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Z

ákladní škola, tzv. „Nová“,
byla otevřena v roce 1957.
V roce 1972 k ní byla přistavěna tělocvična. V letech 2006
– 2007 byla realizována další přístavba se šatnami, kuchyní, jídelnou, kancelářemi, atelierem a dalšími učebnami. V následujících
letech byl tento komplex budov zateplen a navíc byla provedena rekonstrukce otopné soustavy včetně instalace obnovitelného zdroje
energie - 10 tepelných čerpadel
země - voda. Poté byla provedena
revitalizace zahrady. V roce 2017
v souvislosti s možnou finanční
podporou státu byl zpracován pro-

jekt přístavby s třídami, v nichž
by probíhala výuka odborných
předmětů. Autorem architektonické studie byl Ing. arch. Tomáš
Havlíček, který navrhl netradiční konstrukční řešení přístavby.
Nosnou konstrukcí monolitického
železobetonového stropu a pultové
střechy se staly masivní dubové
rozvětvené stromy. Podotkněme
ještě, že tento nápad má předlohu
v sále s křížovou klenbou v zámku Bechyně, kde klenbu nese kamenný sloup v podobě hrubého
kmene. Stromy pro naši stavbu
byly vybrány v obecních lesích na
Hrbově.
(pokračování na str. 7)
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OBEC

Rada obce č. 5
ze dne 28. 12. 2018
Rada obce:
- schválila rozpočtové opatření č.
6/2018,
- schválila rozpočet ZŠ a MŠ Ratíškovice na rok 2019,
- schválila střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ Ratíškovice na
období 2020-2021,
- schválila rozpočet Osvětové besedy Ratíškovice na rok 2019,
- schválila střednědobý výhled
rozpočtu Osvětové besedy Ratíškovice na období 2020-2021,
- schválila členy povodňové komise obce,
- souhlasí s dovybavením přístavby ZŠ Ratíškovice nábytkem a polepem skel,
- bere na vědomí nový sazebník
odměn Elektrowinu stanovený ve
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení,
- souhlasí s rozšířením žádosti
o dotaci na dovybavení přístavby
ZŠ o příspěvek na revitalizaci části zahrady přiléhající k přístavbě.
Rada obce č. 6
ze dne 14. 1. 2019
Rada obce:
- schválila smlouvy o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.,
- rozhodla o provedení změny
územního plánu obce,
- souhlasí s prodloužením realizace geologicko-průzkumných prací
a vstupem na obecní pozemky pro
společnost Palivový kombinát Ústí
nad Labem,
- rozhodla o osobě odborně způsobilé pro BOZP a požární ochranu
obecního majetku,
- souhlasí s podporou Diakonie
ČCE středisko Betlém Klobouky
u Brna,
- souhlasí, aby revitalizaci části
zahrady u přístavby ZŠ realizoval
Ing. Lukáš Lattenberg,
- rozhodla o prodloužení otevírací doby na sběrném dvoru odpadů
o pátek od 10.00-17.00 hodin,
- rozhodla o nákupu nových PC
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Rada obce...
pro Obecní úřad Ratíškovice,
- souhlasí s tím, aby webové stránky obce zabezpečila firma Galileo
Corporation,
- rozhodla o zpracování pasportu
komunikací v obci,
- rozhodla o zpracování variant
vytápění v zamýšleném bytovém
domě v místě odstraněného kina,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a soukromou firmou ve věci daňového poradenství,
- souhlasí s podáním odvolání
obce proti rozhodnutí OBÚ Brno
o stanovení dobývacího prostoru
štěrkopísku,
- souhlasí s pořádáním příměstského tábora v Ratíškovicích.
Rada obce č. 7
ze dne 28. 1. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy o pronájmu veřejného
prostranství v lokalitě Sokolské
panu Jaroslavu Kučerovi,
- souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy o pronájmu užívání pozemku v lokalitě Hliník Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem Smlouvy
o partnerství a spolupráci mezi
Obcí Ratíškovice a spolkem Moravská stezka z.s.,
- souhlasí s dovybavením učebny
informatiky v přístavbě ZŠ ještě
o 4 PC,
- schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2018,
- schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ratíškovice
za rok 2018,
- souhlasí s dofinancováním nového pracovního místa uklízečky
pro ZŠ,
- seznámila se s výsledky provozu
fotovoltaické elektrárny a kogenerační jednotky v areálu Baník Ratíškovice,
- zabývala se variantami způsobu
vytápění v zamýšleném bytovém
domě,
- rozhodla o nákupu traktoru Zetor 7745 pro potřeby obce, přede-

vším pak pro využití v zimním období při úklidu sněhu.
Rada obce č. 8
ze dne 11. 2. 2019
Rada obce:
- projednala dodatek smlouvy
o dílo s firmou Swietelsky ve věci
cyklostezky Ratíškovice - Hodonín,
- souhlasí, aby žádost o finanční
spoluúčast MMR ČR na rekonstrukci fotbalového hřiště v areálu Baník zpracovala společnost
Husák Investment Management
s.r.o.,
- souhlasí s podáním žádosti z dotačního programu pro JSDH v Jihomoravském kraji na dovybavení
jednotky věcnými prostředky,
- souhlasí, aby žádost o finanční
spoluúčast na pořízení automobilu pro JSDH v Ratíškovicích zpracovala společnost PMCS s.r.o.,
- vzala na vědomí informace z úřadu práce ve věci pracovníků veřejně prospěšných prací,
- vzala na vědomí informace o finanční kontrole hospodaření obce
za rok 2018,
- seznámila se s propočtem nákladů na výrobu tepla v areálu Baník
Ratíškovice pro rok 2019,
- seznámila se s výsledkem kontroly KHS v Restauraci Sport,
- seznámila se postupem administrativy ve věci vybudování inženýrských sítí v lokalitě Padělky,
- seznámila se s variantami možného způsobu vytápění v zamýšleném bytovém domě v místě odstraněného kina,
- projednala možnosti zpracování
pasportu komunikací v obci.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Ekonomika odpadového
hospodářství 2018

P

říjmy, které se skládají z poplatku od občanů, podnikatelů a neobydlených domů, příjmů z tříděného
odpadu a prodeje popelnic, dosáhly v roce 2018 výše 3 029 551 Kč.
Ve výdajích jsou zahrnuty náklady za vývoz komunálního a tříděného odpadu, za likvidaci nebezpečného odpadu. Dále jsou to mzdy a náklady provozu sběrného dvoru a kompostárny. Celkové výdaje činily
3 853 435 Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů, který dosáhl výše 823 884 Kč, kryla obec ze svého rozpočtu.
Ing. Josef Uhlík,
starosta

Základní informace k probíhající revizi
katastrálního operátu
v k.ú. Ratíškovice

V

souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, byla v roce 2018 v katastrálním území Ratíškovice zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj – Katastrálním pracovištěm Hodonín revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). V průběhu prováděné revize budou zjišťovány
změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
• Pro zjišťování změn a nesouladů
při revizích katastru je charakteristické, že zaměstnanec vykonávající revizi ověřuje skutečný stav
přímo v terénu, v případě potřeby
na místě projednává zjištěné nesoulady s vlastníky a informuje je
o možnostech nápravy zjištěného
stavu.
• Hranice pozemků se revidují se
záměrem, aby byly řešeny nesoulady vyplývající z rozdílů v druzích pozemků a způsobech využití
pozemku evidovaných v katastru
a jejich skutečnosti v terénu. Dále
se jako nesoulady řeší zjevné a významné rozdíly v poloze existující stabilizace vlastnických hranic
v terénu v porovnání s katastrálRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

ní mapou. U staveb se porovnává
evidence v katastru nemovitostí
v souboru popisných i geodetických informací se skutečností.
• Zjištěný nesoulad projedná zaměstnanec katastrálního úřadu
s vlastníkem nemovitosti a společně stanoví způsob jeho odstranění. Vlastník je informován, jaké
listiny má doručit na katastrální
úřad resp. pracoviště a zda je nutno zajistit na své náklady zaměření hranic v terénu.
• Povinnost vlastníků ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jejich nemovitostí a předložit listinu, která
změnu dokládá, stanovuje § 37

odst. 1 d) katastrálního zákona. V případě, že dojde ke změně
okolností rozhodných pro stanovení daně, má vlastník povinnost
tuto změnu nahlásit na finančním
úřadě.

JUDr. Jana Veselská
ředitelka Katastrálního
pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255
jana.veselska@cuzk.cz
tel.: 518 309 562
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Rozpočet obce na rok 2019

P

říjmy obce v roce 2018 dosáhly výše 76 708 783 Kč. Výdaje činily 73 457 810 Kč. Obec pokračovala
ve splácení dvou úvěrů v celkové výši 5 000 000 Kč. Zůstatek na běžných účtech k 31.12.2018 činil
31 750 744 Kč. Tento zůstatek je daleko vyšší, než se předpokládalo. Jeho výše je také částečně způsobena
přesunutím dvou velkých investičních akcí na rok 2019. Jedná se o vybavení přístavby ZŠ a cyklostezku
Hodonín - Ratíškovice. Nejdůležitější investiční akce a opravy roku 2018 jsou uvedeny níže.

*
*
*

*
*
*

Zastupitelstvo obce Ratíškovice na svém zasedání dne 17.12.2018 schválilo rozpočet obce na rok 2019.
Celkové příjmy i výdaje jsou plánovány ve výši 91 123 300 Kč. Obec zapojuje do rozpočtu zůstatek z běžného účtu ve výši 8 316 100 Kč. Splacení úvěrů bude činit 5 000 000 Kč. Výdaje na provoz jsou stanoveny
ve výši 33 863 300 Kč, z toho jsou poskytnuté příspěvky svým organizacím 8 380 000 Kč a poskytnuté
dotace ostatním organizacím a spolkům ve výši 1 415 600 Kč. Výdaje na investice jsou plánované ve výši
52 260 000 Kč. Zastupitelstvo se dohodlo na změně účelu výstavby bytového domu KoDuS. Dům pro seniory s 23 jednopokojovými byty se upraví na bytový dům, který bude sloužit seniorům, začínajícím rodinám
a rodinám s dětmi. Část bytů bude sociálních.					
Josef Uhlík, starosta obce
Květoslava Netíková, hlavní účetní obce
* u těchto akcí bylo uplatněno DPH v plné výši
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z našich řad odešli...
Dekařová Drahomíra		
Blahová Marie			
Dobešová Anna		
Voříšek Václav			

87
84
90
86

let
let
let
let

Chanečka Jozef		
Pospíšil Josef			
Mlezivová Helena		
Kordula Stanislav 		

63
72
85
77

let
let
let
let

POLICIE
PROSINEC 2018
1. 12. Noční služba, dohled
nad dodržováním nočního klidu
v obci, kontrola objektů v obci.
3. 12. Jednání s PČR Dubňany.
Obchůzka lesů z důvodu možných
krádeží vánočních stromků.
13. 12. Dohled na přechodu pro
chodce v ulici Vítězná a Dědina.
Poskytnutí součinnosti v řízení
dopravy při kácení hodové máje
v ulici Vítězná.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci, kontrola objektů v obci.
17. 12. Obchůzka lesů z důvodu možných krádeží vánočních
stromků.
Přijetí oznámení v 19:20 hod. od
paní XY, že v objektu na knihovně mělo dojít ke krádeži hudebního nástroje - dětský kontrabas
v hodnotě 30 tisíc Kč. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
dále zjištěno, že paní XY byla ještě odcizena peněženka s finanční hotovostí cca 1500 Kč, a proto hlídka OP k případu přivolala
PČR Dubňany, protože se jednalo
o podezření z trestného činu krádeže. Hlídka OP po celou dobu vyšetřování události PČR poskytla
součinnost.
26. 12. Přijetí oznámení v 18.00
hod., že v lokalitě za rybníkem Hliník u zaparkovaného automobilu
značky Ford escort vínové barvy
se slovenskou SPZ se mají urážet
dvě osoby romské národnosti. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení se již zde nikdo nenacházel, ale
na místě byly nalezeny injekční
stříkačky, které hlídka OP sesbíRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

Z deníku obecní policie
rala. Hlídka OP následně provedla
kontrolu obce, ale osoby již nikde
nezastihla. Hlídka OP o celé záležitosti informovala PČR Dubňany.
27. 12. Obchůzky, lokality Slavín,
strojíren Tomáš. Jednání s PČR
Dubňany.
Přijetí oznámení ve 13.15 hod., že
v lokalitě u pekárny v ulici U Zastávky se nachází pes. Po příjezdu hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že pes patří panu YX.
Hlídka OP se poté vydala k panu
majiteli, který následně s hlídkou
OP si psa odchytl. Celá záležitost
byl řešena domluvou.
31. 12. Poskytnutí součinnosti
při prodeji vstupenek na akci pochod za novoročním prasátkem do
obce Svatobořice.
Nafocení vyvrácených dopravních značek v ulic U Hřiště a
Hasičská.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci, kontrola objektů v obci.
LEDEN 2019
2. 1. Přijetí oznámení v 11:10
hod., že v ulici Hasičská se volně
pohybuje pes většího vzrůstu. Po
příjezdu hlídky OP na místo spolu
s paní XX byl pes odvezen a následně umístěn do záchytného
kotce v Ratíškovicích a poté jeho
fotografie umístěna na sociální
síť. V 15:35 hod. byl pes předán
majiteli. Hlídka OP celou záležitost řešila domluvou.
4. 1. Přijetí oznámení ve 22:30
hod., že u hospody U Dalka přijel
dodávkou muž, který jeví známky

požití návykových látek a chystá se odjet. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná o pana ZZ z Kyjova. Hlídka OP
o celé záležitosti informovala PČR
Dubňany a dále pak dle domluvy
vyčkávala, zda muž nasedne do
vozidla a bude se snažit z místa
odjet. Po dalším šetření bylo zjištěno, že vozidlo má závadu a nejde
nastartovat.
5. 1. P řijetí oznámení v 8:10
hod. od pana YY, že před jeho domem se volně pohybují 2 psi. Po
příjezdu hlídky OP na místo se zde
již žádní psi nenacházeli.
Přijetí oznámení v 8:25 hod. od
pana YZ, že potřebuje poskytnout
součinnost při vstupu do rodinného domu, který má v pronájmu
pan ZZ, kde mělo dojít k poškození jejich majetku.
7. 1. Jednání na PČR Hodonín
oddělení zbraně a střeliva.
Administrativní práce. Odpolední
služba.
17. 1. Přijetí oznámení v 15:50
hod., že v lokalitě U Jezérka se
volně pohybuje pes. Po příjezdu
hlídky OP na místo a po provedení
kontroly dané lokality zde pes již
spatřen nebyl.
28. 1. Poskytnutí součinnosti při
odklízení sněhové kalamity před
OÚ a smuteční síní.
31. 1. Přijetí oznámení v 11.15
hod. od operačního střediska
PČR, že potřebují poskytnout součinnost na křižovatce ulic Vítězná
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a Dědina, kde mělo dojít k dopravní nehodě. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení spolu se složkami
IZS hlídka OP v místě dopravní
nehody po celou dobu jejího vyšetřování řídila dopravu.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci,
kontrola objektů v obci.
Obecní policie za uplynulý rok
2018 celkem přijala 234 oznámení. Oznámení se nejčastěji týkalo
přestupků proti :
- občanskému soužití celkem 18x

- veřejnému pořádku celkem 26x
- podezření ze spáchání trestného
činu celkem 13x ( předáno PČR)
- rušení nočního klidu 35x
Ostatní výjezdy :
- odchyt psů celkem 29x
- dopravní nehody v katastru obce
celkem 6x
- narušení objektů celkem 27x
- spolupráce ze složkami IZS celkem 11x
- sběr injekčních jehel a materiálu
na výrobu drog celkem 12x

Z OBCE

Další výjezdy se týkaly především
kontroly domovních prodejců, doprovodu soudních exekutorů, nálezů jízdních kol a jiných různých
oznámení, které se týkaly činnosti
obecní policie.
V roce 2018 bylo uděleno celkem
13 blokových pokut v celkové výši
2 100 Kč.

TF & PK

Kalendář 2019

J

iž od roku 2006 vydává obec nástěnné kalendáře s fotografiemi zachycující minulost Ratíškovic. Ke konci
loňského roku byla zahájena distribuce kalendářů na rok 2019, a to opět na
sběrném dvoře odpadů a opět výměnou
za nepotřebný elektrospotřebič. Ze 13
stran kalendáře na nás v našich domácnostech budou po celý rok shlížet vrásčité tváře našich stařenek, kmotřenek
a tetiček v kanafaskách, jupkách, se svatú
knížkú nebo motykú a vrásčité tváře stařečkú, kmocháčkú a strýcú s fajkú, pohárkem či čaganem. Kalendář je navíc doplněn
o seznam tradičních společenských akcí, jež
se budou letos konat, což vybízí k tomu, abychom opustili naše domácnosti a setkali se
svými přáteli v naší dědině v radosti, zpěvu
a muzice.				
RŠ

Řežeme, sadíme

V

únorovém zimním čase, v období vegetačního klidu, obec
přistoupila k ořezu vzrostlých
stromů. Práce provedla odborná
arboristická firma z Kyjova, jejíž
pracovníci z lan provedli ošetření lip u kostela, v ulici Cihlářská,
Rohatecká, javoru v Nové školce
a vrbových srostlic u Hadačového
járku. Zásahem se prodlouží životnost dřevin a sníží riziko úrazu. Mladým stromolezcům - stromořezcům patří poděkování.
Připomeňme ještě, že v měsíci listopadu byly dosazeny stromy (které v horkém létu loňskéStrana 6

ho roku uhynuly),
což se ukázalo býti
prozřetelné, neboť
v měsíci lednu přijela ze Státního fondu
životního prostředí
ČR kontrola zkont r olov at v ý s a dbu
z akce My zasadíme, vy sklidíte II.
Výsadba a kce My
zasadíme, vy sklidíte III bude uskute č ně n a leto s n a
podzim, a to včetně
revitalizace prostoru u Jezérka.
RŠ
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pokračování z titulní strany
Jejich stáří je 111 let. Kmeny
i s hlavními větvemi zaměřil Ing.
Jiří Hubáček Jr. a jejich rozmístění s ohledem na statiku stavby určil Ing. Zbyněk Šrůtek. Za
součinnosti jeřábu firmy Jeřáby
Novotný, dřevorubce Františka
Bábíka a pracovníků obecní čety
byly stromy skáceny, zakráceny a odvezeny do haly na Vlastu.
Tyto prostory byly obci bezplatně
poskytnuty společností ZERA, za
což jí patří poděkování. Zde probíhalo úmorné odstraňování kůry
a lýka a několikeré přesouvání
rozvětvených kmenů. Mimořádnou zásluhu na dokončení těchto
prací měl Vlastik Příkaský a Josef
Vereb.

Přestože naše žádost o finanční
spoluúčast státu nebyla vyslyšena, stavba přístavby byla v březnu
2018 zahájena, a to plně v režii
obce. Firmou Ing. Libora Stránského (PMCS) byl vybrán dodavatel díla Stavební firma PLUS,
která do konce roku 2018 stavbu
dokončila. Stavba rostla pomalu,
protože velká část nosného zdiva
z betonových tvárnic byla pohledově přiznána, takže spárování
zdiva muselo být provedeno čistě
a ve velmi vysoké kvalitě. To se
taky stalo, za což patří poděkování stavbyvedoucím a polírům Vítu
Kučerovi, Otu Kadlecovi a Maximiliánu Černému a stavebnímu dozoru Ing. Petře Voznicové

a Ing. Františkovi Minaříkovi.
Dodejme ještě, že souběžně se
stavbou proběhlo výběrové řízení
na dodavatele nábytku a vybavení učebny informatiky. Mobiliář
dodala firma Moderní škola a PC
vybavení zabezpečila společnost
Comimpex.
Náklady na přístavbu dosáhly
výše 18 484 000 Kč, a to včetně
mobiliáře a počítačové techniky.
Na závěr: stavba je přihlášena
do soutěže Dřevěná stavba roku
a veřejnost může hlasovat pro
soutěžní díla zde: www.DrevenaStavbaRoku.cz/hlasování
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Nenechám Vás na suchu!

V

roce 2017 občané okresu Hodonín podepisovali petici za
ochranu vodního zdroje Bzenec-komplex, ze kterého je zásobeno
cca 140 tisíc obyvatel měst a obcí
okresu Hodonín. Podpisů se sešlo
11 415 a petice byla projednána
v Senátu dne 15. 8. 2018. Snahu občanů ochránit si svůj zdroj
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

pitné vody před ohrožením a zničením těžbou štěrkopísku v katastru Uherského Ostrohu Senát
nejen pochopil, ale v ýznamně
podpořil. Bral na zřetel především
projevy sucha v celé ČR a na Hodonínsku obzvlášť a aktuální posudky České geologické služby. Ty
jasně označují záměr těžby v da-

ném území za neakceptovatelný.
Senát doporučil, aby došlo i k veřejné oponentuře všech podkladů
z pohledu ochrany vod, které byly
předloženy ve správních řízeních
a v procesu posuzování vlivů na
životní prostředí. K veřejné oponentuře stále nedošlo. Navíc ministr životního prostředí ve svém
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stanovisku ze dne 15. 10.
2018 konstatoval, že proces
posuzování na životní prostředí proběhl správně a že
při dodržení 58 podmínek je
riziko ovlivnění pitné vody
nevýznamné. Koncem roku
2018 původní žadatel o těžbu, tj. firma pana Jampílka,
předala záměr společnosti
s ručením omezeným Český
štěrkopísek a této společnosti
Obvodní báňský úřad v Brně
rozhodnutím stanovil dobývací
prostor pro těžbu. A tak je znehodnocení pitné vody blíž a blíž.
Kdo dodá náhradní vodu pro pitné účely? Člověk bez vody vydrží
maximálně 3 dny!!! Obce, Jihomoravský kraj a společnost Vodovody
a kanalizace a možná i další zain-

Bublinky

L

ednové počasí bylo roztodivné
a do vinohradů se moc chodit
nedalo. V půli týdne, ve středu
23. 1., se vinaři a vinohradníci
sešli v příjemném prostředí malého sálu Spolkového domu, aby
zde strávili večer při přednášce
Ing. Kamila Prokeše, PhD., a to na
téma somelierství a šumivá vína.
Přednášející je pracovníkem Mendelu v Brně, ústavu Vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty v Lednici. Současně je mistrem
světa v sabrá ži a Someliérem
České a Slovenské republiky. Je

AKCE

V

nejen pedagogem a výzkumníkem
teoretikem, ale rovněž praktikem,
neb sám je producentem šumivých vín. Přednáška byla zahájena krátkým vstupem do světa
somelierství a poté pokračovala
technologií výroby šumivých vín
a šampusů, přičemž souběžně
s mluveným slovem a promítanými obrázky probíhalo koštování
bublinkatých vín. Za okny Spolkového domu tma a zimomřivo,
uvnitř Spolkového domu světlo
a teplo a navíc zajímavé poučné
slovo a ještě zajímavější a dobré
vzorky sektů a šampusů. Způsob
tohoto lednového večera se jevil
jako nanejvýše zdařilý.
RŠ

Vinařský rok 2018

první únorový čtvrtek večer
se zaplnil malý sál Spolkového
domu vinohradníky a vinaři z Ra-
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teresovaní se budou bránit cestou
odvolání a možná i cestou soudního přezkumu. Jako občanka se
ptám, jak může pan ministr mluvit, že jsme již o 30 let předběhli katastrofické vize, že již začala
válka o vodu (viz článek Lidové
noviny z 12. 1. 2019) a v našem

regionu tak podcenit riziko
těžby a tvrdit, že není znám
jediný případ, kdy by v důsledku těžební činnosti došlo
k ohrožení jímacích území?
Co ještě musí občan a obce
podniknout, aby byla rizika
ohrožení vzata vážně? Celý
povolovací proces začal už
v roce 2004, a tak chci aktivní účastí přispět k tomu,
aby neskončil špatně pro občany v roce 2019. Nemůžeme
připustit znečištění našeho zdroje
pitné vody a už vůbec ne ztrátu
vody. A toto riziko díky těžbě štěrkopísků, při které dojde k odkrytí
hladiny vody na velkém území, je
příliš vysoké.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

tíškovic i okolních obcí, aby zhodnotili za přítomnosti Ing. Radka
Sotoláře, PhD. z lednické fakulty
zahradnictví
k v a l it u h r o z nů révy vinné
a z ní vyroben á v í n a r ok u
2018. Byl to rok
klimaticky extrémní na sucho i horka, což
se projevilo jak
na hroznech,
ta k na v ýrobním procesu
vína. Připáleni-

ny, hořčiny, nízké kyseliny, nižší
výlisnost, horké hrozny, rychlé
kvašení – to byly důsledky loňského počasí na vinicích. O problematickém roku se nejenom hovořilo,
ale i koštovalo. Přinesené vzorky
byly vyhodnoceny a všechny vypity, i když na výstavu bychom
z řadou z nich nešli. Ale poznání
je mnohdy bolestivé. Je třeba poznat, kudy cesta nevede a jakých
technologických chyb se ve vinohradu i sklepě vyvarovat. To proto, abychom dobrými víny dospěli k lepším zítřkům, neb mnohdy
zrána z našeho svérázného vína
bolí hlava.			
RŠ
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Jazzové jarní Podoby a improvizace

D

ne 28. 3. 2019 zavítají do Spolkového domu dva významní,
talentem nadaní slovenští hudebníci: Peter Uličný a Gabriel Jonáš.
Tak bude již tradiční mnohaleté
ratíškovické podzimní jazzování
doplněno i o jazz jarní.
Peter Uličný po absolvování
bratislavské konzervatoře působil
od roku 1986 jako koncertní mistr a dirigent komorního orchestru v německém Wiesbadenu. Od
roku 1992 byl uměleckým šéfem

mezinárodního uskupení Les Duponds ve švýcarském Luzernu. Po
návratu ze zahraničí byl koncertním mistrem rozhlasového lidového orchestru a poté uměleckým
vedoucím Slovenského l´udového
uměleckého kolektívu (SL´UK).
Jako multižánrový houslista, a to
i na pětistrunné housle, vystupuje
v řadě zemí světa. Od roku 2005
je uměleckým vedoucím a sólistou
prestižního Metropolitního Orchestru Bratislava.
Gabriel Jonáš je rovněž absolventem bratislavské konzervatoře (obor hra na akordeon a hra
na kytaru). V současnosti hraje
výhradně na klavír. V roce 1972
získal stipendium na Barklee College of Muzic v Bostonu a po dva
roky hrál v New Yorku s mnohými
význačnými americkými jazzmany. Po návratu do Československa

spolupracoval například s Emilem
Viklickým, italským klarinetistou
Gabrielem Mirabassim, Janou
Kociánovou, Jurajem Griglákem.
Podotkněme ještě, že vedle hry na
klavír je Gabriel Jonáš rovněž nepřehlédnutelný hudební skladatel.
V Ratíškovicích se oba hudebníci představí se svým jazzovým
programem „Podoby a improvizácie“. Jste zváni.
Radim Šťastný

fotogalerie
OBECNÍ PLES

ŽEHNÁNÍ VÍN

OBECNÍ PLES
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KROJOVÝ PLES

3. Reprezentační ples školy

V

sobotu 2. února 2019 se konal
v prostorách ratíškovického
Spolkového domu 3. Reprezentační ples základní školy. Není to ale
pouze o jednom dnu, ale o několika měsících práce.
Příprava na školní ples začíná
už v říjnu, kdy se žáci devátého
ročníku začínají pravidelně jednou
týdně scházet k nacvičení poloné-
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zy. V tomto roce tančilo celkem 16
párů a vypomohli i dva žáci a jedna žákyně osmého ročníku. Děti
cvičily poctivě, chodily pravidelně
na zkoušky, jejich přístup byl zodpovědný. Aby žáci mohli vystoupit
na školním plese, je potřeba i velké podpory ze strany rodičů.
Nacvičenou polonézu si žáci
jako první vyzkoušeli na veřejné

generálce, která se konala den
před plesem a byla volně přístupná veřejnosti. Na generálce také
vystoupili: Gymnastika SK Baník
Ratíškovice, VAMP Dance Studio,
Gymnastika a fitness GRACEFUL
Hodonín, Matěj Michenka (7.A)
- hra na bubny, Bruno Čáslava
(7.A) - sportovní karate, disciplína Kata. Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován Kojeneckému ústavu, p. o.
Je tu sobota a může začít ples.
Svým proslovem jej zahájila paní
zástupkyně ředitele Mgr. Iveta
Kudrová. Po proslovu následovala
polonéza a volná zábava, během
které byla rozdána i bohatá tombola. Ples doprovázela DJ Martina
Procházková (rádio Haná), jež neměla o tanečníky nouze, v malém
sále si zase všichni mohli vyzkoušet lekce swingu pod vedením
profesionálních lektorů manželů
Šůstkových z taneční školy Swing
Family.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

Doufáme, že se ples i generálka líbily a všichni návštěvníci byli spokojeni. Děkujeme za podporu všem,
kteří vystoupili na veřejné generálce, lidem, kteří
se starali o hladký průběh generálky a plesu, všem
sponzorům (rodiče, firmy, přátelé školy) za dary do
tomboly, kosmetický a stylingový servis. Zaměstnancům Spolkového domu za poskytnutí prostor a jejich
úklid. Velký dík patří žákům a rodičům, kteří se podíleli na uskutečnění polonézy.
Těšíme se na další ročník.
Mgr. Lenka Ilčíková,
učitelka ZŠ

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019
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Skautský disco-ples
ve stylu COUNTRY
12. Skautský ples ve stylu country proběhl v sobotu 9. 2. 2019 na
Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Hrála kapela ELDORADO z Veselí nad Moravou a dobře hrála. Od
půlnoci letos poprvé novinka - DISKOTÉKA a púšťači Bob a Bubo.
Nutno přiznat, že tato novinka
se osvědčila. Předtančení oddílu Tuláci - Skotské jezero - velký
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úspěch, krásné kostýmy (skotské sukně, ve kterých tanečníci
vydrželi celý ples) půlnoční překvapení - Duchny kapny, peřiny
- trochu to tam na chvílu vypadalo jak v Arabských emirátech
(kaftany a burky), ale pak se z kapen vyklubala děvčata z oddílu Squaw a Trojka. Samozřejmě
jsme tradičně losovali vstupenky
o chutné ceny - letos 1. místo dort
ve tvaru podsadového stan - poděkování
letí do Vracova Lence
Nevřivé. Nechyběl ani
již zavedený ESSMŮV
fotokoutek. B yl by
hřích nevzpomenout

nejstaršího účastníka plesu oldskauta bratra Brka z Tvrdonic.
V tombole letos 230 cen! Nejlepší kostýmy: 1. místo Skot original (prej byl aj na ostro), 2. místo
Tornádo Lů - Jaruška, 3. místo
Skot Bob. Moc děkujeme všem návštěvníkům a sponzorům našeho
vskutku vydařeného plesu.
Seznam sponzorů na našich
nástěnkách a našem webu: www.
junak-ratiskovice.cz.
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

S

Nevážné Silvestrovské vážení
účastníků pochodu

vatoboř ice-Mist ř ín,
jako pořadatelé letošního Silvestrovského pochodu, si v jednom mohli
být skoro 100% jistí – že
propršeného Silvestra
jsme si už vybrali vloni
u nás! Kdo nevěřil aplikacím na počasí, udělal
opravdu chybu, protože během dopoledne se
udělalo krásné počasí
na pochod i na program
společného silvestrovského dne. Škoda, že těch,
kdo počasí věřili a šli, bylo z Ratěk
tentokrát jen 107. Téma „řemesla“
jsme pojali tak, že Ratíškovice jsou
naše zahrádka a my jsme jejich
zahradníci. Spojovacím prvkem
byla modrá zástěra a bílá konvička. Zástěry pasovaly všem fešným zahradnicím i zahradníkům
a ukázaly se být i velice praktické
(co se do nich všechno vešlo)! Kdo
měl klobouk (bo když slunko pere
na hlavu, není to nic moc), mohl si
ho ozdobit i modrobílou ratíškovskou stužkou. Zahradnické doplňky některých účastníků byly
velice rozmanité a neměly chybu:
hnojiva, motyčky, konvičky, hraběčky, rukavice různých materiálů a vzorů, nechyběly ani květiny
i zelenina. Prostě, když by přišlo
na silvestrovské zahradničení,
byli jsme připraveni! Aby to bylo
i poučné a vidět z dálky, měli jsme
o zahradničení několik úderných
a výmluvných transparentů. Nakonec jsme zvládli i písničku (sice
chyběly některé osvědčené zvučné
zpěvácké hlasy), ale dali jsme to.
Po uvítání dechovkou a hromadném převážení na váze sběrného dvora (váživost naštěstí ještě
stačila) jsme si mohli užít dobré-

ho jídla, pití a naprosto skvělých
koláčů. Přípitek starostů a místostarostů oživily všetečné dotazy šikovného moderátora. Někteří
museli použít nápovědu z lidu, ale
i to se počítalo. Program některých obcí prý vznikal až po cestě
do Svatobořic-Mistřína, ale nebylo
to poznat. Originální a milé bylo
vystoupení nejmenší obce mikroregionu Skoronic. Coby zedníci
společnosti Lorenc, s.r.o., za odborného dohledu pana Lorence
(starosty), postavili společně polystyrenovou zeď. Jednoduché provedení, zapojení dětí i dospělých,
hudební doprovod a milé závěreč-

né překvapení, kdy se
otočením bílé zdi objevil
velký obecní znak. Pak
málem došlo i na zabijačku v přímém přenosu, naštěstí bylo růžové
prasátko z Vacenovic jen
„jako“. Ale že „Vacenovské jitrnice jsou nejlepší
v republice“ jsme všichni
brali s veškerou vážností. Milé bylo i vystoupení
dětí ze Svatobořic-Mistřína – nevěřila bych, že reflexní vesta může být tak

šik!
Co dodat? Poděkovat Svatobořicím-Mistřínu za přípravu všeho
kolem, poděkovat všem, kdo ratiškovské téma, rekvizity nebo
písničku v ymysleli, poděkovat
ratiškovským pochodníkům – zahradníkům za účast, vtipné oblečky a doplňky, dobrou náladu
a reprezentaci Ratíškovic i zahradnické práce. A věřit, že nikdo,
kdo šel na pochod, nelitoval, dobře
se bavil a příjemně si užil poslední den roku 2018. Silvestr toho
letošního roku bude v Miloticích.
Tak na viděnou 31. 12. 2019 ráno
u našeho obecního úřadu!

Silvestrovská statistika
(podle prodaných pásků):
Milotice		
311 kuchařů
Ratíškovice		
107 zahradníků
Skoronice		
124 zedníků
Svatobořice-Mistřín 770 popelářů
Vacenovice		
212 řezníků
Vlkoš			
70 malířů/natěračů
Celkem		
1594 účastníků
Vlaďka Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019
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Smyčcové oddělení
ZUŠ + CM Malena

N

a konci prosince jsme pořádali opět Vánoční koncert ZUŠ
v naší třídě nad knihovnou, kde
všichni houslisté předvedli, co se
od září naučili. Koncert se vydařil
a my z toho měli radost. Bohužel
netrvala dlouho, ihned po koncertu jsme zjistili, že v kabinetu byl

zloděj, který šel cíleně a odcizil
paní učitelce peněženku a malou
dětskou basičku. I když je to nástroj poněkud velký, nikdo nikoho neviděl. Jak vidno, hyenismus
lidí nezná mezí, a to nás opravdu
velmi zamrzelo. Mezi svátky jsme
jako každý rok hráli v kostele Koledování u jesliček, kde
vystoupili mladší houslisté i CM Malena, která
hrála samostatně i jako
doprovod Zpěváčků ze
školní družiny. V lednu
jsme opět absolvovali
s DH Veselá muzika dva
dětské plesy, v Ratíškovicích a Žádovicích.
Cesta autem do a z Žádovic se při kvantu čerstvě napadaného sně-

hu může směle popsat jako lehce
adrenalinová.
Další akce: Fašaňk s MŠ Sluníčko, přehlídka CM, soutěž Zpěváčků.
Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ

Křest knihy Víchernice

K

rásný adventní večer strávily
Robky ze Séčky v Kulturním
domě v Šardicích na křtu knížky Víchernice, která má podtitul
Mizející krása z Moravy. Na křest
nás pozvala paní Jarka Kundratová, jež má také zásluhu na vzniku
této překrásné knížky.
Křtila se anglická verze knihy.
Česká verze byla na jaře pokřtěna
v Břeclavi, kde se křtu zúčastnily
i některé ratíškovické ženy, které jsou součástí této knihy. Autorka a fotografka Líba Taylor se
narodila v Praze, ale většina jejího profesního života je
spjata s Anglií. Spoluautorem knihy je Jan
Kostrhun, rodák z Podivína. Knihu pokřtil
americký kulturní atašé Erik Black. V knize
je zachycena oblast Slovácka, zejména Podluží.
Autorům se podařilo
v knize zachytit poslední mizející krásy tohoto překrásného koutu
jižní Moravy, převážně
žen v autentickém prostředí jejich žití, kterým
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kroj sváteční je, ale i všední byl po
celý život oděvem vlastním. V knize poukazují i na to, jak bychom
si měli těchto lidí vážit, protože
právě oni jsou poslední nositelé
živého folkloru a jenom oni nám
mohou předat toto poselství: „Dědictví otců zachovej nám, Pane“.
A co z na mená l idové slovo
,,víchera‘‘? Dá se přeložit jako pýcha nebo paráda. Víchernice byly
nejen parádnice, ale zároveň pilné
a pracovité ženy, které po celodenní práci za dlouhých zimních večerů šily a vyšívaly všechny části

svého oblečení pro sebe, manžela
i děti.
Večer však nebyl jenom o křtu
knihy. Ženy z Moravské Nové Vsi
nám představily jejich nový pracovní obor - modrotisk. A aby vše
bylo dotaženo do dokonalosti, tak
byla i módní přehlídka. Manekýnky a manekýni předvedli oblečení ušité z modrotisku, jež si
ženy navrhly samy. Podívaná to
byla nádherná. K poslechu hrály
cimbálové muziky pod taktovkou
Jaromíra Břeně. Slavnostní večer zakončily svým vystoupením
místní folklorní soubory. Velkou zásluhu na
přípravě tohoto večera
měla ředitelka Jihomoravské komunitní
nadace Zlata Maděričová, starostka Šardic
Blažena Galiová, členové folklorních souborů a mnoho dalších
obča nů Ša rdic, kter ý m pa n í st a rost k a
na závěr poděkovala.
Večeru se zúčastnila
i naše paní senátorka
Anička Hubáčková.
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Moc děkujeme Jarce za pozvání, byl to opravdu krásný adventní
večer a všechny jsme si ho užily.
A jen tak mimochodem, Jarka
a náš pan starosta stáli při založení Robek ze Séčky, a tudíž
jsou i našimi kmotry. Musím podotknout, že jsou to kmotři ryzí,
protože jsou stále našimi příznivci. Jarka, i když pracovala na regionu v Miloticích, nám na každou vhodnou akci poslala pozvání
a činí tak dodnes. Jari, děkujeme!
Františka Zubalíková,
za Robky ze Séčky

Bydlet jako... v Ratíškovicích

Z

voní mi telefon, neznámé číslo. Přijímám hovor a na druhé
straně slyším: „Dobrý den, tady
Urbášková, Česká televize Ostrava. Natáčíme v Ratíškovicích
pořad Bydlet jako… Dostali jsme
na vás kontakt od paní režisérky
Gábiny Pavlovské, pomůžete nám
obléct do kroje moderátorku Janu
Strykovou?“
Nutno podotknout, že Gábina
se se svým manželem Tomášem
Pavlovským (synem Marie roz. Koplové) účastnila vernisáže výstavy
"Jak se lidem žilo před 100 lety".
Z výstavy byla naprosto unešená
a přemýšlela, jak to udělá, aby výstavu a Ratíškovice nějak zviditelnila.
Na dlouhé rozmýšlení nebyl
čas. Taková prosba se neodmítá. Ratíškovice budou v televizi,
bude to dobrá příležitost prezentovat náš kroj. Slíbila jsem pomo c, to jsem a le je št ě
netušila, že k Janě Strykové přibude Roman Zach
a designeři Petr Šlejmar
a Pavlína Blahotová.
Usedla jsem k počítači
a „vygooglila“ si všechny
zmíněné osoby. Pro jistotu jsem si nechala zaslat
konfekční míry přímo od
kostymérky z televize. Začala jsem mít zvláštní pocit
nejistoty. No dobrá, Janě

Strykové obleču můj kroj, Petr
Šlejmar se vejde do manželova
kroje, Pavlínu Blahotovou nastrojí
paní Jarka Kundratová – bude se
totiž natáčet i na výstavě Na Kameni. Ale co Roman Zach? Jistě
ho mnozí znáte ze seriálu Ordinace… To bude oříšek!
Naštěstí mám po ruce odbornici na slovo vzatou, paní Mařenku
Mackovou – Cigánkovou. Díky její
pomoci jsme daly do kupy kroje
pro oba dva moderátory. Boty si
ale Roman Zach musel přivézt pro
jistotu vlastní.
Nastal den D, čtvrtek 11. října
2018. Počasí bylo jak malované,
poslední krásné dny babího léta.
Brzy po poledni před domem zastavilo auto České televize, vysedli známí moderátoři a s nimi
i kostymérka a další lidi ze štábu
ČT. Janu Strykovou jsme nastrojily s paní Mackovou do kroje a vy-

šly jsme společně směrem k Muzeu ve vagónu. V duchu jsem si
říkala, že snad v kroji nepojede
na drezíně!? A jela. Naštěstí kroj
zůstal v pořádku, jen silonky byly
samá díra. Honem jsme šly k nám
domů převléct nové punčochy. To
už přijel i Roman Zach. Když už
byl i on nastrojený v kroji, nasedli
jsme do auta a rozjeli se na Slavín. Natáčení pokračovalo u sklepů. Byla tam příjemná atmosféra, kterou podbarvoval na cimbál
manžel Ríša. Po celé zdařilé akci
jsme se vrátili k nám domů uložit kroje na svá místa a trochu se
občerstvit. Paní Jana Stryková
spěchala na představení do Brna,
Roman Zach se těšil do cukrárny
ke Kordulce, proto se moc dlouho
nezdrželi. Přesto na mě všichni
působili pohodovým dojmem a pocitem jakési sounáležitosti. Že by
to bylo tím pohárkem vína, krojem nebo naším krajem,
R at íškov ic em i… K do
ví? Ka ždopádně jsem
se díky tomu mohla setkat s velmi zajímavými
lidmi ze štábu a zažít si
jeden den natáčení s televizí. Díky za to.
C e l ý p o ř a d mů ž e te zhlédnout v archivu webu České televize
www.ceskatelevize.cz.
Dana Mokrá

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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SENIOŘI

P

Plesová sezóna

lesová sezona je v plném proudu. Na svůj ples se
chystali i senioři pod názvem Senioři se baví. Jejich
setkání bylo v neděli 17. února ve Spolkovém domě
v Ratíškovicích. Na tuto akci seniorky nacvičily nové
taneční vystoupení na píseň Yvonny Přenosilové –
Boty proti lásce. Doufáme, že se líbilo. Děkujeme
všem, kdo podpořili tuto akci.

V

mrazivém odpoledni 6. ledna 2019 odjížděli ratíškovičtí senioři na ples do sousedních Milotic, kde byly do
programu tamního plesu zařazeny i tanečnice z Ratíškovic. Na píseň Volare zatančily a rozvlnily sál
kulturního domu. Po ukončení kulturního programu se ratíškovičtí senioři protančili až do konce plesu. Děkujeme za pozvání.
Růžena Šeďová

HISTORIE

Ratíškovice před sto lety
v prvním roce samostatné republiky – 1919

D

ne 15. ledna 1919 se do naší
obce př istěhova l „zatímně
ustanovení správce“ školy Antonín
Šmilauer a 28. ledna byl ratíškovický kronikář a učitel Jan Mikl
přeložen na Slovensko do Mokrého Hája. Jeho zápisy z tohoto
roku jsou daleko stručnější než
z let předchozích. Po svém návratu v pozdějších letech je zapisoval
zpětně podle školní kroniky, kterou vedl učitel František Hubert.
Narodily se 52 děti, z nichž
šest zemřelo krátce po porodu
a šest během následujícího roku.
Tři z nich byly nemanželské. Cyril
Vykydal, jehož matka byla podle
zápisu „dobře známa“, zemřel
hned v den porodu. Druhému
z nich, Františku Holečkovi, stála
za kmotru Anna Eglová, manželka Cyrila Egla, dělníka z továrny
v Dolních Rakousích. U třetího
dítěte, Jana Dekaře, jehož matka Marie byla také „dobře známa“, je farářem Josefem Celým
v roce 1920 dopsána poznámka
do kolonky otec. Stal se jím „Jaretz Antonín, kočí v Cáhnově“. Zde
zapsaný „ženich vyznal před dvěma hodnověrnými svědky, kteří jej
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dle osoby a jména dobře znají, že
není sice otcem tohoto dítka, ale
žádal jako otec zapsán býti.“ Podle
matriky sňatků se vzali 28. dubna 1920 a Cahnov je rakouský
městys Hohenau an der March na
soutoku Moravy a Dyje nedaleko
Lanžhota. Ratíškovickému koláři
Metoději Měchurovi se narodil syn
František, revírníku Antonínu Köglovi (roz. Vídeň) se narodila dcera
Marta a Martinu Pížovi, „dělníku
ve Spoj. Státech Amer.“ se narodil
syn Jan.
Během tohoto roku zemřelo 36
osob. Jako příčinu smrti mají tři
děti zapsanou „vrozenou slabosť“
a čtyřletý Jakub Dobeš má uvedeno „strnutí svalstva“ - tetanus. 8
lidí zemřelo na „tuberkulosu plic“
a stejný počet na „starobu“, přičemž tento pojem je zapsán i u 67letého Jana Rozsypálka. Martin
Toman z čp. 216 má uvedeno „ochrnutí srdce“, tedy infarkt, a devítiletý Jan Dufek záškrt.
V roce 1919 byly v naší obci
uzavřeny 22 sňatky a do matriky
byla navíc doplněna civilní svatba „zřízence v petrolejové šachtě“
Karla Decha a Anděly Urbánko-

vé, kteří byli sezdáni 21. června
v Hodoníně. Ženich se narodil na
východní Haliči v Harracholině,
tudíž musel mít ke sňatku „osvědčení od Mimořádné diplomatické
mise Ukrajinské lidové republiky“.
Kvůli těhotenství nevěsty chtěli
svatbu co nejdříve, proto byli osvobozeni ode všech ohlášek a před
farním úřadem v Ratíškovicích
museli provést „manifestační přísahu“. V listopadu se jim narodila
dcera Helena Josefa Julie. Rodina
Dechova bydlela v domě čp. 123
u vdovy Julie Urbánkové, která tu
měla hostinec (dnešní prodejna
potravin „u Tomečků“). Otec byl
podle zápisu „augsburského vyznání“, tedy evangelík. Rodina se
pravděpodobně kvůli pracím na
petrolejových vrtbách přestěhovala do Polska, protože malá Helena
byla podle poznámky faráře Josefa Celého v roce 1926 „z církve řím.
katol odhlášena rodiči k vyznání
augsburskému dle oznámení polského konzulátu v Mor. Ostravě“.
Anděla Dechová později zemřela
v koncentračním táboře, kam byla
zavlečena Němci při okupaci Polska.
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Podle zápisů svateb je vidět, že
skončila válka. Mezi ženichy je
uveden Josef Kundrata, „reservní
štábní šikovatel při slovácké brigádě na dovolené“; kovářský pomocník Antonín Voříšek, „domobranec
28. pěšího pluku na dovolené“, si
bral za ženu dceru kovářského
mistra Marii Malářovou. “Železniční zřízenec“ František Dobeš
byl „vyreklamovaný domobranec“
a hodonínský hajný Karel Růžička byl „domobranec superarbitrovaný [propuštěný z vojenské služby] 6. dragounského pluku“. Ženil
se „panský kočí“ Vincenc Staněk
a „bývalý kočí ve Vážanech, invalid. 13. domobraneckého pluku“
Ferdinand Smeta si bral za manželku 37letou almužnici Julii Tomanovou, která bydlela „v domě
obecního chudobince“. „Malířský
dělník“ Václav Pouch byl „vojín 22
pluku při bezdrátové telegraf. stanici na Petříně v Praze“, ženil se
také Alois Kundrata, „výpomocný
četník při velitelství na Slovensku“
a Jindřich Dobeš, „bývalý legionář
americký v čs. 23 pluku francouzském“. Krejčí ze Stavěšic Bedřich
Koten si bral za manželku dceru
ratíškovického kováře Karolínu
Hnilicovou a v matrice má uvedeno „Vojín okrskového velitelství“,
bydliště „Hodonín, kasárna“.
Školu v tomto roce navštěvovalo
359 žáků. Byla však vysoká absence, jejíž příčinou byly „nemoci,
deště a mrazy, ošetřování nemocných členů rodiny, hlídání
domu a sourozenců za nepřítomnosti rodičů, nedostatek
oděvu a obuvi, práce v lese,
lhostejnost a úpornost některých rodičů ke škole“. Jelikož
„mládež za války hodně zpustla“, na konci školního roku dostal J. K. „3. stupeň z mravů“,
protože „vybíral ptáčky a mrzačil je“ a s ním K. V., protože
byl „velmi drzý k učitelce.“ Ta
samá známka byla u tří dalších žáků za vybírání ptačích
vajíček a dva další „byli u muziky a v hospodě, dostanou 2
stupeň.“ Že ani snížení známky nepomáhalo, je vidět z dalšího zápisu učitelské porady,
podle kterého jich u muziky
bylo 39. V červnu pak „dvěma žákům IV. třidy budiž nařízeno, aby lípu Masarykovu
a stromky před školní budovou
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ráno, nikoli odpoledne před vyučováním denně zalévali.“
„Výuční list počestného řemesla mlynářského“ obdržel v lednu
toho roku Josef Blaha. Tím byl
povýšen z práška na mládka, tj.
z učně na tovaryše, a mohl se vydat jako krajánek na svoji cestu
za poznáním práce ve mlýnech.
Později pracoval jako stárek v Ratíškovicích, kde se i oženil a už
tady zůstal. Petr Toman z čp. 338
v říjnu „řádně opověděl samostatné provozování živnosti obuvnictví“. Živnostenský list mu vydalo
okresní hejtmanství v Hodoníně
a na dokumentu jsou přeškrtnuta
písmena „C. k.“ a znak orlice bývalé monarchie.
Vzhledem k nedostatku tuků,
„obzvláště pro výživu lidskou potřebných“, v ydalo ministerstvo
zemědělství výzvu k „dobrovolné
přihlášce k pěstování máku, jaré
řepice a jaré řepky.“ Pěstitelům
pak bylo dodáno za stanovenou
cenu „potřebné osivo a čpavek“
(amoniak) na hnojení a příspěvek
podle oseté plochy. Za státu prodaná semena pak měli nárok na
poměrnou část oleje a pokrutin.
Hned počátkem roku se do Ratíškovic dostavilo 40 vojáků, 1
důstojník a 1 poddůstojník. Měli
za úkol sesbírat zbraně, které si
vojáci během války a po převratu
přinesli domů. V březnu pak byla
za vojenské asistence provedena

rekvizice obilí a v květnu rekvizice
dobytka. Při všech byl nápomocný
správce školy.
V noci z 25. na 26. února byly
uzavřeny hranice nového státu
a byl znemožněn veškerý pohyb
osob a zboží do zahraničí. Byly
okolkovány všechny bankovky
a polovina „zadržena pro stát“.
Tyto obnosy se pak vracely zpět –
do 500 Kč hned, větší částky postupně. Byly vydávány dluhopisy,
které byly nepřevoditelné a měly
za úkol nahrazovat postupně rakousko-uherskou měnu československou korunou, která byla
zavedena v dubnu. O prázdninách
pak byl v obci proveden soupis
veškerého movitého a nemovitého
majetku, který byl podkladem pro
daně.
V čer vnu proběhly volby do
obecního zastupitelstva, „při kterých domkaři spojivše se se social.
demokraty vyhráli“, a starostou
obce se stal František Neduchal
z čp. 203.
V dubnu se v ratíškovické farnosti konaly misie, při kterých
farníci, „až na několik všichni přijali sv. svátosti“. 27. července poprvé na věži našeho kostela zvonil nový ocelový zvon, zakoupený
„u Manouška v Brně“ jako náhrada za původní zrekvírovaný ve válce. Jeho cena byla 1 055 Kč, 300
Kč dal místní Růžencový spolek
a zbytek uhradil neznámý dárce.
23. 5. „provedena I.
řádná valná hromada jednoty“ Orla československého, jejímž starostou
byl zvolen Matěj Toman.
Zpočátku její členové cvičili ve třídách školy, ale už
„15/VII zakoupeno místo
pro tělocvičnu.“ Pro nedostatek financí však nebyla
postavena žádná budova
a místo sloužilo jako letní
cvičiště – „orlovňa“ (dnes
je tu MŠ Sluníčko a potraviny COOP v ul. Rohatecká). 1. listopadu se
ratíškovičtí Orli zúčastnili
také slavnostního otevření Masarykovy univerzity
v Brně.
V místním hasičském
sboru působilo 33 členů.
28. března v 9 hodin večer
v mrazu hasili stříkačkou požár domu čp. 69
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Jana Klimeše, kterému „shořelo
všechno jen krám a vepře zachránil“. O čtrnáct dnů později, „právě
když byli lidé v kostele“, vypukl
oheň ve stodole domu čp. 17, která celá shořela a pak přešel i na
stoh slámy ve vedlejším domě čp.
18. Kromě výdajů za hašení měli
hasiči také příjmy. Podle Inventární knihy např. z požárních hlídek
„ze zabavy“, „od Kolotoče“, „od Klimeše od Muziky“, z „hasičského
divadla“ nebo „Od Majitelu Domku“ za kontroly komínů.
Po několikaletém sondování po
ložiscích nafty se v červnu toho
roku u Ratíškovic „ukázal první
proud petrolejový“, kterého bylo
„zachyceno do tří sudů“. Část byla
odeslána do laboratoří v Brně
„ku prozkoumání“, část si rozebrali lidé ke svícení. Nafta byla
čistší, svítila „plamenem jasným,
nečadí, zapáchá silně benzinem“.
Podle zprávy v časopise Český
svět „v hloubce 552 m objevena
tu nádržka haličské nafty, bohaté
benzinem. …Vrtání provozuje ´Rakouská akciová společnost pro petrolejový průmysl´. Opodál vrtá se
nový důl, teď teprve něco přes 100
m hluboký.“
I když se v tomto roce jednalo
o první výroční oslavu nové republiky, jak ve školní, tak v obecní kronice je pouze krátká věta

Dúbrava XXV
Zavřená alej
Tuto cestu vedouc í t é m ě ř s o ub ě ž n ě
s Vrátnou alejí najdeme na histor ick ých
mapách pod názvem
Schranken Allee.
Možná to byla lesní
cesta uzavřená závorou odt ud ger má nské S ch ra n ken. Na
dobov ých mapách
z 19. a 20. století je
vyznačena z Pánova (rohatecká
strana) až k Hrbovu. Patrně z provozních důvodů se po ní od Zlodějské aleje málo jezdilo, a proto
ji v současné Dúbravě směrem
od Zlodějské aleje k Hrbovu stěží
rozeznáme od souvislého lesního
porostu. V dnešní době je Zavřená
alej významná jednak tím, že u ní
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o tom, že „dne 28. října konána
byla slavnost prvého prohlášení
´Svobody´.“ Sbírka žáků „vynesla
95 K 10 h“ a částka byla zaslána
dobročinnému spolku „České srdce“ v Brně.
Slovácko, regionální noviny
„českoslovanské strany sociálně-demokratické“, si získávalo čím
dál větší oblibu a začalo vycházet
třikrát týdně. Z něj se také můžeme dozvědět o dění v Ratíškovicích, i když zprávy mají v mnohých případech politický podtext
a mnohdy až neobjektivně kritizují vše, co není dělnické. V lednu osočují ratíškovického faráře
Josefa Celého, který prý „má uložené značné obnosy, které u nás
nashromáždil“, a tlačí na něj, aby
je poskytl na nové zvony, protože proti válečnému zabavení čtyř
původních „neprotestoval, ani nesháněl podpisy proti tomu“. List se
také sarkasticky vyjadřuje ke kriminalitě. „V Ratiškovicích dopadli
nedávno zloděje, který kradl mák
v osobě synka jednoho zámožného
rolníka a representanta obce. Snažil se sice, aby to nevyšlo do veřejnosti, ale nešlo to. Dnes všichni ví,
odkud tento člověk bral peníze na
své zálety a flámy. Kdyby to tak
byl chudák, byl by už dávno zavřený. Ale syn rolníka…“ Podle další
zprávy „kdo jest bohatší, chudobou

opovrhuje“. V únoru „káceli sedláci obecní les…“, proto „občané
domkáři a hejtmanství zakázalo
sedlákům ničení lesa ve prospěch
několika selských samozvanců.“
Ke kácení pak ale byli vedením
obce na jejich ochranu přizváni
vojáci a „soudruzi z místní politické organizace soc.-dem. nenechají
si toto počínaní líbit a povedou tuto
pří až na nejvyšší místa.“ Stejně
tak jsou ve Slovácku kritizovány
rekvizice sena a slámy s přáním,
aby „vojáci byli posláni do panských stohů a malý lid nechali na
pokoji. Vyvlastněte velkostatky co
nejdříve…“
Je ale nutné říci i to, že v novinách byla zpráva, ve které správce školy Antonín Šmilauer děkuje
„soc.-demokratickému dělnictvu
za dar 50 K, které věnovalo jako
část zisku ze zábavy na školní pomůcky chudých dětí.“ Stejně tak
„Anna Přibylová, Rozina Bělochová, vdovy po hajných a jejich pozůstalé dítky v Ratiškovicích vzdávají nejsrdečnější dík za udělenou
podporu, která jim byla z čistého
výtěžku plesu po 25 K udělena.“ Je
otištěn také inzerát, podle kterého „Slovácké vyšívání, ruční práce,
obdržíte u Cecilie Vašíčkové, Ratiškovice u Hodonína.“
Irena Bařinová

Místopis pokračování
byl díky ratíškovické
myslivecké společnosti v roce 2010 zbudován a požehnán sloup
sv. Jiljí (patron myslivců a zvlášť vysoké
zvěře, jehož atributy
jsou laň a šíp)i ojedinělým růstem zákonem chráněného hlaváčku jarního (Adonis
vernalis). Snad neprozradím nic z utajované
skutečnosti, že poblíž
sloupu se nachází jedno místo vyhledávané „keškaři“, „kačery“, což
jsou vyznavači geocachingu. Ke
sloupu sv. Jiljí se nejsnáze dostanete, pokud vyjdete, nebo vyjedete na kole od kapličky V Zátočině
směrem na západ k Dubňanům
(po Zlodějské) je to asi jeden kilometr.

Zlodějská alej - Diebs Allee
Tímto názvem je na spoustě
podrobnějších map z 18., 19. i 20.
století označována jedna z nejdelších cest vedoucí přes Hodonínskou Dúbravu od západu na východ. Proč právě toto směrování?
Podle vyprávění letitých pamětníků totiž po této cestě vodili údajně až od Hovoran zloději ukradený hovězí dobytek (většinou tažné
voly) směrem k Uhrám (Hornéj
zemi, také Felsö - Magyarorság
nebo Felvidék). V okolí Rohatce
jej pak brodili přes řeku Moravu
a převáděli na dnešní Slovensko.
Zmrzlá dolina
O tom, že je tento název části
Dúbravy po pravé straně směrem
na Hodonín pravdivý, se nejlépe
přesvědčíte, pokud časně ráno pojedete "nalehko" po zmiňované silRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

nici na kole. Nachází se mezi Škrábanou a Vrátní alejí. Kdysi jsem
četl informaci, že barvínek menší
Vinca minor (brčál) se vyskytuje
na místech poznamenaných lidskou činností. A právě mezi jmenovanými alejemi (cestami) je spousta míst porostlých touto bylinou.
Doklady o lidské činnosti v těchto místech podávají i letité důlní
mapy kolem roku 1850, které situují řadu lignitových dolů mezi
Deskovou a Hodonínskou alej od
západu k východu a mezi Škrábanou alej a Hráz (Hraničková), což
je cesta od hájenky k Dubňanům.

Kačo, ťa

Židoviny
Podobné názvy najdeme v lokalitách mnoha obcí. Označují neúrodnou půdu a v Ratíškovicích to
byla součást Obecního pasuňku.
Koncem třicátých a počátkem čtyřicátých let minulého století byla

zalesněna borovicemi. Nalézá se
po pravé straně směrem k přejezdu u Rohatce - Kolonie. Její
východní hranici tvoří cesta Od
křížku a západní je cesta za Býkárnou. Pro mykology je význačná
tím, že tam počátkem třicátých let
nalezl rohatecký Spytihněv Krejčí
vzácný střechan bedlovitý. Vzácnou břichatkovitou houbu, která
je dodnes hlavně mezi renomovanými mykology často vzpomínána. V nedalekých Roztrhánkách
jsou zaznamenána ještě dvě další
naleziště.
Vašek Koplík

rybníčkem Hliníčkem a Horními
sečkami. Někde v těch místech
měli svá pole i podsedníci, a to
např. Na čihadlách 4/8 měřice, to
je asi 10 arů. V té době bylo v obci
jen 8 podsedníků, takže ta lokalita měla nejspíš jen 4 měřice, to je
necelý hektar.
V době nejen mého mládí, ale
ještě i koncem 20. století, nebylo
neobvyklé, že v některých domácnostech (obyčejně v králíkárně),
dělala společnost kavka obecná
(Cor v us monedula). Jako kluci jsme věděli o každém "kačím"
(kavčím) hnízdě a vyšplhat se na
dutou olši na Rubanicích nebo na
okraji Rúdníčka nebyl žádný problém. Ten nastal, pokud se natrefilo na hnízdo dudka. Důvod

byl prozaický. Nakonec dodnes se
říká, "že smrdí jak dudek". Opeřencům se pak zkrátila křídla (letky), aby neuletěli. A protože kavky
jsou učenliví ptáci, tak se dokázaly naučit i některá krátká slova. Právě název tohoto příspěvku
"kačo, ťa", byla pobídka kavce, aby
ji opakovala, což se skutečně dělo.
S kavkami byl ale jeden problém. Nevím, jestli to byla pravda, ale tradovalo se, že kavky jsou
jak straky. Seberou všechno, co je
lesklé, a stařenky mívaly strach,
že kavky vyklovou malým dětem
v kočárku oči, když se probudí
a očička otevřou.
S kavkami se může pozorný pozorovatel přírody na dálku setkat
při sledování hejna havranů polních (Corvus frugilegus). Kavky
jim v mnoha případech dělají doprovod a to jejich "tjá (ťa)", pokud
to člověk zná, tak je nepřeslechnutelné.
V okolí nejen Ratíškovic jsou
kavky už vzácné i díky necitlivému
kácení doupných stromů a mládež také neustále hledí do mobilů a podobných zařízení, proto se
s chovem kavek v současnosti nesetkáváme. Ani legislativa to neumožňuje, protože kavka obecná je
zařazena mezi chráněné obratlovce jako téměř ohrožený druh.
Vašek Koplík

To jsou zase hranice od jihu na
sever. Těžní jámy byly budovány
i od již zmiňované Škrábané aleje
směrem k Hrubé louce - bývalému
vojenskému cvičišti a tankodromu na Pánově. A také od silnice
Hodonín - Ratíškovice směrem
k Rohatci.

C

hytání (čižba) a následný chov
drobných zpěv ných ptá k ů
existuje v lidské společnosti od
nepaměti stejně tak, jak myslivost
a sokolnictví. Saský vévoda Jindřich Ptáčník (Heinrich der Vogler
876-936) měl tuto činnost dokonce ve svém přízvisku. Pomineme-li
chytání ptáků ke konzumaci, tak
ti zpěvní dělali společnost dámám
i drobným živnostníkům. Mezi ceněné pěvce patřili nejen stehlíci,
čížci a konopky, ale i skřivani, pěnice a slavíci.
Zajímavý doklad o této činnosti
podává Urbář hodonínského panství z roku 1600. V něm je i s Hodonínem uvedeno 22 vesnic a jen
u Ratíškovic je určena platba daň. Cituji: "V tej Doubravě, když
čižebníci na ptáky chodí, dávají
z jednoho čihadla po 4 gr. pokládá
se k užitku... 1zl.“ Podobná činnost je známa asi i ze sousedních
Dubňan, kde je nejspíš špatný
přepis. Uvádím: „Též když Čičunici na plaky chodí, dávají z čehož
po 4gr pokládá se k užitku 1 zl 15
gr.“
V historických záznamech se
v ratíškovickém katastru uvádí
i lokalita Čihadla. O ní víme jen
to, že se nacházela mezi Hrbovem,
Dlouhými a Krátkými odměrami,

,,Židovský uzel“

R

atiškovská radnica a parčík před ňú sú na místě, gde
bývalo nekolik domků, dvorků,
chlévků, sklepů a zahrádek. Jak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

šel čas, staří lidé
z tehoto konca jeden
po druhém pomaličky
umírali a opustěné domečky
a dvorky s hospodářstvím ostávaly prázné. Nadobro sa vytratila
Slézarova stolářská dílňa, Hlavá-

čova mlatevňa aj ulička mezi ňú
a Kotenovým a pozdějš aj mlatevňa Příkaských - Cyrílků (Vojtíšků). Domek tetky Boženy Foltýnovéj je předělaný a děvčata
si tam dnes chodijú vypěkňávat
obočí a doví, co ešče. V uličce už
Strana 19

nestójí vystrčený žlutý domek, gde
býval Joža Míček s Mařú, a Zúbkúj barák už tam také néni. Ani
pekár ňa, gde bý vali Svobodé,
a ani tetka Valentka už tu nejsú.
Dávno odešli Litochlebé, Kordulé (Cyrových), Holečci, Sopúšci
a Pálkových. Bývalá prodejňa textylu u Příkaských-Hadačů a aj jejich barák sú dávno zbořené a ani
baráček Šašinúj už tam nestójí.
Dvorek před Pavlíkovým a Šebestovým, gde měli malé hospodářství (slépky, husy, králíků, prasata) ohraničené šprlovým plotem,
kerý byl obestavjaný turčáním,
už je také dávno pryč. Tetka „Béleška“, co mlúvili trochu přes nos,
na podzim roznášali v papírových
kabelkách od múky žluté sviňúrky. Strýc Galida, měli Tomečkovu
hospodu před nosem, pod kerým
měli zakrútěný knír.
Z Tomečkovéj hospody je včíl
obchod s potravinama a už dlúho
tam néni sál, gde bývalo před pódyjem brlení z březových šprlí
a zrovna tak tam chybí kuželňa
s térovú dráhú. Z bílej zdi od šopky u Karla Blahy „ Rusa“ také neostálo nic. Včíl je tam obchůdek,
gde sa prodávajú kvítka z uměleckéj hmoty a všelico možné. Ešče
tam stával domek, gde bývali Zemané. Na volném plácku mezi
Hlaváčovú mlatevňú a „ Tománkovým“ býval Kašubúj sklep na erteple a řepu pro dobytek. V zimě to
byl najvyšší kopcec v okolí, z kerého sa jezdilo na saňách, lyžách
lebo enom tak po řiti. Dyž mrzlo,
polévaly děcka túto „ sjezdovku“
vodú, ale jak napotvoru jim to
dycky negdo posypal popelem.
Hned vedlé, v prostředku, bývali Šticových, Kašubových, Maradé
a hodinář a hrobař Štěpán Šnajdr s rodinú, Šilinkových a zezadu
Zúbkových…
V prosinci 1978 sme sa nastěhovali do nového domu postaveného v prostředku po pravéj straně.
Už tu ostával enom prázný Šticúj
barák a stařenka Kašubová. Obec
to postupně vykúpila a jeden baráček po druhém sa zbořil až ve
svojém domečku už ostála enom
Fanynka Šnajdrova.
Volný plac ale neostál dlúho
prázný. Nekeří šikulé z blízkého aj
širokého okolí to pojali tak, že by
sa tam mohly vozit žgarby, popel
a haluze, dokonca sa tam objevil
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aj starý vyslúžilý šporhelt a záchodová misa. MNV tenkrát na
jaro vyhlásil národní směnu, aby
sa Ratiškovice mohly pouklúzat
a očistit od všeckých neduhů.
S chlapama z našého konca (pan
Franta Podéšť, jeho bratr Cyra,
Franta Toman-Konúp, Cyra „Tománkúj“ se svojím otcem Frantú,
Staňa Zahrádka, Joška Kotásek, Vojta Příkaský „Cyrilkúj“, já
a všecky baby a tetky z konca aj
s děckama sme sa pustili s vervú do uklúzání hned brzo ráno.
Obecní rozhlas ešče ani nestačil
vyhrávat budovatelské pjesničky,
dyž v parku už byla taká hromada
svinčíku a všeckého možného, že
nákladní tatra sa mosela nekolikrát otočit, aby to zmizlo. Odpoledňa dojel na kole pan Balús na
kontrólu a nevěřil vlastním očám,
že sa nám to podařilo vyčistit.
Franta Toman “Konúp“ a já sme
poctivo vysékali kosama všelijaké
plevele, aby sme mohli v parčíku
vysadit březky, borky, olše a jívy.
Stromky byly k dostání zadarmo,
enom sme jich moseli vyryt v Hliníku za tihelňú a vynosit jich navrch. To si vzal za úkol pan Karel
Blaha- ,,Rus“ a Franta “Konúp“.
Obá byli skvělí, ale enom teoretyci. Negdo tú otročinu mosel udělat, a to ostálo pro mňa. Měl sem
tenkrát u „komúnú“ veliký škralúp a pan Blaha mně sdělil, že na
jejich stranickéj schůzi si vzal na
svoje bedra, že na mňa dohlédne.
Tož, co mně zbývalo…
V tú dobu Hliník ešče nebyl
zalétý vodú a náletových dřevin
tam bylo ažaž. Na vrchním břehu stál pan Blaha. Jednú rukú si
zacláňal oči proti slunku a druhú
s grácijú zkušeného komandýra
mně ukazoval, gde ešče sú pěkné
stromečky. Než sem to povyrýval
a vynosil na káru, byl sem nadřený jak Bulhar. Stromky byly vyryté aj s balem slínu a uvézt jich na
káře deset bylo velice těžké. Dyž
sme jeli asi pošestéj, myslel sem,
že je to moja poslední hodina.
U „Bumbálka“ sem navrhl, že bysme si mohli dat pivo a to obá dvá
velitelé radostně přivítali a dovolili
mně, abych jim to pivo zaplatil.
Osndedsátštyry stromků bylo
z asaděných a v létě dostávaly každý deň kýbl vody z našéj
studně. Já sem to čepoval a děcka roznášaly, protože sme nemě-

li tak dlúhý šlauch. Za odměnu
sem děckám udělal v prostředku
oheň, aby si mohly opéct špekáčky. Tak sme to udělali párkrát po
sobě, až nás všeckých dokola napadlo, že bysme tam mohli udělat
pěkné ohniště, pár stolů a lavky.
Slovo dalo slovo a všecí sa pustili
do práce. Tenkrát bylo v každém
podniku tolik materiálu, že byla
škoda nechát to povalovat u plotů zarostené lebedú a kopřivama.
Stačilo pár dní a naša snaha byla
oceněná manželkama a děckama.
Celé leto sme hostili jeden druhého buchtama, jahodama, střešňama, pečeným masem, řízkama,
rybama, sirupovú vodú, vínem,
višňákem a pivem, jak v pohádce.
Dospělých nás bývalo do pětatřiceti a nigdo si nestěžoval na rambajz po desátéj hodině večer, protože celý konec seděl kolem ohňa.
Ale jak už to tak bývá, každý
začátek má aj svůj konec. Dyž si
k nám přisedlo pár slušných lidí
a lebo donésli neco na uvítanú,
bylo to v pořádku. Ale začali sa
k nám připúťovat aj tací, keří si
došli neco vypit a vykúřit cigarety.
Jejich chování a nejapné vtipy by
uspěly negde v hospodě, ale tetky
krútily hlavama a děcka to také
nemosely čut. Proto sme začali
odcházat dom spješ, než sme měli
v úmyslu a ráno sme moseli pouklúzat ten svinčík kolem ohňa.
Přestali sme tam chodit a navíc
sme měli problém, jak zabránit
nezvaným hostom, aby sa tam
scházali.
No, na prvním stromku byl zvonec, negdo zazvónil a pohádky je
konec…
Pozn. autora: Tento článek néni
a ani nemože byt přesným časovým záznamem, jak a gdy sa
všecko měnilo. Je to spomínka na
tych, co už tady nejsú.
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OKOLÍ DNEŠNÍ RADNICE

BRIGÁDA KONČANŮ V PARČÍKU

Junáci ZAS v RKL –
Ratíškovická kuželkářská liga

J

SKAUTI

iž tradičně Junák Ratíškovice zformoval kuželkářské družstvo a účastní se lítých bojů o titul v naší
krásné kuželně. Letos nás reprezentuje těchto 12 borců členů KPS (Klub přátel skautingu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radim Antoš – Šakal
Petr Koplík – Petřák
Jan Vařák – Jeníček
Karel Mráka – Caramba – trenér
Michal Mráka – Hugo
Zbyněk Ilčík – Mamlas

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Libor Toman - vinař
Pavel Hnilica – Palis – kapitán mužstva
Michal Zdražil – Šmudla – aktivní hráč
Zbyněk Dobeš - Bob - trenér
Jiří Šimeček – Jirci
Marek Vybíral – Mařa – nováček

V době uzávěrky tohoto čísla Zvonu, to jest po
11. kole RKL ze 14, se nacházíme na slušném
5. místě z 8 družstev.
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8

team			
GAMA OCEL		
SPK			
FEŠÁCI		
HASIČI		
JUNÁCI		
1. FC ORELSKÉ
FAMILY		
JEDNOTA OREL

body
20
20
14
10
10
6
4
4

průměr
1515
1485
1445
1436
1362
1360
1403
1327

POZNÁMKA o blahodárnému vlivu RKL na činnost spolků: za Junák Ratíškovice můžu jednoznačně doporučit účast v této soutěži i ostatním
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019
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spolkům, a to hned z několika
důvodů: 1. Pravidelné scházení
našemu KPS (Klub přátel skautingu) více než prospívá - to máte
14 zápasů + nejaké tréninky - bratru 20 setkání jen v zimě! - zde mě
napadají slova jednoho nechvalně
proslulého politika a veřejného
čunitele: „Nechci se chlubit, ale
pánové, kdo z vás to má?“ 2. Trocha teho pohybu v zimním období
taky néni k zahození a konečně 3.)
tržbu v obecní hospodě Sport taky
mosí někdo dělat - například náš
tým po každém zápase (i tréninku) hodnotíme výkony. Když vyhrajeme - SLAVÍME, když prohrajeme - HLEDÁME VINÍKA. Vypadá
to hrůzostrašně, ale navenek jsou
tyto dvě posezení na Sportě kupodivu naprosto stejné.
Palis

ROZHOVOR

Měsíc v ráji

K

aždý z nás má v průběhu svého života různá přání či sny a není nic jednoduššího, než si nějaký sen
splnit. Radek Michenka se již delší dobu zabývá mineralogií a vulkanologií a jeho snem bylo podívat se
do známé oblasti činných sopek v Indonésii – na ostrovy Jáva, Bali a Lombok. No, a tady jsou malé střípky
z jeho měsíčního putování.

Jak vznikla myšlenka podívat
se právě do Indonésie?
Kamarádi o mně vědí, že se zajímám o vulkány po celém světě.
Mám doma ve sbírce přes 60 vzorků ze světových sopek a asi 680
druhů minerálů z 57 zemí světa.
Většinu materiálů mám od přátel,
neboť do mnoha míst nebudu mít
asi možnost se určitě dostat. O návštěvě Indonésie rozhodl jeden televizní dokument o jídle v Indonésii,
který mne natolik oslovil, že jsem
začal plánovat. Velké díky patří
jedné paní se zajímavým jménem
Eftharieana ve městě Garut, které
leží mezi šesti sopkami na Jávě,
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jež mi pomohla s přípravou cesty,
ubytováním i poznávacími zájezdy
k sopkám.
Co všechno bylo potřeba zjistit
a zajistit?
Doma hlavně očkování na žloutenky A+B a břišní tyfus. Potřeboval
jsem zjistit, jak fungují vlaky, autobusy, trajekty a letadla v dané
oblasti, jak se lze dostat bezpečně
do blízkosti místních sopek, jaké
jsou místní zvyky, kde se lze dobře
a levně ubytovat, na co si mám dát
pozor, kolik co stojí atd. Protože
mi právě ta paní v Garutu skutečně moc pomohla, chtěl jsem jí na

oplátku udělat radost, tak jsem ji
před cestou požádal, aby mi napsala, co jí mám přivézt z Česka.
Bylo velmi dojemné, že mi napsala
tuto prosbu: „Mám dvě dcery, které nikdy neviděly čokoládu, jestli
bych ji mohl přivézt.“ Tak jsem jim
přivezl čokolády Milka a Mozartovy koule, ze kterých měly upřímnou
radost (v žádném místním obchodě
ani supermarketu jsem čokoládu
během celého pobytu neviděl).
Takže to bylo opravdu jejich
první setkání s čokoládou?
Nevěřil jsem tomu, ale ano. Spolu
se mnou cestoval i kamarád Patrik

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

Hrbáček, který jim zase vzal omylem čokoládu na vaření, a nebylo
možné jim vysvětlit, že čokoláda se
dá i vařit. Důležité je, že jim to udělalo velkou radost. Dodnes jsme
v kontaktu.
A ty sis přece chtěl určitě něco
přivézt do své sbírky?
Př i zpáteční cestě z Djakar ty,
hlavního města Indonésie, mi
něco málo (kousky přírodní síry)
z příručního zavazadla na letišti zabavili. I když jsem
se zpočátku s úředníky
chvíli hádal, přesto jsem
to respektoval, protože
v odbaveném zavazadle
jsem měl toho mnohem
víc! ☺ Až doma mi došlo, že možná chtěli malý
bakšiš – tedy úplatek. Ale
již před cestou jsem se
informoval na indonéské
ambasádě v Praze, zda si
můžu přivézt nějaké horniny a minerály a bylo mi
to neoficiálně schváleno
a povoleno. Pouze zdůraznili, že se nesmí ze země vyvážet
„co žilo nebo žije“ – tedy živočichové i rostliny.
Jaká byla cesta do Indonésie?
Letěli jsme z Vídně přes Amsterdam a Xiamen v Číně do Djakarty. V Xiamenu jsme měli celodenní
přestávku, proto jsme si vyřídili na
tři dny víza a udělali jsme si taxíkem okružní cestu po městě. Pro
zajímavost – za okružní cestu taxíkem jsme dali v přepočtu pouze
150 Kč. Hlavně jsme zkusili pravé
čínské jídlo – vynikající čínskou
kuchyni, která mne velmi zaujala.
Hrozný byl pak pohled na zvířecí
trh.
A tvoje první cesta za vulkánem
byla kam?
No, vůbec první cesta vedla před
lety do Itálie – na sopku Vesuv. Zde
jsem také okusil pravou neapolskou pizzu. Když už člověk cestuje byť za horninami, měl by okusit
i speciality místní kuchyně. Potom
jsem již toužil po Indonésii.
Vzpomínáš si na první dojmy,
když jste přijeli na hotel
v Djakartě?
Když jsme jeli z letiště na hotel,
tak jsme hlavně viděli neskutečRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

nou bídu. Na hotel jsme přijeli po
desáté hodině večer a hned ráno
v pět hodin nás čekal odvoz na činnou sopku Anak Krakatoa, která je
jednou z nejznámějších světových
sopek – to je prostě legenda. Před
posledními Vánocemi 22. prosince
2018 došlo k masivní erupci, při
níž se velká část sopky zhroutila
do moře a způsobila tsunami a zahynuly více než čtyři stovky místních obyvatel. Podle posledních
zpráv, co mám k dispozici, sopka

ztratila 2/3 svého objemu. Já ji viděl ještě celou „v plné kráse“, neboť jsme stáli pod jejím vrcholem –
to ještě měřila na výšku 813 metrů,
teď měří necelých 200 metrů. Pro
upřesnění: hlavní město Djakarta
leží na ostrově Jáva a sopka Krakatoa leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Autem jsme jeli přes pět
hodin na západní pobřeží ostrova
Jáva, kde se nachází pláž Carita
(tato pláž byla nejvíce postižena vlnou tsunami), odkud jsme jeli lodí
do blízkosti sopky Krakatoa. Nejdříve jsme si dali typickou indonéskou snídani – vaječnou omeletu,
která nás provázela nakonec celou
dobu pobytu.
S čím se omeleta podává?
Jenom tak bez pečiva. Pečivo jsem
viděl pouze jednou v obchodě na
východě Jávy ve městě Licin – a to
„hezké modré tousty“ – tedy tousty
se souvislou modrou plísní. A to mi
ještě prodavačka s klidem říká: „To
je dobré, to je dobré!“ Jinak k omeletě se většinou podává něco jako
sušenka. A na oběd – kuře s rýží –
každý den!!! To mi už druhý týden
lezlo krkem, protože všeho moc
škodí. ☺ Cena takového jídla bylo
našich 35 Kč a ani to nesníte! Ale
pozor na ostrov Bali – tam je oproti

Jávě všechno krát pět, protože je to
nejpopulárnější indonéská turistická destinace.
A jací jsou místní lidé?
Všichni, se kterými jsme se během
cesty po Indonésii setkali, byli velmi příjemní. A co se domluvilo, to
platilo! Místní jsou dokonce velmi
přesní – na minutu. Co si vzpomínám, tak pouze náš průvodce na
sopku Anak Krakatoa byl velmi
nervózní a chtěl jít pořád co nejdříve pryč. Sopka je totiž
nebezpečná i svou tzv. postvulkanickou činností.
Jak dále probíhala vaše
cesta?
Zpět jsme se vraceli kolem vyhaslé sopky Karan g z pě t do Jak ar ty.
Během cesty jsme zastavili u prodejce ovoce, kde
jsme chtěli ochutnat durian – nejsmradlavější ovoce na světě. S tím vás ani
nepustí do hotelu, ani do
autobusu, jak smrdí! Cena
byla 40.000 indonéských r upií
(IDR), což je v přepočtu našich 64
Kč. Jinak ten durian je považován
dle odborníků za největší světovou
pochoutku, a dokonce krále ovoce,
i když svou sladkou „vůní“ mi silně
připomínal situaci, když se čerpá
septik. Já ani Patrik jsme to nakonec nedali a věnovali ovoce našemu řidičovi. Ten si jej dal dozadu
do kufru a v tom autě nebylo možné během jízdy vydržet.
Pro zajímavost: z automatu jsem
vybíral 2,5 miliónu rupií ve stotisícových bankovkách (takže jsem
byl chvilku milionářem ☺), což
je „pouhých“ 4000 Kč. Průměrný měsíční plat ve městě Garut je
kolem 800.000 rupií, tedy našich
1.300 Kč. Jinak v Indonésii je oblíbenější euro než americký dolar.
Co jste měli dále v plánu?
Chtěli jsme vidět dvě sopky v blízkosti města Bogor, jižně od hlavního města. Bohužel byly v mlze,
tak jsme je neviděli. Z Bogoru jsme
jeli autobusem přes Bandung, druhé největší město Jávy, do města
Garut. Něco jako „autobusový řád“
tady nemají – autobus vyjíždí, až
se celý bus naplní. Během dlouhého čekání projdou kolem vás pouliční prodejci všeho možného zboží.
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Koupit se dá úplně všechno. Garut
též patří mezi velmi chudou oblast. Pro vaši představu: například
vodu na osobní hygienu získávají
tak, že chytají do nádoby vodu doslova po kapkách do kapající tůňky v koupelně a až jí mají dostatek,
mohou se opláchnout.

Co tě ještě zaujalo během pobytu v Garutu?
Upřímnost a vděčnost dětí i dospělých, kteří zcela upřímně poděkovali za „hloupou žvýkačku“ v ceně
dvě koruny. V zásobě, kdyby byl
hlad, jsme měli tyčinky müsli, které jsme všechny rozdali dětem,
protože jsme hlad během celé cesty neměli. A fotit se chtěli všichni,
jakmile jsme vytáhli mobil s foťákem. I vojáci a zdarma! Nikdo po
nás žádné peníze neptal. Jinak
v blízkosti Garutu jsme navštívili
vulkán Talaga Bodas s termálními
lázněmi – s nádhernou tyrkysově
modrou vodou. Pro přepravu k termálním pramenům jsme si půjčili skútr za pouhých 10.000 rupií
(16 Kč). Místní obyvatelé se nám
smáli, že se koupeme v dětském
bazénu (s označením Anak Anak),
aniž bychom to vůbec tušili, takže
pak jsem pochopil, proč z toho měli
takovou radost.
Která byla vaše další destinace?
Nočním přesunem (osobním autem) jsme jeli do centrální oblasti
Jávy – do města Wonosobo. Naše
ubytování bylo u velkého rýžového
pole a sopky Sindoro, k níž se dá
jet autem. Tady jsme zažili i přímé
setkání s hadem, kterého Patrik
našel v koupelně. Bylo to docela
nepříjemné, když si uvědomíte,
že chcete tady nocovat. No taky
jsem dvě noci pochopitelně špatně
spal, všechny otvory jsme raděStrana 24

ji zatarasili ručníky a při každém
šustnutí jsem zapínal světlo a dělal průzkum. Majitel ubytování ho
nakonec usmrtil smetákem. Tady
jsme chtěli hlavně vidět oblast Dieng Plateau. Dieng je vulkanická planina, kde se nachází velké
množství budhistických památek,
zejména klášterů,
barevných jezer
a stánků se vším
možným. Bylo to
úžasné, ale velmi
nebezpečné místo.
A už jsme u cíle?
Ještě ne. Z Diengu
jsme jeli 11 hodin
vlakem přes Jogd žakar tu ( provincie se stejnojmenným hlavním
městem, která má
výsadní postavení
– je zde zachován sultanát) k dalším vulkánům až do města Probolinggo. V blízkosti města – v národním parku „Bromo Tengger Semeru
National Park“ – se totiž nachází
nejkrásnější sopka Jávy – Bromo
a největší vulkán Jávy – Semeru.
Na Bromo jsme viděli mimo jiné
nádherný východ Slunce a cestou
na Semeru žebrající mládež a děti.
Potom jsme se přesunuli do města
Licin, z něhož jsme navštívili sopku
Ijen v jejíž blízkosti je největší naleziště a ruční těžba přírodní síry.
Tady jsme museli jít i s maskou na
obličeji – všude byly nepříjemné
sirné výpary. Nakonec jsme jeli do
Banyuwangi, odkud jezdí trajekty
na Bali.
Takže posledním místem vašeho cestování bylo Bali?
Přesněji ostrov Lombok ležící východně od Bali, kde se
n ach á z í sopk a R injani – druhá nejvyšší indonéská sopka, vysoká
3726 metrů (v červenci
2018 zde bylo velké zemětřesení přímo s apokalyptickými následky).
Podle posledních zpráv
prý bude vulkán uzavřen
minimálně 2 roky. Na ostrově a v jeho blízkém okolí jsem též viděl neskutečné množství plastů, které
ničí nádhernou místní
flóru a faunu. Byl to velmi

smutný pohled, jak si místní obyvatelé neváží přírodního bohatství.
Při výstupu na sopku jsem si navíc sáhnul na dno svých možností.
Kdybych věděl, co mne čeká, určitě
bych nabídku výstupu na sopku
odmítnul. Teď už vím, že ten zážitek stál za to a vyprávění by dalo
na samostatný článek.
Na závěr otázka: Jak bezpečná
je Indonésie?
Tak potkali jsme během naší měsíční cesty jednu studentku Arisu
z Běloruska – Minsku, která studuje filozofii a sama cestovala napříč
Jávou jenom „v košilce“ a s batohem. Mám od ní na památku ručník.☺ Pro srovnání: v Hodoníně na
vlakovém nádraží se rozhodně člověk bojí víc. V Indonésii jsem, kromě setkání s hadem, necítil žádný
strach.
A dovolte mi ještě na závěr malé resumé z cesty do Indonésie:
- Pokud člověk doma otočí kohoutkem a teče mu pitná voda, měl by
si toho zatraceně vážit.
- Pokud má doma horkou sprchu
a svoji postel, tak je bohatý člověk.
- A pokud má v kapse pár drobných a v ledničce trochu jídla, tak
patří mezi nejbohatší lidi na zemi.
- A když někdo řekne, že u nás je
chudoba, tak neviděl opravdovou
chudobu.
PS: O tom, že je návštěva velkých
dálav opojná, svědčí fakt, že Radek již plánuje na září 2019 měsíční návštěvu Číny a v dalším
roce možná magický Island, kde je
150 aktivních sopek. Anebo zpět
do Indonésie, tentokrát na Sumatru.
Josef Hanák

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

Brazilský taneční unikát
na Hasičském plese

Č

asy se mění, život se mění,
tanec se mění. Jedním z nejnovějších moderních tanců je brazilský Zouk (čteno „zuk“), jehož popularita v České republice rapidně
narůstá. Jeho vzácnou modifikaci:
Rodu de Zouk rozvíjí taneční škola
Salsa Kyjov. Představila ho 16. 2.
2019 na vesnickém Hasičském plese v Ratíškovicích.
Taneční škola Salsa Kyjov byla
na Hasičský ples do Ratíškovic
pozvána již podruhé. Zahájila ho
vystoupením Roda de Zouk a následovalo Casino Rueda (kubánská Salsa). Návštěvníci plesu byli
zapojeni do tance v rámci krátkého animačního programu, kde si
mohli vyzkoušet základy Salsy.
„Mé první setkání s Rodou de
Zouk bylo na workshopu brazilského lektora Gilson Damasco
v roce 2011. Od roku 2014 jsem začal tento tanec dále rozvíjet v naší
místní taneční komunitě.“ řekl Karel Spurný, lektor taneční školy
Salsa Kyjov.
Brazilský Zouk je párový tanec,
který se vyvinul z brazilské lambády. Je pro něj charakteristické
partnerem vedené točení partnerky, které vyvolává krásný efekt
vlajících vlasů.
V České republice se brazilský
Zouk v rapidně rozvíjí, a to díky
mnoha tanečním školám a vzrůstajícímu zájmu lidí se tento tanec
naučit. V Praze jej učí například
brazilští rodáci Carlos a Fernanda

da Silva. Na světovou scénu pronikli manželé Luděk
a Pavla Lužní, majitelé oblíbeného Tanečního studia
Stolárna v Brně, kam dojíždí za výukou i tanečníci
ze zahraničí.
Modifikací tohoto tance je Roda
de Zouk, kdy tancuje několik párů
v kruhu a jeden z tanečníků, takzvaný amplión, vyvolává názvy figur, které ostatní tančí. Partneři
se v průběhu tance posunují po
kruhu a dochází ke střídání tanečních partnerek. Taneční škola
Salsa Kyjov pod vedením lektora
Karla Spurného rozvíjí dále různé
modifikace figur. Na vystoupení
byly zařazeny i složitější kombinace jako Suicide (z angličtiny
Sebevražda, protože tato figura je
nebezpečná při špatném provedení) a Girassol (z portugalštiny Slunečnice, kdy formace připomíná
rozkvétající slunečnici).
„Snažíme se o rozšiřování taneční komunity. Doufáme, že jsme
někoho motivovali a brzy se k nám
přidají noví členové. Tancovat se
může naučit opravdu každý, někomu to jde rychleji, někomu pomaleji. Důležité je, aby vám to přinášelo
radost. Navíc se seznámíte s mnoha úžasnými lidmi.“ řekla Kateřina Šille, tanečnice z taneční školy
Salsa Kyjov a Tanečního studia
Stolárna.
Atmosféru moderních tanců si
můžete užít na tradičních tan-

Těžká pohádka

G

olby, Muchin, Bobr - jinak
také Radek, Roman, Radek.
Tím je i jasné, že tito kluci musí
tvořit partu.

Zpět. Ráda Vás ve Zvoně seznámím s těžkou chlapskou prací a umností zároveň, která je pro
Vás - chce se mně napsat víceméně ukrytá - a dle mě, o ní musíte nejen zvědět, seznámit se s ní
blíže a hlavně poznat ty, již to, co
naznačuji, provádějí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2019

Je nutno předeslat: do
Zvonu píše i Radek Koplík - Golby
z našich Ratíškovic. Píše citlivě,
jemně – prostě na kluka k povšimnutí. Nedalo mně to a šla za ním:
,,Čím jsi?“ ,,Já su DŘEVORUBEC,“
odpověděl. Zpracovávala jsem obdiv a mezi tím jsem byla pozvána
Golbym do jeho, jejich práce. Vybavil mě příručkou o práci s motorovou pilou. Nečetla jsem nikdy
nic podobného a málokdy jsem
četla něco tak dobře, výstižně popsané, jak je v knížečce vše o ká-

čírnách v Galerii Slováckých vín
v Uherském Hradišti, které Salsa Kyjov pořádá. Salsa Kyjov má
v současnosti pouze rozběhnuté kurzy, proto sledujte novinky
na Facebooku nebo na webových
stránkách. Další spřátelené taneční školy jsou taneční škola Salsa,
Bachata a Kizomba Hodonín a Taneční studio Stolárna v Brně, kde
Karel Spurný absolvoval nespočet
tanečních kurzů.
Podívejte se na video z vystoupení Roda de Zouk na Youtube: Hasičský ples Ratíškovice
16.2.2019 Salsa Kyjov Vystoupení
Roda de Zouk
PharmDr. Kateřina Šille
Web odkazy:
Salsa Kyjov:
www.salsakyjov.cz
www.facebook.com/salsakyjov
Taneční studio Stolárna:
studiostolarna.cz/stolarna
Salsa, Bachata a Kizomba
Hodonín:
www.facebook.com/salsahodonin

KRONIKA
cení stromů. Píši to s úsměvem,
protože mé ženské vybavení mysli
bylo s to jejich náplň pracovního
dne nazvat TEŽKOU POHÁDKOU,
jak jste četli v úvodu a k tomu mně
příručka skvěle posvítila. Ale pokusím se přidat i směsici z mých
pocitů a úcty k tomuto snad nejnebezpečnějšímu chlapskému řemeslu, co znám.
Originálního Radka Koplíka s láskú Golbyho - dostali ratíškovští rodiče pod stromeček. Narodil
se 24. 12. 1977. Už 20 let dělá
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se dřevem a furt mu voní. Nese
v sobě úctu k těm, kteří ho v oboru
po škole učili dále - např. Marek
Toman „ministr“ a další. Kromě
úcty, na kterou nikdo nemáme zapomínat, ctí Golby pořádek a má
ve všech pracovních záznamech
systém. Byla radost poslúchat
o „nádržkách“, do kter ých se
dává „potrava pro pilu z benzinu
a oleje“ a tyto jsou pro dřevorubce pak počitadlem odvedené práce. (Např. rekord Golbyho: 8 nádržek/den = 87 m3 = 4 nákladní
auta kulatiny). Opečovávání pily
Husqvarny 372 XP jeho pracovního nástroje? Příkladná pečlivost.
Než přejdu k celé partě, nesmím
zapomenout na Golbyho černého
psího přítele, kterého má z útulku

a který je s ním furt. Když „pán“
pracuje, Jerry v psím pelíšku čeká
na zadním sedadle Golbyho „ohnivého“ auta a má tam psí komfort!
Dle mého celodenního pozorování na lesním pracovišti sa tato
parta chlapů hledala co do souhry, „až sa našla“. Golby a Muchin
(Roman Brosteanu) dělajú už 15
let prácu stejného ražení. Zatímco
Bobr jinak Radek Viktorín pracuje s vyvážečkou - dokáže udělat
z pokácených a odvětvených stromů tak srovnané „útvary“, jejichž
přesnost by snesla pravítko! A aj
kopy větvoví majú neuvěřitelnou
úhlednost. Borec a soukromě dobrý správce „ohňú“. Úcta v této
práci letí koňákům - Daliboru Voříškovi, panu Koutnému, abych

nezapomněla. Jsou dobří a nezbytní!
Radek, Roman, Radek mají práci více než v rozsahu 50 km kolem Ratíškovic. Konkrétněji např.
Bzenec, Hodonín, obora Strážnice, Pelhřimov, Javorník, Náchod,
Ostrava, kalamita Kyryl Vysočina - za ta léta je výčet neúplný,
připisuji omluvu. A jakéže druhy
stromů v těžbě dříví naši chlapi
poznali? Tak čtěte - topoly, jasany, jedle, lípy, smrky, osiky, olše,
buky. A jistě není výčet úplný.
Úctu k veškeré práci v lese
v sobě nese 80 let starý pomníček
22 letému Michalu Turkovi. Pomníček je v neustálé péči …
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Když jaro zavoní
Kdosi klepe na okénko, kdosi šimrá pod fousy, pak jemným hláskem do uší,
zašušká nám stávajte, vy lenoši
To slunéčko sa ozývá, že královně zimě její čas už pomáli odbývá
Teď jaro letí celým světem, teď čerstvo nadechnem sa každým věkem
Člověk mladý nebo starý, hned ze slunéčkem sa rád zdraví
Tak u srdéčka krásně hřeje, že snáď néni člověka, co sa aspoň trochu neusměje
Ty vůně prvních jarních dní, ty silu dávajú aj tym, co na místech byli posledních
Ta tam je pryč občasná úzkost a strach ze zimních můr,
teď zhluboka nadechni sa člověče a vyjdi s klidem v mysli před svůj dům
První sněženky a petrklíče, naše duše otevřely si jarním klíčem
První vlaštovičky nás křídélkama zdraví, sme tady, sme ty první jarní
Už aj tráva zelená sa, kdesi z dědiny je čut jak zpívá, vítá jaro chasa
Pole, lesy to všecko v puku a aj na lúkách je hodně vzruchu
Tam hmyzáčci a luční kvítí dostaveníčko si dali, aby z prvních jarních dní sa radovali
Šak aj zvířátka na statku či v lese začaly sa k sobě mět,
že zachvílu jejich mladých bude za humnama běhat nespočet
A že stromom padnú šaty z nového listí, tým si možeme byt víc než jistí
Že na vrbách chundelaté kočičky si natrháme, doma pak ve vázách si jich pro potěchu na stůl dáme
Všecko sa nadechuje do nového života a vůbec nevadí, že čeká nás na zahrádkách pracná robota
Ale dyž to jaro tak krásně vonní, tak cítíme sa hned jak na obloze mraky volní
A tak těšme sa z jara čerstvého, tak jak sa těšíme z lidského života nového
Radek Golby Koplík
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T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
1. Seřaďte názvy „ratiškovských“ ulic podle abecedy

2. Najděte v každé větě jednu obec okresu Hodonín
Vyrobili tvaroh a technologii si nechali patentovat.
Náš kamarád Josef o vaření nejeví zájem, stále mu vaří matka.
Sobectví bylo u kamarádů vždycky odsuzováno.
Ty nové nitě mi celou výšivku krásně vyzdobily.
Přišel Vávra - co v životě dokázal, o tom se nikomu nesnilo.
Zájezd do Brna se mu zdál drahý, slyšel o levnější možnosti.
„Toho Tomáše už nech, valí na vlak, pak už žádný nejede!“
Musíš dávat pozor, z těch skal kamení padá nečekaně.
Bouřlivé ovace novice nabudily k lepšímu výkonu.
Tu plastovou konev, Noro, vylij k růžím na zahradě.
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně

Skautské tábory v Nové Vsi
už tolik roků, zastupitelé z Nové Vsi
u nás poprvé

N

apodruhé vyšel termín a zastupitelé z Nové Vsi u Ivančic,
kam jezdíme už tolik roků tábořit, poprvé dojeli do Ratěk. Jejich
nové hasičské auto to mělo jako
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zaváděcí a testovací jízdu (vydrželo tam i zpět). Denní rozkaz č.1
byl náročný, ale splnitelný. Začalo
se na klubovně, něco povykládat
z historie, o současnosti vypovídaly nástěnky plné fotek a plakátů.
Pak přesun do školy, prohlídka
nových školních dílen a náhled
na Ratíškovice z ptačí perspektivy z ochozu školního ateliéru.
Časový harmonogram se napíná
a dostává první malé mezery – na
sběrný dvůr jsme se trefili na polední pauzu. Ale obsluha je obětavá a zůstává s námi celou prohlídku, vybavení a provoz sběrného
dvora zastupitele hodně zajímaly.
Oběd musel ještě chvilku počkat,
přednost má prohlídka bazénu
(ten jejich v Nové Vsi si užíváme
každý tábor), areálu hřiště, Spolkového domu. Oběd už nešlo dál
odkládat. A pak už jen duchovní

strava – knihovna a ratiškovský
kostel. Finále dne patřilo Náklu
a pak už konečně trochu odpočinku při sklence dobrého vína.
Věříme, že to nebyla poslední návštěva, protože dobré vztahy je potřeba pořád udržovat. Poděkování
patří všem, kteří návštěvě věnovali čas a obohatili její program.
Vlaďka Motlová
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