobil trička, která si přinesli. Již druhým rokem v rámci
regionální výchovy se zaměřila
paní učitelka Petra Sukopová na
tancování skočné s žáky 6. třídy. Výuky se letos ujala Martina

Smaženková s Jirkou Kováříkem.
Své pěvecké kvality předvedly děti
z družiny pod dohledem Danky Mokré a s tanečními krůčky
se představily i děti z Mateřské
školy Sluníčko pod vedením pana
učitele Švidroně a paní učitelky
Kudrové. Spolu s dětským souborem si na jevišti mohly zatančit
a zazpívat děti, které měly dostatek odvahy a chuti.		
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Ú

činkující bravurně doprovázela cimbálová muzika Malena, která měla svou premiéru
s cimbálem. O tom, že se dětem
akce líbila, svědčila i hojná účast.
Pro všechny děti byly připraveny
sladkosti, které věnovali sponzoři
a dárci. O krásnou výzdobu areálu se postaraly děti z mateřských
škol. Velký dík patří Míše Čučkové, která je odbornicí na ornamenty na slovo vzatou a dětem
se věnovala v rukodělné dílničce,

kdy si mohly namalovat ornament na plátěnou kabelku, nebo
jen tak pro radost. Vytvořit ornament z víček plastových lahví byl
nápadem Zdeňka Glose. A tak se
v příštím roce pokusíme o vytvoření megaornamentu právě z tohoto
materiálu. Oblíbený button neboli
placku bylo možno vyrobit u paní
Klimešové. Možností namalovat
ornament bylo tedy nespočet, třeba i na obličej. Všem jmenovaným, ale i sponzorům, dárcům,

organizačnímu týmu, zvukařovi
patří velké díky za to, že jim nejsou lhostejné tradice, které jsou
předávány z generace na generaci. Pokud si budete chtít přiblížit
atmosféru letošní akce Namaluj ornament, zhlédněte video na
YouTube Namaluj ornament Ratíškovice 2018, které připravila
Karolína Foltýnová.
Jana Koplíková

Ratíškovice v senátu

Děkujeme paní senátorce, starostce Ing. Bc. Anně Hubáčkové za pozvání na IV. Krojované slavnosti
v Praze ve Valdštejnské zahradě 20. 5. 2018.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018
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FOTOGALERIE
Den matek

Divadlo – Popudinské Močidlany
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Koncert ZUŠ
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Spomínání na Ratiškovský košt 2018

U

ž nám to pomáli zalézá pod
kožu a stává sa zvykem, že
s příchodem jara sa těšíme na poslední dubnovú sobotu. To už vječinú bývá teplo a slunko svítí celý
deň. A to je také deň, gdy místní
svaz zahrádkářů a vinařů chystává výstavu vín. Aj tento rok byla
příroda milostivá a slunko dalo
pocítit silu svojích paprsků. Ale
než je možné sa pochválit s tým,
co v bečkách dozrálo, je to dlúhá
cesta obrúbená kumštem a trpělivosťú a semtam aj sakrováním, jak
sa vinaři pasujú s nekonečnýma
nástrahama při pěstování a výrobě vína. Vinařský rok začíná za
mrazivých pátečních večerů, gdy
sa partyja majitelů vinných sklepů pravidelně scházává u nekerého z nich, aby pokoštovali vína
podlé odrůd. Semtam sa aj pospírajú a pohádajú. Ale to bývá k prospěchu věci a ze sporů si berú pro
sebe poučení, čemu dat přednosť
a čeho sa vyvarovat. A při tychto
večeroch už sa aj rodijú nápady,
jak narychtovat košt, co vylepšit
a čemu sa vyhnút.

SENIOŘI
5. května seniorky zvládly dvě
vystoupení za jeden večer. První
v Mikulčicích na „Májovém setkání“ seniorů. V 18 hodin vyjely
v ratíškovických tričkách a šátcích reprezentovat Ratíškovice.
Na hudbu Josefa Hančla zatančily
s deštníky své vystoupení mažore-
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Předpovědi počasí na konec
dubna byly velice pěkné, proto nebylo žádných pochybností o tem,
že aj letošní košt bude na zadním
trávovém hřišti. A dyž sa při zběru
vzorků vín v pátek 20.4. pořadatelé dopočítali až k číslu 1 126 (počet je aj s prezentačníma vzorkama), bylo jasné, že to bude jeden
z najúspěšnějších ročníků. Hned
v nedělu, 93 koštmajstrů (tady sa
mosíme omlúvit Liborovi Tomanovi, kerého sme zapomněli zapsat),
keří byli rozdělení do 29 komisí
udělilo vínom body, aby sa vinaři mohli pochválit, kerý má teho
šampijóna, lebo esli to, co vyrobil,
može vylét do kolají. Ale zdá sa,
že všecko dobře dopadlo – po koště v sobotu 28.4., neostálo skoro
nic! Velice pěkné počasí a slunko
povyslékaly z děvčat tlusté svetry
a daly jim možnosť, aby sa mohly pochválit tým pěkným, co celú
zimu skovávaly pod kabátama
a nafúknutýma bundama. Obětaví pořadatelé počítali se všeckým. Pro děcka nachystali skákací hrad, pro tych, co při popijání

Éj, dobře sa píjává
bílé aj červené.
Pomáli, po dúškoch, ale né rázem.
V ušách dvojitý tón huslí
ať ešče vyhrává,
než dopadnu na zem.
S pohárkem plným až po okraj
v objetí děvčate …
Oči rukám slibujú:
my už sme viděly,
aj vy sa dočkáte.

dostanú hlad, zajistili občerstvení
a pro kluků a děvčice, kerým při
koštování svítily oči jak kocúrom,
aj pár neosvětlených míst, aby si
to mohli mezi sebú vyříkat z očí do
očí lebo z ruky do ruky. A k takovéj krásnéj pohodě pro 1 600 hostů navíc vyhrávala cimbálová muzika Mařenky Ostřížkovéj, kerá tú
spěněnú krév ešče vjec rozbúřila.
No, a potom si nevypijte!
		
Vojta Koten

Vystoupení seniorů
tek, které mělo nemalý úspěch. Po
odtančení rohateckých a mikulčických seniorů začala taneční zábava, která byla přerušena losováním tomboly. I v této kategorii byly
ratíškovické tanečnice úspěšné.
Po losování odjely do Ratíškovic,
a to na „Květinový bál“, kde měly

druhé vystoupení večera. Obě dvě
vystoupení zvládly seniorky na výbornou. Poděkování za pozvání,
patří jednak do Mikulčic, a i Janě
Koplíkové ředitelce Spolkového
domu v Ratíškovicích.
Růžena Šeďová
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Výlet do Čejkovic
17. května byl výletní den pro seniory, a to do nedalekých
Čejkovic. Po exkurzní návštěvě do
výroby BIO čajů a potravinových
doplňků v Sonnetoru s možností
nákupu se uskutečnilo malé posezení v místní kavárničce. Následovala další exkurze, a to do
vinných sklepů Templářů. Tady
jsme měli možnost ochutnávky vín
i s výkladem a zakoupení značkového vína, což někteří
účastníci rádi přijali. Obě návštěvy jak

v Sonnetoru, tak
i u Templářů dopadly na výbornou.
Při dojezdu zpět
do Ratíškovic, se
někteří senioři zúčastnili, obřadu
sázení lípy před
Obecním úřadem
v Ratíškovicích. Tři
akce v jednom dnu
- úžasné.
Růžena Šeďová

Setkání
16. června si připomněli ratíškovičtí hřibaři svého patrona sv. Víta. Na Slavín pozvali dlouholetého garanta
houbařských výstav emeritního pracovníka brněnské
mykologické poradny Aloise Vágnera. Připomněli si
také jeho naprosto neuvěřitelných 79 let, kterých se
v těchto dnech dožívá. Spřádali též plány na letošní
výstavu, kdy budou připomínat 40 let od uspořádání
té první.
Lojzo, mnogá ljeta a ať máme spokojené návštěvníky
na výstavě.
Vašek Koplík

Joška Novák
15. května 2018 jsme se ve smuteční síni v Ratíškovicích rozloučili s panem Jožkú Novákem, který celý život zasvětil ratíškovické
kultuře a zvláště jeho milované
dechovce. Pan Jožka Novák se narodil 24. 5. 1929 v Rohatci a po vyučení začal pracovat na Baťovce.
Jeho organizační schopnosti však
nezůstaly dlouho nedoceněny.
Když se hledal na kulturák
do Ratíškovic ředitel, byla
to ta nejlepší volba, kterou
vedení Jihomoravských lignitových dolů udělalo. Pod
jeho vedením na kulturním domě to bylo nespočet koncertů, zábav, výstav
a dalších akcí. Podporoval
ze všech sil kroužky hudební skupiny, které pracovaly
pod kulturním domem.
Ale vrátím se k roku
1968, tehdy se sešla parStrana 16

VZPOMÍNKA
ta muzikantů, kamarádů,
aby si tehdy zahráli jen tak
pro radost. Jistě netušili, že dávají základy mezinárodnímu festivalu dechových hudeb, jehož
organizačním ředitelem byl pan
Joška Novák téměř 40. let. Díky
němu je právě tento festival
označován za „Moravský Kolín“.
Je mi upřímně líto, že se tohoto

svátku již nezúčastní, ale zároveň
je mi velkou ctí, že jsem mohla od
tohoto člověka získat cenné zkušenosti a rady. Pan Novák stál u zrodu festivalu, který znají nejen posluchači, muzikanti, zpěváci naší
republiky, ale proslavil se i v zahraničí, odkud každoročně přijíždějí nejen muzikanti, ale i spousta
jeho návštěvníků. Jeho krédem
bylo hlavně hrát pro lidi písničky, aby potěšily srdce.
Pan Joška Novák v roce
1975 spolu s panem učitelem Joškú Ištvánkem zakládají v Ratíškovicích tehdy ojedinělý mládežnický
kolektiv s názvem Veselá
muzika. Odchovanci Veselé muziky dali pevný základ
v roce 1983 ratíškovické
Dolance.
Není snad v Ratíškovicích muzikanta, který by si
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ve Veselé muzice nezahrál. Veselá
muzika rozdávala pod jeho vedením radost nejen při obecních
akcích, ale zúčastňovala se i zahraničních vystoupení, např. ve
Francii, Slovensku, Švýcarsku.
Se svojí Veselou muzikou natočil
i dvě CD, která budou na pana
Nováka již vzpomínkou. Byl velmi

potěšen z toho, že muzikantskou
a kapelnickou štafetu od roku
2012, kdy jej přemohla nemoc,
převzal jeho vnuk Joška.
Pane Nováku, děkuji Vám za
práci v Osvětové besedě, ale i ve
Sboru pro občanské záležitosti, jehož jste byl dlouholetým členem,
za rady, které jste rozdával, za

obětavost, za to, že ratiškovická
muzika a festival mají své dobré
jméno, děkuji za zástup muzikantů a zpěváků, které jste vychoval,
za tradice, které jste pevně udržoval, za čistotu kroje na kterou jste
dbal. Na Vaše organizační a pedagogické kvality nám zůstanou pěkné vzpomínky.
Jana Koplíková

Madame Stephanie

V

neděli 27. května opustila
naše lidské společenství ve
věku požehnaných téměř devadesáti let paní Štěpánka Voříšková.
Její životní osud by vydal možná
na několik Zvonů, přesto se pokusím o velmi zkrácenou verzi.
V roce 1920 měli ve Velkých
Pavlovicích svatbu Štěpán Staněk
a Marie Čapková. Počátkem dvacátých let to nebyla jediná rodina,
která se už i se synem Josefem
vystěhovala do Francie. Tam se
jim ve vesnici tvořící dnešní předměstí Lyonu narodila dcera Marie.
20. prosince 1928 rozříšilo rodinu
děvčátko, pro které vybrali jméno po tatínkovi Štěpánka
a o tři roky později i Anna,
které však říkali Hana.
Po vychození školy za II.
světové války šla Štěpánka pracovat do blízkého
statku. Mužských rukou
tehdy moc v zemědělství
nepracovalo, proto zvládala nejen práce s koňskými potahy, ve chlévě, ale
i ty ruční na poli. Tatínek
i bratr byli v té době nasazeni na nucené práce
do Vídně, kde už bylo časté bombardování a nálety
a bylo snadné utrpět zranění i přijít o život. Protože to do Francie
bylo přes půlku Evropy, slíbili si,
že po válce budou na sebe měsíc
čekat v tatínkově rodišti. Štěstí jim
přálo, válku ve zdraví přežili, ale
zpátky už se jim jaksi nechtělo.
Proto vyrozuměli rodinu, ta vše, co
mohla, ve Francii prodala a vydala
se do Československa. V pohraničí na Břeclavsku, Mikulovsku
i Znojemsku se stali novými hospodáři i ratíškovičtí, stejně jako
v Pavlově, kde začala rodina Staňkova hospodařit na novém. Mladá
Štěpánka byla nejen pracovitá, ale
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i pohledná a temperamentní tanečnice a nezřídka se stávalo, že
jí šohaji pomáhali s prací na poli,
aby ona mohla k muzice.
Už byl vzpomenut vztah Pavlov a Ratíškovice a ratíškovičtí
fotbalisté hrávali v Pavlově přáteláky. Po zápasech odehraných
v neděli odpoledne bývaly i taneční zábavy. Voříšci mají rytmus
v krvi, a tak nebylo divu, že jednomu z nich (křídlovák a kapelník Antonín byl vynikající útočník a střelec, Vašek také hrával
v útoku i záloze a bubeník Jara
„Ben Barka" středního obránce
a úspěšného hlavičkáře a Franta

„Karaša" brankáře. „Karaša", protože za Hodonín chytával hospodský Karašinský, a to byl Frantův
vzor.), Frantovi to s temperamentní Štěpánkou „pasovalo" a jeho
„čézeta" mohla pak jezdit do Pavlova i bez řidiče. Nezůstalo jen
u návštěv a tancování a 23. října
roku 1948 spolu vyšli na společnou cestu životem jako manželé.
Možná dřina v zemědělství, možná zdravotní indispozice, to byly
důvody k doporučení lékařů, aby
se paní Štěpánka léčila v lázních.
V Karlových Varech dvakrát v rodině zaklepala vrána na okno a do

kolébky položili nejprve Danu
a o dva roky později i Marii. Rodiče
to táhlo zpátky na Moravu, nějakou dobu bydleli v Pavlově, pak se
na Baťovce uvolnil byt, otevíral se
i nový důl „Cé", a tak se všichni
koncem roku 1956 přestěhovali
do Ratíškovic.
Tady se paní Štěpánka rozhodla pro svou původní profesi - práci
v JZD. Pracovala i v hodonínské
„trojce“ cihelně. Její sousedka
Marie Sukopová provozovala
i s manželem Jindřichem hostinec
na Obecním domě na „Komunáli“
a ta ji přivedla mezi obsluhující personál. Možná i několik knih
by šlo napsat z historek této
hospody, ale jedno soucítění měla paní Štěpánka
i s kolegyní „Rozkou" Mackovou. Po jedenácté večer
přijížděli chlapi z Tomáše
i havíři z odpolední z „Céčka" a ti měli u nich vždycky přednost při obsluze.
Snad to není pomluva, ale
u „Komunálu" končívaly
i poslední večerní (noční?)
autobusové spoje a řidiči
si také dali „jedno" a pak
paní hostinskou i s kolem
odvezli na Baťovku, kde
řidiči spávali „na Svobodárce".
Určité výtky z vedení „Ráje" (restaurací a jídelen) o nedodržování pracovní doby si vždycky obě
zdůvodnily.
Při navazování družby s francouzským Vouziérs, kterou v Praze stvrzoval i tehdejší prezident
Francois Mitterand, byla jednou
z podmínek i komunikace, tlumočení a překládání. Osobnost paní
Štěpánky to zaštiťovala a ona pak
překládala v Ratíškovicích i ve
Francii. Jednou se před odjezdem
autobusu s hrůzou zjistilo, že oficiálního tlumočníka „nět" a paní
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Štěpánka absolvovala tuto cestu
jen s nejnutnějším, protože „jela
z fleku".
Ve svém volném čase ráda zvelebovala zahrádku a její
květiny mnohokrát ratíškovické robečky obdivovaly. Častokrát se také
na ni obracely s prosbou o výzdobu v kostele a nutné je k její cti
konstatovat, že nikdy neodcházely
s prázdnou. Svou lásku spravedlivě dělila mezi čtyři vnuky a dva
pravnuky.
Přestože její zdraví vlastně nikdy nebylo stoprocentní, ještě po
dožití osmdesátky aktivně tlumočila, (byla i držitelkou ratíškovické pamětní medaile), ale pak
přibývalo neduhů a ubývalo sil.
Díky obětavosti dcery Marie a celé
rodiny, mohla závěr života prožít
s těmi, které milovala a kteří jí její
lásku vraceli.
Paní Štěpánko, madame Stephanie (jak jí naši francouzští
přátelé říkali, a ti nejdůvěrnější
dokonce Phani), děkujeme a au
revoir.

Rozlúčení s pani
Voříškovú
Už je to snáď desítky let,
dyž s Francúzama zrodila sa
družba.
Rudá tíseň už začínala bolet
a svoboda, rovnosť, bratrství
byla hlavní tužba.
Otevřela sa nám nová branka,
gde slunko nebudí sa, ale
zapadá.

K

Dobře sme ju všecí znali
a měli ju spolem rádi.
Jak dospělí, tak aj malí
a byli sme s ňú kamarádi.

Vojtěch Koten

Začátky ratíškovického kina

e „Komunálu“ v ulici Dědina
po celou dobu patřilo i kino. Ze
začátku filmovými fanoušky hojně
navštěvované, ke konci používané
jako místo pro koncerty „ZUŠky“
nebo Junácké akademie.
Ovšem první stálé ratíškovické
kino u nás bylo o několik let dříve
před postavením budovy Obecního
hostince. Už 18. 9. 1927 obecním
zastupitelstvem „jest schvalena
kino koncese pro obec Ratiškovice
všemi hlasi.“ Provozovatelem byl
místní čtenářský spolek „Pokrok“,
kterému kinolicenci vymohla
komise „Okresní péče o mládež“
v Hodoníně. Ta s její pomocí chtěla
„získati … nových příjmů a účelné
propagace promítáním diapositivů
zdravotních a poučných.“
O pronájem místností na provoz kina se ucházely dvě hospody
– č.p. 370 u Růžičků v ul. Řádky
(dnešní prodejna domácích potřeb Kovomat) a Julie Urbánkové
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Paní Štefka u teho stála,
dyž bylo třeba tlumočení.
To proto, že už jako malá
žila ve francúzskéj zemi.

V květnu ale zazněl umíráček
a poslední sbohem zahrály
varhany.
V našich dušách rozprostřel
sa mráček…
Adié, sbohem, „madam Stefany“!

Vašek Koplík

HISTORIE

Všeckých nás čekala čistá
stránka:
odhodit faleš a radovat sa,
paráda !!!

z č.p. 123 v dnešní ulici U Radnice (dnes potraviny u Tomečků).
V lednu následujícího roku zaslal
z Brna zemský prezident Bedřich
Remeš Okresní správě politické
v Hodoníně dotaz, komu budova
č.p. 123 náleží. Chtěl také vědět,
„zda by přestavba sálu této budovy na kinematografickou provozovnu vyžadovala značného nákladu“ a kdo tyto náklady ponese.
Brněnské úřady se také zajímaly
o to, „kdo má býti pověřen vedením biografu, zda jest to osoba, jež
vykonává trvalé funkce v Okresní
péči o mládež a kde osoba ta bydlí.“
8. června 1928 pak byla
uzavřena smlouva s „okresní péčí
o mládež v Hodoníně se strany
jedné a majitelem hostince č. 370
Janem Růžičkou se strany druhé
o pronájmu sálu při hostinci.“ Sál
byl pronajat na pět let za roční

nájemné 1 000,- Kč v pololetních
splátkách, hostinský pak „má
právo vždy jeden měsíc předem
vyžádati si od Okresní péče
o mládež v Hodoníně 6 – 8
kráte do roka uvolnění sálu ku
pořádání zábavy.“ Toto uvolnění
se vztahovalo pouze na soboty
a neděle, v ostatní dny byl sál
spolku libovolně k dispozici. Nájem
by trval i tehdy, pokud by byl
hostinec prodán jinému majiteli.
Smlouva byla ze strany majitele
hostince nevypověditelná, kdežto
Okresní péče o mládež měla právo
půlroční výpovědí smlouvu zrušit.
Pokud výpověď nebyla podána,
prodlužovala se smlouva „mlčky
na dobu 5 let.“ Čištění a udržování
sálu v řádném stavu měl na
starosti majitel hostince.
Veškeré potřebné adaptace ke
zřízení kina provedl hostinský na
své náklady a ty pak zůstaly jeho
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majetkem, oplátku za to mu pak
provozovatel kina „při pořádání
větších zábavních podniků zdarma
osvětlí sál.“ Úprava sálu pro
kinoprovozovnu byla vyčíslena
částkou 30 000,- Kč. Vedením
kina byl pověřen důvěrník
OPM (Okresní péče o mládež)
Antonín Kögel (r. 1874), lesní
v Ratíškovicích.
Povolení k promítání, tedy kinematografickou licenci, udělovala brněnská „Zemská správa
politická na Moravě.“ Ta ji „zamýšlí uděliti…. zaváže-li se, že
bude zaměstnávati v biografickém
podniku, pokud jednotlivé služby s jeho vedeným spojené nebudou vykonáváni pouze z ochoty,
jen válečné poškozence, že bude
předváděti především filmy obsahu lidovýchovného, že uspořádá nejméně dvakráte měsíčně
školská představení s poučným
programem jen za náhradu prokázaných režijních výloh a že
bude každý rok předváděti nejméně pět celovečerních programů, sestavených výlučně
z filmů domácího původu.“ Získáním
této licence na promítání v Ratíškovicích ztrácel spolek „jakékoliv
možnosti ku získání kinematografické licence pro jinou
obec.“
9. října 1928 proběhla prohlídka kinoprovozovny. Zúčastnil se jí komisař
okresní správy politické
v Hodoníně Dr. M. Horňanský, zástupce technické komise státního stavebního oddělení v Uh. Hradišti Ing. A.
Popelík, zdravotní rada okr.
politické správy v Hodoníně
Dr. Jan Tobiš, jako zástupce obce byl přítomen starosta Jan Macek, Okresní péči
o mládež zastupoval její tajemník Robert Klein a z Ratíškovic Martin Norek a hostinský Jan Růžička.
Podle zápisu komise „Dům čís.
370 jest přízemní, řadový, v zastavené části obce, ohnivzdorně krytý a jest majetkem Jana Růžičky,
který provozuje živnost hostinskou.
Síň rozdělena jest na dvě části,
v jedné jest nálevna s hostinskou
místností a obytné místnosti hostinského, v druhé jest sál a dvorní
křídlo s řeznickými provozovnami
a stájemi.“ Na dvoře byla také kuRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

želna. Sál, který měl sloužit pro
„kinematografická představení“,
byl 15,55 m dlouhý, 9,15 m široký
a počítalo se se 172 návštěvníky.
Parketová podlaha byla ve výši 15
cm nad úrovní dvora, šatna nebyla zřízena. Pro sezení byly použity
židle a lavice, „místa k stání nebyla zřízena.“ Budova byla osvětlena
elektřinou, kterou vyráběli benzinovým motorem s výkonností
4 HP (5,36 kW), umístěným společně s dynamem ve strojovně.
K vytápění se v sále používala litinová kamna. Ve dvoře byly „dva
sedadlové záchody oba s příchodem z pissoiru.“ Projekční komora
s půdorysnou plochou 4,60 m x
3,50 m byla postavena nad záchody a vcházelo se do ní ze dvora po
železných schodech.
Aby bylo provozování
kina schváleno, musely být
z bezpečnostních důvodů „dvéře
kolem klik uvnitř natřeny bílým olejovým nátěrem“, nade dveřmi „buďtež zřetelné nadpisy východ a nouzová světla červené barvy o jiném
světelném zdroji než bude použit
pro osvětlení v sále.“ Sedadla musela být navzájem spojena, aby nedošlo k jejich posunování a první

řada od projekčního plátna vzdálena nejméně 2,50 m. Elektrické vedení muselo být uloženo
v trubkách a osvětlovací tělesa
pouze nástropní, v projekční komoře navíc opatřena drátěným
košem. Po dobu představení byl
v sále zákaz kouření, a protože se
topilo, podlaha pod kamny byla
z nehořlavého materiálu a zeď kolem nich oplechována. Z dnešního
pohledu samozřejmá věc, která se

jeví jako kuriosní, je to, že podle
zápisu komise „vchod do záchodu
pro ženy budiž oddělen od záchodu
pro muže, záchody buďtež označeny dle pohlaví.“ Otvory v projekční
komoře byly opatřeny samočinně se uzavírajícími šoupátky. Pro
uhašení požáru tu byla nádoba
o obsahu 20 l, naplněná vodou
a plachta alespoň 2 m2 veliká. Pokud se topilo, byla tu také hlídka
hasičů.
V kině promítal „Martin Norek,
poštovní zřízenec, narozený v roce
1899“, který absolvoval kurs pro
promítače a musel složit předepsanou „kinooperatérskou zkoušku a mít potřebnou spolehlivost
a způsobilost.“ Filmy objednával
učitel a kronikář Jan Mikl, „obchodvedoucím při provozu kina jest
navržen důvěrník O.P.M. [okresní
péče o mládež] Antonín Kögel, lesní
v Ratiškovicích, nar. 1874 ve Vídni.“
Spolek zaplatil zařízení, a protože se začalo promítat v roce
1928, tedy v roce desátého výročí vzniku republiky, byl mu
dán název „Jubilejní kino OPM
v
Ratiškovicích.“ Prvním představením byl film
„Dobyvatelé
moří“, který byl promítán večer 28. října v rámci oslav.
V listopadu 1931 správa
Jubilejního kina žádá Okresní úřad v Hodoníně o „schválení ku přestěhování kina
z dosavadních místností… do
novostavby obecního domu
a hostince v Ratíškovicích čp.
100.“ V lednu 1932 byla konána prohlídka novostavby
a posuzována vhodnost místa k promítání. Podle posudku komise „novostavba jest
ohnivzdorně zřízena, stoji
v isolované polose… v okolí
její není skladišť s hmotami
výbušnými po případ snadno
zápalnými.“ Pro kinematografické účely se má použít „hlediště o podlahové ploše 15.50 m
x 10.00 m a světlé výšce 5.00 m.
toto jest hostinským a divadelním
sálem.“ Byla tu také šatna a projekční komora o rozměrech 5,50 x
3,08 m. Záchody byly přistavěny
k zadní frontě budovy a byly společné s hostincem. V hledišti bylo
11 řad sedadel po 10 místech a 1
řada s osmi místy, nejvýše však
mohlo být 179 sedadel, která byla
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připevněna k podlaze, a „místa k stání nemají býti zřizována.“
První řada byla vzdálena od projekční roviny 2,50 m a poslední
od zadní stěny 2,20 m. Nouzový
východ byl zřízen do chodby mezi
hostincem a sálem, ze které vedly
dveře do Uličky a na dvůr.
Osvětlení jednotlivých místností
„jest provedeno elektrické ze sítě
J.M.E. v Dubňanech“ a instalace
elektřiny už byla zřízena
v trubkách pod omítkou. Dál se
topilo v kamnech, promítací kabina
byla ohnivzdorná a vcházelo se
do ní po železných schodech
z ulice. Veškeré dveře se musely
otevírat na venek, musely být
viditelně označeny a při klikách
natřeny bílou barvou. Ve všech
místnostech pak „buďtež umístěna
vodou naplněná hygienická
plivátka“ a při promítání bylo
zakázáno kouřit.
Protože čtenářský spolek Pokrok neplatil požadované splátky
za provoz, musel se po soudním
zákroku kina vzdát. O licenci se
ucházela Jednota čs. Orla, která
o ni žádala už v roce 1927 a měla
„na mysli provozovati biografickou
licenci jedině za účelem výchovným, předváděním filmů mravně
nezávadných a nevedou ji žádné pohnutky výdělečné ani prospěchářské.“ Ta jí byla 15. května

Dúbrava XXI
Škrábaná cesta, Škrábaná alej
(57)
Jedná se o jednu z nejdelších cest
protínající napříč Dúbravu. Její
počátek je u Zbrodského rybníku
a Jarohněvické cesty, protíná
Kmínový chodník, Hovoranskou
cestu, státní silnici DubňanyHodonín, Deskovou, Kolnou,
Lužický chodník, pak pokračuje
značená žlutou turistickou
značkou, na kopečku protíná
silnici Ratíškovice - Hodonín,
Hoferskou a končí u Rohateckého
chodníku na Pasuňku.
Uhlisko (58)
Dnes už málokdo ví, že rodinné
domky švagrů - Pavelkovo a Matuškovo byly postaveny na UhlisStrana 20

1934 udělena a kino bylo přejmenováno na kino Orel. Filmy dál
promítal Martin Norek, správcem
se stal starosta Jednoty Petr Příkaský (nar. 1900), který je „úplně
zachovalý a spolehlivý jako odpovědný zástupce kina.“ Musela
však být ověřena „způsobilost
kinematografické provozovny“
a protože nové kino u nás chtěla
postavit i firma Baťa, ověřovalo
tuto eventualitu velitelství četnické stanice v Dubňanech.
V říjnu 1936 bylo kino ozvučeno
„aparaturou souprayy ASFA Brno“,
toto zařízení stálo asi 12 000 Kč
a Jednota tuto částku získala
upisováním podílů po 100 Kč.
V roce 1939 se licence vzdala,
jejím nástupcem v promítání se od
května stal farní odbor „Katolické
charity Ludmila“, který ponechal
z úsporných důvodů kinu původní
název OREL. Programem Charity
byla „učinná láska k bližnímu,
která zvláště v nynější době
nemůže trpně čekat, až jí někdo
svojí dobrotou podporování
potřebných umožní, ale podnikavým duchem vedena musí
sama obstarávati si stálé zdroje
příjmu pro svoje chudé. To jí má
umožniti kino, o jehož licenci žádá.“
Zástupcem a předsedou spolku
byl ratíškovický farář Emanuel
Valoušek, „kooperátorem“ se stal

po složení promítačských zkoušek
Oldřich Dobiáš (r. 1921).
Protože se jednalo o období
války, musely být včasně předkládány „censurní listy“, které
před každým promítáním ověřoval místní obecní úřad. Promítání filmů bez předchozí censury
bylo přísně trestáno. Jako zajímavost se dochoval seznam filmů z let 1936 – 1942, ve kterém
je vždy uvedeno jméno výrobce,
délka filmu v metrech, druh filmu (drama, veselohra) a jestli je
vhodný pro děti. V roce 1939 tak
ratíškovičtí diváci viděli film herce
a režiséra Rolfa Wanky Výdělečné
ženy, mohli se podívat na Falešnou kočičku s Věrou Ferbasovou
nebo na komedii U svatého Matěje s Járou Kohoutem, děti zase,
co dělá kreslený americký Králík
Osvald v rozhlase. Mezi dramata patřil na Mussoliniho popud
natočený Pád Kartága nebo film
Šejkův syn, ve kterém hrál Rudolph Valentino. V roce 1940 pak
překvapivě zhlédli životopisný film
o Františku Kmochovi To byl český muzikant, který vyzdvihoval
češství a národní hrdost.

Irena Bařinová

Místopis pokračování
ku. V dávných dobách se v těchto
místech, kde bylo i malé jezírko,
pálívalo v milířích dřevěné uhlí
a odtud vznikl tento název dokladující zpracování dřeva.

V roce 1952 zde pak byla vystavěna (Pavel Stříž - zedník) současná kaplička. Původní obraz měla

U Panenky Marie (59)
Toto místo se nachází na trojmezí bývalých panství hodonínského, milotického a bzeneckého.
V dnešní situaci jsou zde katastrální pozemky Ratíškovic, Vacenovic a Vracova. Cituji z publikace Miroslava Dekaře Čas zrození:
„Podle lidové pověsti se zde uzdravila vnučka milotické paní hraběnky, jíž dříve patřil dvůr Růdník.
Na místě, kde se tak stalo, byl na
stromě umístěn obraz Panny Marie, který je uschován a čeká na
zrestaurování.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

údajně nakreslit jeptiška Vojtěcha,
vlastním jménem Anděla Gajdíková z Ratíškovic, pocházející z rodu
Gajdíků, bydlících dříve u kostela
č. p. 105."
Chtěl jsem o této události zjistit něco bližšího a čekala mě celá
řada překvapivých faktů. Vnučka
milotické hraběnky Marie Aloisie zu Hardegg to být nemohla,
hraběnka končí svou pozemskou
pouť v roce 1919. Její nejstarší
syn „slovácký hrabě" Franz Karl
von Seilern-Aspang umírá svobodný v roce 1916. Jeho sestra Seraphina prožila svůj život v klášteře
a jeho bratr Julius měl svoje statky v Přílepech okr. Kroměříž.
Když přešlo panství Milotice na
Karlova synovce Dra. Ladislava
Seilerna a jeho manželku Antoinetu Laudon, rozšířila se rodina v roce 1918 o nejstarší dceru
Marii Henriettu (Marietta), v roce
1920 o Elisabeth Alici ( Elisalice),
později Terezii (Situ) a Karla Maxmiliána (Bubi). Sňatky všech byly
až po roce 1948 (Marietta dokonce až v roce 1976), takže ani z této
větve to žádná vnučka být nemohla. Připadá v úvahu jedině, že se
jednalo o některou z dcer.
Zmiňovaný obraz na pozinkovaném plechu namalovala Andělína Gajdíková narozená 1898 (+
1972), (jméno opsáno podle almanachu kostela) už jako řeholní
sestra Dcery Božské lásky s řádovým jménem Vojtěcha. Z těchto
zatím zjištěných faktů je zřejmé, že
to skutečně mohlo být uskutečněno jako dík za uzdravení některé
z dcer, nebo je původ umístění obrazu zatím nejasný. Při upřesňování civilního jména ctihodné sestry

Vojtěchy bylo zjištěno, že v matrice narozených je její jméno Angela. Takže u Gajdíků se 19. května
roku 1898 nenarodila trojčata Anděla, Angelína a Angela, jen někteří autoři si správné znění nejspíš
nezjišťovali.
K tomuto obrazu se váže i skutečnost, že jistý člověk do něj střílel
ze vzduchovky. A do čtrnácti dní
přišel o ruku při pracovním úraze.
8. září 2010 byl v těch místech
postaven (i s pomocí autojeřábníka Milana Matěje a zručnosti
Zdeňka Dudy a Ludvy Turkoviče)
a později (18. září) i požehnán duchovním správcem ratíškovické
farnosti Jiřím Čekalem kříž, iniciovaný hornickým střelmistrem
Jiřím Fridrichem ze sousedního
Rohatca věnovaný: „Mamkám,
matkám, maminkám.“ Na rea-lizaci a zpracovávání kříže se podílel i vnuk umělce Joži Úprky Jan
Úprka a spousta dalších vstříc-

Jak si děti z MŠ U Jezérka
užily týden dětí

B

líží se konec školního roku,
který uběhl v naší školce jako
voda. Abychom se s tímto rokem
rozloučili a udělali dětem radost,
přichystali jsme pro ně velkou
oslavu svátku dětí. Tato oslava
trvala celý týden a zahrnovala
výlety a aktivity, které si děti
moc užily a bavily je. Začátek
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týdne jsme přivítali skákáním na
nafukovacím hradě, který se nám
o zábavu postaral na celé jedno
dopoledne. Skotačit na hradě děti
začaly hned z rána a bavily se
skákáním až do oběda.
Další den jsme se vydali až na
Vlastu, kde ZERA uspořádala
úžasný a perfektně zorganizovaný

ných, ušlechtilých a dobrých lidí.
Při příležitosti výročí požehnání
kříže se připravuje na 8. září odpoledne i žehnání verše od básnířky Marie Jarošové ze Strážnice.
Pro verš se chystá místo napravo
od kapličky a je vyřezán do jilmového dřeva řezbářem Jaroslavem
Gromusem.
Lesní chrám
Posvátné ticho
Jen šum v korunách stromů
Pod svatozáří z větví
Kaplička
Lavice
Kříž
Jsi?
Nebo nejsi?
A pokud ano
Tak tady jsem Ti blíž.
Vašek Koplík

ŠKOLSTVÍ
den pro děti. Jako dárek jsme
dostali trička, a tak jsme na
procházce hráli všemi barvami.
S dětmi jsme pak plnili nejrůznější
zábavné úkoly, opět jsme si
zaskákali na nafukovacím hradě,
ochutnali výbornou limonádu
a fruko a za vzorné splnění těchto
úkolů si každé z dětí odneslo
balíček plný odměn.
Co by to ale bylo za oslavu bez
mlsání? Proto byla naše další zastávka jasná – cukrárna U KorStrana 21

dulky. Děti byly pozvány na výbornou kopečkovou zmrzlinu a my,
paní učitelky, jsme si pochutnaly
na lahodné kávě, bez které si už
dny na konci školního roku nedokážeme ani představit.
Nabiti novou energií jsme na-sedli další den do autobusu, který nás odvezl do hodonínské ZOO.
Na tento výlet jsme se všichni moc
těšili a myslím, že jsme si z něho
všichni odnesli krásné vzpomínky. Bylo krásné počasí a nic nás
v pozorování zvířátek a přírody kolem neomezovalo. Děti nejvíce zaujala malá kůzlátka, která mohly
krmit přes plot. Pozadu ale určitě
nebyli ani lvi a tygři, u jejichž výběhu jsme strávili opravdu dlouhý

čas a se kterými se nám podařilo
i krásně vyfotit. Jako památku si
děti odnesly malé figurky zvířátek
nebo se naopak zchladily výborným nanukem.
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. V námořním duchu se tak děti pomalu
loučily s naší školkou, což mnohé z nás velmi dojalo. Vzpomněla
jsem si, jak většina těchto dětí začínala navštěvovat školku stejným
dnem jako já. Dnes jsou to už tři
roky a my se s nimi musíme rozloučit. Když se na tyto děti, které

se mnou strávily moje těžké začátky a naučily mě, co toto povolání
obnáší, musím na ně být opravdu
hrdá, protože jsou to děti výjimečné, chytré a se srdíčkem na správném místě. Hned po pasování se
na zahradě naší mateřské školy
rozhořel oheň a táborák mohl začít. Děti si hrály, běhaly, skákaly,
jedlo se, pilo se a vzpomínalo na
všechno, co děti i rodiče s naší
školkou prožili. My doufáme, že na
to děti nezapomenou a hned, jak
dostanou první jedničku, poběží
nám ji co nejrychleji ukázat.
Za celý kolektiv MŠ U Jezérka
Barbora Kotásková

Pestrobarevný život
v MŠ Sluníčko

N

a příchod léta jsme se s dětmi moc těšili. Je to
období, kdy již trávíme více času venku, ať už na
vycházkách v přírodě, či při hrách na zahradě.
Mohli jsme si také vyzkoušet piknik v trávě při
oslavě ke Dni maminek. Tak trochu netradičně jsme
společně poseděli, zazpívali si a prožili společné pohádkové odpoledne s malými princi a princeznami.
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Všem se nám to moc líbilo a děti
si užívaly her a prostorů zahrad
naší mateřské školy. Jistě maminky potěšily i dárečky, které pro ně
děti s láskou vyrobily.
Tak jako každý rok jsme byli za
včeličkami u Kadlčíků. Dětem se
návštěva líbila a skoro každý byl
odvážný na to, aby si navléknul
kuklu a šel ke včeličkám blíže.
Pro děti je to vždy velmi zajímavé
a s radostí pozorují včelky.
Velké díky manželům Kadlčíkovým za pozvání a dárečky….
Týden radostí
Každý den se děti mohly těšit na
nějakou atrakci, zábavu, hry či
společné tvoření a dovádění.
Letos se nekreslilo pouze na
chodníky, děti si mohly vyzkoušet
nové moderní kreativní kreslení
pomocí stínů, tvoření otisků
vlastním tělem nebo malování
nohou.
Skákací hrad je vždy velmi
populární a děti se na něm
dostatečně vyřádily...
Počasí nám tento týden přálo
a výlet se moc vydařil. Každý se rád
vrací do ZOO. Pro děti je to úplně
jiná zkušenost a nezapomenutelný
zážitek, když jdou společně se
svými kamarády. Panovala prima
nálada, v autobuse se zpívalo
a v ZOO jsme dělali pravidelné
pauzy na svačinky, to děti bavilo
nejvíc
Na táboráku, plném indiánů
a indiánek, byla velmi dobrá účast.
Děkujeme rodičům za podporu
a za dobroty, které všichni přinesli.
Víme, že není lehké se utrhnout
od každodenní práce a povinností,
které na nás doma vždycky čekají.
Právě proto bylo příjemné se
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zastavit, popovídat si a třeba si jen
zazpívat u plápolajícího ohně.
Součástí týdne byla také Beseda o Africe. Děti se zájmem
pozorovaly videa a poslouchaly
příběhy o dětech z jiného kontinentu.
Děkujeme paní Kamile Kordulové za pozvání do cukrárny a za
výbornou mlsnotu, kterou pro nás
přichystala ke Dni dětí.
Tento rok také proběhla akce
Namaluj ornament, do které se
zapojila i naše mateřská škola.
Všechny děti pomohly s výzdobou
a předškoláci vystoupili s pásmem
„Pod šable“. Předškoláci také
obohatili kulturní program na
Akademii pro Afriku hudebně
pohybovým pásmem „Poletíme do
světa“.
A na závěr podrobněji o jedné
akci.
Začalo to jako na módní přehlídce. Do naší mateřské školy
Sluníčko byla dodána barevná
trička pestrých barev, a tak děti
zkoušely velikosti a vybíraly, která
barva se komu líbí.
V pondělí 4. 6. ráno jsme se do
těchto triček oblékli a po svačině
se veselý průvod našich dětí vydal
směrem k Vlastě. Zera Ratíškovice tu přichystala Dětský den. Na
místě už na nás čekaly studentky
s různými typy úkolů, které děti
s radostí plnily. Skákání v pytli, hod míčku do pyramidy, hod
kroužkem, slalom i chůzi na chůdách děti bezpečně zvládly.
Protože bylo hodně teplo, následovalo malé studené osvěžení
v podobě několika druhů mražených pochoutek. Všichni jsme se
vystřídali na stanovišti, kde nám

byla vytvořena okrasa, buď v podobě tetování na ruku nebo malování na obličej. Dovádění na
skákacím hradě bylo další atrakcí,
kterou děti velice uvítaly i v tom
velkém vedru. Přichystaná pitíčka
nikdo neodmítl. V samém závěru jsme se všichni vyfotografovali
a aby se nám dobře pochodovalo
zpátky do školky, každé dítě obdrželo balíček sladkostí. Za perfektní
přípravu celého dětského odpoledne i za darované koloběžky děkujeme vedení pracovníků Zery Ratíškovice.
21. června jsme se ve Spolkovém domě slavnostně rozloučili
s dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy. Doufáme, že se
jim bude ve škole líbit. Všem dětem přejeme krásné léto a hodně
radostí na dovolené s rodiči, či na
prázdninách u babičky a dědečka.
Jaroslava Bruce
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Školní družina

D

alší školní rok se blíží ke konci. Ve školní družině se budeme loučit s těmi dětmi, které jí už
odrostly, ale už teď nás těší, že většina dětí bude docházet i v příštím
školním roce a k nim ještě přibydou noví prvňáci.
Aby věděli jejich rodiče, děti
i ostatní příznivci, co všechno se
dá v družině zažít, tady je stručný přehled toho, co jsme podnikali
(nejenom) v tomto roce.
Na podzim jsme navštívili Junáckou klubovnu, jeli jsme na

Strana 24

výlet do ZOO v Hodoníně a na
exkurzi do Sonnentoru v Čejkovicích. Před Vánocemi jsme navštívili vánoční dílničky v sále Evropa.
Úspěšné bylo naše Vánoční zpívání v místním kostele. Každý rok
slavíme masopust s karnevalem
a na jaře vynášíme Morenu, jezdíme na tematické výlety do skanzenu ve Strážnici.
Nejlepší zpěváci se zúčastnili
pěvecké soutěže a vystupovali na
různých akcích, naposledy na
školní akademii.

Navíc jsme měli v tělocvičně
mobilní planetárium, zimní olympiádu, zúčastnili jsme se Dne linky 155 v Hodoníně. Mezi poslední akce patřil Pohádkový týden,
Šipkovaná a Dětský den pořádaný
společností Zera. Poslední tečkou
bude Plážový den, na který se děti
těší celý rok a už se stal tradicí,
která nám neomylně hlásí začátek
prázdnin.
Tak si je všichni zaslouženě
užijme.
Miluše Michenková
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Štafetový běh
PEACE RUN

V

pondělí 11. června 2018
ve 12.05 hod. přivítali v areálu základní školy za zvuku slavnostních fanfár Jana a Jakuba
Tomanových žáci, pedagogové,
široká ratíškovická veřejnost spolu se starostkou obce Ing. Bc. Annou Hubáčkovou účastníky mezinárodního běhu PEACE RUN
– Mírový běh. Jedná se o nejdelší
štafetový běh s hořící pochodní
probíhající přes více než 140 zemí
světa. Evropská část štafety dlouhá téměř 24 000 km vede přes 38
zemí, v únoru štafeta začala v Bulharsku a na podzim končí v Portugalsku. Posláním běhu je vytvářet
a šířit atmosféru přátelství, míru
a porozumění, je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo „MÍR“, což symbolizuje
mírová hořící pochodeň. Meziná-

rodní tým běžců
ji nese a předává všem, kteří se
chtějí k této myšlence připojit.
Mírový běh založil v roce 1987
atlet, filozof, umělec a indickoamerický myslitel Sri Chinmoy
(1931-2007), který službě ideálům
světového míru a harmonie věnoval
celý svůj život. Za vyjádření dobré
vůle, spoluúčast a vlastní úsilí
o rozvoj míru a harmonie ve světě
obdržela základní škola Děkovný
list (viz foto).
Základní škola dostala rovněž od pořadatele jihomoravské trasy nabídku mít své běžící zástupce přímo v etapě
Vacenovice – Ratíškovice. Školu
tak reprezentovali žáci Jan Horáček (9.B), Petr Horáček (9.B),
Josef Příkaský ml. (9.B) a Matěj

Gasnárek (7.A). Počasí bylo v okamžiku doběhu až „příliš ideální“ –
kolem poledne teploměr ukazoval
29°C ve stínu. Z účastníků mezinárodní štafety se největší pozornosti diváků těšil Carlos Alberto
Ramos De La Vega ze středoamerické Guatemaly (viz foto). Součástí akce byla v rámci doprovodného programu i výtvarná tvorba
– žáci měli za úkol prostřednictvím
malby nebo kresby graficky vyjádřit téma: „Co jim přináší Mír do
života“. Úkolu se zhostili žáci 2.A,
2.B a 6.A, nejlepší obrázky budou
vystaveny na závěrečném ceremoniálu v Lisabonu 8. října 2018.
PhDr. Josef Hanák

foto: T. Hanák
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Akademie pro Afriku

U

ž po deváté se v Ratíškovicích
konala Akademie pro Afriku.
Je součástí projektu Škola škole,
který organizuje neziskové občanské sdružení Bez mámy. V africké
Tanzánii je odhadem 2,5 milionu
sirotků, kteří přišli o své rodiče
kvůli nemoci AIDS, malárii, tyfu,
žloutence či infekcím z vody a potravin. Děti nemají peníze ani na
základní vzdělání, proto se péče
o tyto děti ujali i dobrovolníci
z naší republiky. Projekt funguje už od roku 2007 a podporuje
děti v oblasti vzdělávání, pracovních, sociálních i společenských
návyků. Bylo vybudováno centrum pro sirotky v Mahangu
a mezi osmi českými školami,
které se do této akce zapojily, je
i ratíškovická. V současnosti pomáhá finanční podporou školy pro
děti v Kise, která má sedm tříd,
průměrně 530 žáků a 10 učitelů
ročně. Byla ze všech škol v nej-

KNIHOVNA

S

talo se již hezkou tradicí, že
na konci školního roku probíhá v knihovně pasování prvňáčků
na čtenáře. Tomu předchází minimálně jedna organizovaná návštěva celé třídy, kde se děti seznámí
s prostředím knihovny a hlavně
zjistí, jaké krásné knihy jsou tu
pro ně připraveny.
Letošní pasování proběhlo
6. června, celkem bylo pasováno
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horším stavu a musela být vybudována
nová. Staví se postupně z darovaných peněz, výtěžek z loňského roku byl použit na
zednické práce a zasklívání oken. Nyní je
nutné udělat kvalitní stropy místo
současných plechových a izolovat
místnosti od deště a horka.
Při letošní akademii se vybralo
21 643 Kč. Zasloužily se o to svým
vystoupením děti z obou mateřských škol, gymnastky a mažoretky společně s tanečnicemi z orientálního kroužku a aerobicu.
K tanci a zpěvu dětí z národopisného souboru a školní družiny zahrála cimbálová muzika Malena.
Pod vizitkou VAMP Dance Studia
se představily taneční skupiny
Lentilky, Happy Dancers a G-league. Školáci prodávali své výrobky
a návštěvníci se mohli osvěžit v ka-

várničce Afrika, kde se k pravé africké kávě podávalo čajové pečivo,
které děti upekly. Celým programem provázela Eliška Bednaříková a Adam Opluštil.
V loňském roce se vybrala
pro africké děti na Akademii a vánočním jarmarku rekordní částka
33 523 Kč a o tom, nač jsou peníze
použity, informují na besedách zástupci nadace. Velký dík patří ratíškovickým učitelkám Mgr. Janě
Lovečkové a Mgr. Janě Melichárkové, které se o patronát nad dětmi z Tanzánie starají od samého
začátku.
Irena Bařinová

Pasování prvňáčků
na čtenáře
35 dětí. Na památku obdržely pamětní list, čestnou průkazku do
knihovny a knížku, která je vždy
napsána konkrétně pro tento účel.
Tentokrát se děti začtou do knihy
autorky Evelíny Koubové Bráchova bota.
Prvňáčci jsou nejvíce nadšení
návštěvníci knihovny. Vždycky si
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

přeju, aby jim to vydrželo co nejdéle.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Virtuální univerzita třetího věku

D

vacet devět studentů z řad
seniorů (z toho dva z Hodonína) zdárně ukončilo letní semestr na téma „České dějiny a jejich
souvislosti“. V období od února do
dubna studenti zhlédli šest zajímavých videoprojekcí v přednáškovém sále knihovny. Na základě
samostudia pak museli vypracovat z každé přednášky kontrolní
test. I obávaný závěrečný test z celého studia nakonec zvládli všichni bez problémů. Za odměnu nás
čekal Závěrečný seminář.
Virtuální univerzita třetího
věku je organizovaná Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a ta
pro úspěšné absolventy každého
semestru pořádá ve spolupráci
s některým konzultačním střediskem zmíněný Závěrečný seminář. Jde o slavnostní ukončení semestru pro posluchače z více konzultačních středisek
v daném regionu. Cílem vzájemných setkání je neformální výměna studijních zkušeností se
spolužáky z jiných středisek, ale
také seznámení se s představiteli
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fakulty. Nezanedbatelnou složkou
je i poznávání místních kulturních
a přírodních zajímavostí.
Náš první Závěrečný seminář se
konal ve Valašských Kloboukách.
I když jde o nepovinnou složku
studia, zúčastnili se téměř všichni, vyjma čtyř studentů. V kulturním domě „Klobučan“ se sešli
studenti z 10 konzultačních středisek, třech krajů a sedmi okresů.
Budu-li konkrétní, setkali jsme se
zde se seniory z Kopřivnice, Luhačovic, Mikulova, Oslavan, Ostravy, Spytihněvi, Třanovic a Valtic.
Seminář měl dvě části, dopolední
oficiální a odpolední zážitkový.
Již příchod do kulturního domu
byl velmi příjemný, vítala nás cimbálová muzika Klobučan. V úvodu
dopoledního programu nás velmi milá paní starostka seznámila
s městem Valašské Klobouky, s
pestrými aktivitami jeho obyvatel
a také s památkovou zónou města. Pak už se ujali slova zástupci
univerzity, vyhodnotili uplynulý semestr, přečetli nejlepší eseje
studentů, ocenili nejstarší studenty a hlavně prostřednictvím tuto-

rů předali posluchačům Pamětní
listy, certifikát o absolvování daného semestru.
Po obědě v odpoledním programu si většina našich studentů zvolila z nabízených programů
komentovanou prohlídku památek města a menší část si zajela
s průvodcem prohlédnout EnviCentrum Vysoké Pole – Bylinkou
cestu zdraví. Spokojení jsme byli
všichni. Hezký den jsme zakončili
opět v kulturním domě při malém
občerstvení, o které se postaraly
místní studentky a poslechu cimbálové muziky Kaňúr. Organizátorům z Valašských Klobouk bych
chtěla poděkovat i jménem našich
studentů za bezvadnou organizaci
a laskavé přijetí.
Všech dvacet devět studentů se
rozhodlo, že bude pokračovat ve
studiu i v zimním semestru. Svorně jsme se shodli, že chceme tematicky navázat a pokračovat ve
studiu českých dějin. Už se těším
a věřím, že studenti také.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Strana 27

SPORT

Sportovní gymnastika – rok
po svých padesátinách

L

oni v červnu jsme oslavili 50. výročí trvání oddílu
sportovní gymnastiky a hned v září jsme se vrhli
do dalších tréninků. Cvičení nejmenších gymnastek
navštěvovalo 30 dětí pod vedením 3 trenérek a probíhalo jednou týdně ve cvičebně nad knihovnou.
V dalších pěti družstvech cvičilo 60 dětí, kterým se
v tělocvičně 2x týdně věnovalo devět trenérek. Kromě
nácviku gymnastických prvků dvě družstva nacvičovala pohybové skladby, které několikrát s úspěchem
předvedla v rámci plesové sezóny. Cvičení nechybělo
ani na naší Mikulášské besídce, kde děti soutěžily
v předvedení co nejkrásnějších prvků.

Nový rok jsme začali novými poznatky, protože v lednu se všechny
trenérky zúčastnily trenérského
kurzu v Hulíně pod vedením manželů Komrskových, kteří se věnují
sportovní gymnastice už řadu let.
V průběhu dalších měsíců probíhala intenzivní příprava na květnové místní přebory, které se konaly ve dvou termínech a na dvou
místech. Ve středu 2. května 2018
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nad knihovnou změřilo své síly 20
děvčat a 1 chlapec, kteří závodili
na koberci a lavičce. Den závodu
v tělocvičně byl stanoven na 24. 5.
2018. Tady změřilo své síly dokonce 57 děvčat a 4 chlapci a v tělocvičně bylo opravdu plno. Cvičilo
se na všech čtyřech gymnastických nářadích - přeskok, hrazda,
kladina a prostná. Bylo šest věkových kategorií, které byly ještě roz-

děleny podle výkonnosti. Nacvičené sestavy dětí byly hodnoceny
rozhodčími - bývalými gymnastkami. Velkou podporou pro malé
gymnastky a gymnasty bylo početné obecenstvo z řad rodičů, prarodičů a dalších příznivců sportovní gymnastiky a tento zájem nás
velmi těší. Každé sportovní závody
musí končit vyhlášením výsledků,
našeho se zúčastnila i paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáčková.
První tři nejlepší v každé kategorii
byli oceněni medailemi a všichni závodníci získali věcnou cenu.
Příjemnou atmosféru v tělocvičně
doplnilo i výborné občerstvení pro
malé i velké. Závody se vydařily
a všichni zúčastnění je hodnotili
velmi kladně.
Tradicí se stalo sportovní odpoledne věnované zábavným hrám
a také znamenající poslední trénink ve školním roce. I to už máme
za sebou - opět proběhlo jak nad
knihovnou, tak i v tělocvičně.
Závěrem chceme poděkovat
všem příznivcům sportovní gymRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

nastiky obecně a v Ratíškovicích zvlášť. Děkujeme zejména těm, kteří nás podporují svými sponzorskými
dary. Díky nim můžeme pořizovat nové nářadí, bez kterého se sportovní gymnastika nedá dělat, a navíc bychom nemohli pracovat s takovým počtem dětí.
Přejeme všem krásné prázdniny a zkuste si zacvičit i na dovolené - příroda je výborná tělocvična!
Eva Zemánková a Anna Gajdíková

R

atíškovická kuželna na Spolkovém domě hostila první
květnový víkend nejlepší seniory
kuželkáře ČR do šedesáti let. Od
letošního roku je totiž vypsána
i kategorie nad šedesát roků. V sobotu 5. května třicet šest borců
zápolilo o nedělní finále, kam postoupilo čtyřiadvacet nejlepších.
Celkem 240 hodů absolvovali ti
nejlepší. V neděli před patnáctou hodinou představitelka naší
obce starostka Anna Hubáčková,
zástupce ČKA Lukáš Hlavinka
a hlavní rozhodčí dekorovali držitele nejen titulu, ale i medailisty.
Titul mistra ČR získal v celkové kombinaci na 2x120 hs Jaromír Šklíba z SKK Hořice výkonem
1192 sražených kuželek. Stříbrnou příčku obsadil Luboš Havel
z TJ VTŽ Chomutov 1154 kuželek
a bronzovou Ivan Boško z TJ Sokol Teplá 1143 kuželek. Ve finále
byl nejúspěšnější Jaromír Šklíba,
který o šest kuželek pokořil magickou šestistovku, čili shodil 606
kuželek. Druhý byl Luboš Havel

585 kuželek a třetí
Jiří Vícha ze Sokola
Plzeň V. 584 kuželek.
Za zmínku možná
stojí pochvala za
bezvadně fungující ASK (automatické
stavěče kuželek), když
během patnácti hodin
provozu nenabral časový harmonogram
žádný skluz.
Za čtrnáct dní,
19. května, byla pověřena ratíškovická Jednota Orla pořádáním Ústředního turnaje (Mistrovství) Orla. V úvodu nejprve paní
starostka přivítala účastníky a popřála hodně sportovních úspěchů.
Poté náš duchovní správce, Jiří
Čekal, požehnal celému zápolení. Mistrovství byla vypsána na
100 hodů sdružených a domácí se
mezi dvaatřiceti účastníky rozhodně neztratili.
Soutěž čtyřčlenných družstev vyhrály Ivančice výkonem
1829 kuželek, druhá byla Kelč
1787 kuželek a třetí
Telnice 1727, o dvě
kuželky méně shodili domácí a výkonem
1725 kuželek brali
nepopulární bramborovou medaili.
Kategorii mužů
vyhrál Dalibor Tuček z Kelče novým
rekordem drah 1-2
490 kuželek. Na druhém místě skončil

2x MČR
Milan Klika z Ivančic 469 kuželek a třetí Kamil Bartoš z Hranic
457 kuželek. Domácí díky dobrému výkonu Luďka Vacenovského
dlouho drželi naději na pódium.
Nakonec z toho bylo 457 kuželek
a páté místo.
To nejlepší pro domácí jsem si
nechal nakonec. Kategorii žen totiž vyhrála Jarmila Bábíčková výkonem 451 kuželek, druhá byla
Anna Mašlaňová z Kelče za 445
kuželek a bronz získala Alena
Dvořáková z Blažovic 413 kuželek.
Pro úplnost dodávám, že zápolila družstva z Blažovic, Bohuslavic,
Hranic, Ivančic, Kelče, Lichnova,
Telnice a domácí. I to, že podobná
akce se v Ratíškovicích pořádala
před šestnácti lety, v roce 2002.
„Hodu zdar“
Vašek Koplík,

Pochod kolem Ratíškovic
8. května 2018

Výherci jízdních kol v tombole byli Eva Zelinková a Ladislav Kordula.
Koloběžku vyhrála Jana Tomčalová.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Statistika 35. ročníku:
trasa 72 km – 65 cyklistů
trasa 36 km – 287 cyklistů
trasa 22 km – 36 pochodníků
trasa 10 km – 614 pochodníků
Celkem – 1002 účastníků
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V

elké poděkovaní patří paní Heleně Vybíralové hlavní organizátorce Pochodu kolem Ratíškovic.
Heli, děkujem. Za naplánování všech čtyř tras, za
spoustu starostí se zajištěním medailí, diplomů, buttonů, razítek, plakátů, popisů tras, hudebníků, cen
do tomboly, pití pro pochodníky, domluvením všech
pořadatelů a spoustu jiných úkolů.
Helence Vybíralové třikrát hurá!: „ HURÁ! HURÁ!
HURÁ!“
Marie Bardúnová

foto: M.Bardúnová

Mistr Ratíškovic 2018

R

ybářský kroužek Ratíškovice,
pod vedením Radka Chludila,
uspořádal pro své členy 3. ročník
rybářských závodů o Mistra Ratíškovic 2018. Jednalo se o tříkolovou soutěž, kdy se každé kolo
konalo na jiném místě, systémem
„chyť a pusť“. Soutěž byla rozdělená do dvou kategorii na mladší
rybáře a starší a nejstarší rybáře.
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První kolo se konalo v neděli 20.5. na vodní nádrži Zápověď,
která se nachází mezi Šardicemi
a Stavěšicemi. Závod trval 4 hodiny a 15 účastníkům se podařilo
ulovit celkem 159 kaprů. Vítězové i všichni ostatní účastníci získali hodnotné ceny od firem NEEDS FOR CARP a DRAGON BAITS
CZECH.
Druhé kolo proběhlo v malebném prostředí soukromého rybníku v Hovoranech v sobotu 9.6.
Někteří účastníci využili možnosti
stanování přímo na místě a přijeli
už v pátek, aby důkladně „potrénovali“ na sobotní závod. Sobotní
závod trval přes 5 hodin, zvláštností byla možnost chytat na dva
pruty, takže z vody bylo vytaženo
a následně opatrně vráceno několik desítek ryb, mezi nimi kapři,
amuři, karasi a dokonce i jeden
jeseter. Po ukončení závodů a vyhlášení vítězů byly opět předány
ceny všem účastníkům. O sponzoring se tentokrát postarala firma
CZECH-BOILIES.
Třetí a poslední kolo závodu se
konalo v sobotu 16.6. na „domá-

cím“ rybníku Hliník. Obec povolila
pro tuto akci stanování u vody, čehož někteří mladí rybáři s radostí
využili a zahájili tak přípravu na
finální závod již v pátek.
V sobotu od sedmé hodiny ranní začalo finálové kolo soutěže.
Všichni účastníci bojovali a snažili
se vymyslet co nejlepší nástrahu
na svůj háček, aby chytli co možná největší počet ryb a zajistil si
tak dobré umístění. Lov ryb byl
ukončen přesně ve 12 hodin a čekalo se na vyhlášení nejen tohoto kola, ale hlavně na vyhlášení
celého třetího ročníku. Ceny pro
mladé rybáře tentokrát věnovala
firma R-SPEKT LIMITED EDITION
a firma UFO SINKER. Odměněni
byli všichni účastníci závodu.
A jak to všechno po třech kolech
dopadlo?
První kategorie nejmladší členové kroužku – celkové pořadí: 1.
Adam Slezar; 2. Roman Ovečka; 3.
Jiří Šťastný
Druhá kategorie starší a nejstarší členové kroužku – celkové
pořadí: 1. Antonín Vincenc; 2. Matěj Ingr; 3. Radek Chytil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Celkovým vítězem a držitelem
titulu MISTR RATÍŠKOVIC 2018
se stal ANTONÍN VINCENC.
Gratulace patří všem závodníkům (celkem bylo nachytáno 422
kusů ryb různých druhů).
Závěrem velké díky sponzorům,
firmám, soukromým dárcům za
věnované ceny, MRS Ratíškovice,
vedoucím rybářského kroužku,
rodičům a všem, co se na závodech podíleli.
Krásné prázdniny a hodně úlovků.
Rybářský kroužek

SKAUTI
Sv. Jiří - patron skautů
Závod proběhl zdárně v neděli
22. 4. 2018 od 14 hodin. Zúčastnilo se ho 7 trojčlenných a 1 dvoučlenná hlídka. Jedno z pravidel
závodu je, že celkový věk hlídky nesmí přesáhnout 33 let, což bylo ve
všech případech dodrženo. Otázky
byly letos hodně záludné a týkaly se mimo jiné venkovní výstavy
„Operace Anthropoid“. Takže jsme
se třeba dověděli, že místo dvojice
Gabčík, Svoboda, která byla původně určena k provedení atentátu na Heydricha, nakonec seskočila dvojice parašutistů Gabčík,
Kubiš. Svoboda se totiž den před
seskokem poranil a byl nahrazen
Kubišem. Taky není bez zajímavosti informace, že v den atentátu
parašutisté snídali černou kávu
s rumem. Jeden z úkolů Svatojiřského závodu zněl: nakreslete tužkou výjev sv. Jiří, jak na koni bojuje s drakem, který symbolizuje
zlo. Jak to dopadlo, vidíte na dvou
přiložených (vítězných) obrázcích.
Děkujeme paní starostce Anně
Hubáčkové a její asistentce za
účast a sponzorský dar - pitíčka
a tatranky pro všechny hlídky.

Tradiční Svatojiřský
závod
Tři nejlepší hlídky:
1. místo oddíl Tuláci
- Matěj Michenka, David Halla
a Tom Baďura - 49 bodů
2. místo oddíl Trojka
- Lucie Urbánková, Karin Machalová, a Stela Kadlčíková - 45 bodů
3. místo oddíl Trojka
- Adéla Kratochvílová, Barbora
Kotásková a Elenka Zahrádková 43 bodů
Palis

K A L E N DÁ R I U M : a n e b , c o n á s č e k á a n e m i n e
Skautské tábory 2018 v Nové Vsi
7.- 21. 7.		
odd. Trojka
21. 7. - 4. 8.		
odd. Tuláci + Squaw						
					
sobota 8. 9. 2017 Zahájení skautského roku – tradiční TÁBORÁK a LANÁČ u klubovny
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018
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Akce Drákula 43

P

ondělí 23. 4. 2018 - Nemocnice TGM v Hodoníně
- transfúzní oddělení - účast 17 čestných dárců
krve.						
Palis

B

enzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka - českého skauta a Nadace pro
transplantace kostní dřeně. Jejím
cílem je pomoci lidem postiženým
leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České
republice. Skauti a skautky tam
přijíždějícím autům umývají okna
a řidičům podávají informace
o činnosti nadace a možnostech
pomoci. Ti jim za to mohou vhodit
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Společně proti leukémii –
benzínová sbírka
dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.
Více na:
www.skaut.cz/protileukemii
Ve dnech 8. a 9. června 2018 se
členové oddílů Tuláci a Squaw zapojili do této celostátní akce stejně
jako i v předchozích letech.

Celkem umyli okna na 322
autech (v pátek 120 a v sobotu
202) a celková vybraná částka
činí 16 616,- korun!
To je opravdu hodně a všem,
kteří se zapojili či přispěli srdečně
děkujeme! 		
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Železná sobota

D

ěkujeme všem občanům,
kteří nám nachystali šrotové železo, bylo toho přes 13
fůr (Avia a traktor) a samozřejmě všem 20 brigádníkům,
kteří nezištně přiložili ruku
k dílu a podpořili tak Junák
Ratíškovice.
Palis

19. turnaj KPS (Klub přátel skautingu)
v kuželkách

P

roběhl v pátek 21. 4. 2018 za
účasti 16 mužů a 3 žen. Hrálo
se 4 x 10 do plných a kromě kva-

litních výkonů našich
ligových hráčů, kteří se
všichni ocitli v kategorii super-borců (nahráli nad 200), se nám ke
dvoustovce zdárně blíží
Marek Vybíral ml.
zvaný Mařa, který si tím vysloužil
„lano“, tedy nabídku hrát za družstvo
Junáka Ratíškovice v příštím ročníku Ratíškovické kuželkářské ligy. Podle

posledních zpráv se vyjádřil tak,
že „taková nabídka se neodmítá“.
To by znamenalo, že pokud nikdo
neodpadne v příštím roce, hrajeme
v počtu 12 ks, HEJA!
Palis

Raftovačka na Hliníku

T

ento ročník Raftovačky na
Hliníku byla zavedena jedna
novinka - na otočce musí jeden
člen posádky opustit loď, skočit
na břeh a tam silně zazvonit na
nábojnici ze střely do bezzákluzového kanonu ráže 82 mm, kterou
jsme loni našli ve šrotu v Železné
sobotě.
Letošní Raftovačky se zúčastnilo
6 týmů, pořadí a časy jsou patrné
z uvedené tabulky. První a poslední tým vyfasoval putovní cenu ve
formě keramických soch s vodáckou tematikou. První tři týmy pak
– jako obvykle ještě chutné ceny
(pivo, salámky a jabka).
Trochu nás mrzí, že se nedostavili
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

již osvědčené týmy jako Americká, SPK a taky loňští nováčci Učitelky.
Nevadí, za rok - poslední víkend před prázdninama to mohou všichni
napravit na Raftovačce na Hliníku 2019.
Palis
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VÝSLEDKY
1.
Obhájci		
3:09
Hugo, Vít, Tomáš, Dominik, Břuch, Penx
2.
Fénix			
3:14
Palis, Libor, Lovec, Bob, Šakal, Šmudla
3.
Ponorka 505		
3:20		
Hroch, Essmo, Vilda, Martin, Fill
4.
Dekl			
3:21		
Joka, Obroda, Vašek, Luboš, Jara, Víťa
5.
Božkov		
3:28		
Bob, Flip, Zajíc, Drápalík, Luigi, Mařa
6.
Lepší půlka světa
5: 05		
Petřáčka, Sidi, Irma, Irena, Dáša, Nela

Sběr papíru

TOP TEN
2018

Výsledky soutěže ve sběru
papíru 2017 – 2018
1. Kosík Kryštof

3. A

30 939

2. Kobylková Marie

5.A

16 275

3. Lokaj Zachariáš
4. Luňák Šimon

3.A
5.B

9 177
5 673

5. Ingr Matěj

5.A

5 673

6. Toman Jan

7.A

4 683

7. Slezarová Monika

4.A

3 203

8. Kordula Pavel

1.A

1 997

9. Košuličová Natálie

2.A

1 977

10. Kotásková Bára

6.A

1 631

Kompletní výsledky jsou vyvěšeny na junácké nástěnce nebo
na skautském webu:
www.junak-ratiskovice.cz

Dívka dračího ohně

P

rolog: „Každý má v sobě trochu
ohně, který se rozhoří, když
je jeho čas. Tak ho úplně neuhas
a bojuj za to, co jsi a čím máš být.“
Zatím pouze několik málo čtenářů ví, že uvedený prolog pochází
z nové knihy, která si zcela jistě
již nyní zaslouží velkou pozornost.
Zaprvé: Autorka své literární dílo
vydává pouhý týden před svými,
teprve 13. narozeninami! Zadruhé:
Knihu, která má neuvěřitelných
244 stran, psala téměř 18 měsíců!
A zatřetí: Nadějná autorka fantasy příběhů právě dokončila teprve
7. ročník základní školy s vyznamenáním! Obdivovatelka a čteStrana 34

nářka literatury z oblasti fantasy
se jmenuje Martina Zdařilová
a vlastním nákladem 50 výtisků
a za velké podpory rodičů vydala
koncem června své první, a hned
velké dílo s názvem Dívka dračího
ohně – 1. kniha: Plamenná duše.
Navíc je i autorkou všehc ilustrací a sama si navrhla přebal knihy. A tady je část z jejího prvního
interview přímo pro Ratíškovický
Zvon.
Marti, kdy jsi začala psát svoji
knihu?
Asi před rokem a půl. Úplně na
začátku mi pomáhala kamarádRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

ka Bětka Mokrá, ale po čase jsem
se psaním knihy již pokračovala
sama.
Jak tě napadlo téma „Dívka
dračího ohně“?
Na počátku jsem knihu pojmenovala Dračí ostrov, inspirací pro
mě byly též knížky, které jsem přečetla, zvláště kroniky drakologů.
Takže jsem nakonec začala psát
čistě o dracích. Asi v polovině knížky jsem děj či směřování příběhu
trošku změnila a psala jsem dále
příběh o dívce. S Bětkou jsem psala
již dříve – víceméně pro zábavu –
lexikon draků.
V názvu se objevuje, že je to
1. kniha. Takže můžeme se těšit
na pokračování?
Ano, mám již hotový celý námět,
který jsem měla, už když jsem psala Plamennou duši. Teď píšu jen
na papíře, protože mne jaksi zlobí
Word. Hlavně píšu o přestávkách
ve škole, když se „nudím“ ☺, takže
už mám část napsanou.
Kniha má celkem 29 kapitol.
Ty na sebe navazují nebo jsou to
samostatné příběhy?
Celá kniha je o dívce, která žije
mezi draky na ostrově a zažívá
s nimi dobrodružství. Tato dívka
mimo jiné zjistí, že žila v rodině,
která není její a během pobytu na
ostrově zažije šok… A tak se odvíjí
série příběhů, které na sebe navazují.

KRASOSPOLEK

A

si už víte, že jedna z houpaček U Vagónků byla poničená
neznámými vandaly. Tak jsme oblékli montérky a provedli generální opravu. Ocelové lano bylo nahrazeno železnými řetězy, a to vše
díky finanční pomoci anonymní
dárkyně z Obecního úřadu. Dokonce se nám přihlásila ještě jed-

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2018

Takže se ti určitě líbí pohádka
Jak si vycvičit draka?
Ano, už bude i třetí pokračování,
a i tento film byl inspirací pro moje
psaní. Asi tehdy i začal můj zájem
o draky, protože je to velmi hezká
pohádka.
Předpokládám, že čteš hodně
knížky?
Když jsem byla menší, tak moc
ne, to mě knížky nebavily. Teď
jsem se poslední dobou do toho dostala – ráda čtu knížky, které mají
více než tři sta stran, ne menší!
Když mne knížka zaujme, tak se
do čtení tak položím, že žiju celým
příběhem. A tak jsem žila i příběhem, jenž je v mojí knížce.
A knížky si kupuješ nebo chodíš raději do knihovny?
Kupuju, v tomhle pohledu mne
mamka taky podporuje. A taky mi
pomáhala s vydáním mé knížky.
Ale chodím i do knihovny.
A zažila jsi během psaní i nějakou malou krizi?
To přímo ne, jenom jsem si třeba
dala týden pauzu od psaní, protože mne to nebavilo pořád jenom
psát a psát dokola. I mamka si asi
myslela, že bych třeba knížku nedokončila, tak mne postrkávala, ať
to dopíšu.

jsem předem věděla, že se to bude
obtížně psát.
Jak vznikaly jména – např.
Klor, Kirlie, Chulo-Tchan, jež se
v knížce objevují?
Já jsem nejdříve vždycky napsala písmeno, na které mělo jméno
začínat, a pak jsem postupně dosazovala písmena, která by ve jménu
mohla být. V knížce je i dračí řeč,
která vznikala úplně stejně.
A klasická otázka na závěr?
Bavilo by tě být spisovatelkou?
V tomhle okamžiku asi ne, je to
pro mne spíše zábava. Já i ráda
kreslím, maluju, modeluju z polymerové hmoty. Mám i svůj You
Tube kanál s názvem Majdarink
art, kde nahrávám některé své
kreativní návody. Chodím do výtvarky v Hodoníně a hraju stolní
tenis. Asi bych chtěla jít na gympl. A moje přání víc do budoucna
– malovat a psát knížky. Ale to se
uvidí…
Děkuji za rozhovor a přeji Martině spoustu dalších tvůrčích literárních a uměleckých nápadů.
PhDr. Josef Hanák

Co bylo na psaní nejtěžší?
No, zabralo to strašně moc času,
a těžko se mi psala ta část, o které

Houpačku za kačku
na dobrá duše, která věnovala řetězy - ty však využijeme na další
úplně novou houpačku. Po montáži proběhla zátěžová zkouška
a následující den už u atrakce stála fronta dětí, maminek a babiček
- tak to má být.
Krasospolek
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J

edním ze základních účelů našeho okrašlovacího
spolku je zachování místních lidových tradic a památek v prostředí obce. Z tohoto důvodu jsme se pustili
do záchrany usedlosti v ulici
Dědina. Jedná se o soubor
hospodářských budov, které
se dodnes zachovaly ve stavu,
v jakém se nacházely na přelomu 19. a 20. století (starší
dům z nepálených cihel a mlatevna) a také z období II. světové
války (novější stavba). Protože se
ve starší budově narodil kronikář
Jan Foltýn (psal ratiškovskou kroniku v letech 1935-1948) a v nové
budově prožil většinu svého života,
nazvali jsme tento grunt pracovně
"Muzeum U Kronikáře".
Od poloviny roku 2017 provádíme v muzeu nejrůznější práce - vyklízení haraburdí, opravy nejvíce
poškozených míst (statické zajištění stropů, výměna krytiny, sušení vlhkých podlah a zdí), terénní úpravy, historické průzkumy
a hledání pokladů. Na podnět místostarosty Radima Šťastného, který má do problematiky památek
díky své profesní minulosti dobrý
vhled, nás už několikrát navštívili
památkáři z NPÚ Brno a poskytli nám cenné rady a psychickou
podporu do dalšího zachraňování.
Díky nim bude v blízké době provedeno dendro-chronologické datování (zjištění stáří dřeva) trámů
použitých na stropy ve starší budově, nebo možná finanční spoluúčast Jihomoravského kraje při
opravách střechy na tomto objektu. Rýsuje se i spolupráce se soukromou firmou, která se zaměřuje
na opravu historických budov, za
pomoci lokálních materiálů a dobových technik - a překvapivě má

tento podnik silnou vazbu na Ratiškovice. Takže když to dobře půjde, tak z ulice ozdobí kronikářův
grunt nová fasáda.

Přáli bychom si, aby areál muzea v budoucnosti sloužil jako autentický a živý příklad všedního
života našich předků tak, jak ho
známe z vyprávění našich prababiček a pradědečků, aby prezentoval naše tradice a zvyky. Do
jedné z budov plánujeme umístit
stálou výstavu ratiškovských krojů, nábytku a dobového vybavení
domácnosti. Ve dvoře by pak mělo
být obnoveno malé vesnické hospodářství - včely, slepice, králíci,

kozy a krávy. Jedna opravdová kráva už si k nám dokonce
cestu našla - do muzea pravidelně chodí na pastvu kravička Káje Dobiáša a vypadá to,
že jí u nás chutná. Ve stodole
v současné době provádí firma Zdeňka Strnky generální
opravu střechy a zdiva. Až
bude hotovo, chtěli bychom
do ní umístit přehlídku historického pracovního nářadí a vybavení, které sloužilo
k obživě typické selské rodiny. Jedním z takových pokladů, které nám nedávno mlatevna vydala, je například starý
žebřiňák, který vypadá, že je stále
v provozuschopném stavu. Najdeme dnes ještě někoho, kdo nám ho
pomůže dát dohromady a vyveze
nám z hnojiště hnůj?
S touto řečnickou otázkou úzce
souvisí i další téma - prosba o pomoc. Ratiškovijáci, až budete vyhazovat na sběrný dvůr staré, nepotřebné věci, myslete prosím na
nás. Vybavujeme interiéry obou
budov dobovým nábytkem, hledáme na bazarech a kupujeme věci
z okolních dědin (sehnali jsme
masivní stůl z Želetic, selský příborník z Bojanovic, dřevěné rádio
z období první republiky), ale když
se najde něco "echt ratiškovské",
znamená to pro nás poklad velké
historické hodnoty. Víme, že je
naše muzejní snažení během na
dlouhou trať, ale snad se za pár
let v opraveném areálu sejdeme
a díky jeho přítomnosti si uvědomíme, jak se naše životní úroveň,
životní styl a okolní prostředí za
pár let rychle změnily - a doufejme, že k lepšímu.
Tak až půjdete někdy po Dědině
a uvidíte u nás otevřená dřevěná
vrata, klidně se stavte podívat, pomoct nebo poradit. Děkujeme!
Krasospolek

Navštivte naše webové stránky
krasospolek.ratiskovice.net
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Vyhlídkové jízdy po ratíškovické železnici

P

o letech nechtěného dopravního klidu se původně
důlní dráha z Rohatce do Ratíškovic dočkala alespoň příležitostného oživení - pokud
pomineme sezonní provoz šlapacích drezínek. Nejprve sem
10. března zavítal motorový
vůz M 262.1117 z roku 1958.
Náleží pražskému Klubu železničních cestovatelů a jeho
klientelou byli především návštěvníci z Německa.
Už v čerstvé jarní zeleni se
28. dubna k bráně bývalého Dolu
Tomáš vydal rovněž historický
motorový vůz M 240.0113 z roku
1964. Dnes patří Klubu přátel kolejových vozidel v Brně, avšak do
roku 1984 sloužil u ČSD v depu
Veselí nad Moravou a pak do dubna 1998 zajišťoval zaměstnaneckou přepravu ve známém strojírenském podniku LET Kunovice.
Odtud byl po zastavení provozu
vlečné dráhy mezi starým a novým
závodem odkoupen nynějším majitelem a rozsáhle zrestaurován.
Pro specifický zvuk vzduchem
chlazeného přeplňovaného dvanáctiválce TATRA se mu dostalo přezdívky "singrovka", protože
trochu připomínal zvuky šicího

stroje. Sobotní jízda vedla z Brna
přes Koryčany do Ratíškovic a pak
přes Mutěnice a Pohořelice zpět do
Brna a byla inspirována návštěvou dnes již veřejně nedostupných
železničních tratí, mezi něž patří
i přeshraniční spojnice Hodonína a Holíče. Akce byla inzerována prostřednictvím sociálních sítí
a mohla se uskutečnit jen díky
dostatečnému množství zájemců,
ochotných se na ni složit. Zakulacený motoráček v typickém designu 60. let, kdy vyjížděla neméně
elegantní vozidla jako Škoda 1000
MB, nebo Karosa 706 RTO, symbolicky zapózoval u někdejších zastávek Ratíškovice (též Zbrodek či
Rubanice), Vacenovická a U Lipy.

Posledně uvedené místo bylo
shodou okolností zobrazeno
v obecním kalendáři právě na
dubnové stránce - je tam na
milotickém přejezdu zachycen kolaudační vlak, vypravený 27. dubna 1934. Dnes
je na dochovaném nástupišti
vystaven v roli poutače důlní
kombajn a hydraulická zdviž,
tradiční produkty někdejších
Pomocných provozů, závodu
07 JLD a nynější společnosti
T Machinery. Delší zastávka
proběhla u místního Muzea ve vagonu, kde se účastníci zájezdu seznámili s jeho průběžně rozšiřovanou expozicí i šlapací drezínkou.
Nejen u této příležitosti došla
na přetřes podoba jízdních řádů
zdejších osobních vlaků, provozovaných v režii dolů v letech 1941
až 1955. Právě proto se nedostaly
na stránky úředních vydání jízdních řádů státních drah a kromě
krátkého zápisu v obecní kronice
z roku 1952 nejsou známy přesné časy a stejně tak ani doloženy
skutečné názvy zdejších zastávek.
Proto, pokud k tomu můžete něco
doplnit, ozvěte se prosím.
Leoš Tomančák ml.

T R É N O VÁ N Í P A M Ě T I
1. Které obce okresu Hodonín ukrývají ve svém názvu nějakou rostlinu?
řešení: Dubňany, Kněždub, Lipov, Javorník, Vřesovice, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Bukovany,
Hroznová Lhota
2. Obyvatelé, kterých obcí okresu Hodonín se ukrývají pod následujícími přezdívkami?
Metlaři, Pýři, Balkóňáci/Margaríni, Rumuni, Grajcárci, Převeličáci, Saláti, Kalábčani
řešení: Dubňany, Milotice, Hodonín, Vacenovice, Strážnice, Rohatec, Vracov, Dolní Bojanovice
3. Uveďte všechna města okresu Hodonín
řešení: Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov, Ždánice

Zdeněk Gloz
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ODPADY KOLEM NÁS:
1. DÍL
Třídění odpadů je v současné
době pro 72 % Čechů běžnou
praxí. Většina z nás ví, jak
správně třídit odpady, a jak
s nimi nakládat. Věděli jste ale,
co všechno je odpad, co se dále
děje s odpady z barevných kontejnerů a proč má smysl třídit
odpady? Vše se dozvíte v našem
čtyřdílném seriálu. V následujících čtyřech číslech zpravodaje
Ratíškovický zvon navíc můžete získat zpět roční poplatek za odpady a na závěr roku také chytrý
telefon!

Jak vzniká odpad?
Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. slupky od banánů, láhve od limonády nebo
také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku,
kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho
nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.
Co je komunální odpad?
Chceme-li s odpady správně nakládat, musíme o nich také něco vědět. Začněme u komunálních odpadů. Za komunální
odpady jsou považovány odpady vznikající v domácnostech, tj. domovní odpad a dále odpad z údržby veřejných prostranství, kam patří odpady z odpadkových košů, z údržby zeleně, uliční smetky a jiné.
Největší část komunálních odpadů představuje domovní odpad. Ten rozlišujeme na odpad objemný, nebezpečný, využitelný, výrobky podléhající zpětnému odběru a zbytkový, směsný komunální odpad. Jak správně nakládat s jednotlivými
složkami domovního odpadu? Můžete je buď třídit do barevných kontejnerů nebo odnést na nejbližší sběrný dvůr.
Objemný odpad je takový odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice nebo kontejneru a je zastoupen zejména kusy nábytku, podlahovými krytinami a sanitárním vybavením domácnosti.
Nebezpečné odpady jsou takové odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a v případě neopatrné
manipulace s nimi může dojít poškození zdraví lidí, zvířat, nebo k ohrožení životního prostředí.
Výrobky podléhající zpětnému odběru, jako elektrospotřebiče nebo pneumatiky, jsou takové výrobky, které po ukončení jejich životnosti můžete zdarma odevzdat v místech zpětného odběru.
Velkou skupinu tvoří odpady využitelné, papír, plasty, kovy, nápojové kartony, případně textil ale také bioodpady, které
po uložení na zvláštní místa lze dále využít, např. na materiálovou recyklaci, nebo energetické využití.
Pokud z našeho domovního odpadu vytřídíme všechny výše uvedené druhy odpadů, zůstává konečný zbytek, tzv. směsný komunální odpad.
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