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2018 cena 20 Kč

50. jubilejní
mezinárodní festival
dechových hudeb

D

ruhá červencová neděle je
v Ratíškovicích ve znamení
dechové hudby. Ano, přátelé, čas neúprosně běží a právě
druhou červencovou neděli jsme
se opět sešli na festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích. Letošní rok byl jubilejní, konal se již
50. ročník. Právem je tento festival označován za Moravský Kolín,
neboť právě zde může návštěvník
vidět, ale hlavně slyšet, ty nejlepší
dechovky, kde se v průběhu dne

představí hned 12 orchestrů. Nejinak tomu bylo i letos. Na festivalovém podiu se v dopoledním programu, který konferovala Dagmar
Bělíková, představila dechová muzika Mutěňané-Čejkovjané, bravurní vystoupení předvedla Mladá
muzika Šardice, Svatobořáci, stále
lepších kvalit dosahující Bludověnka od Šumperka. Přímo „skokanem festivalu“ byla však naše
Veselá muzika.
pokračování na straně X
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OBEC

Rada obce č. 104
ze dne 25. 6. 2018
Rada obce:
- na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že dodavatelem
prací na akci „Zvýšení kategorie
lesní cesty rekonstrukcí stávající
LC ST067 v Ratíškovicích“ bude
firma Swietelsky stavební, s.r.o.,
která podala nejnižší cenovou nabídku,
- rozhodla o podání žádosti na
JMK o spolufinancování přeložky
optického kabelu pod zamýšlenou
cyklostezkou Hodonín - Ratíškovice,
- schválila přijetí daru ve výši
200 000 Kč od Ing. Františka Příkaského na rozvoj folkloru v obci,
- souhlasí s prodejem hasičského
auta CAS obci Hrušky u Vyškova,
- souhlasí s provedením revize
mostků v obci,
- schválila výroční zprávu o poskytování informací ze zákona
č. 106/1999 Sb.,
- rozhodla o zakoupení nového
čerpadla na závlahu travnatých
hřišť v areálu Baník Ratíškovice.

Tak už je to padesát let,
toho bych se nikdy nenadál.
Tenkrát nám v srpnu
zčernal svět,
i když toho jara růžový se zdál.
Noc rušená hukotem
a drnčením skel,
kdy nedalo se spát.
Nákladní letadla
plná zbraní a děl
sevřela a drtila náš stát.
Ti mladší, co znali válku
z doslechu,
stáli v hloučcích,
jako by bezradní.
Ti starší bušili pěstmi
jak kladivy do plechu
a skrz zuby cedili –
vy zrádci proradní !!!
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Rada obce...
Rada obce č. 105
ze dne 16. 7. 2018
Rada obce:
- rozhodla, že smlouvu o dílo na
akci Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice uzavře s firmou Swietelsky
stavební, s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv s nájemníky bytových
domů U Hájenky,
- schválila dvě výdejní místa pitné vody v případě krizové situace,
a to na obecním úřadu a hasičárně,
- rozhodla o vybudování nové vodovodní přípojky do budovy MŠ 1
U Jezérka,
- souhlasí s přijetím daru pro
Osvětovou besedu Ratíškovice od
firmy Tente, s.r.o. ve výši 10 000
Kč na činnost mládežnických souborů a nakladatelství Steranka ve
výši 5 000 Kč na 50. Mezinárodní
festival dechových hudeb,
- souhlasí s uzavřením licenční
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a OSA,
- rozhodla, že výběrové řízení na
vybavení (PC a nábytek) přístavby
ZŠ provede Ing. Libor Stránský,
- souhlasí s předfinancováním
projektu ZŠ a MŠ Ratíškovice
„ERASMUS+“.

Rada obce č. 106
ze dne 30. 7. 2018
Rada obce:
- rozhodla, že TDI a BOZP na akci
Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice zajistí Ing. František Minařík,
- schválila výsledky hospodaření
Baníku Ratíškovice, Osvětové Besedy Ratíškovice a ZŠ a MŠ Ratíškovice za 2. čtvrtletí 2018,
- schválila nákup 10 ks kulatých
stolů pro Baník Ratíškovice, které
budou součástí vybavení Spolkového domu,
- vzala na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci z programu Europa for
Citizens Programme 2014-2020,
- se seznámila se záměry změny
územního plánu,
- projednala stavební záměry občanů obce,
- souhlasí s dovybavením kavárny
na krytém plaveckém bazéně a řešením obsluhy,
- rozhodla o instalaci klimatizace
do servrovny obecního úřadu,
- projednala administrativu vydání knihy o událostech 1. světové
války v Ratíškovicích.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

O ŽIVOTĚ …
A to byl jen všeho zlého začátek,
pak teprve bída ducha nastala.
Nic nedalo se vrátit nazpátek
a se vztekem se utrpení střídala.
Na piedestal se cpali lidé, žel,
co větřili jak ohaři na stopě.
Doma (snad) každý remcal,
venku oněměl,
vždyť stačilo mít správný odznak
na klopě.
Nebylo snadné srdce si otevřít,
režim byl krutý
a slitování si zakázal.
Jen „ velký bratr“ a matka všech
stran věděli, kam jít,
jen jejich program
k světlým zítřkům nabádal.

Ale tak už to na světě chodí,
že žádný strom
neroste až do nebe.
Vždyť zlo zase jen zlo zplodí
a zloduch nakonec
sežere sám sebe.
Dnes není třeba žít si
v přepychu,
ale je nutné výšku
„těch stromů“ pohlídat.
Nedat šanci lidem bez ostychu
a s rozumem v hrsti
nezůstat stát.
				
Vojta Koten
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POLICIE

Z deníku obecní policie
ČERVEN
8. 6. Přijetí oznámení ve 23:50
hod. od obsluhy z hospody na
Smyku, že potřebují poskytnout
součinnost s opilým hostem. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení bylo zjištěno, že se jedná o pana
XY z Ratíškovic. Hlídka OP poté
pana XY odvezla do jeho bydliště.
9. 6. Přijetí oznámení ve 23:55
hod. od pana XY, že v lokalitě
u domu s pečovatelskou službou
se nachází na krajnici opilý muž.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení se tam muž již nenacházel,
a proto hlídka OP provedla kontrolu dané lokality, ale muže nenašla.
12. 6. Přijetí oznámení ve 23:55
hod. a v 0:25 hod. o narušení objektu místní skládky TKO. Po příjezdu hlídky OP na místo určení
byl objekt hlídkou OP zkontrolován s negativním výsledkem a následně byl objekt spuštěn do stavu
zabezpečení.
13. 6. Přijetí oznámení v 8:45
hod. od pracovnic z obchodu
v ulici Rohatecká, že mají nalezené dítě. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo zjištěno, že
se jedná o chlapce XY, kterého si
hlídka OP převzala s sebou. Následnou lustrací při součinnosti PČR Dubňany bylo zjištěno, že
dítě je na návštěvě u svého dědy,
který si poté dítě vyzvedl.
28. 6. Posk y tnut í součinnost i
PČR Hodonín, oddělení dopravních nehod, při dopravní nehodě
v ulici Vítězná u pošty. Hlídka OP
po celou dobu vyšetřování nehody
řídila dopravu.
ČERVENEC
14. 7. Přijetí oznámení ve 3:40
hod. od pana XY, bytem Sportovní, že dochází k rušení nočního
klidu na Spolkovém domě. Po příjezdu hlídky OP na místo se zde již
nikdo nenacházel.
15. 7. Přijetí oznámení v 16:30
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hod. od pana XY, že v lokalitě
Zbrodek, kde parkují kamióny, se
nachází poházené injekční stříkačky. Hlídka OP po příjezdu na
místo určení injekční stříkačky
sesbírala a odvezla k likvidaci.
16. 7. Přijetí oznámení ve 22:35
hod. od pana XY, že v lokalitě
Zbrodek se nachází opilý muž,
který po probuzení nasedl do kamiónu a snažil se jej nastartovat.
Hlídka OP ihned o celé záležitosti
informovala PČR Dubňany a vydala se na místo určení. Po celou
dobu vyšetřování záležitosti hlídka OP poskytla součinnost PČR
Dubňany.
17. 7. Přijetí oznámení v 19:50
hod. od slečny XX, že se pod okny
nachází osoby (narkomani), které čekají dle jejich domluvy na
dodání návykových látek (drogy). Hlídka OP ihned vyrozuměla
PČR Dubňany a spolu se vydaly
na místo určení. Po příjezdu hlídky OP spolu s PČR Dubňany na
místo určení se již osoby na místě
nenacházely, auto bylo spolu s posádkou zajištěno v lokalitě sklepů
Slavín. Hlídka OP po celou dobu
vyšetřování
poskytovala
PČR
Dubňany součinnost.

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA

Z našich řad odešli...
Anežka Šupová
Eva Blahová		
Anna Dudová
Stanislav Macek
Kašpar Macek		
Michaela Kovářová

59 let
86 let
89 let
68 let
89 let
42 let

Uzavření sňatku
Milan Koplík
& Lucie Jankovičová
Michal Jedovnický
& Barbora Kotásková

Blahopřání
Mužský slovácký pěvecký sbor,
Ženušky a Osvětová beseda
Ratíškovice
přejí hodně zdraví, štěstí, osobní
spokojenosti Robertovi Blahovi
k jeho životnímu jubileu.
Živijooo!

20. 7. Přijetí oznámení ve 21:15
hod. od paní XX, že v lokalitě
u rybníka Za Mlýnem se nevhodně chová mládež. Po příjezdu hlídky OP na místo určení byla mládež z místa vykázána a poučena
o vhodnosti chování; celá záležitost byla řešena domluvou.
23. 7. Přijetí oznámení ve 12:35
hod., že v křižovatce ulic Školní
a Sportovní došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu hlídky OP na
místo byla celá věc zdokumentována.
28. 7. Přijetí oznámení ve 14:45
hod. od PČR Dubňany, že v Ratíškovicích před areálem FK Baník
Ratíškovice mělo dojít ke rvačce

mezi mladistvými a došlo ke zranění jednoho z účastníků. Hlídka
OP se následně s PČR Dubňany
domluvila na dalším postupu řešení celé záležitosti.
TF & PK
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Investice obce ve
volebním období 2014-2018

olební období 2014-2018 pomalu končí, a tak bych i touto
cestou chtěla všem zastupitelům
poděkovat za spolupráci po celé
toto volební období, v němž se podařilo zrealizovat mnoho významných investic.
Ráda bych je trochu připomněla. Tou největší a nejdražší investicí byla stavba Spolkového domu
a kuželny v letech 2015–2016
a k tomu úprava celého letního
parketu včetně rekonstrukce budovy Osvětové besedy a parkování.
A co dál se podařilo? Postavili
a uvedli jsme do provozu kogenerační jednotku v areálu Baníku,
nový vodovod na Slavíně, nové
volejbalové kurty, opravili stropy
v tělocvičně, koupili budovu pohostinství Komunál, kde připravujeme stavbu sociálního bydlení.
Dále jsme postupně opravovali
smuteční síň, kde proběhla výměna topení, výměna oken, oprava
střechy a ozvučení, zrekonstruovali budovu hasičské zbrojnice
(nové podlahy, kuchyň, voda, vrata...) a jako bonus jsme koupili pro
naše hasiče nové a velmi moderní
zásahové vozidlo. Peníze jsme vlo-

žili i do oprav na bazéně, hlavně
při rekonstrukci vodního hospodářství a úpravy šaten. Věnovali jsme se i zlepšení stavu našich
místních komunikací. Nové komunikace máme na ulici Sportovní,
Cihlářská, U Cihelny a na Slavíně,
chodník v ulici Přilehlá a připravili jsme projekt a stavební povolení pro komunikaci v ulici Krátká.
Mnoho úsilí jsme vložili i do přípravy území pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě Padělky.
Velmi si cením podpory zastupitelstva pro postupnou výsadbu zeleně v obci a doplnění techniky pro
sběrný dvůr a pracovní četu obce.
Nemohu opomenout zahájení přístavby dílen u naší základní školy
a zvelebování budov mateřských
škol. Nejvíc práce, běhání, vyřizování různých dokumentů a času si
vzala příprava stavby cyklostezky
Ratíškovice – Hodonín, která snad
bude sloužit cyklistům již letos.
Zastupitelstvo obce v letech
2014–2018 proinvestovalo cca
190 mil. Kč. Nešlo vše z vlastního rozpočtu, využili jsme dotační
tituly a také velmi výhodný úvěr
ve výši 30 mil. Kč (na stavbu Spolkového domu, stavby tohoto typu

již nejsou podporovány dotacemi). Ale musím zdůraznit, že jsme
v průběhu celého volebního období zhodnotili majetek obce z hodnoty 416 mil. Kč na hodnotu cca
564. mil Kč.
Dovolte, abych poděkovala členům zastupitelstva a také Vám,
občanům obce, za podporu i při
aktivitách mimo naši obec. Především za podporu při řešení problému a petice k těžbě štěrkopísku
a ochraně pitné vody, dále kauzy
uzavření železničního přejezdu
Rohatec-kolonie a podporu k řešení rozšíření komunikace stávající
R55 (budoucí D55) – s dopadem
pro naši obec na průjezd křižovatkou Pánov.
Nevyjmenovala jsem úplně vše,
ale ohlédneme-li se za celým volebním obdobím, je co vidět a lze si
jen přát, aby i v dalším volebním
období tempo výstavby a zhodnocování majetku a rozvoje služeb
pro občany pokračovalo, aby se
naší obci dařilo a aby naši občané
byli spokojeni.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Kauza „Pitná voda nebo štěrk?“

V

e středu 15. srpna 2018 bylo
na zasedání Senátu Parlamentu ČR projednání petice "Ne
ohrožení pitné vody", kterou podepisovalo více než 11 000 občanů okresu Hodonín a také hodně
občanů Ratíškovic. Projednávání
petice bylo velmi dlouhé, ale ve
všech příspěvcích, kromě příspěvku úředníka z ministerstva
životního prostředí, zaznívala
podpora na ochranu zdroje vody
a podiv nad tím, jak může ministerstvo ŽP schvalovat těžbu štěrku
v jeho blízkosti, podcenit ohrožení
či ztrátu vody pro občany a ještě
k tomu v době sucha. Velké varování zaznělo od hygieny. Senát
jednomyslně podpořil naši Petici,
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konstatoval, že zásobení vodou je
prioritním veřejným zájmem a doporučil veřejnou oponenturu posudků doporučujících těžbu. Velmi si stanoviska Senátu vážím. Je
to zatím jen částečný, ale z mého
pohledu velmi významný úspěch.

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Do Hrubého pole

P

o budově Komunálu s kinem
nám zde zatím zůstává jen
rozlehlý a vyprahlý plac. Na škvárovém hřišti zase hromady rozdrcených betonů a cihel o různých
frakcích. Nic moc vábného to není,
ale všeho jenom do času. V měsíci
srpnu průběžně začaly hromady

s nejhrubší frakcí mizet, postupně se navážely na Slavín, kde firma Likol tento materiál rozprostírá na vodou vyhlodané vinohradní
cesty Hrubého pole. Rozdrcená
stavební suť se hutní těžkým válcem, aby vzniklo těleso, které
odolá rejdění našich tékáček. Po-

vrch zpevněných cest bude navíc
pokryt kamennou drtí. Obec se
tak smysluplně zbavila části sutí,
zlepšila stav našich vinohradních
cest a současně přispěla k eliminaci vodní eroze.
RŠ

Na kole do Hodonína? Alespoň
po pánovskou drůbežárnu

V

íce jak deset let se vedení obce
snažilo o vybudování cyklostezky z Ratíškovic do Hodonína. Nejdéle trvající etapa příprav
na tuto investici zabralo jednání
s Lesy ČR ve věci směny lesních
pozemků. Obec měla zájem získat
pozemky pod zamýšlenou cyklostezkou, Lesy ČR za to požadovaly
pozemky o stejné hodnotě, které
sousedí s lesy v jejich vlastnictví.
Takové pozemky se nacházejí mezi
železniční vlečkou na Baťovku
a potokem u cyklistického odpoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

čívadla na Rúdník. Dlouhá doba
směny byla ovlivněna tím, že nedošlo ke shodě v hodnotě směňovaných pozemků a pak, až se posudky shodovaly, došlo v oceňovacích
vyhláškách ke změnám, takže se
musely posudky dělat znovu. Souběžně s tím se již od roku 2008
začalo projekčně pracovat na trasování cyklostezky. Zpracování
projektové dokumentace zajišťoval
a financoval původně Mikroregion Hodonínsko. Zpracovatelem
byla projekční kancelář PP pro-

jekt Hodonín, s.r.o. Aktualizovanou projektovou dokumentaci pro
stavební povolení a následně pro
provedení stavby zajistila u téhož
zpracovatele obec. Veřejnoprávní
smlouva, která nahrazuje povolení o umístění stavby nabyla účinnosti 21. 11. 2017 a veřejnoprávní
smlouva, která nahrazuje stavební povolení pro stavbu cyklostezky, nabyla účinnosti 14. 12. 2017.
Platná smlouva (stavební povolení), projekt pro provedení stavby a rozpočet stavby byly předStrana 5

pokladem pro zpracování žádosti
o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury. Naší žádosti bylo
vyhověno - byla nám přiznána
dotace ve výši 85% uznatelných
nákladů. Začátkem prázdnin proběhlo formou elektronické aukce výběrové řízení na dodavatele
stavby. Smlouva o dílo byla podepsána s firmou Swietelsky stavební, s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku. Současně s výběrem dodavatele probíhalo v místě zamýšlené stavby odstraňování
lesních porostů a pařezů, což je
z hlediska dotačních pravidel neuznatelný náklad, a tak je plně
v režii obce. Práce provedla a nyní
ještě dokončuje firma Lesy Horňácko, která podala nejnižší cenovou nabídku. V návaznosti na tyto
práce budou provedeny přeložky
optických kabelů. Práce provede
firma Vega Com. Předpokladem
je, že pakliže nedojde ke zpoždění prací na odstraňování dřevin

a přeložkách kabelů a administrativním zádrhelům ze strany dotčených orgánů státní správy, zahájit práce na výstavbě cyklostezky
ještě v měsíci srpnu tohoto roku.

Stavební tempo v dalších měsících
pak bude ovlivňovat především
podzimní počasí.
RŠ

Na Jezérku

P

o zimním zmýcení topolů a odstranění pařezoviny
je další etapů revitalizace Jezérka
odbahnění více jak půlmetrového
sedimentu. V měsíci červnu byly
ze západní strany vytaženy větvě a kmeny, které zůstaly v rybníku po kácení, a část břežního

sedimentu. V září začnou práce
na celkovém odbahnění, přičemž
severní část s rákosím zůstane
zachována. Vše bude probíhat za
autorizovaného biologického a archeologického dozoru. Následná

revitalizace zeleně v této lokalitě bude spolufinancována
v rámci projektu „My zasadíme,
vy sklidíte III“, na nějž nám byla
Státním fondem životního prostředí přiznána dotace.
RŠ

Přístavba prorostlá
dubovou alejí

P

řístavba školy se přehoupla do
výšek 2. podlaží. Po vyarmování a zabetonování stropů a vystavění nosných zdí ze spárovaných
betonových bloků bylo přikročeno k osazování dalších dubových
kmenů, které musely být instalovány tak, aby opticky plynule
navazovaly na kmeny v 1. podlaží
a vše vypadalo, jako by otesané
stromy prorůstaly stropem, aby
nesly krovovou konstrukci pultové střechy. Souběžně s těmito
pracemi se v přízemí již montují
okenní rámy firmy RI okna a dále
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se budují nová propojení s krčkem
stávající budovy a zazdívají některé okenní otvory, a to z důvodu
požární bezpečnosti. Vedle firmy
Stavební Plus se na stavbě již pohybují i pracovníci firmy Izoltmont, kteří rekonstruují střešní
plášť nad částí tělocvičny, jenž je
ve špatném stavu. S pokračujícími
stavebními pracemi se již připravují výběrová řízení na dodavatele
vybavení přístavby, tedy nábytku
a počítačové třídy.
RŠ

Vitráže ratíškovického kostela
v restaurátorské dílně

P

ět vitráží ratíškovického kostela bylo odmontováno, odvezeno
do brněnského atelieru Tomáše
Mitvalského a zde rozebrány na
jednotlivá sklíčka, různých tvarů, povrchových struktur a barev.
Skla byla značně znečištěna, proto musela být kousek po kousku

umyta. Některá byla naprasklá,
takže musela být nahrazena sklem
stejné barevnosti i struktury. Nyní
probíhá výroba železných rámů,
které firma Stokláska osazuje do
okenních špalet. Do rámů bude
vloženo ditermické prosklení. Za
toto prosklení na rámy budou instalovány zrestaurované vitráže.
Poděkování patří všem, kteří se
na těchto pracích podílejí a rovněž
těm, kteří byli finančně nápomocni, především pak Nadaci ČEZ,
Jihomoravskému kraji a Obci Ratíškovice.
RŠ

Nesilné silnice

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

M

razy, solení a silný automobilový provoz mnohdy přetížených náklaďáků se těžce zapisuje na stavu státních i místních
komunikací v obci. Je to nekončící
úsilí, dát vozovky do stavu, kdy
naše kola kol a aut neposkakují,
tlumiče netrpí a asfalt se dále nedrolí. Provedené úpravy vozovek
byly završeny opravou vozovky
s klápajícím poklopem vodovodní
šachty a dešťových vpustí u Smyku. Součástí silničářských prací
bylo i vodorovné žlutě se klikatící
značení před Spolkovým domem,
kteréžto by mělo eliminovat vcelku
početné pokuty za chybné stání
aut v zóně hasičského nástupu.
RŠ
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MŠ U Jezérka s novým vodovodem

N

eočekávaný výdaj obce byl vyvolán havarijním stavem vodovodní přípojky do mateřské školky
U Jezérka. Nová přípojka byla vybudována pod místní komunikací
protlakem a pak výkopem, a to
v místech, kde se nachází řada
dalších inženýrských sítí. Díky
operativnosti pracovníků firmy
Likol a ve spolupráci s Vak Hodonín byla přípojka hotova do data
zahájení dětského tábora. Pak následovalo ještě martýrium se zrušením původní přípojky, která se
nachází v těsné blízkosti státní
silnice a optických kabelů. Všem,
kdo se na této akci podíleli, patří
poděkování.
RŠ

Nejen o školních dílnách

V

poslední době se i v médiích často mluví o školních dílnách a výuce technických prací. Naše základní škola
určitě bude jedna z prvních, která opět oživí klasické žákovské dovednosti, jako je pilování, řezání, vrtání
apod. A nejen o tom byl rozhovor s ředitelem školy PhDr. Josefem Hanákem.

Občané se ptají, co se bude v nových učebnách vyučovat?
Přednostně jsem velmi rád, že základní škola získá v novém pavilonu další čtyři odborné učebny –
klasické dílny s ponky (jaké byly
do roku 2007 v dílnách v tělocvičně), tzv. čisté dílny na běžné ruční
práce, jazykovou učebnu a další
učebnu informatiky. Velmi důležité je, kolik žáků
je v ročníku, neboť
od toho se odvíjí počet kmenových tříd,
protože i v uplynulém školním roce
musela být jedna třída v učebně
chemie, což není
z hlediska provozu dobře, a navíc
základní škola má
pouze tři odborné
učebny – výtvarný
atelier, učebnu informatiky a učebnu
chemie a fyziky, popřípadě ještě školní
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cvičnou kuchyni, kam žáci velmi
rádi chodí. A v dílnách se opravdu
vrátíme k pilování, řezání, vrtání,
broušení, měření apod. To jsou
zcela konkrétní dovednosti v rámci tzv. polytechnické výchovy, která je opět v kurzu.
Proč dochází k návratu „klasických školních dílen“?
V rámci celospolečenských změn
a vzdělávacích potřeb dochází v přímém důsledku i ke
změnám ve školním vzdělávacím
programu pro základní, a dokonce
i mateřské školy.
Poslední výzkumy
v oblasti vzdělávání prokázaly, že čas
věnovaný praktickému vyučování,
které bylo v rámci
předmětů Technické práce, Pěstitel-

ské práce a Dílny, se převedl na
Informatiku, Rodinnou výchovu
a druhý cizí jazyk. Takže naše děti
jsou sice čím dál lepší v oblasti
informačních technologií, získaly náhled na další, a to německý
jazyk, ale manuálně jsou čím dál
horší. Proto se znovu do popředí
dostává podpora polytechnické
výuky již v mateřských školách
a podpora technického vyučování,
tedy návrat „k ponku“ v základních školách.
Takže budeme jedni z prvních,
kdo navrací do škol dílny?
Určitě ano, protože většina základních škol musela tzv. disponibilní
hodiny přesunout na jiné, netechnické předměty nebo dílny úplně
zrušila – v učebním plánu i fyzicky.
My jsme se snažili obsah praktických činností zachovat, a tak trochu suplovat v jiných předmětech.
Po letech nyní vzniká na základních školách podobný problém,
jako když se vlivem poklesu počtu
narozených dětí zřizovatelé zbavoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

vali budov mateřských škol a při
opětovném nárůstu narozených
dětí již po pěti letech nebylo kam
děti dát. Rovněž v květnu mne potěšil školní inspektor dr. Zábranský, když prohlásil, že „…Ratíškovice budou zase o krok vpředu“,
čímž měl na mysli, že máme osvícené zastupitele, kteří jsou ochotni jít do financování nové přístavby školy s dílnami i bez možnosti
získat dotace a podpořit výstavbu
dílen z obecního rozpočtu.
A jak dopadla hloubková inspekce na škole?
No, vzhledem k tomu, že nám dala
na přípravu pouze týden, přijelo
celkem 9 inspektorů na čtyři dny
a byly opravdu až moc důslední,
tak si myslím, že velmi dobře. Inspekční zpráva je již od 23. července veřejně přístupná na webu ČŠI,
takže kdokoliv si ji může v PDFku
stáhnout a podrobně prostudovat
(www.csicr.cz). Pro mne to byla
již čtvrtá taková větší kontrola ze
strany ČŠI, takže člověk už jaksi
ví, co bude předmětem inspekce.
Těch požadavků a indikátorů, které se sledují při inspekční činnosti, jsou desítky a všechno vychází
ze současné školské legislativy,
kdy se hledá soulad běhu ZŠ a MŠ
v rámci dvou hlavních školských
zákonů a 38 prováděcích předpisů. I v Protokolu o kontrole je uvedeno, že nebylo zjištěno významné porušení ustanovení právních
předpisů, pouze drobné formál-

ní chyby. Vedoucí týmu dokonce
mimo zápis neoficiálně prohlásila,
že nám udělují „jedna mínus“, což
je velmi příznivé hodnocení.
A budou na základě inspekce
provedeny nějaké změny?
Při závěrečném pohovoru na Krajském inspektorátu v Brně, kdy je
ředitel školy povinen osobně se
seznámit s textem Inspekční zprávy, bylo konstatováno, že je potřeba se více zaměřit na tzv. „slabé
stránky“. Inspektoři byli přímo
nadšeni prostředím školních zahrad i vnitřním vybavením mateřských škol, příkladnou prezentací
dětí MŠ i žáků ZŠ na veřejnosti
a dobrým kolektivem pedagogických pracovníků ZŠ (to je nakonec
i obsahem hodnocení dotazníku,
který vyplnilo 15 PP a 46 žáků
a jež dokladuje slova inspektorů).
Základní škola i mateřské školky
mají velmi dobře nastavený otevřený přístup mezi učiteli a žáky,
a tím podporují učení a komunikační dovednosti i sociální kompetence žáků. Pochopitelně vždycky
je co zlepšovat i měnit a konkrétní
úkoly, vyplývající z inspekčního
šetření, na nastávající období určitě máme.

jsem na základní školu nastoupil!
Většina mých prvních žáků jsou
rodiči dětí, které už dokonce naši
školu též opustily jako další absolventi, a je velmi zajímavé srovnávat, jak se předávají geny a vzorce chování. Jinak samotné děti se
v podstatě moc nemění, protože jejich vývoj má své zákonitosti a pokud není v rodině nějaká patologie (genetická, sociální, psychická
nebo finanční), potom dítě ve škole prospívá a úspěšně přejde na
střední školu. A pokud se díváme
do historie školství, tak problémy
se žáky vždycky nějaké byly, jsou
a budou. Společnost je totiž velmi
složitý systém a i když hledáme
určité zákonitosti, abychom mohli
těm patologiím konkrétně ve škole
předcházet, stejně co dítě, to unikátní jedinec. No a každý unikát
vyžaduje jedinečný přístup. Takže
každá atypická událost se sice začíná ve škole řešit podobně na základě dřívějších zkušeností, popř.
standardů, ale nakonec zjistíme,
že „je tam něco navíc“, že je třeba
hledat nové postupy. To mne dokonce přivádí k myšlence napsat
v blízké budoucnosti nějakou malou publikaci nebo alespoň odborný článek o tzv. „dětské jinakosti
a rozmanitosti“.

Otázka nakonec: Jak to všechno vidíš po třiceti letech strávených na jedné škole?
Určitě narážíš na fakt, že 1. srpna
2018 to bylo přesně 30 let, když

50. jubilejní mezinárodní festival
dechových hudeb Ratíškovice

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta a člen ŠR

AKCE

pokračování z titulní strany

Díky zkouškám, které osobně
vedl pan Ištvánek, byly skladby
zahrány s velkou precizností. Odpolední program moderoval Karel Hegner a zahájení festivalu se
ujala paní senátorka, starostka
Ing. Bc. Anna Hubáčková. První
v programu se představila dechová hudba Mistříňanka. O tom, že
se muzika předává z generace na
generaci, nás přesvědčila dechová hudba Stříbrňanka, kde jako
profesionální hudebníci vystoupiRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

li vnuci Vojty Horkého, bývalého
kapelníka této dechové hudby. Na
podiu se představila i jubilující dechová hudba Vlčnovjanka, která si
v letošním roce připomíná své 40.
výročí založení. Třešničkou na dortu byla jednak Moravanka Jana
Slabáka, která kupodivu v Ratíškovicích vystupovala poprvé, ale to
největší překvapení bylo vystoupení dechové hudby Dolanka. Dolanka, která před osmi lety ukončila
svou činnost, se dala dohromady,

aby si opět muzikanti
a zpěváci vyzkoušeli
své umění, ale hlavně vzdali hold tomuto jubilejnímu ročníku. O tom,
že jsou to muzikanti a zpěváci na
slovo vzatí, nás přesvědčili v závěru festivalu svým repertoárem.
Na festivalu tradičně vystoupily
i zahraniční kapely. V letošním
roce se zde prezentovala Holanďanka z Nizozemí a velmi oblíbená slovenská dechová hudba DriStrana 9

etomanka s nejmladším sólistou
festivalu, a to teprve tříletým Jankem Múdrym, který si získal svým
vystoupením srdce všech diváků.
Pokud bych měla letošní festival
zhodnotit, tak jistě patřil k těm
lepším festivalům, jak po stránce
návštěvnosti, tak po stránce programové.
To, že jsme se mohli půl století
v Ratíškovicích setkávat při dobré
písničce, patří velký dík organizátorům, ať už to byly Jihomoravské
lignitové doly nebo firma Tente,
s.r.o. či Osvětová beseda Ratíškovice, za finanční a technické podpory Obce Ratíškovice a Baníku
s.r.o. Festivaly by se však nemohly uskutečnit, pokud by nebylo
finanční podpory od Ministerstva
kultury ČR, Jihomoravského kraje
a Ochranného svazu autorského.
Mediální podporu nad festivalem
převzal Český rozhlas Brno, Rádio Proglas, Rádio dechovka, Naše
muzika, Slovácko, Nové Slovácko
a Nipos Artama Praha. Letošní
festival finančně navíc zaštítila
i paní senátorka Ing. Bc. Anna
Hubáčková, Tente, s.r.o., Hudeb-

ní nakladatelství Steranka Křižanovice u Bučovic a hlavně paní
Martha Widmerová ze Švýcarska,
jejíž zesnulý manžel byl v Ratíškovicích tradičně vídán v roli zapáleného vlajkonoše.
Osobní poděkování patří muzikantům, zpěvákům, kteří šíří
dál slávu ratíškovického festivalu, Vám posluchačům, kteří kaž-

doročně do Ratíškovic přijíždíte,
organizačnímu týmu, dobrovolníkům a pracovníkům obecní čety
a Spolkového domu Ratíškovice,
kteří se podíleli na technické výpomoci.
Děkuji a těším se na spolupráci
v příštím roce, a to 14. 7. 2019.
Jana Koplíková

foto: Štěpán Kotásek
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Předfestivalové akce

V

rámci jubilejního 50. mezinárodního festivalu dechových
hudeb Ratíškovice se uskutečnily dvě doprovodné akce. Jednou
z nich byla vzpomínková akce
na hřbitově v Ratíškovicích, kde
jsme tichou vzpomínkou u hlavního kříže připomněli všechny
ratíškovické muzikanty, zpěváky
a organizátory. Kytičky na hroby
byly poté dány kapelníkovi Anto-

nínu Voříškovi a Josefu Novákovi,
zakladatelům festivalu. Krátkou
vzpomínku jsme věnovali i Pavlovi
Příkaskému, coby organizačnímu
vedoucímu festivalu, neboť právě díky zapálenému vedení firmy
Tente, s.r.o. se festival mohl uskutečňovat více jak 15 let.
Druhou doprovodnou akcí byla
výstava fotografií, která byla k vidění od soboty 7. července na Vla-

chovce Spolkového domu Ratíškovice. Fotovýstava byla zaměřena
na uplynulé ročníky. Návštěvníci
zde mohli vidět jednak fotografie
z festivalů, programy, ale i později
ve foyeru Spolkového domu keramiku, skleničky, festivalové placky, diplomy, pamětní listy, které
byly k této příležitosti zhotovovány.
Jana Koplíková

Národopisný festival
kyjovského Dolňácka

V

sobotu 4. srpna se uskutečnil 33. ročník Národopisného
festivalu kyjovského Dolňácka
v Miloticích. Jde o druhý největší
festival na Kyjovsku, uskutečňovaný v mezidobí Slováckých roků
v Kyjově.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

Ratíškovice byly přece jen na
poslední chvíli osloveny, aby se zapojily do jednotlivých festivalových
programů. V dětském programu
Hrajte ně husličky se jako zpěvák,
tanečník a hlavně verbíř odpre-

zentoval v jedné osobě Adam Tomeček.
Vrcholem sobotního programu
byla Klenotnice, kde vystoupil
krásně ustrojený ženský sbor Ženušky, a to za profesionálního doprovodu na cimbál Richarda Mokrého a bubenických kreací Petra
Kotáska.
S dvouhodinovým zpožděním se
v sobotu večer na scéně milotických Šidlen prezentovaly s tancem
„rúchová“ dva odvážné páry, krásně oblečené do slavnostního kroje.
V pořadu Prostá krása, který byl
zaměřen na vývoj a současný stav
lidové kultury našeho národa,
jsme si připomněli osobnost ratíškovického rodáka doc. Václava
Frolce. Na podiu se vystřídaly kapitoly o hodnotách lidové kultury,
jako jsou obřady koledování, obřady velikonočních svátků, o času
života, o jízdě králů, ale také o významu daru a milování.
V neděli v krásném prostředí zámecké zahrady se uskutečnil pořad V Brně na Štymberku a proč
bychom veselí nebyli. Zde vystoupil Mužský slovácký pěvecký sbor
Ratíškovice.
Všem vystupujícím je potřeba
poděkovat za reprezentaci Ratíškovic, neboť rtuť teploměru při
některých programech se přehupovala přes 30 stupňů Celsia ve
stínu a hledalo se tak spíše útočiště u bazénů a vody.
Jana Koplíková
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Otevřený Slavín počtvrté

P

ředpoklad opětovného třetinového nárůstu počtu návštěvníků se vyplnil. Loňských 302
platících bylo překonáno a podle
vydaných identifikačních pásků
se na Slavíně pohybovalo 411 degustace chtivých osob. Rekordní

počet otevřených sklepů – 22, však
toto množství bez problémů zvládl. Obavy z výpadku účastníků
kvůli velkému vedru se nenaplnily a hlavně přespolní se zasloužili
o jak komerční, tak společenský
úspěch celé akce.

Na závěr ještě drobný postřeh.
Kdo v neděli ráno procházel po
krásné silnici kolem sklepů, nepoznal, až na jeden rozbitý pohárek a několik osamocených stolů
a baldachýnů, že zde probíhala
nějaká akce.
Ing. Jiří Hubáček st.

foto: J. Hanák
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Táborák

SENIOŘI

V

úterý 26. června se sešli senioři u Junácké klubovny již
k tradičnímu opékání špekáčků
u táboráku. Po opečených špekáčcích, malé besedě, došlo i na zpěv.
Tak, táboráku, zpívej, těšíme se po
roce…

Růžena Šeďová

V

našich nejvyšších horách Krkonoších strávili od neděle
17.6. do pátku 22.6.2018 ratíškovičtí senioři krásnou dovolenou.
Ubytováni v hotelu Montána několik desítek metrů od náměstí ve
Špindlerově Mlýně, zasazený do
krásné krajiny. Příroda, která je
nyní plná zeleně, vymodlené počasí, kdy za celý pobyt nepadla ani
kapka deště. Co přát si víc? Nabitý
program započal návštěvou Hradce Králové a vodní elektrárny Hučák. V dalších dnech následovaly
výlety na Sněžku, do Liberce, botanické zahrady v Liberci, na Ještěd, do Špindlerova Mlýna, Jánských Lázní, Harrachova - exkurze
ve sklárně Novosad a syn, Ponikláexkurze ruční výroba vánočních
ozdob a muzea tamtéž. Vzpomínky zůstanou na různé zážitky. Například skupina mírně zdatnějších
seniorů se radovala při návratu
z nejvyšší hory Sněžky (1603 m),
když sestoupili přes Luční boudu
a dále po sestupu na Špindlerovu
boudu, že hlavní úsek sestupu byl
již za nimi. Druhá skupina si v tu

Krkonoše
dobu prošla Jánské Lázně. Při zpáteční cestě z pobytu v Krkonoších
se celá skupina seniorů zastavila
ve Dvoře Králové na prohlídku či
vyjížďku otevřeným minibusem po
Safari. Tuto jedinečnou zoo založil
v roce 1966 náš cestovatel a zoolog Josef Vágner. Program, který
uspokojil všechny. Poděkování

HASIČI

Hasiči slavili

S

obota 11. srpna 2018 byla pro
nás – hasiče z Ratíškovic –
jedním z nejvýznamnějších dnů.
Slavnostně jsme přebírali, světili a křtili nové zásahové vozidlo
SCANIA. Již několik let jsme se
o to pokoušeli, a až letos to konečRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

patří do hotelu Montána – kuchařům, paní ředitelce Ludmile Spanilé, která pro nás zajistila salonek
pro každodenní večerní posezení,
řidiči Jiřímu Kopečkovi za bezpečnou jízdu, Marii Kordulové, manažerce a bezchybné průvodkyni po
Krkonoších a všem účastníkům za
dobrý kolektiv.
Růžena Šeďová

ně vyšlo. Nebudu se rozepisovat
o všech, kdo má jakou zásluhu na
jeho získání. Věřte, že to nebylo
vůbec jednoduché. Největším problémem pochopitelně bylo získat
dostatečné množství financí, za
což patří veliké díky Jihomoravskému kraji a obci Ratíškovice.

Nemalý podíl díků patří našemu veliteli SDH Ivanovi Vlasákovi,
který to s námi neměl vůbec lehké, když jsme na něho na každé
schůzce útočili a vyzvídali, jak to
vypadá s tím novým autem. Říkali jsme, že tomu uvěříme, až bude
stát v garáži. A dočkali jsme se –
Strana 13

už tam opravdu stojí!
Osobně si myslím, že si to
naši hasiči zaslouží, protože vždy
a ochotně vyráží v jakoukoliv dobu
k výjezdům, když „jim húkne siréna“ a pomáhají občanům a celé
obci i jinak: zalévání obecní zeleně, různé ukázky hasičské techniky a požárního zásahu na akcích
pro děti, pomoc při řízení dopravy
nejen při hodovém průvodu atd.
Náš ratíškovický sbor dobrovolných hasičů navíc patří k jednomu z nejstarších a největších v Jihomoravském kraji.
Sobotní odpoledne jsme si dostatečně užili také díky široké
veřejnosti, která přišla tuto mimořádnou událost oslavit s námi.
Ještě jednou velikánské díky
VŠEM, kteří nám auto pomohli
získat, a zvláště duchovním otcům za posvěcení i za přímluvu
k sv. Floriánovi, aby se auto i s celou posádkou vždycky vrátilo v pořádku na svoji základnu. DĚKUJEME a těšíme se na vás znovu
za rok v červnu při oslavě našich
130. narozenin!
Jana Tomčalová st.

foto: J. Hanák
Strana 14
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Jubilejní

MYKOLOGIE

U

ž zase. Co? No, tradiční
výstava hub. Tu připravují místní hřibaři na čtvrtý
zářijový týden (22. - 24. 9.)
v hasičské zbrojnici.
Na plakátu je sice krásně
a věrně vyobrazený vzácný
hřib Le Gallové, ale při přípravách na tuto přehlídku
tajemných plodů lesa jsem
si vzpomněl na jiný hřib. Říkávali jsme mu „krtičňák".
To proto, že většina plodnice byla ukryta v zemi a velmi často se nacházel právě
v chodbách krtků. Maličko
se omlouvám, že už potřetí
budu vzpomínat slovenské
městečko Šaštín. Dneska
jsou to Šaštín - Stráže.
V roce 1959 popsal podobný většinou pokroucený
druh smrkového hřibu na

Slovensku i tamní záhorácký mykolog z Brodského Aurel Dremek
a dali mu název - hřib šaštínský.
Někteří mykologové jej jako takový
uznávají, jiní považují jen za varietu hřibu smrkového.
Jestli bude „krtičňák" na výstavě, to si nedovoluji tipovat, ale
na zahájení v sobotu ve 13.00 je
připraven i úvod (introit) almanachu, ve kterém se budou připomínat všechny výstavy i další aktivity
hřibařů od roku 1978, kdy byla ta
první výstava hub. Tento almanach bude k mání i zájemcům pokud bude vydání stačit.

Srdečně zve

Vašek Koplík,
president mykologického
kroužku

Fotografická
soutěž

Po odeslání pozvánky byly zveřejněny
výsledky fotografické soutěže vyhlášené
Českou mykologickou společností. Ve
druhé kategorii zvítězil snímek člena našeho kroužku Marka Kotačky na němž je
hřib žlučník. Tuto i další úspěšné fotografie si budou moci návštěvníci výstavy
také prohlédnout. A gratulujeme!
			
V. K.
Foto: Marek Kotačka

Co určitě v kronikách nenajdete
Znáte pověst o vzniku ratíškovického lignitu?
Které rodiny bydlely v hornické kolonii Na Drahách?
Co vše musel vybudovat Baťa při realizaci lodní dopravy?
Stávkovalo se na dole Tomáš?
Jaké bylo složení oddílů na letním táboře Vranča 1959?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte
28. října 2018 od 15.00 hod. ve školní jídelně
při Setkání s minulostí aneb Co v kronikách určitě nenajdete.
Zájemce o tuto problematiku zvou pořadatelé OÚ, MO KDU-ČSL a ZŠ a MŠ Ratíškovice.
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Setkání ročníku 1933

VZPOMÍNKY

L

etos ročník 1933 slaví půlkulaté výročí. V letošním roce jsme
se také rozloučili s několika spolužáky a spolužačkami. Po mši
svaté, která se uskutečnila za náš
ročník v neděli 17. 6. 2018 jsme
se rozhodli, že by bylo vhodné se
sejít.
Osvědčené a ochotné organizátorky Tonička a Terezka se toho
ujaly. Ale kde získat místo na takové setkání? Napadla nás restaurace na Baťovce a byl to skvělý
nápad. Jirka Gajdík zhotovil originální pozvánky, Jitka Gajdíková byla vstřícná, zajistila nám restauraci, první pátek po Cyrilku
na 13. 7. zajistila pohoštění a při
tom odpoledním vedru i dostatek
nápojů. Alena Machovská přinesla
výborné zákusky. Poděkování patří jim, ale i všem rodiným příslušníkům, kteří svoje blízké na setkání přivezli. Ty, kteří už nejsou mezi
námi, jsme uctili tichou vzpomínkou. Kromě čtyř spolužaček, které se nemohly pro zdravotní problémy dostavit, jsme byli přítomni
všichni. A také byl přítomný jediný
žijící spolužák Petr Gajdík. Všichni jsme se společně bavili a měli
dobrou náladu. Stanovený čas se
nám podařilo hodně prodloužit při
družné zábavě. Rozhodli jsme se
setkání příští rok opakovat a věříme, že se spolu setkáme...
Jitka Bendová

Antonie Gajdíková (roz. Dobešová), Žofie Foltýnová (roz. Foltýnová), Terezie Pištěková
(roz. Neduchalová), Jitka Bendová (roz. Bendová), Ludmila Kundratová (roz. Foltýnová),
Františka Zemánková (roz. Křižková)

Antonie Gajdíková (roz. Dobešová), Vlasta Tesařová (roz. Třísková bytem Vracov),
Ludmila Kundratová (roz. Foltýnová), Helena Měchurová (roz. Harcová, Dubňany ),
Terezie Pištěková (roz. Neduchalová), Františeka Zemánková (roz. Křižková ),
Petr Gajdík, Žofie Foltýnová (roz. Foltýnová), Marie Slezarová (roz. Blahová),
Josefa Mrázová (roz. Koplíková), Jitka Bendová (roz. Bendová)

Vzácné setkání
po 45 letech

V

domácím archivu fotografií máme fotky z 5. července
1973. Tento den se uskutečnila
primiční mše Františka Dobeše
v Rohatci. Jeho otec byl původem
z Ratíškovic. Na tuto mši pořádala zájezd Anežka Antošová. Na mši
jsme byly čtyři kamarádky Helena
Tomečková (roz. Ilčíková, zemřela
v roce 2005), Ludmila Příkaská
(roz. Gajdíková bytem Vacenovice),
Strana 16
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PRIMICE 5. 7. 1973

Helena Chabičová (roz. Kadlčíková bytem Rohatec), a Jaroslava
Kundratová (roz. Brhelová). Na
mši mě ochotně vypravila - oblékla do kroje paní Marie Příkaská Poldová. Byl to krásný den plný
dojmů a pan farář se nám moc
líbil. Jenom jsme nechápali, že takový šikovný kluk ide na farářa.
Velké bylo i přijetí a pohoštění naproti kostela u Pokorníků.
Jedna z fotografií z primicií se
mi dostala do rukou až po mnoha
letech a přišla z Ameriky. Ten, kdo
ji tehdy fotil, ji poslal složitou cestou, tej děvčici, co sa tak pěkně na
teho mladého farářa dívá ...
Po 45 letech 8. 7. 2018 se uskutečnila nedělní mše svatá s farářem Františkem Dobešem v Rohatci znovu. Jistěže jsem to využila k focení.
Na mši byla přítomna i rodina pana faráře z Ratíškovic. Bohužel na společném snímku nejsou děvčata Zelinkovy Jana a Anna, protože po mši spěchala domů. Pan farář byl velice vstřícný, otevřený, žije zbožným
životem, vzácně mu neschází humor, má rád lidi a hlavně děti. Byla to moc pěkná mše v krásném, velmi
udržovaném a čistém kostele. Pro mě bylo velké překvapení, jak málo místních do tohoto svatostánku na
nedělní mši chodí a asi nejvíce mi scházel hudební doprovod mše svaté.

P

František Dobeš
nar. 31. 5. 1946
v Rohatci

o složité životní cestě byl
vysvěcen v roce 1973 na
kněze. Po vysvěcení na faráře začínal v Opavě u Panny
Marie. Tam byl tři roky. Pak
už to byla samostatná místa. Dva a půl roku byl v Březové u Vítkova. Dojížděl i do
Větřkovic. Pak byl dva roky
v Jakartovicích. Do této farnosti patřily i Bohdanovice.
Pak 5 let v Brodku u Prostějova. Tam jezdil i do dvou dalších farností Otaslavic a do
Pivína. Pak byl ustanoven
v Ostravě Plesné a v Ostravě Porubě. Další rok působil

v Loučce u Valašského Meziříčí.
Posledním místem pobytu se na
20 let stala Hošťálková. Do ní patřily i farnosti Pržno a Růžďka.
Důchod pan farář prožívá v Brodku u Prostějova a jezdí do farností
v širokém okolí zastupovat podle
potřeby. Jen za posledních šest let
při těchto zástupech najel 180 000
km. Pravidelně jezdí do olomoucké
Vazební věznice a do dvou domovů
důchodců. Jako výpomocný duchovní je ustanoven pro farnosti
Nové Sady a Slavonín.

Jak obdivuhodné jsou cesty Boží
Osobní vzpomínka Františka Dobeše
,,Do doby mého dětství také kladu vzpomínku, kterou mi vyprávěla má stařenka. Byla o setkání s otcem biskupem brněnským Skoupým. U hodonínského hřbitova, kde pochovával kněze pana profesora Kapinuse. Tehdy
pod dojmem mých dětských Mikulášů, jsem na něj ukázal se slovy Mikuláš! On přišel, podle slov stařenky ke
mně, udělil mně své požehnání s přáním, aby se v mé duši zrodilo kněžské povolání. Pro mne to bylo tehdy
setkání se skutečným Mikulášem.
Když mi pak později otec biskup Skoupý uděloval nižší svěcení, zaslzel, když jsem mu tuto událost připomenul.
Jeho modlitba a přání se stávaly skutečností ...“
Jaroslava Kundratová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018
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KRONIKA

O

riginální nadpis a také originální začátek mého příspěvku
do Zvonu.
V červnu jsem pobývala v Krkonoších, mj. i v Liberci, kde je jedna
z největších botanických zahrad
v Evropě. Všechna květena venku,
či ta ve skleníkové výzdobě deseti
pavilonů o rozloze 3 000 m2 hraje
neuvěřitelnou barevností. Poklona
barvám patří jistě právem i těm
v našich Ratíškovicích.
Dám přednost mému barevně
„staršímu“ okouzlení - z něj jsem
vytvořila nadpis článku.
Jistě jste šli, či jeli Dědinú
a našu děvčicu v „drnduli“ s klukem v kroji vyvedených na zdi
plotu, viděli. Výjev má své barvy,
mnohé jsme ani neviděli, ale výborně sa v nich čte. Je tam všechno jasné, takové přesně NAŠE.
A co je pro mě obzvláště dobře
sdělující - nenašla jsem nikoho,
komu by sa to nelíbilo. Aj když

„Slovenka“ na zdi a další
barevná okouzlení
je to úplně něco jiného, než co tu
kde máme. O jaký druh malby jde,
dopíšu.
A nyní něco k autorovi.
Jmenuje sa Petr Kovářík, bývá
v Séčce a narodil se v květnu 1991.
Původně býval v Dubňanech. Jeho
velkou - zas použiju slovo originálnost, bylo to, že od malička kreslil. Kdeco, ba všecko, bylo to tak
nějak hluboko v něm. Co s tím?
Díky mamce studování nabírá
směr, jasně, že umělecký. Dostal
sa hned. V roce 2010 maturuje na
Střední odborné škole - umělecko řemeslného zpracování dřeva
v Luhačovicích. Neučí sa špatně,
hlavou probleskuje pokračovat na
vysoké, ale myslím, že to „přetlúkla“ nabytá svoboda. Baví ho nejen
sprayování, ale mně sa líbí, že tak

dva roky nabírá zkušenosti. Živil
sa barčím, což mu bylo přínosem,
vidí to teď, když si se svojí Terezkou upravují domek.
Ale zpět. Přichází důležitý čas
v Petrově životě, odjíždí do Anglie,
naučí sa řeč, přibudou do života
další zkušenosti, např. i ta, že tam
by mu bylo po všem našem smutno…
A nyní - o jaký druh umění
v Dědině jde.
Street art je výtvarné umění,
tzv. uliční umění (street = ulice)
Po r. 1989 nastává rozmach vyjadřování výtvarníků v ulicích - např.
v Praze, Ostravě, Brně… a prosím
odvážně, s dávkou nadsázky jsou
to postupně i naše Ratíškovice,
kde toto umění díky Petrovi Kovaříkovi našlo místo. A u nás jde dokonce o současný umělecký směr
mural art, který je zaměřen na
malbu stěny ve veřejném prostoru, která je objednána majitelem
stěny za účelem výzdoby.
V lednu 2018 uspořádal Petr
v Hodoníně samostatnou výstavu
s názvem Graffolklor, kde kombinoval techniky graffiti a slovácký
ornament. Účast, líbivost vystaveného přesně odpovídala tomu, co
z Petě vyzařuje.
Ratíškovští děkujú!

B

arevné okouzlení z naší obce nejmladší. Narodilo
sa teď v sobotu 4. srpna 2018.

Pomyslně mělo barvu zlatou - ano šlo o 50 let společného života. Poprvé v životě jsem viděla čepení obřad, který dívku nevěstu, proměňuje v ženu, a to
za něžného ženského zpívání. Obřad probíhá tajemně za vyšívanou plachtou. Není účelem více slov, než
ta o nejkrásnější pradávné barevnosti našeho kroje,
kterým je zázrak proměny provázen. Nevěsta dostane na hlavu čepec. Tolik lesklé krásy sa hned tak
nevidí, těžké pro mě popsat. Perličky stříbrné, modřulinké, růžové, přesná místa mají. Dva druhy mašlí
pod čepcem - se šípkovým a jabloňovým květem, kde
takové barvy sa berú? Fěrtúšek nevěsty, rozkvetlá
zahrada zleva doprava, štofka (kanafaska), tato má
všechny odstíny vínové. Nejparádnější kordulka, bilučké rukávce.
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Nevěstiny zpívající kamarádky byly v červených kanafaskách, bílých košelkách, kordulce, modréj jemně
vyšívanéj zástěrce…
Na oblečení kamarádek jsem viděla nejen barvy naší milované obce, ale draly sa tam i barvy našej republiky. Hluboce dojímavé…
Prosím, opatrujme si tuto krásu. Opatrujme si naše vzácné Robečky, dávajme si na ně pozor.
Manželom Fanynce a Laďovi Zubalíkovým hodně zdraví a štěstí do dalších společných roků.
Marta Kordulová,
kronikářka obce

Srpen 1968

L

etošní rok je nazýván rokem osmičkovým, protože se k němu
váží výročí let 1918, 1948 a 1968.
K současnému období patří rok
1968 a s ním invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
O tom, že doba byla politicky
uvolněnější než v roce znárodnění,
svědčí i fakt, že události toho roku
byly zapsány do obecní kroniky
hned a ne s odstupem, tak jak se
stalo roku 1948.
Ratíškovický kronikář ve stati „události roku“ popisuje, co se
dělo v naší obci, a k tomu pak přidává záznamy o událostech v republice. Snaží se být nestranný,
ve svých zápisech si ale zároveň
všímá, že „svoboda slova jakoby
ve sdělovacích prostředcích byla
chápana jako období, v němž není
potřebí podporovat usnesení strany a vlády“. Hlavním tématem novin, časopisů, rozhlasu a televize
podle něj byla „kritika všeho; co
bylo i co se chystalo“, jako by to
„nebylo dost demokratické… Mnozí
si už představovali demokratickou
republiku s desítkami stran – proti
komunistům“.
Myslím si, že popisovat události roku 1968 v naší republice
není v dnešní době potřeba, jsou
obecně známy. Proto chci předložit „pouze“ jeho zápisy doplněné
o úryvky z týdeníku Slovácko.
„Ráno dne 21. 8. bylo pro nás
velikým překvapením. Třebaže noc
byla nějak rušná hlukem letadel,
zvěděli jsme mnozí toho příčinu až
ráno. Po zapnutí radiového přijímače neslyšeli jsme obvyklou hudbu, ale střídající se hlasatele, kteří
oznamovali postup obsazování republiky sovětskou, východoněmeckou, polskou, maďarskou a bulharskou armádou. Říkali, že vojska
varšavského paktu neoprávněně
a bez uvědomění našich státních
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a stranických činitelů obsazují naši
vlast. Vyzývali občany, aby zachovali klid, že obrana by nebyla
možná…. Nechci psát o rušných
dnech v celostátním měřítku. Tolik
jen k tomu, co působilo na naše občany a bylo příčinou dění i u nás.
Nelze však neříci aspoň tolik, že
působení rozhlasu mělo jak kladný
vliv na průběh událostí, ale i velmi
nepříznivý pro další vývoj i mnohé
neuvážené činy v těchto dnech…
Žel, i v takové dramatické dny
měli někteří naši občané za první
starost, aby nakoupili větší množství potravin. Byla z toho z počátku
panika v přecpaných obchodech
kupujícími. Později tento nákupní zmatek byl během dne usměrněn z Místního národního výboru.
Bylo povoleno nakupovat jen určitá
množství zboží.
Při procházce obcí vidíme, jak
v ulicích postávají hloučky občanů
a diskutují o událostech v rozhlasu
uváděných. V mnoha domech slyšet rozhlas po celý den. Rozhlas
pobízí též k podpisovým akcím za
propuštění internovaných soudruhů, za odchod sovětských a ostatních vojsk.
Přes naši obec větší množství
sovětských vojsk nejelo. Po silnici
od Hodonína ke Kyjovu projíždělo
několik aut se sovět. vojáky. U autobusové zastávky přihlížela skupina občanů. Jeden mladík zdvihl
kámen a napřáhl se hodit za projíždějícími auty kamenem. Dostal
od občana pohlavek a domluvu.
Hovory, pokud se vedou, jsou svorné v odsuzování událostí a pokusy
o uvážlivé posouzení končí nezdarem.“
V srpnu vyšla čtyři zvláštní vydání Slovácka. I když se jednalo
o „list OV KSČ a rady ONV v Hodoníně“, byl 22. 8. na titulní stra-

HISTORIE
ně vysloven nesouhlas se vstupem vojsk. „Stalo se něco, čemu
se nechce věřit. Stalo se něco, co je
hrubým porušením mezinárodního
práva a vztahů mezi socialistickými zeměmi. Třicet let po černém
Mnichovu, po němž následovalo
kruté ponížení státu Čechů a Slováků, je naše země znovu okupována. Je to ale daleko smutnější
o to, že interventy jsou ti, jež jsme
až dosud považovali za své bratry
a spojence nejvěrnější.“
Týž den v Ratíškovicích „přišly
na MNV [Místní národní výbor]
čtyři ženy, které se velmi resolutně
dožadovaly podpisové akce proti
obsazení cizími vojsky a pro propuštění s. Dubčeka, Černíka aj.,
kterou by sorganisoval MNV. V zasedání výboru organizace a rady
MNV bylo usneseno, aby ještě ten
večer a ráno znovu byl pronesen
projev k občanům a upozornění na
podpisové archy vyložené ve veřejných místnostech (obchodech)…
Podpisové archy ve třetí den obsazení byly odevzdány s 1.400 podpisy občanů…“
Při průjezdu sovětských vojsk
našim okresem byly rozhazovány letáky v ruském jazyce, jejichž
obsah byl „pro každého poctivého obyvatele této země, který má
svůj vlastní rozum, přinejmenším
udivující“. Ruští vojáci v nich nazývají Čechoslováky svými bratry
a odvolávají se na květen 1945,
kdy nás „pomohli osvobodit od fašismu. Přátelství našich národů je
upevněno společně prolitou krví.
V této odpovědné chvíli vám znovu podáváme ruku bratrské pomoci… Společnými silami zničíme
nepřátele československého lidu.
Nedovolíme proniknout kontrarevoluci, upevníme pozice socialismu“.
Vyzývají, aby Češi odhalovali ty,
„kdo podporují nepřátele českosloStrana 19

venského lidu a nahrávají černým
úmyslům imperialismu. Všemožně
podporujte sovětská vojska při ničení sil reakce!“.
Podle slov ratíškovického kronikáře „i u nás je plno nápisů po
asfaltových silnicích, zdech, vratech, plotech i na domech. Byly i na
záchodech obecního domu. Některé dobré i vtipné, některé sprosté.
Psaly je i osobnosti, které si pletly
tvrdé a měkké i a nerozeznaly s od
z. Psala je mládež do 20 let – dle
zjištění předsedy KSČ – kterému
dělali jeden večer (asi 5 mladíků)
u domu dostaveníčko, vykřikovali
hesla a psali vápnem. Domlouval
se s nimi, ale když odešel, napsali i na jeho štítě domu. Druhý den
přišli opět s kbelíkem olejové barvy. Zase s nimi diskutoval (i věšení
některých funkcionářů).“
Dva z těchto nápisů zachytil na
svých fotografiích ratíškovický učitel František Šťastný. Na hřbitovní
zdi se z vnitřní strany skvěl nápis:
„Lidé, vzbuďte se, ať vidíte tu zradu. Drazí křesťané, udržujte klid“
a okna bufetu a trafiky na hlavní
autobusové zastávce byla popsána
jmény Dubček a Svoboda. Ve 3.
zvláštním vydání Slovácka dne 26.
srpna byly otištěny některé další
nápisy z našeho okresu: „Nechceme cara, chceme císaře! Kupujte
vajca našich nepřátel (na výkladě
prodejny lahůdek, pravděpodobně
mléčňáku), Lenine vstávej, Brežněv se zbláznil! Dubček, Svoboda
– pro SSSR nehoda. Indra, Kolder,
Šejna – všechno banda stejná.
I Kain byl ´bratr´! Jděte domů, nikdo vás nezval!“ Na hlavní křižovatce byla na budově Okresního
národního výboru výzva „Rus do
domu – čagan do ruky!“ a byly zatřeny údaje o vzdálenosti a směrech na dopravních značkách.
V Ratíškovicích byla „svolána
společná schůze zástupců politických stran a zástupců složek
v obci. Byla projednána situace
v obci a schváleno provolání k občanům stran zásobování, klidu
a výzva k rodičům dětí. Též vypracována resoluce s projevenou podporou politiky vlády…
Jsou rozšiřovány letáky s projevy vládních činitelů pronesené
v rozhlase i jinde. Ještě se diskutuje a namnoze jen s hněvem se
odsuzuje Sov. svaz. Jen málo je
diskusí uvážlivých, které by vyStrana 20

cházely ze znalosti příčin, reálnosti
stavu a možností dalšího vývoje…
4. 9. již normálně vysílá rozhlas.
Brzy na to i noviny vycházejí. Není
tu však snaha konsolidovat situaci. Na prohlášení představitelů
strany a vlády se hledí jako na vynucená. Šíří se letáky, které jinak
vykládají jednání v Moskvě, jitří
a nahrávají národně citovému rozpoložení občanů. Povětšině takto
to zní i z novin, rozhlasu, televise.
I když se pomalu uklidňuje běžný
společenský život, přiostřování protisovětských nálad v určitých kruzích narůstá. Někteří z naší mládeže i v naší obci si nechali na protest
přítomnosti sovětských vojsk narůst plnovous; prý jej shodí, až
Rusi odejdou. Objevují se spousty
letáků protisovětských. Dva dokonce veršované z Kyjova. Často jsou
někteří soudruzi z ÚV [Ústředního
výboru KSČ] označováni za zrádce
a kolaboranty…
Sovětská vojska v našem kraji
byla ubytována na Pánově. Kluci
z obce za nimi chodili. V obci jen
občas jsme viděli hlídku ze dvou,
někdy více mužů. Občas bylo vidět
občany v diskusi s nimi… Jednomu občanu, u kterého vojáci zašli
do domu, se to nevyplatilo. Někdo mu večer vytloukl okna kamením. Jindy dva vojáci se zastavili
u stavby. Dělníci jim dali litr vína.
Měli toho (vojáci) asi mnoho a tak
se zapomněli, že se pokusili znásilnit v JZD ošetřovatelku drůbeže
[v té době byla drůbežárna v místech dnešní ul. Družstevní]. Ubránila se, když jí na pomoc přišli lidé
z blízké stavby. Z naší bezpečnosti
bylo uvědoměno vojenské sovětské
velení, které vojáky v lese našlo
a rozšířily se řeči o jejich potrestání…
Jako protiváha ku protisovětské
kampani… byl vydáván sovětskými vojsky týdeník „Zprávy“ … tyto
věci byly u sdělovacích prostředků
a jistých skupin lidí příčinou narůstající zloby, nadávek a snahy
po jejich zákazu… I MNV byl označen nalepeným letákem za šiřitele
„Zpráv“. Provedl to, dle šetření, zaměstnanec Pomocných provozů…
V Hodoníně byl větší zájem
o znovupostavení pomníku T. G.
Masaryka než o úpravu u pomníku
rudoarmějců padlých při osvobozování města. Pomník byl také znovu
postaven.“ O úpravu památníku

dělnického hnutí na hlavní hodonínské křižovatce se postarali
sovětští vojáci. Ti nebyli spokojeni s „malou úpravou a tak s pomocí samopalů přesvědčili mladého
muže, aby vyhověl jejich představám a po vyšplhání se mezi nic
netušící sochy provedl nezbytné
úpravy“.
11. září byla v týdeníku Slovácko otištěna zpráva o škodách, které „spojenecká vojska“ způsobila.
Podle souhrnu Okresního oddělení Státního statistického úřadu dosáhly výše 26 238 000 Kčs.
Z toho 11 294 000 Kčs připadlo
na poškozené silnice, 122 000 Kčs
na zničené zásoby, 76 000 Kčs na
stroje a zařízení, 23 000 Kčs na
zemědělské porosty, 20 000 Kčs
na motorová vozidla, 7 000 Kčs na
budovy a stavby a 6 000 Kčs na
jiné úseky. Ztráty ve výrobě následkem omezení a narušenou dopravou představovaly 14 665 000
Kčs. Soukromým osobám vznikly
škody na majetku ve výši 25 000
Kčs.
Podle slov kronikáře „Je mnohem víc nedůvěry mezi lidmi, někde i nenávisti a pocitů nejistoty. A přece si tolik přejeme klidu
a dobré pohody pro další práci za
šťastnou budoucnost v míru.“
Do nového roku 1969 vstupuje
„s pocitem nejistoty a nevíry v dobrý průběh věcí… Jakoby všechna
usnesení a slova vedoucích osobností byla vždy kamenem hozeným
na hladinu, aby se znovu rozviřovala hladina veřejného života…“
Kdo ví, jestli by jeho slova nebyla
daleko ostřejší, kdyby věděl, jak
dlouho v naší republice „přátelská“ vojska zůstanou…
Irena Bařinová

Navštivte obecní
webové stránky
www.ratiskovice.com
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P

ři zpracovávání pokračování
o Dúbravě se mi připomnělo
několik možná souvislých, možná
pro někoho nesouvislých skutečností. Dá se napsat, že to vše má
souvislost s kovárnou mého stařečka Františka Hnilici. Pamětníci
si vzpomenou, že kovárna bratří Hniliců bývala u nové „školy".
Nová nebo měšťanská proto, že na
ní byly vyšší stupně základní školy a stará stávala naproti bývalého
Obecního úřadu pozdějšího MNV
a Komunálu. Nedaleko měl svoje
stolařství František Slezar a tito
živnostníci si chtěli postavit své
nové provozovny právě u rybníku
Včelína. Nedaleko Zbrodku.
V té válečné i poválečné době
bývalo zvykem, že tovaryši bydleli
i u svých mistrů. Jedním z nich byl
také Alois Jánoš původem z Jablonového na Slovensku. A dnes se to
může zdát být nepravděpodobné,
ale on měl z domu Františka Hnilici 31. května roku 1949 vypravenu i svatbu s Žofií Tomanovou.
Počátkem padesátých let v kovárně pracovali i „brigádníci".
Byli většinou ze Slovenska a jeden z nich pocházel ze Šaštína.
Jmenoval se Josef Mach a sloužil

Dúbrava

i jako voják Francouzské cizinecké legie. A protože v té době
rádiopřijímače byly jen na povolení a ještě jich nebylo, o televizi
snil snad jen Jules Verne (i když
v Anglii už fungovala), bylo velmi vzácné, když se našel někdo,
kdo byl v cizích krajích. Navíc
ještě v daleké Africe. Severoafric-

KOVÁŘSKÝ MISTR FRANTIŠEK HNILICA
1895 - 1979
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ké Maroko bývalo francouzskou
kolonií a právě v Maroku část své
služby pan Mach prožil, a tím si
u Šaštínských vysloužil přezdívku
„Marokánec". A stařeček si tohoto
Macha kdysi pozvali, když robky
draly peří, a on jim vyprávěl zážitky z exotické Afriky.
Přátelství mistra Hnilici se
šaštínským rodákem bylo upřímné, a tak nás stařeček mě i se
sestrou Marií (Marunou) vzali do
Šaštína na pouť a my jsme tehdy
právě na zastávce Na Zbrodku do
motoráku nastupovali.
K zastávce U Zbrodku se traduje, že tam bývalo tak specifické počasí, že tam dokázalo mrholit i za
jasného počasí.
V Boříčku naproti Včelína býval
i plácek, na kterém jsme hrávali
„na beka", „mite" i třeba jen čtyři proti čtyřem. Zaujati hrou, obzvlášť na podzim byl brzy večer
a tak, aby doma nebyla „výplata",
jsme i s bratrem Tonikem vždycky nasbírali „sviňúrek", a tím jsme
kamuflovali naše „létání" za balónem.		
Vašek Koplík

Místopis pokračování
Soboněk je to asi 2,5 km, od Littneru 3 km. Přijít se tam dá i po
Šraňkové cestě nebo Bábíčkově
aleji. To jsou současné názvy cest.

U Petrolínky (60)
V první polovině XX. století se
prováděl nejen v okolí Ratíškovic
geologický průzkum a pokusná
těžba ropy. Místo, kde se tehdy pokusně těžilo, je na mapách pojmenováno podle této činnosti. Počátkem nového milénia byly všechny
pozůstatky po těžbě ropy rekultivovány. O těžbě bylo již v tomto
pojednání informováno dříve.
U sedmi cest ( 61)
Historická mapa z XIX. století
dokazuje úplně přesně topografickou situaci a zakreslení křižovatky
lesních cest v Dúbravě, které má
dodnes pojmenování U sedmi cest.
Dominantní do současnosti zůstává Bzenecká cesta, ty zbylé jsou
trochu posunuté a pro dokreslení
dodávám, že jedna se nazývá Od
sedmi cest.

Asociace

U Vacenovického chodníku (62)
Je lokalita mezi rybníky na Soboňkách a bývalou Impregnou.
Chodník podle historických map
vedl od mlýna na Rúdníku do
současného Rohatce - Kolonie.
Chodník nebo cesta už v současnosti neexistuje, ale topografické
pojmenování setrvává.

Na toto místo můžeme přijít po
zelené turistické značce od Soboněk, nebo od bývalého dolu Elektra dneska středisko Littner. Ze

U Včelína (Boříčko) (63)
Rybník Včelín (v minulosti to
bývaly rybníky tři) připomíná
v současnosti už jen název ulice
U Včelína a zábavné odpoledne
s názvem Procházka pohádkovým
lesem v Boříčku u Včelína. Tato
část Dúbravy byla vysázena začátkem čtyřicátých let minulého stoStrana 21

letí. Nejspíš málokdo už ví, že jeho
jedna část je dosud v soukromých
rukou. Tady totiž v druhé půlce
čtyřicátých let XX. století plánovali
postavit dílnu na výrobu "vozů na
pneu" bratři Hnilicové. Nejen úmrtím jednoho z bratrů, ale hlavně
změnou politické a hospodářské
situace po roce 1948 z plánované
realizace sešlo.
Bylo to hodně strategické místo, nedaleko byla zastávka na železniční trati Baťovka-Rohatec,
takže téměř dokonalá logistika.
Ta zastávka byla mezi Boříčkem,
Rubanicemi a dnešním hřištěm
Lišinovo, nebo Na Lišinovém. Název zastávky byl U Zbrodku, což je
také název jedné ratíškovické lokality. No pro upřesnění, spíš uličky než ulice.
Ještě jedna vzpomínka, a to na
chodníček, který vedl přes Boříč-

ko. Tady hodně chodili
nebo jezdili na kolách
dělníci z Vacenovic do
"Térovky", Impregny
a nádražáci, pracovníci na železnici. A mnohokrát tudy šli i manželé Dana
a Emil Zátopkovi při cestách z rohateckého nádraží do Vacenovic.
Stejným chodníčkem šlapávala
i profesorka Marie Frolcová rozená Macková spolu s manželem
Miroslavem. Paní profesorku jsme
znali jako autorku první publikace
o Ratíškovicích a manžel Miroslav
nevynechal jediné utkání ratíškovických fotbalistů a v tehdejším
Gottwaldově i Otrokovicích také
kuželkářů.
U zabitého (64)
Na podzim roku 1911 byl u cesty
do Rohatce na okraji Panisádku

úkladně zabit kvůli životní pojistce nezaměstnaný Arnošt Schüller
z Vídně. Podrobnosti byly uvedeny
ne jenom v jednom z předchozích
pokračování o Dúbravě. V místě
tohoto zločinu byl kdysi v minulosti umístěn obrázek a díky iniciativě emeritního správce lesa
Leopolda Tomančáka je toto místo
označeno i v současnosti.
U Zbrodku (65)
O této lokalitě na pokraji Dúbravy píšeme na jiném místě.
Vašek Koplík

Smírčí oběť

H

istoricky patrně první takovýto církevní obřad se konal
shodou okolností ve smutném 50.
výročí okupace Československa,
tedy 21. srpna 2018. Význam tohoto aktu tkví v určitém smíření pachatele závažného zločinu
úkladné vraždy (v našem případě
statkáře Ladislava Tomana z Rozsíčky u Kunštátu) s obětí, kterou
byl nezaměstnaný vídeňský občan
Arnošt Schüller. Tento odporný
čin se udál 22. října roku 1911
a připomíná jej informační tabule
od Leopolda a Lukáše Tomančákových.

V úvodu vzpomněla starostka
obce sté výročí založení republiky i tragické události srpna 1968.
Pak byli početní účastníci i se starostkou sousedních Vacenovic seznámeni, co psal tisk v roce 1911
o hrůzném nálezu dělníky, kteří
měli namířeno do hodonínského
cukrovaru. Po oficialitách se ve
vcelku příjemném prostředí dlouho debatovalo i díky sponzorům
„kapalného slunka“ – firma Bábíček/Vacenovský, František Bábík
a Radim Šťastný.
Vašek Koplík

foto: J. Hanák
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1. Letní tábor obce Ratíškovice
…aneb jak to všechno bylo…

J

edno dopoledne jsem prolomila
své dvouleté myšlenky zorganizovat tábor pro děti z Ratíškovic, a tím pomoci rodičům s dětmi
o prázdninách. Všechno začalo telefonátem paní starostce.
Paní starostka mne mile překvapila svojí vteřinovou reakcí:
„Jééé, Marti, já jsem tak ráda, že
se někdo odhodlal, máš moji plnou
podporu.“ Do dnešního dne slyším
její hlas a v něm tolik ochoty a odhodlání, za což jí mnohokrát děkuji. Také díky ní se 1. Tábor Obce
Ratíškovice uskutečnil. Její reakce mi dodala tu poslední kapičku
odvahy a spustil se kolotoč plánování, chystání, shánění sponzorů
a zajištění programu pro děti.
Prostor pro tábor nám odsouhlasil pan ředitel ZŠ a MŠ v Ratíškovicích J. Hanák, za což mu
patří velké díky, protože mít skvělé zázemí je pro tábor důležité.
S plakátem mi pomohla Anička
Polišenská, čímž mi ulehčila práci
a výsledkem byl plakát podle mojí
představy. Pokud by někdo řekl,
že sehnat sponzory je jednoduché,
není to pravda. Musím říct, že poděkování všem, kteří nám pomohli finančně nebo materiálně, je na
místě. Bez pomoci sponzorů by
nebylo možné, aby děti měli trička, kšiltovky, batůžky, autobus,
dárečky a cukrovinky. Několik měsíců jsem se potkávala se sponzory a komunikovala s nimi. Jejich
ochota mě neustále překvapovala.
Díky společnosti MND, která byla
naším největším sponzorem, jsme
měli možnost zaplatit autobus na
čtyři dny jenom pro nás. Druhým
největším sponzorem byla firma
Gama Ocel. Její dva úžasní majitelé, pan Macek a pan Gajdík, dětem
zaplatili táborové trička a kšiltovky. Tolik pomoci bez jediné vteřiny zaváhání jsem nezažila nikdy
ve svém životě. Trička a kšiltovky
byly pro mě velmi důležité z hlediska bezpečnosti a svůj účel splnili na 100%. Všude jsme byli pochváleni za jednotnost a výrazné
reflexní barvy a také za to, že dlouRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

ho nepotkali tak
hodné a slušně
vychované děti.
O naše svačinky
se nám po celou dobu tábora starala nejlepší pekárna
Příkaský Ratíškovice. Dětem
moc chutnalo.
Obědy nám zajistila Restaurace Sport. Měli
jsme jídla zdravá a podle chuti
dětí. Pitný režim zajistil pan
Kadlčík z firmy
ToJe Tvrdonice a ovoce nám
věnovala Zera
Ratíškovice. Finančně nám
pomohli Likol,
Kamiónová doprava Borovec
a firma Pure Windows. Trička
a kšiltovky byly připraveny a potom se zrodila myšlenka na batůžky se siluetou ratíškovického
kostela a Radnice. Stejné batůžky nám usnadnily práci při přesunech a výletech, protože jsme
věděli, že se nikomu z dětí nic
neztratí a pokud by někde zůstal
batůžek, bylo jasné, že je někoho
z našich dětí. Za batůžky děkuji
Alici Polišenské.
Heslo pro 1. Tábor Obce Ratíškovice jsem zvolila ,,Bezpečnost
a spousta zážitků.“ Možná rodiče
očekávali nějaké téma tábora, ale
zkušenosti ze Slovenska mě naučily, že pokud nese tábor téma,
čeká se, že všechno bude ve stejném duchu. Tábor měl dát dětem
možnost zažít v 5 dnech z každého něco. Nejvíc mi pomohla paní
starostka Anička Hubáčková, která zařídila dětem policii a hasiče v Hodoníně a vlastně se mnou
spolupracovala a schvalovala úplně všechno. Také děkuji pani Netíkové za spolupráci a mému man-

želovi za trpělivost a pomoc před
a po dobu tábora.
Po tom všem mohl tábor začít.
Za svoji pracovní posilu jsem si
zvolila Aničku Gajdíkovou, Veroniku Vybíralovou a Aničku Opluštilovou - byla to nejlepší volba. Tábor měl každý den, jiný program.
První den jsme tvořili táborovou
vlajku, šli na zmrzlinu ke Kamile
Kordulové (tímto děkuji za zmrzlinu a tříšť pro všechny děti) a potom jsme hráli vodní hry. Druhý
den jsme jeli do zoo v Hodoníně
a na Policejní stanici v Hodoníně. Na policii děti nejvíce zaujalo
vězení, ve kterém se děti omylem
zamkly…byl to skvělý zážitek. Třetí den jsme jeli do Tvrdonic, na
exkurzi do firmy ToJe, kde měli
děti přichystaný výborný program:
ochutnávku zmrzliny, ledové tříště, topingů, jogurtů a také jsme
se seznámili s maskotem firmy
medvídkem Tojíkem. Potom jsme
se přesunuli do Hájenky Břeclav
na program Pevnost Boyard. Čtvrtý den děti absolvovaly výjimečný
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kurz plavání v Lázních Hodonín
pod vedením instruktorek plavání z Plavecké školy v Hodoníně
a navštívily hodonínské hasiče.
Ten den jsme si vyzkoušeli jízdu
autobusem ve městě i mimo něj.
Také jsme zažili opravdový výjezd
hasičů k požáru a jejich návrat na
základnu. Klobouk dolů, před jejich prací. Pátek byl dnem jízdy na
koních a sportovní olympiády.
Věřím, že tábor splnil očekávání dětí a rodičů, kteří každé ráno

odevzdávali své děti do tábora
a odpoledne očekávali jejich reakci na prožitý den. Také sponzoři - to, že děkuji po několikáté za
jejich pomoc, je z důvodu, že děti
jsou naší budoucností a to, co jim
dáme nám mnohonásobně jednou
vrátí. Proto investice do dětí je tou
nejlepší a nikdy ne zbytečná. Hodně rodičů nám na tábor věnovalo cukroví, firemní předměty - za
to všechno jsem vděčná. Bylo mi
potěšením zorganizovat a vést 1.

Tábor Obce Ratíškovice s pomocí
starostky Anny Hubáčkové a mít
možnost vidět, slyšet a absolvovat za 10 dní takové množství zážitků se 70 dětmi. Všechny děti
byly hodné, kamarádské, ochotné
pomáhat mladším a sobě vzájemně. Tolik legrace pohromadě jsem
dlouho nezažila.
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost
tvořit a poznávat„ A.Einstein
Mgr. Martina Vybíralová

Letní příměstské tábory
v Ratíškovicích

A

by naše „omladina“ přes léto
neseděla jen u počítače a zažila i něco nového, uspořádalo VAMP
Dance Studio i v letošním roce příměstský tábor. A díky velkému
zájmu bylo potřeba otevřít dokonce i dva turnusy! První se konal
v červenci a zaměřil se především
na „letní vzdělávání“ a podpoření
kreativity dětí. Každý den se tvořilo a účastníci si mohli dokonce
vyzkoušet chemické pokusy (vše
samozřejmě pod dohledem lektorů). Program byl doplněn hrami
a výletem.
Druhý turnus se pořádal v polovině srpna a byl speciálně zaměřen na pohybové aktivity. Chlapci
se věnovali sportu, zejména si protrénovali své dovednosti ve fotbale, ale vyzkoušeli si i gymnastiku.
Děvčata se zase věnovala hlavně
tanci. Ta si vyzkoušela nové taneční styly a naučila se i novou taneční sestavu, kterou prezentovala
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celý příměstský tábor. Ve volném
čase se opět hrály hry a dokonce
všichni zvládli výšlap na Náklo
a výlet do Mikulčic, i přesto, že některé děti ještě navštěvují mateřskou školu.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Restauraci Sport, která na
oba turnusy připravila vynikající

obědy, a Základní škole v Ratíškovicích, která v srpnovém turnusu poskytla prostory. A velký
dík patří všem lektorům a hlavní
organizátorce Gabce Koudelové za
uspořádání příměstského tábora,
na který, doufejme, budou všechny děti rády vzpomínat.
Jitka Koudelová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

SKAUTI

Tábor Tuláci & Squaw
2018 – Trosečník

T

ématem letošního tábora byl
Trosečník – ztroskotali jsme
na pustém ostrově. Tábor začal
v neděli 22. 7. u Junácké klubovny v Ratíškovicích, kde jsme při
nástupu do autobusu obdrželi palubní lístky na „nepotopitelnou”
loď Titanic.
Jako každý rok jsme si po vybalení věcí prošli okolí tábora a následně jsme připravovali táborák.
Během táboráku nás vyrušilo rozbouřené moře a bouře, ozvalo se
skřípění a na obloze se objevily
signální světlice. Titanic byl v nesnázích, ztroskotali jsme. Po ztroskotání byly děti rozděleny do skupin, ve kterých hrály etapové hry
až do konce tábora. Každá přeživší
družinka měla svoji barvu šátku.
V etapových hrách musely sbírat
jídlo, stavět přístřešky, ve kterých
přespaly, nebo uniknout a zachránit své členy před lidojedy. Připomněly si uzlování, práci s mapou,
poznávání rostlin okolo sebe a na-
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učily se také novým dovednostem,
např. plést košíky nebo vyrobit lapač snů.
První týden mladší osazenstvo
tábora navštívilo brněnskou zoo,
mezitím se starší vydali vlakem do
Náměště nad Oslavou, odkud se
museli vrátit zpět do tábora pěšky, místy i lézt
po skalách s řetězy. Po cestě je
potkal tak prudký déšť, že jim
ani pláštěnky
nepomohly.
Druhý týden
se starší vydali na třídenní
výpravu do rodinného tábora u Telče, kde
tábořil Hrach
a jeho hodonínské osazenstvo.

Poté objevovali krásy Telče - podívali se na náměstí, do podzemí a navštívili také Telčský dům.
Zatímco velcí pochodovali na trojdence, mladší navštívili koupaliště ve Zbýšově.
Po zbytek druhého týdne děti
bojovaly proti lidojedům a osvobodily Pátka, kterého další den učily jíst a mluvit, postavily pro něj
i přístřešek. Ve volném čase probíhaly různé soutěže, osobní výzvy
a klasické táborové činnosti. V poslední den tábora děti zachránily
členy svých týmů, které lidojedi
přes noc unesli a chtěli je obětovat
bohu ,,Velkému zubu”. Při cestě
zpět do tábora spatřily záchrannou loď, kterou poté upozornily
signalizačním ohněm nachystaným v táboře. Všichni účastníci
tábora byli zachráněni a v pořádku jsme dopluli zpět domů.
Benetka
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B

ylo 8. července a my jsme si
ráno s holkama naposled napsaly na Facebook a vyply telefony, které jsme nechaly doma,
protože na junácký tábor se přece
telefony nevozí. Po hodině a půl
strávené v autobuse jsme všichni
dorazili na nám již dobře známé
místo, na tábor.
Nejdřív jsme si vybalili věci
a prošli tábor, po večerním nástupu měl být film, jenže nás překvapil Faun, který nás zavedl ke Svaté vodě, kde na nás čekal Aslan.
Tam jsme se dozvěděli, že musíme
osvobodit Narnii od Ledové královny. Aslan nás pak rozřadil do tří
týmu: Aistas, Arbores a Fons, což
latinsky znamená jaro, léto a podzim. Ještě ten večer se naše skupinka Topinek dozvěděla o svojí
vlastní celotáborové hře - Vítejte
v džungli aneb Jumanji 2.
V Narnii jsme osvobozovali zvířata od Ledové
královny a sbírali protilátky pro královnu, jeden
z úkolů byl postavit tři
loďky z přírodních materiálů tak, aby dokázaly
plout po vodě minimálně
100 metrů. A v JUMANJI
jsme museli plnit úkoly,
za které jsme dostali vždy
kusy skautské lilie, nejtěžší úkol pro nás byl roz-

Tábor Trojka 2018
dělat oheň na vodě, ale měli jsme
více těžkých úkolů, jako například
posnídat na stromě, obléct se do
listů nebo střílet lukem.
První týden šli mladší na jednodenní výpravu s Jeanem, kde
zachránili další zvíře a starší byli
na dvoudenní výpravě, přespali
u rozhledny Babylon a našli poslední protilátku.
Druhý týden jsme jeli do Brna,
do zábavného centra BRuNA, bylo
to moc super, všichni měli na sobě
nová oddílová trika, takže jsme
se po 6 hodinovém řádění docela
rychle našli a až na jedny ztracené
boty, zácpu v Brně a náhradní vlakový spoj se nám podařilo dostat
alespoň do Ivančic, odkud nás vedoucí odvezli auty.

Ve čtvrtek druhého týdne, byl
slibový oheň. Tento rok slibovalo
celkem 12 dětí, 2 světlušky, 1 vlče
a 9 skautů.
Nejlepší den byl ale v pátek 20.
července. Byly totiž táborové Vánoce. Zpívali jsme si koledy, zdobili
stromeček a samozřejmě dostávali
dárky. Každý dostal vak a placku.
Přijel dokonce i Santa Klaus a dal
nám jeden speciální dárek v podobě dalšího zvířete do sbírky.
V sobotu jsme tábor ukončili
ohněm, kde jsme dostali čelovky
a glejty. Večer nás ještě napadli
poslíčci již vyléčené královny, které jsme porazili, a tudíž se nám
podařilo Narnii osvobodit. A když
jsme se podívali ke hvězdám, jak
nám Aslan poradil, uviděli jsme
ohňostroj.
Tenhle tábor jsme si
všichni moc užili a těšíme
se na další rok. Speciální
díky patří všem rodičům,
vedoucím, dětem a všem,
kteří se podíleli na přípravách nebo chodu tábora.
Díky!
Karin Machalová
a Lucka Urbánková

T R É N O VÁ N Í P A M Ě T I
1. Vytvořte slova na uvedenou slabiku:
RU –		
BA –		
NI – 		
2. Které názvy ulic v Ratíškovicích
začínají na písmeno „U“?
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CE –
3. Jaké sochy najdeme na vrcholu Náklo?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018

KNIHOVNA
Beletrie pro dospělé:
Afrika má láska (příběh Bílé Masajky pokračuje)			
Andělé na dosah							
Bubny podzimu							
Carolina								
Co přetrvá navěky							
Jičínské pole mrtvých (Letopisy královské komory) 			
Dědina									
Geniální přítelkyně, 4 díly				
		
Hastrman								
Jsi jako slunce 							
Krasojezdkyně								
Láska v moll								
Mezi krásou a ošklivostí						
Nabarvené ptáče							
Pákistánská princezna						
Pán hor I. – IV.							
Proč mají ženy vždycky pravdu					
Rakvičky 								
Saturnin se vrací							
S Baťou v džungli							
Tajemné stezky – zapomenuté příběhy slov. Dolňácka		
Vitka (divadelní hra)							

Nové knihy
Hofmannová Corinne
Byrneová Lorna
Gabaldon Diana
Körnerová Hana Marie
Roberts Nora
Vondruška Vlastimil
Dvořáková Petra
Ferrante Elena
Urban Miloš
Keleová-Vasilková Táňa
Moyesová Jojo
Holcová Milena
Grenwoodová Bryn
Kosinski Jerzy
Wurm Monika
Körnerová Hana Marie
Melichar René
Dousková Irena
Macek Miroslav
Pilátová Markéta
Jilík Jiří
Tučková Kateřina

Detektivky:
Bez slitování		
Weaver Tim
Dítě v mlze		
Goffa Martin
Do posledního dechu Bryndza Robert
Dívky z trajektu
Theils Lone
Dům na samotě
Klevisová Michaela
Maminčin mazánek Flint Sarah
Manželé odvedle
Lapeňa Shari
Není cesty zpět
Weaver Tim
Noc			
Minier Bernard
Počátek		
Brown Dan
Smrt malé blondýnky Češka Stanislav
Štvanice		
Goffa Martin
Trhlina			
Karika Josef
Zlomené srdce		
Weaver Tim

Beletrie pro děti a mládež:
Alea – dívka moře
(Stewnerová Tanya)
Bára krotí rodinu
(Durková Milena)
Deník mimoňky, 7 nových dílů
(Russell Rachel Renee)
Deník malého poseroutky, 12. díl
(Kinney Jeff)
Jedna želva za druhou
(Green John)
Kdo zabil Snížka?
(Soukupová Petra)
Malá baletka, 6 nových dílů
(Bussellová Darcey)
Nečekané prázdniny (Wilsonová Jacqueline)
Nekonečné prázdniny
(Drijverová Martina)
Nejhorší děti na světě
(Walliams David)
Nikdyuš
(Townsendová Jessica)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2018
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Příběhy se šťastným koncem:
Vyplašený jezevec							
Zasněžená červenka							
Ztracený ježeček							
Osamělý králíček							
Nezbedné kůzlátko							

Hawkins Sarah
Kelly Mary
Hucklesby Jill
Hucklesby Jill
Kelly Mary

Naučná pro dospělé:
Štítná žláza – štít našeho organizmu					
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody		
Mauthausen – konečná stanice					
Miško Eveno: Byl jsem tu s vámi rád					
Jiná Gabriela Koukalová						
Skryté Čechy - netradiční průvodce					
Tajemství bohyní na Žítkové – mýtus, legendy a skutečnost
Řeč emocí								
Zdravé těhotenství, přirozený porod					

Svitko Jelena
Halík Tomáš
Janík Vlastislav
Jilík Jiří
Moravec Martin
Vokolek Václav
Hela Vlastimil
Mclaren Karla		
Stadelmann Ingeborg
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

POZVÁNÍ

Mikroregion
Nový dvůr
Srdečně zveme na tradiční

Trh místních produktů
a řemesel na zámek
do Milotic.
V neděli 23. září 2018
od 10,00 hod.
na nádvořích milotického
zámku.

Ukázky výrobků a prací z každé
obce mikroregionu, z nejbližšího
okolí nebo z jiných oblastí,
dílničky pro děti, občerstvení,
hudební doprovod,
představení pro děti.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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ODPADY KOLEM NÁS: 3. DÍL
Končí tříděný odpad na jedné hromadě? Musím odstranit z časopisů kovové kancelářské sponky?
Jak správně třídit varné sklo? Jsou otázky, nad kterými si lámou hlavu i ti, kteří pravidelně třídí
odpady. Zajímají vás odpovědi? Najdete je v dalším díle našeho seriálu. I v tomto čísle zpravodaje
Ratíškovický Zvon navíc můžete získat zpět roční poplatek za odpady a na závěr roku také chytrý
telefon!
Opravdu se tříděný odpad sype na jednu hromadu?
Protože obce a města za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemají zájem míchat zpět odpad
tříděný občany. Tříděný odpad putuje z barevných kontejnerů na třídící linku, kde se dotřídí a dále odváží
k recyklaci.
Je nutné odstraňovat z časopisů a papíru před tříděním kancelářské svorky?
Svorky nemusíte odstraňovat. Při recyklaci papíru v papírnách jsou během rozvláknění a několikastupňového třídění všechny kovové části odloučeny.
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí je při dalším zpracování odstraněno.
PET lahve prosím vždy sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte.
Kam odložit použité dětské pleny?
Pleny, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, patří do kontejneru na směsný odpad.
Jak správně třídit varné a laboratorní sklo?
Takové sklo nepatří kvůli vyšší teplotě tavení do běžných barevných kontejnerů na ulici. Pokud se rozbije
například skleněná varná konvice, odneste její zbytky na sběrný dvůr.
Můžu do kompostu odkládat zbytky z vařených jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. Jedná se totiž
o bioodpad, který při rozkladu představuje hygienické riziko.
Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

SOUTĚŽ:
ROZUMÍTE ODPADŮM? ZÍSKEJTE ZPĚT POPLATEK ZA ODPADY
A CHYTRÝ TELEFON
Ukažte, že rozumíte odpadům! Pošlete nám správnou odpověď na soutěžní otázku a vyhrajte výši ročního
poplatku za odpady 580 korun! Pošlete správnou odpověď na otázku CO NEPATŘÍ DO KONTEJNERU
NA SKLO?
a) sklenice od marmelády
b) skleněná varná konvice
c) rozbitá skleněná váza
Ze všech správných odpovědí zaslaných na e-mail soutez@tridime-jihomoravsky.cz do 12.10.2018 vylosujeme 1 výherce, kterému zašleme zpět celou výši ročního poplatku za odpady za 1 osobu, tj. 580 Kč. Do
soutěžního e-mailu uveďte jméno, příjmení, adresu a telefonický kontakt. Do předmětu e-mailu uveďte
ODPADY RATÍŠKOVICE. Soutěž je určena pouze pro občany Ratíškovic starší 18 let, jeden občan může
poslat pouze jeden soutěžní e-mail. Výherce uvedeme v následujícím podzimním čísle Ratíškovického
zvonu a budeme jej kontaktovat telefonicky v říjnu.
NAVÍC všechny přijaté soutěžní e-maily se správnou odpovědí zařadíme do celoroční soutěže o chytrý
telefon Samsung. Losování a její vyhlášení proběhne již v příštím čísle Ratíškovického zvonu.
VÝHERCE SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA JE JANA APOŠTOLOVÁ. GRATULUJEME!
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