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Alespoň po Pánov
už bezpečně

e silnými jarními nárazovými větry byly na stavbu
cyklostezky Ratíškovice Hodonín opětovně přiváty i těžké
pracovní stroje. Byly dobudovány
propustky a na kamenné těleso
komunikace, které bylo nahutněno na podzim loňského roku, byl
nanesen kontaktní nástřik a poté
dvě vrstvy asfaltu. Souběžně s tím
probíhaly práce na vyčištění území mezi cyklostezkou a silnicí od
kořenů a terén byl srovnán tak,
aby jej bylo možno udržovat travními sekačkami či mulčovačem.

Nyní jsou zpevňovány sjezdy do
lesa a osazováno svislé značení.
Přes zimní přestávku nedodělanou cyklostezku odzkoušela řada
cyklistů. Neof iciální zkušební
jízdy probíhají i v průběhu stavby
při pohybu strojů, což je věc pro
stavební firmu nemilá a neukázněné cyklisty nebezpečná. Neodehraje-li se nic mimořádného,
tak 16. května v 15 hodin střihají
ti, kdož mají na tomto díle zásluhu, pásku, a to za přítomnosti vás
všech.				
RŠ
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OBEC

Rada obce č. 10
ze dne 11. 3. 2019
Rada obce:
- se seznámila se studiemi trasování nových a rekonstruovaných
chodníků v obci,
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele stavby
„Rekonstrukce MK ul. Krátká“,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Obecní knihovny Ratíškovice za rok 2018,
- rozhodla, že vyřízení územního
a stavebního povolení pro inženýrské sítě v lokalitě Padělky zabezpečí Ing. Radomír Prokeš,
- na základě návrhů sociální komise rozhodla o poskytnutí finanční podpory,
- rozhodla o dodatečném zateplení
části stropů v bytovém domě č. p.
101 v ulici Ulička,
- rozhodla, že “Územní studii lok a l it a B - Ul ičk a“ z pracuje
Ing. arch. Šárka Šikrová,
- souhlasí s provedením rozborů
vody z vrtů staré skládky u Hliníku,
- rozhodla o přechodu na novou
verzi programu Codexisu Green,
- souhlasí s pořádáním koštu klobásek v Ratíškovicích v listopadu
2019,
- projednala administrativu voleb do Evropského parlamentu ve
dnech 24. - 25. 5. 2019,
- souhlasí s podpisem smlouvy se
SFDI ve věci poskytnutí finančních prostředků na v ýstavbu
cyklostezky Hodonín - Ratíškovice,
- rozhodla o odstranění části po-

Vítáme nové
občánky
Jasmína Koplíková
Lilien Blahová
Nela Cymorková
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Rada obce...
rostu topolů v lokalitě za stavebninami,
- rozhodla o umístění kontejneru
1100 l za hřbitovní branou.
Rada obce č. 11
ze dne 25. 3. 2019
Rada obce:
- rozhodla o opravě zastávky v ulici Rohatecká,
- rozhodla o zpevnění polní cesty
mezi vinohrady, a to recyklátem
z odstraněného kina. Práce provede firma Likol.
- rozhodla, že stavební dozor při
zpevňování lesní cesty Mlýnská
zabezpečí Ing. Bedřich Jurčeka,
- projednala možnost rekonstrukce místního rozhlasu, a to v rámci
vypsaných dotačních titulů,
- souhlasí s konáním oslav výročí
85 let od kolaudace Baťovy vlečky,
- projednala možnosti konání letních hudebních koncertů v areálu
Baník Ratíškovice,
- souhlasí s instalací kontejneru
pro potřeby ZO ČZS Ratíškovice
za krytým plaveckým bazénem
v areálu Baník Ratíškovice,
- schválila směrnici pro stravování zaměstnanců Baník Ratíškovice, s.r.o.,
- vzala na vědomí výsledky kontroly České inspekce životního prostředí na obecní kompostárně,
- souhlasí s podporou akce „Na
kole dětem“,
- souhlasí s konáním akcí „Den
Země“ a „Ukliďme Česko“,
- souhlasí s pronájmem travna-

tého hřiště Okresnímu sdružení
dobrovolných hasičů pro konání
okresních soutěží.
Rada obce č. 12
ze dne 8. 4. 2019
Rada obce:
- rozhodla, že stavební akci „Místní komunikace Krátká“ bude realizovat firma Swietelsky stavební
s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku,
- jmenovala komisi pro výběr žádostí fondu bydlení,
- projednala možnost přípravy výstavby cyklostezky z Dubňan do
Ratíškovic,
- schválila účetní uzávěrku hospodaření Osvětové besedy Ratíškovice pro rok 2018,
- schválila Výroční zprávu o činnosti Osvětové besedy Ratíškovice
za rok 2018,
- souhlasí s vyřazením drobného
dlouhodobého majetku a nehmotného majetku Osvětové besedy
Ratíškovice,
- zabývala se časovým rozvrhem
využití tělocvičny ZŠ pro sportovní oddíly,
- rozhodla o zpevnění a asfaltování sjezdů z komunikace II. třídy na
novou cyklostezku,
- rozhodla o dílčí výměně a změně
dopravního značení místních komunikací v obci,
- vzala na vědomí informace o investičním záměru R55 (D55).
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z našich řad odešli...
Jan Šupálek			
Pavel Obrtlík			
Ludmila Tomšejová		
Marie Varmužová		
Alena Školová 		
Čestmír Fišer 		
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POLICIE
ÚNOR 2019
5. 2. Přijetí oznámení ve
13:30 hod. od pana XY, že se
u rybářské bašty nachází muž
nejistého chování. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že se jedná o pana XZ, který je
podchlazený a nemůže se postavit
na nohy. Hlídka OP proto na místo
přivolala RZS Hodonín, která ho
odvezla do nemocnice. Odpolední
služba.
14. 2. Při pochůzkové činnosti
v 10:30 hod. v areálu ZŠ byl spatřen muž ležící na zemi ve výdejně
obědů. Hlídka OP provedla první
pomoc muži, kterému se udělalo
špatně, a následně spolu s vedoucí kuchyně byla muži přivolána
RZS Hodonín, která ho převzala
a následně převezla do nemocnice
TGM Hodonín.
23. 2. Přijetí oznámení v 15:00
hod., že v ulici Dědina se pohybuje
opilý muž. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, který žije v podnájmu
u paní XX v ulici Posvátná. Hlídka
OP informovala paní XX, která si
poté pana XY odvedla domů.

Z OBCE

V

měsíci dubnu byly zahájeny
práce na zpevnění lesní cesty
„Mlýnská“, tedy cesty vedoucí od
silnice Rohatecká za zámečnictvím k asfaltce u Panenky Marie.
Podloží komunikace bude provápněno, těleso bude kamenné
a na povrchu bude zaválcována
kamenná drť. Vznikne tak téměř
dvoukilometrová páteřní komunikace do nejrozsáhlejších obecních lesů, která usnadní provoz
těžkých lesních strojů, popřípadě
hasičů a dozajista bude využívána
i cykloturisty. Zpevnění této cesty
je spolufinancováno Státním zemědělským intervenčním fondem,
za což mu patří poděkování.
RŠ
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Z deníku obecní policie
BŘEZEN 2019
2. 3. Přijetí oznámení v 9:05 hod.
od slečny XX, bytem ul. Řádky, že
ji slovně i fyzicky napadá její bývalý přítel. Po příjezdu hlídky OP na
místo byla celá záležitost sepsána
a předána do komise pro projednávání přestupků.
13. 3. Přijetí oznámení v 16:05
hod. od pana XY, bytem ul. Posvátná, že ho fyzicky napadla jeho
dcera XX, bytem U Radnice 1300,
přechodně ul. Posvátná. Po příjezdu hlídky OP na místo již k napadání nedocházelo, hlídka OP celou
záležitost sepsala a předala k projednání do komise.
20. 3. Dohled na přechodu pro
chodce v ulici Vítězná a Dědina.
Přijetí oznámení v 10:00 hod. od
Policie ČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost v ulici
Úzká, kde došlo k nálezu munice
a zbraní. Hlídka OP po příjezdu
na místo určení spolupracovala
s PČR Dubňany, pyrotechnickou
službou PČR a celní správou.

23. 3. Přijetí oznámení ve 22:30
hod., že na křižovatce ulic U Radnice a Cihlářská leží opilý muž. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že se jedná o pana XY,
bytem ul. Vítězná. Hlídka OP poté
pana XY odvezla do místa bydliště
a předala jej jeho matce.
30. 3. Přijetí oznámení ve 12:50
hod. od pana XY, že v prostorách
benzinové stanice jeho bratr odchytil motorkáře, který panu XY
jel přes zaseté pole. Po příjezdu
hlídky OP na místo se na benzinové stanici již nikdo nenacházel.
Po domluvě s obsluhou bylo zjištěno, že mělo dojít ke rvačce, kterou
zachytily bezpečnostní kamery.
Hlídka OP celou záležitost ponechala k dalšímu šetření.

TF & PK

Zpevnění lesní cesty
„Mlýnská“
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Fičí, fouká fujavice

B

řeznové a dubnové v ichr y
v Ratíškovicích nejen zvedly
z rozsáhlých polních ploch tuny
písku a humusových částic, ale
řádně zacloumaly větvovím stromů, či je dokonce sklátily. Naštěstí
bez zranění. Tak spadla borovice
ve školním areálu či topol za Hliníkem. Z důvodu snížení rizika
pádu a ohrožení na zdraví bylo
přistoupeno k razantnímu ořezu
tří topolů u silnice na Zbrodku,
a to ve spolupráci s hodonínskými
hasiči, za což jim patří poděková-

V

ní, a k odstranění
okrajov ých topolů
z a st avebn i na m i.
V této lokalitě bude
provedena v období
vegetačního klidu
ještě další probírka
a následně náhradní výsadba.
RŠ

Přístavba soutěžila

lednu nově otevřená přístavba naší základní školy obsadila v soutěži Dřevěná stavba roku 2019 v kategorii dřevěné konstrukce, a to na základě hodnocení odborné poroty, druhé místo. V anketě veřejnosti
se 799 hlasy obsadila místo šesté. Odborná porota ocenila vyvážené propojení budovy s přírodními artefakty a použití neopracovaných kmenů stromů. Více o soutěži a dalších zajímavých stavbách ze dřeva na:
www.DrevenaStavbaRoku.cz.										 RŠ

T

entokráte nikoliv
v podzimní, ale
v jarní to večer - 28.
března v příšeří velkého sálu Spolkového domu
sálaly z podia jazzové improvizace, a to v podání
talentem obdařených muzikantů klavíristy Gabo
Jonáše a houslisty a uměleckého vedoucího Metropolitního Orchestru Bratislava Petera Uličného.
Koncertování bylo obohaceno o výtvarný rozměr,
kdy první skladba Karavana byla inspirována obrazem přítomného malíře,
Strana 4

Jazz, Vivaldi
a obrazy
grafika a fotografa Jano Hladíka. Ten na oplátku v přítomném
čase kreslil dle melodií a rytmů
jak jazzových, tak hudby Vivaldiho. Večer však nebyl jen večerem
souznění hudby a výtvarna, ale
i souzněním národnostním, přátelským to večerem česko-slovenským.

RŠ
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Výstava – Jak se lidem žilo
před 100 lety u Gajdíků Na Kameni

V

ýstava byla zahájena v pátek
7. září 2018 slavnostní vernisáží. Pro zajímavost vernisáže se
zúčastnilo 217 osob a zastoupeni
byli hosté z Ameriky, Austrálie,
Anglie a Slovenska. Naši hymnu
si při cimbálu Richarda Mokrého
a s dětmi s úctou zazpívali všichni
přítomní. Následujícího dne v sobotu už začala výstava fungovat
dle harmonogramu. Každý víkend
bylo otevřeno od 14 do 17 hodin,
jinak na telefonické zavolání. Výstava trvala do 28. října 2018.
Každý víkend hlídali výstavu ženy
i muži v našich tradičních krojích.
V neděli pak byla pro zpestření výstavy živá vystoupení krojovaných
souborů Osvětové besedy. Nejdříve vystoupili na vernisáži Zpěváčci z družiny pod vedením Danky
Mokré. Další neděli odpoledne
vystoupil soubor našich rozšafných Ženušek. Poslední zářijovou
neděli pak jubilejní dvacetiletý
Mužský sbor pod vedením Roberta Blahy. První neděli v říjnu nová
dětská cimbálová muzika Malena
pod vedením Marušky Ostřižkové.
Na hodový víkend byla připravena
dovednostní aktivita síťování pod
vedením Josefa Sítka. Návštěvníci měli možnost se naučit tuto
již zapomenutou dovednost našich předků a někteří to opravdu
i zvládli. Předposlední neděli měly
své vystoupení naše milé Robečky ze Séčky. Posledním vystoupením 27. 10. uzavřeli výstavu
Zpěváčci z družiny ZŠ za účasti
vzácné partnerské delegace z Vouziers z Francie. Při
všech vystoupeních
se vždy s návštěvníky výstavy dojemně
zpívala naše krásná
hy mna... Návštěvníci se na výstavě
přenesli ze současnosti o sto let zpět do
života našich předků. Nebyla to jistě
jednoduchá doba po
první světové válce.
Mnoho mužů se nevrátilo z válečných
běsů, mnoho mužů
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

bylo f yzick y
nebo duševně
vá lkou poznamenáno. Ženy
a děti živořily spolu
se st a r ý mi
rodiči a pomalu zase
budovaly vše
pro lepší život v rodině
i dědině. Ale
i v těžkých časech nezapomínaly
vytvářet kolem sebe něco pěkného, což se projevovalo ve zpracování konopí, vyšívání, háčkování,
síťování, paličkování, malování
i jiných ručních dovednostech,
které si předávaly z generace na
generaci. To všechno měli možnost návštěvníci v autentickém
prostředí nejstaršího domu vidět
včetně toho, jak se oblékali, jak
spali, vařili, prali prádlo, jaká
byla osobní hygiena. Při návštěvách ZŠ – děti nejdříve přišly do
domu U Kronikáře (ul. Dědina bývalé Foltýnovo č.p. 82), kde je současný majitel Jiří Kovařík ochotně
a zajímavě provedl zvláště hospodářským zázemím selského domu
včetně chlévů, mlatevně, hnojiště
se suchým záchodem. Poté pak
přicházely do interiéru unikátního posledního selského stavení
č.p. 18, aby si udělaly celkovou
představu o životě svých předků.
A možná nejen děti, ale i dospělí
návštěvníci nejen zavzpomínali,

AKCE

ale také si uvědomili, jaký máme
v současnosti v našej krásnéj dědině kvalitní, bezpečný, komfortní
a pohodlný život. Je potřeba, abychom si toho vážili a nezapomínali na naše předky, kteří nám takový život umožnili.
Po ukončení výstavy se uskutečnila společná schůzka všech,
kteř í se o v ýstav u zaslou žili.
Schůzku svolala starostka Anička Hubáčková a všem poděkoval
starosta Josef Uhlík. Poděkování
patřilo autorkám výstavy Danušce Mokré, Jaroslavě Kundratové,
majiteli domu Josefu Uhlíkovi, Jiřímu Kovaříkovi, osobní podpoře
paní starostky Anně Hubáčkové
a dalším 36 občanům, kteří na
výstavu něco zapůjčili a dalším
30 mužům a ženám, kteří výstavu
provázeli a hlídali ji. Je potěšující,
kolik lidí se do této výstavy dobrovolně zapojilo, a patří jim velký
dík za osobní iniciativu a obětovaný volný čas pro své spoluobčany.
Na setkání měl premiéru natočený
dokument z výstavy. Do
dnešního dne bylo zhotoveno již 80 kopií tohoto dokumentu. Nejen
to je doklad o velkém
zájmu o naši minulost.
Dle sčítacích lístků navštív ilo v ýstav u v íce
jak 1500 návštěvníků.
Velké poděkování patří všem účinkujícím
za krásnou atmosféru
a neopakovatelné v ystoupení.
VELKÉ DÍKY VŠEM.
Jaroslava Kundratová
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ZPĚVÁČCI Z DRUŽINY ZŠ

MUŽSKÝ SBOR

MANŽELÉ MOKŘÍ

MANŽELÉ PŘÍKAŠTÍ

Ohlasy na výstavu
Moc děkujeme za pozváni. Krásné odpoledne. Kombinace tetin v krojích, koláčů, vína,
slivovice a toho krásného domu bylo velkým
zážitkem. Já osobně jsem byl nejvíc dojatý
tou modlitbou pana děkana a pana faráře
za všechny, kdo žili v domě a za ty, kteří
o něj teď pečují. To byl silný moment. Ten
Váš kroj je krásný. Poděkuj tetinám, měly
to krásně připravené.
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brne
Na Dědině čp. 18, to je adresa starého ratíškovského baráčku, kde vás atmosféra zavede sto let zpátky…? Díky za pozvání, krásně jste to nachystali. 		
Reny Holešinská Milotice
Jej, skvěle udělané - výstava i film. Obdivuji Tvoji vyřídilku. Bezva! Uložit do věže kostela a pustit za 100 roků! S úctou a blahopřáním
farář František Dobeš
Je to nádherné. Díky za nápad a za čas, který jste tomu věnovali (y)?, nevím kdo
víc. Je to moc pěkné a kdo ví, kdy se něco takového zase uskuteční.
Helena Vybíralová
Vřelé díky, moooc krásné. Díky všem, kdo se zúčastnil obnovení a pozvednutí naší
kulturní a památkové tradice naší vesnice. Dědictví otců zachovej nám PANE....
Výstava byla pro naši cyklovýpravu nezapomenutelná. Průvodkyně Jaruška
Kundratová nás provedla dobou našeho mládí. Já osobně jsem vzpomínala na ratiškovskou babičku Magdalénu, u které byly vždycky klíče na oblichtě, v kuchyni
šporák, stůl s legátkama, pilo se z hrníčků s kytičkami a v jizbě byl kostn s velkou
sochou Panny Marie a křížem. Bylo úžasné se na chvilku přenést do doby popravdě nedávné, ale už vlastně zapomenuté. Uchování tak velkého množství artefaktů,
které vypovídá o životě našich předků, je zázrak. Děkujeme súsedi za pozvání a za
nezapomenutelný zážitek.
Ing. Jana Bačíková MBA,
starostka obce Vacenovice
Vynikající doklady neretušovaných stavebních prvků a dispozic selského stavení
znásobují překvapení v podobě stovek drobných předmětů denní potřeby, unikátStrana 6
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ních krojových součástí, skvělých výšivek, kuchyňského nádobí, nástrojů a potřeb pro domácí práce ve dvoře, na poli, v sadu
i vinohradu. Mnohé z nich jsem viděl poprvé a jen stěží jsem je dovedl pojmenovat, nebo upřesnit k čemu hospodáři byly ku
prospěchu. Odcházel jsem omámen starodávnem a unesen nevídaným, nefalšovaným odkazem předků. Děkuji za nádhernou
hodinu strávenou v čase před sto lety. Našel jsem to, co jinde dávno zmizelo. Taková neobvyklá, ojedinělá a vyjímečná cesta
proti času stojí za to...
PhDr. Františk Synek,
etnograf a historik
Ahoj Jarko, asi se divíš, kdo že ti to píše. Minulý týden jsem byla u Terky (Dobiášové). Mimo jiné jsem si přivezla DVD “Jak
se lidem žilo před 100 lety” (a kalendář 2019). Musím uznat, že jsem byla nadšená. Ne překvapená, vím už, co práce jste si
dali v Raťkách ohledně folkloru. Ale specielně bych chtěla poděkovat Tobě a Danušce. Muselo to být velice náročné. Ale jste
opravdu šikovné. Takže, moc vám děkuju (jak sa říká, za to si nic nekúpíte, ale) Díky. Opravdu moc pěkné.
Lenka “Slávinova” z Prahy

T

Popis domu v ulici Dědina č. p. 18.

ento dům, který měl v roce
2018 156 let a je po kostele
nejstarším dochovaným obytným
domem v obci, postavil sedlák Jan
Bařina.
Na schůzce ratiškovských sousedů o stavbě kostela v roce 1854
nejvíce povzbudil sousedy
k obětavosti osvícený Jan
Bařina půlláník z č. 18,
který při té příležitosti slíbil zaplatit všechno kamení, které bude do základů
kostela potřeba. Za kamení zaplatil přes 200 zlatých... (z kostelní kroniky).
Zbylé kamení použil do
základů domu, který Jan
Bařina vystavěl pro svoji rodinu z pálených cihel
v roce 1862 jako sedlácký
dům na č.p. 18. Dokla-

dem toho jsou iniciály na dveřích
domu a letopočet na nosném trámu nad vraty domu. V domě pak
žila od roku 1872 rodina Petra
Šupy, dále od roku 1893 rodina
Františka Gajdíka a od r. 1926 do
2001 Františka Gajdíková. Tato

bohabojná, dobrá a skromná žena
uchovala dům v původní podobě
a zachovala a opečovávala vše, co
po předcích zůstalo, a to jak zařízení domu, předměty denní potřeby, pracovní nářadí i všední a sváteční oblečení včetně konopných
šatů a botů.
Oby t ný dů m v původn í
vnitřní dispozici a vybavení
se skládá ze vstupní chodby-gáňku, síňky, parádní jizby
s dřevěným stropem a kachlovými kamny, kuchyně, tmavé chladné komory, klenutého sklepa se schody na půdu
a unikátní starobylé pece na
pečení chleba.
Současný vlastník historické části domu je Josef Uhlík.
Jaroslava Kundratová

Zpěváčci na soutěži
obce Svatobořice - Mistřín, Hovorany, Šardice, Dubňany, Vacenovice a Ratíškovice.
Kolem devatenácté hodiny už
porota oznámila výsledky a děti
z Ratíškovic se mohly radovat. Obsadily krásná 1., 2. i 3. místa.

S

obota 16. března se nesla
v soutěžním duchu. Po třetí hodině odpoledne se sálem KD
Svatobořice - Mistřín nesly melodie folklorních písniček z jihokyjovského regionu. Zastupovaly jej
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Asi největší radost měli:
Samuel Jakub Oleszkiewicz 1. místo s postupem pro kategorii
do 10 let,
Adam Tomeček - 1. místo s postupem v kategorii 10 - 15 let.
Ovšem ani ostatní děti nezůstaly bez diplomu, a to díky skvělému
systému hodnocení předsedy poroty, pana učitele Vlastimila Ondry, který umí přirozeně motivovat děti ke zpěvu.
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U našich soutěžících dětí to
vypadalo takto:
Kateřina Šťastná
1. místo
Lenka Střížová
2. místo
Filip Horák 		
2. místo
Lukáš Jirásek
1. místo
Roman Ovečka
1. místo
Vojtěch Sasinek
3. místo
Erik Toman 		
2. místo
Karolina Dobiášová
1. místo
Tomáš Baďura
2. místo
Karolína Korvasová
2. místo
Na příští středeční zkoušce byly
všechny děti odměněny vynikajícím čokoládovým dortem (upekla
paní Sasinková) a šesti lahvemi
dětského šampusu (dodala paní
Kadlčíková). Radost dětí byla znát
na jejich úsměvech.

Všem dětem patří velký dík za výbornou prezentaci obce a školy.
A zvláštní poděkování patří jejich rodičům za to, že děti podporují ve
zpěvu a vedou k folklorním tradicím.
Už teď se těším na soutěž v příštím roce.				
DM

Ratíškovický košt
zase jinak

13. místní výstava vín od
ukončení koštů na „kulturáku“
znamenala pro pořadatele novou výzvu. Ti vycházeli z tradice
úspěšných tří koštů na trávě, ale
servry předpovědi počasí jednotně
oznamovaly neúprosně – na koštovou sobotu celé dopoledne déšť,
odpoledne přeháňky a teploty maximálně 15 stupňů. Předseda musel rozhodnout už ve středu v 14
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hodin. Tak vznikla mokro – suchá
varianta. Ta představovala uspořádat košt ve třech prostorách
– velkém sále spolkového domu,
malém sále a na letním parketu
v 27 metrů dlouhém pártystanu.
Bohužel už od čtvrtečního rána
předpovědi na značova ly lepší
a lepší počasí. Přesunout košt ale
už na travnatou
plochu nešlo.
Ještě se vrátím k hodnocení
vín. To proběhlo 13 dní před
koštem. Ke 30
stolům zasedlo
90 degustátorů.
Někteří se rozpačitě dívali na
čtvrtlitrové průhledné plasto-

vé lahvičky, kterých měli na
stole připraveny kolem 35 kusů.
Výbor totiž rozhodl, že vzorek na
košt bude představovat dvě sedmičky plus 250 ml v plastu vína.
Někteří škarohlídi prorokovali pokles vzorků až o třetinu. To se ovšem nestalo a 1072 vzorků představuje 3. největší počet v historii.
Výhoda plastových degustačních
lahviček se hlavně ukázala v tom,
že pro vlastí výstavu zůstaly dvě
plné sedmičky od vzorků, a také
v tom, že se manipulace se vzorky
hodně zjednodušila.
V den konání koštu se začaly pořadatelům dělat vrásky na
čele. Jestli bude moc hezky, tak
hrozí, že dorazí takové množství
lidí, že připravené prostory nebudou stačit. Naštěstí počasí nebylo
úplně ideální a přišlo „jen“ 1250
návštěvníků. Ti se rozptýlili po
všech třech prostorách. Jenom na
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sále bylo občas trochu více plno a také horší vzduch.
Drtivá většina příchozích byla s touto variantou koštu maximálně spokojena, ale do budoucna stále budem uplatňovat travnatou plochu, pokud nebude počasí proti.
Zároveň je třeba poděkovat Osvětové besedě, obecnímu úřadu a pracovní četě za podporu této náročné
akce.
Jiří Hubáček

Blahopřání

František Kotásek "Frko"
Tož, Františku, ruky hore!
Ať je všecko veselé!
K tomu přejem všichni sborem
tvou kultovní – "Vám přátelé"!!!
Vše nejlepší a pevné zdraví
přeje vedení obce
a Osvětová beseda Ratíškovice

1. košt pomazánek

V

neděli 3. března se poprvé v naší
obci uskutečnil košt pomazánek,
který pořádala MO KDU-ČSL. Celkem se sešlo 50 vzorků nejrůznějších
chutí, například česneková, vajíčková, masová, tvarůžková, budapešťská, rybí, krabí, co dům dal, celerová, kvasnicová, tuňáková, z moravanky a mnoho
dalších. Každá pomazánka byla bodově ohodnocena návštěvníky. Koštování pomazánek doprovázel “minikošt“ naplněný lahodnými víny od místních vinařů a na závěr nedělního odpoledne se losovala i tombola.
Výhercům gratulujeme! Všem moc děkujeme za hojnou účast a i přespolním a za rok se budeme těšit!
							
Ing. Kateřina Uhlíková
Výsledky
1.
Bučková Ludmila		
2.
Kolda Lukáš			
3.
Veislíková Kristýna		
4.
manželé Hroudní		
5.
Blahová Martina		
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

ďábelská
česnekovo-sýrová
česneková
škvarková
bálkánská

6.
7.
8.
9.
10.

Bučková Ludmila		
Joka				
Kovárová Kateřina		
Baldrichová Veronika		
Masaryková Vendula		

masová
tvarůžková
co dům dal
tuňáková
tuňáková
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Ohlédnutí

F

ašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
basa dobrnkala v ratiškovském sále.
Éj, škoda, přeškoda, že už je s ňú amen,
tradyca skončila, sednem si u kamen.

Tradyca už je fuč, načnem čisté stránky,
nač sú nám „konopje“, včíl sú pomazánky!
Dobrú pomazánku, to umí moc lidí,
ale pochovat basu - to už sa nevidí.

Češi aj Valaši, radujú sa zhusta,
spívajú, tancujú v době masopusta.
V Ratiškovicách to už ale neplatí,
prý nejsú diváci - tož, gdo to zaplatí?!

Nigdo si nemyslel, že sa nám to stane,
tož, dědictví otců zachovaj nám, pane!!!

Eščeže ve školce nahučkali děcka,
že maškary a spjev - to je radosť všecka.
Anežka Antošova a ešče strýc Blaha,
z nebe sa dívajú a bolí jich hlava.

KRASOSPOLEK

S

eniork y, Orli, K rasospolek,
Liščata, žačky a žáci 7.A a 7.B,
hasiči, SPK, myslivci a další příznivci čisté přírody letos spojili
své síly, aby uklidili Ratíškovice
v rámci akce Ukliďme Česko.
Liščata a žáci ZŠ svoje úklidy
zvládli s předstihem již ve středu
a čtvrtek. My ostatní jsme se sešli
v sobotu 6. dubna před obecním
úřadem, kde nás starosta Jožka Uhlík přivítal a desinfikoval
obecní pálenkou. Rozdělili jsme
si lokality k úklidu a senátorka
Anička Hubáčková, pod jejímž
patronátem tuto pravidelnou jarní akci provádíme, nás psychicky
podpořila svou účastí a přáním
zdaru.
Krasospolek se poté vydal uklidit okolí knihovny a přilehlého
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Vojta Koten

Ratíškovice opět
uklizeny – po páté
dětského hřiště, pekárny, sochy
svatého Antonínka a autobusové
zastávky. Dál jsme náš úklidový
turnus směřovali Uličkou, směrem k bývalému kinu, kde jsme
uklidili dětské hřiště u bytového
domu "sto-jedničky".
A tady započala nejnáročnější
etapa našeho sobotního putování
- Járek. Ti, kdo si prozřetelně ráno
na nohy obuli gumáky, se s úsměvem prodírali vlhkým porostem
a lovili z potůčku kdejaké plastové
smetí, ti, kteří měli na nohou klasickou koženou či textilní obuv,
tlačili doprovodná vozidla (káru,
kočárk y a kola), povzbuzovali

a přebírali vylovené smetí a umisťovali jej do připravených pytlů.
Prošli jsme tedy koryto Járku od
mostku u kina až po čističku odpadních vod, přitom jsme pozdravili Orly na jejich základně a SPK
na Lišinovém.
Od čističky jsme se vydali podél cyklostezky a štreky směrem
k muzeu U Vagónu, kde jsme též
pročistili pořádný kus lesa i blízké houpačky, kolem kterých, ač je
nablízku odpadkový koš, se to jen
hemžilo nejrůznějšími obaly od
pochutin a sladkých nápojů.
Jelikož už se blížilo poledne
a přítomné maminky si začaly
dělat starosti, jak nasytit hladové
krky svých ratolestí, rozhodli jsme
se, že by to pro dnešek stačilo
a vyskládali jsme pytle s nasbíraným odpadem na smluvené místo,
odkud je odveze obecní úklidová
četa na sběrný dvůr.
Z neodkladné iniciativy Šimona
Mokrého, jsme se však ještě vydali na místo údajné černé skládky,
nedaleko v lese. Šimon nás hustým lesním porostem přivedl na
okraj ručně vykopané jámy, ve
které se hromadilo množství domovního odpadu - od plastových
lahví a kýblů, přes plechové nádobky od různých barev až po
skleněné flašky od nápojů znáRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

mých světových značek. Zkrátka
hotová přírodní katastrofa. Začali
jsme s likvidací této černé skládky, ale pod prvotní vrstvou smetí
se objevila vrstva další, mnohem
starší a mohutnější. Vzhledem
k bezpečnosti nás i dětí, které
nadšeně dolovaly z lesního podkladu nové a nové "poklady", jsme

Jaká bude?

I

tuto otázku si kladli ratíškovičtí
hřibaři, když 16. března odemykali Dúbravu a zahajovali tímto už
tradičním aktem houbařskou sezónu. Není dobré být jen škarohlíd
a pesimista, a tak s odkazem na
lidovou pranostiku "kolik sněhů
lednových, tolik hřibů srpnových"
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tuto akci přerušili, zajistili souřadnice tohoto smetiště a rozhodli
se lokalitu opustit a předat informace obecnímu úřadu, popřípadě
odboru životního prostředí, který
si jistě s tímto nebezpečným místem poradí lépe a bezpečněji.
Kdo měl odpoledne ještě čas
a sílu, dorazil ve 4 hodiny na baš-

tu u Hliníka, kde jsme si udělali ohýnek, opekli špekáčky, klobásky a párečky, spláchli prach
a únavu náročného dne lahodným
chmelovým mokem a v klidu probrali, co se podařilo a co se nepodařilo. A shodli jsme se, že příští
rok to bude zase zábava - při šestém ratiškovském úklidu.
Krasospolek

MYKOLOGIE
věří, že se alespoň něco v lese
objeví a naroste. No, a také, že
budou mít i trochu štěstí nebo
umu a to co příroda nabídne, tak
také najdou.
To letošní odemykání bylo význačné i tím, že den předtím si

připomněl decanus (což je výraz
z francouzského doyen = nejstarší) kroužku Stanislav Koplík osmdesát let života. Možná
stojí za připomenutí, že tomuto
nestorovi při slavnostních událostech přísluší i oslovení „spectabilis", což značí slovutný.
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Přestože v termínu odemykání
byly v lese k nalezení pouze ohnivce, o týden později se už objevily
i kačenky české. Pak se objevovaly
i další druhy, a tak přes značný
vláhový deficit se přece jen něco
málo v lese najít dá. Ratíškovičtí
o tom přesvědčovali i účastníky
povídáním o houbách na Horňácku v nejmenší okresní obci Malé
Vrbce. Těch aktivit mají letos naplánovaných dost, a tak věřím, že
budou pověst o tom, že Ratíškovice jsou houbařská obec, úspěšně
šířit po celý, nejen houbařský rok.
Vašek Koplík

HISTORIE

1919

V

Ratíškovicích byl „Odbor Orla“
založen na jaře roku 1914
„od Združení venkovské Omladiny“. Jeho činnost však netrvala
dlouho, zanikl po necelém roce
„následkem Světové války“, kdy
většina členů musela narukovat. V nově vzniklé republice pak
v květnu roku 1919 „znovu býl
povzbuzen a proměněn v Jednotu
Orla Československého“.
Mezi hlavní iniciátory obnovení
činnosti této organizace patřil Vít
Příkaský. Podle slov, která si zapsal do svého deníku, „kojíl jsem
se po celou dobu války nádějí, že
po válce budu Orlem“. S Omladinou se seznámil už v roce 1917 při
divadelním představení „Námluvy
v lese“, které pořádali a ze kterého chtěli použít zisk na postavení pomníku padlým vojákům. Na
spolkové schůzi se pak stal členem, a protože se jednalo o organizaci křesťanskou, „ve svém náboženském přesvědčení se upevníl
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foto: L. Špeta

Znovuobnovení činnosti
Jednoty Orla v Ratíškovicích
a jako činovník pracovál“. Byl zvolen knihovníkem a hned po ukončení světové války v roce 1918 pokladníkem. Už tehdy podal návrh
na obnovení Orla, byl však odmítnut, protože podle slov náčelníka
Josefa Jungmanna „Orel v Československé republice existovati nebude poněvadž to prý byla organizace Rakouská“.
Od svého úmyslu tedy ustoupil,
ale ne nadlouho, protože myšlenku, že by Orel v Československé
republice neexistoval, si „nemohl
nijak v hlavě srovnati“. V roce 1919
byl předseda Omladiny Petr Koutný na zemské konferenci v Brně
a po svém návratu vypravoval
o akademii, kterou tam pořádali
Orli. Ve svém deníku pak Vít Příkaský píše: „Nedovede si žádný
představit s jakou radostí jsem
zprávu tu přijál neboť orel, můj
ideál na kterého jsem se po celou
dobu války těšil že po ní budu jeho
členem žije“.

Přemýšlel, jak a co je třeba podniknout, aby byla možnost znovuobnovení organizace i v naší obci.
V té době byly velmi rozšířeny zápasy, kdy se chlapci po denní práci
scházeli na různých místech, kde
pořádali utkání a mezi ně chodil
také Vít. Ten ale v té době cvičil
i na hrazdě, kterou měl postavenou doma ve dvoře za stodolou
a kterou u nás v té době mládež
ještě neznala. Po jedné své prohře
v zápasu řekl ostatním, že „zápas
nic není“ a že je „unaven po cvičení
na hrazdě“. Poté pozval kamarády
k sobě domů s tím, že si všichni
nejprve zacvičí a pak budou zápasit. „V uličce jsme přeskočili plot
do Kadlčíkového humna, z něho do
našeho a už to šlo.“ Kamarádům
se cvičení líbilo, docházeli pak
skoro denně a přicházelo jich stále
víc a víc. Vít v nich viděl členy budoucího Orla, pro „kterého jsem už
tehdá několik nocí probděl a přemítal jak ho založiti“.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

V té době se ve svém zaměstnání setkal s členy orelské organizace v Rohatci a snažil se získat
informace o její činnosti. Postupně
s několika kamarády z Omladiny
začal navštěvovat tamější orelská cvičení, která zkoušeli i doma
v Ratíškovicích. V březnu 1919 podal opět návrh na obnovení Orla
a bylo mu řečeno, “by se o obnovení sám postarál“.
První dubnovou neděli „ráno
po kostele sešly jsme se na návsi
a u Příkaských č. 95 složily společně s Petrem Koutným oznamení Ustřední radě Orla do Brna, že
jsme v Ratiškovicích uvedli Odbor
Orla v činost“. Poté bylo 25. dubna
1919 na schůzi venkovské Omladiny započato se zapisováním členů. Přihlásilo se jich
13 a během týdne přistupovali další, takže
už za čtrnáct dnů jich
bylo 32; ovšem pouze
muži.
První výroční valná hromada se ko nala 23. května 1919
ve spolkové místnosti obecního hostince.
Za starostu byl navržen Matěj Toman,
k ter ý „byl požádán
by přistoupil za člena
a funkci přijal vzhledem k tomu, že je uvědomělý lidovec a bývalý starosta dřívějšího
stávajícího výboru“. Náčelníkem
byl zvolen Jan Ilčík, místonáčelníkem Jan Šupa, Vít Příkaský se
stal pokladníkem a předcvičiteli
byli František Kordula, Pavel Dekař a Jindřich Dobiáš. Zároveň se
projednalo předplatné časopisů
Orel a Květy mládí, účast na velehradském sletu a na tělocvičném
kursu v Hodoníně. Byl ustanoven
cvičební řád a orelská cvičení pak
podle dohody probíhala ve školní
zahradě v pondělí, čtvrtek a sobotu večer a v neděli odpoledne.
Zanedlouho však bylo nutno zvolit jiného náčelníka, protože Ilčíkův otec, „popuzen org. socialně demokratickou zakazoval
tomuto členství v jednotě z čehož
vznikali v jeho domacnosti časté
spory…. byl nucen vystoupiti. Přes
to ale zůstal Orla přítelem což sám
vyslovíl.“ Brzy po něm odešel také
Jan Šupa a Pavel Dekař, „popuzeni nepřáteli Orla, kteří se domníRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

vali, že tento nebude moc bez nich
existovati“. Byl na ně také činěn
nátlak „skrze práci v továrně“.
Proto byla už v červnu svolána mimořádná valná hromada, při níž
byl náčelníkem zvolen František
Kordula a místonáčelníkem Matěj
Zelinka.
Ratíškovičtí Orli poprvé veřejně vystoupili na svátek Božího
Těla 19. června 1919. „8mi členná
četa orlů tvořila tehdá čestnou stáž
v průvodě před Nejsvětější Svátostí. Tímto vystoupením ukázal Orel
v Ratíškovicích čím je a co je jeho
úkolem, což mělo za následek získání nových členů.“ V červenci se
k činnosti přidaly i ženy a první
předcvičitelkou se stala Marie Tomanová.

V červenci a srpnu 1919 byl projednáván návrh, „by se spojila pokladna Orla i s Omladinou dohromady by se pracovalo společně“
a „spolkové knihy byly ku čtení pro
oba spolky“. V srpnu pak vyslovil
Vít Příkaský „přání by Omladina
s Orlem šly v ruku v ruce za svými
idealy“.
Bohužel už v lednu následujícího roku byla „vzata na vědomí
zpráva o rozloučení se Omladiny
od Orla s politováním, jdeme za
stejnými cíly a nemůžeme jíti společně. Když si to však jednotlivci
nepřejí ustoupíme ale nikdy se nesmí říct že rozluce této chtěl Orel.“
„Sdružení venkovské Omladiny“
pokračovalo ve své činnosti samostatně, později se z nich stali členové Zemědělské družiny a s Orly
spolupracovali pouze při oslavách
dožínek. Koncem třicátých let organizace zanikla.
„Jednota Orla československého“ rozvíjela svoji členskou základnu, ve které bylo postupem

času kolem 200 členů a členek
různého věku. Organizace kladla
dů r a z n a m r av n í, o sv ět ovou
a vlasteneckou výchovu. V zápisech z jednání výboru nebo členských schůzí lze vyčíst, že bylo
vyvíjeno úsilí, „by se členstvo odříkalo pití lihovin“ a zamezovalo se
hrubému chování, kladl se důraz
na kamarádství a družnost.
V tomto duchu pokračovala činnost jednoty Orla po celou dobu
své existence. Pořádala veřejná
cvičení, tělovýchovné akademie,
pochodová cvičení, orelské besídky a dožínky, Mikulášské nadílky,
plesy a divadla. Její členové se zúčastňovali cvičení ve své obci, cvičitelských kursů, zemských a celostátních sletů, hráli divadelní
představení a pořádali
vzdělávací přednášky.
N á b o ž e n s k o -k u l turní organizací s tělovýchovným programem zůstala až do 30.
listopadu 1941, kdy
pol icejn í ředitelst v í
v Brně vydalo zákaz
její činnosti na Moravě. 12. srpna téhož
roku byl Vít Příkaský
jako člen odbojové organizace Obrana národa zatčen gestapem,
vězněn v Uherském
Hradišti a v brněnských Kounicových kolejích. 1. července 1942
zemřel v koncentračním táboře
Mauthausen.
Irena Bařinová
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Dúbrava XXVI
Žilkův dub
Nachází se v Dúbravě asi 2 km
od Bzence - Přívoz v chráněném
objektu Moravské Pomoraví a od
10. 8. 2001 má status Památný
strom. Je to pozůstatek původního dubového lesa, podobně jako
čtyři duby u ratíškovické ČOV.
Stáří stromu se odhaduje na tři
sta let a je u něj zbudován altán
jako odpočivadlo. Jeho výška byla
udávána 22 metrů, kmen má obvod 484 centimetrů a obvod koruny měřil do roku 2013, kdy uschl,
34 metrů.
Tehdy se dělil o prvenství největšího stromu České republiky
spolu s jasanem ztepilým rostoucím u zchátralého zámečku v Dolních Moštěnicích. Ty jsou dneska
částí obce Hýsly. Pozoruhodné určitě je, že se u něj při parkových
úpravách nalezla mince z doby
Ferdinanda III. s letopočtem 1648.
K Žilkovu dubu se dostanete
nejsnáze, když pojedete po asfaltce od ČOV přes Dvůr Rúdník a za
cestou k rekreačnímu středisku
Littner odbočíte po zelené turistické značce doleva na západ k Vracovu.
Podle legendy v čase velké bídy
v polovině 18. století přepadával
a obíral o peníze, šperky a zboží
bohaté kupce loupežník. Údajně
pocházel z tehdejší Uherské Skalice a jmenoval se Vincenc Žilka.
Žilka se měl ukrývat ve vykotlané lípě, známé pod pozdějším názvem Skřítkova noha. Bzenecká
vrchnost jej nemohla chytit možná i kvůli tomu, že bohatým bral
a chudým dával, takže nemajetní
neměli potřebu jej panstvu udávat. Majitel zámku nakonec vypsal odměnu, která bude vyplacena tomu, kdo úřady přivede na

Místopis pokračování

správnou stopu. Našel se zrádný
pytlák, který přivolané vojáky zavedl na místa, kde se loupežník
nejčastěji pohyboval. Lapka ovšem lest prohlédl a přestože vojáci po něm stříleli, zmizel v koruně statného dubu, odkud střelbu
opětoval. Vojákům už docházely
patrony a kterýsi si ze zoufalství
utrhl knoflík z mundůru a na náhodu střelil do koruny stromu.
Jeden z vojáků si po chvilce,
kdy už výstřely ze stromu přestaly, všiml, že z koruny stromu kape
krev. To už si ten nejudatnější
a nejobratnější voják dodal odvahu a po značné námaze vyšplhal
do koruny stromu. Až téměř na vrcholu našel spleť větví podobnou
hnízdu a v ní mrtvého loupežníka. Ten se do této záložní skrýše
dostával pomocí provazového žebříku, který za sebou vytahoval.
Ukrytý poklad, zlaťáky a šperky,
v okolí Skřítkovy nohy se nenašel
a čeká na svého nálezce dodnes.
Jiná legenda uvádí, že jistý zbohatlý trhovec jel ze Bzence se zeleninou k Hodonínu. Na posilněnou
měl s sebou i baňku pálenky, ze

které si často usrkával. Když si
chtěl odpočinout, tak u trakaře
usnul. Žilka mu ten trakař obrátil na druhou stranu a na trhovce
hromovým hlasem zavolal a vystřelil do vzduchu. Tento nečekal
na nic a pádil s trakařem, co mu
nohy stačily. Jaké bylo ale jeho
velké překvapení, když z pokraje
lesa uviděl zase bzenecký a ne hodonínský zámek. A na novou cestu na trh už bylo pozdě. Tak musel
svoje zboží a hlavně tržbu oželet.
Dobrý loupežník. (Marie Macková - Frolcová „Séčková" Ratíškovice minulost a přítomnost obce.)
V polovině cesty mezi Ratíškovicemi a Bzencem stávala od nepaměti stará lípa známá pod názvem
Skřítkova noha. V její blízkosti se
často zdržoval obávaný loupežník.
Chudým lidem však neubližoval,
těm naopak nejednou pomohl.
Stařenka Koštuříková si zapamatovala z vypravování svého stařečka, jak obdaroval chudého chalupníka, jemuž naměřil látku na
šaty pro početnou rodinu od stromu ke stromu. Jindy se slitoval
nad ženou, jejíž děti chodily bosé,
a dal jim tolik peněz, že nakoupila
boty pro celou rodinu a ještě zbylo
na živobytí.
Sta řenka Kotásková věděla
i tentokrát víc než druzí: „Úřady
dělaly fšecko možné, aby lúpežníka chytily. Marně ho četníci a vojáci hledali a hónili. Ztratíl sa jim
dycky blízko Skřítkovéj nohy. Sem
védly fšecky stopy, ale nikdy ho tu
nenašli. Jednú si pronásledovatelé
už nevěděli rady a ze zlosti začali
střílat do koruny stroma. Najednú
uviděli na listech lipy krév. Zbojník
byl raněný, a tak ho dostali.“
Vašek Koplík

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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V

Vzpomínka na kolaudaci ratíškovické
železnice

z á ř í 2 018
proběhly oslav y
85 let od zahájení výstavby dolu
Tomáš v Ratíškovicích a stejně tak
i vlečné dráhy ze stanice Rohatec.
Od jejího faktického uvedení do
provozu uplyne 27. dubna již 85
let.
Obecní kronika uvádí, že stavba dolu i železnice začala ihned
po skončení sklizně na konci léta
roku 1933. Budování dráhy, prováděné Stavební firmou Zlín, přerušily jen nejtužší mrazy na přelomu let 1933 a 1934. Na jaře roku
1934 tak byla 6,5 km dlouhá trať
normálního rozchodu 1435 mm
dostavěna. Tedy jen po začátek
vlečkového nádraží na dole Tomáš, kde byly tři koleje a na konci kolejiště pak malá topírna pro
parní lokomotivu.
Na 27. dubna 1934 byla na žádost vlastnické firmy Baťa Zlín
svolána výnosem Ředitelství státních drah (Řsd) v Brně ze dne 21.
4. 1934 komise za účelem kolaudace vlečky. V přípojné stanici Rohatec se toho dne sešli zástupce
vlastníka, Řsd Brno, staničního
úřadu Rohatec a odboru pro udržování dráhy v Uherském Hradišti. Stavba vlečné dráhy byla povolena 26. srpna 1933 a její projekt
schválen 14. října téhož roku. Projednával se pak na politických pochůzkách, konaných ve dnech 29.
listopadu 1933 a 16. února 1934.
K vlastní kolaudaci poslou žil
zvláštní vlak, tvořený parní lokomotivou řady 310.0, jedním osobním vozem řady Ci se vstupem
z čelní plošiny a jedním nákladním nízkostěnným vozem řady N,
naloženým železničními pražci.
Sestava vlaku je sice stručně
zaznamenána v protokolu, ale
bližší popis je dnes možný díky
šťastnému střetu dochovaných písemností, o které se spíše nostalgicky staral rohatecký traťmistr
pan Božetěch Doček, jehož předchůdci naštěstí opomenuli tyto
dokumenty vyhodit a pak fotografie, na níž místní děti obdivují
vlak, stojící kousek pod přejezdem
na milotické cestě. Okolo soupravy procházejí dobře oblečení páRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

nové. A za soupravou je zachycen
i kus inspektorské drezíny. Když
se mi tato cennost dostala do rukou, bylo díky povědomí o kolaudačním zápisu jasné, oč se vlastně
jedná a hlavně - kdy byl snímek
pořízen.
Neznáme zatím jen identitu
parní lokomotivy, kterou poskytla
některá z blízkých výtopen ČSD,
snad moravskoveselská, prostřednictvím odloučeného pracoviště,
neboli Strojové stanice Rohatec.
Šlo o typickou představitelku lokálek nejen v českých zemích, ale
v širší působnosti předlitavské
části rakousko-uherské monarchie. Malá, nenáročná a spolehlivá tříspřežní mašinka. Stavěly se
od konce 70. let 19. století až do
vypuknutí světové války. Jedna
z nich byla roku 1900 první lokomotivou, kterou vyrobila První
českomoravská továrna na stroje v Praze, pozdější ČKD a nesla
čestné pojmenování "Na zdar". Odtud i přezdívka "nazdárek", anebo
pro baňatý nástavec na komíně
častější "kafemlejnek".
Výsledkem kolaudace byl nemalý seznam zjištěných závad zanedbatelné i povážlivější povahy,
které měl vlastník a provozovatel
dráhy současně za povinnost odstranit, nežli zahájí provoz. Současně bylo uvedeno, že z důvodu
nedokončené stavby vlečkového
nádraží na Tomáši bude nutné

provést ještě jeho dodatečnou kolaudaci. Její datum však není známo. Pro provoz na vlečce byl rovněž vydán prozatímní obsluhovací
řád.
Není ani dochováno datum zahájení pravidelného provozu na
vlečné dráze, ale stalo se tak někdy během léta roku 1934. Tehdy
už těžba na dole běžela, uhlí se
zatím hromadilo na skládce, kde
se také samovolně vzňalo. Traduje
se, že hned první jízda nákladního vlaku z Rohatce na Důl Tomáš
byla poznamenána nehodou. Zda
to bylo při premiéře, se také již asi
bezpečně nedovíme, ale podle všeho tehdy došlo k zadření kluzného ložiska nápravy jednoho z vysokostěnných nákladních vozů,
který po jízdě smykem vykolejil.
Zadřené dvojkolí bylo i s ložisky
a vedením vytrženo z vozu a na
sobě skončily celkem tři prázdné
"uhláky".
Těžba na Tomáši běžela do 28.
února 1951, ale mezitím k němu
byly připojeny lanovky a pak i koleje z dalších okolních lignitových
dolů, takže dráha o práci nepřišla,
ale naopak jí přepravní výkony
ještě narůstaly. Doprava lignitu
na ní skončila až na prahu roku
1991, pak do roku 2002 sloužila
jako klasická vlečka pro expedici
výroby z tehdejších Strojíren Tomáš a pak se na dlouho pohroužila do nechtěného útlumu. Oži-
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voval ji provoz šlapacích drezínek, a tak je tomu vlastně dodneška, neboť oživení nákladní dopravy po
předchozí nákladné opravě proběhlo jen na přelomu let 2013 a 2014. A zcela výjimečně po jejích kolejích
projede skutečný vlak pro turisty, neboť naše železnice je poměrně dobře známá a z krajinářského hlediska
velmi atraktivní.
Fotografie kolaudačního vlaku je z fotoarchívu Obce Ratíškovice.
Bližší informace, včetně kopie kolaudačního zápisu, jsou vystaveny na www.lignitove-drahy.e-stranky.cz.
Leoš Tomančák

ŠKOLSTVÍ

M

ráz, vítr a sychravé
počasí nás již omrzely
a zima nám byla už příliš
dlouhá. Proto jsme se všichni těšili, až přijde jaro a my
se tak konečně budeme
moci zahřát na sluníčku.
Jaro jsme se nejprve snažili přivolat jarní výzdobou
školky. Zima se však stále
nehodlala vzdát své nadvlády. Ve školce jsme proto vytvořili z nepotřebných
větví figuru ženské postavy
Moranu, kterou jsme ozdobili šátkem a náhrdelníkem z vyfouknutých vajíček. Morana představovala zimu, se kterou jsme se
chtěli rozloučit. Za zpěvu písní
a recitování jarních básniček jsme
představitelku zimy hodili do blízkého Jezérka. Abychom si zpět
do školky přinesli jaro, nasbírali
jsme vrbové větvičky a ozdobili je
barevnými mašlemi. Tento ,,Májíček“ symbolizoval nový život, sílu
a příchod jara. 			
V březnu jsme navštívili naše
oblíbené místo - knihovnu v Ratíškovicích. S paní knihovnicí si děti
opět zopakovaly, kdo je to spisovatel, ilustrátor a proč je pro nás
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Jak jsme v MŠ U Jezérka
vítali jaro

tak důležité číst knihy. Prohlédli
jsme si největší, nejmenší a nejstarší knihu, kterou v knihovně
mají. Tu největší si děti zkusily potěžkat. Na závěr jsme si mohli prohlédnout spoustu knížek s obrázky a příběhy. Chtěli bychom paní
knihovnici moc poděkovat, že se
můžeme se školkou podívat do
knihovny každý rok znovu. Snažíme se, aby děti v knihách našly
zalíbení. Tato návštěva nám s tím
vždy velmi pomůže. 		
Krásy probouzející se přírody
jsme obdivovali také na dopolední vycházce na Minifarmu Vlasta.
Děti zde nadšeně pozorovaly krá-

líčky, slepice, koně i poníky.
Na jednom z poníků se také
mohly krátce povozit. Pro
většinu z nich to byl úžasný
zážitek.
Abychom si užili příchod
jara i s rodiči, uspořádali
jsme Velikonoční tvoření,
na kterém vznikly krásné
společné výrobky. Protože
se na Velikonoce moc těšíme, s velikonočním tvořením ve školce pokračujeme dál. Nástěnky nám
tak zdobí všelijaké slepičky, velikonoční zajíčci a vajíčka.
S dětmi jsme se také zúčastnili školní akce ke Dni Země, na
které nás čekala spousta stanovišť s úkoly, které jsme měli splnit. Děti je hravě zvládly a aktivity je moc bavily. Ve školce jsme
se Dnem Země zabývali již delší
dobu. Jsme s paními učitelkami
moc rády, že jsou děti tak vnímavé
a že mají starost o naši planetu.
Přejeme Vám všem, abyste si jarní náladu užívali stejně tak dobře,
jako my.
Barbora Jedovnická,
učitelka MŠ U Jezérka
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Březen v MŠ Sluníčko

B

řezen byl v naší mateřské škole ve znamení knih. Je důležité seznamovat děti s četbou již
od nejútlejšího věku, a proto jsme
navštívili obecní knihovnu, kde
nás mile přivítala paní Maruška
Škorpíková. Seznámila děti s tím,
jak to v knihovně funguje a ukázala jim spoustu zajímavých knih.
Dále jsme ve spolupráci s rodi-

či podpořili, aby více dětem četli. Maminky měly možnost dětem
přečíst pohádku při poledním odpočinku. Závěrem nás navštívila
naše nevidomá kamarádka Irenka, která dětem přečetla pohádku
z knihy v Braillově písmu. Všem,
kteří se zapojili a podpořili u dětí
kladný vztah k literatuře, děkujeme.

V Zámečnictví Stokláska

S

vou firmu nám umožnil navštívit pan Svaťa Stokláska už podruhé. První návštěvou byly děti
nadšeny, proto jsme se už nemohli
dočkat té letošní, domluvené na 7.
března. Celým areálem nás provedl Marek Blaha, který poutavě
dětem přiblížil funkci strojů a celý
postup, třeba při výrobě železné
zásuvky. Děti tak měly možnost
vidět stříhání i ohýbání železa, jak
se dělají závity, vyřezávání z kovu
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plazmou, ale i funkci 3D tiskárny. Na ní byl také vyroben hezký
přívěsek, kterým jsme byli všichni
obdarování.
Milé přijetí, výborná organizace,
ochota zaměstnanců ukázat svou
práci dětem, vtipné předávání dárečku, prostě to nemělo chybu!
Za všechno moc děkujeme!
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Fašaňk 2019

T

ak jako každý rok, i letos naše
mateřská škola uspořádala fašaňkovou obchůzku obcí. Kromě
slunečného počasí nás doprovázeli na cestě rodiče, sourozenci,
muzikanti, téměř všichni v maskách, jak se sluší a patří na pravý
masopustní průvod. Svým zpěvem a šavlovým tancem děti potěšily zaměstnance obecního úřadu
v čele s panem starostou, potom ještě babičky a dědečky z domu pokojného stáří. A pokud jste pod svými
okny slyšeli píseň „Pod šable, pod šable“, věřím, že jsme potěšili i vás.

V Pekárně Příkaský

B

yli jsme moc potěšeni, že naše předškolní děti
měly tu možnost navštívit místní pekárnu. Děti
se na exkurzi moc těšily, protože všichni jistě ví, že
naše pekárna je plná dobrot. Už ve dveřích se na
nás usmívala milá tvář paní prodavačky, která nás
přivítala a pustila dovnitř. Hmmmm, ta nekonečně
lákavá vůně koblížků, to nás zajisté příjemně naladilo! Pan Foltýn se nás nadšeně ujal a mohli jsme

vstoupit tam, kde to všechno začíná. Takže mouka! Pro děti nepředstavitelné množství mouky přímo před námi! Zajímaly nás ale také stroje, které
připravovaly těsto, dále trouba, kde se pekl chlebík
a také kynoucí místnost, kterou jsme si celou prošli.
Teda kromě paní učitelky, ta nakynout už nechtěla. A abychom to správně zakončili, ochutnali jsme
výborný koláček, který skončil v našem spokojeném
bříšku. Za prohlídku pekárny moc děkujeme.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Školní družina				
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Den Země

V

e středu 10. dubna mohli občané naší krásné obce
(uklizené v rámci akce Ukliďme
Česko v sobotu 6. dubna) vidět na
školním hřišti čistý mech. Slavili
jsme Den Země. 50 žáků prvního
stupně soutěžilo v mnoha znalostních disciplínách. Samozřejmě
nechybělo stanoviště našich hřibařů. Jak konstatoval Vašek Koplík: „Asi tu osvětu děláme dobře,
protože plná polovina soutěžících
získala v testu plný počet bodů!“

A pozor, test nebyl úplně jednoduchý! Například mně jeden bod
chyběl. Kromě žáků základní školy přišly i třídy mateřských škol
a i pro ně jsme měli připravena
stanoviště. Letos nás na Dni Země
navštívili zástupci obecně prospěšné společnosti Popálky. Děti
i dospělí se mohli dovědět, jaké
jsou možné zdroje popálenin a jak
poskytnout první pomoc. Díky
mobilnímu stanu si žáci mohli in-

teraktivním způsobem vyzkoušet,
jak vidí kuchyň
dvouleté dítě a jaká na něj číhají nebezpečí. Navzdory počasí to
byla moc pěkná akce. Děkuji Katce Uhlíkové, Kristýnce Holečkové,
Vaškovi Koplíkovi a Peťovi Ilčíkovi
a všem spolupracovníkům za přípravu a organizaci.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

foto: J. Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019
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Popálky o.p.s

P

omáháme lidem po popáleninovém úraze vrátit se zpět do
aktivního života. Komunikujeme
a pracujeme také s jejich blízkými. Preventivními programy usilujeme o snížení četnosti a závažnosti popáleninového zranění.
I malá finančí podpora může pomoci: 2300543356/2010.
Výtěžkem nám pomůžete spolufinancovat naše aktivity
• poskytujeme sociálně-psychologickou podporu popáleným a jejich
blízkým
• pořádáme setkání, semináře, víkendové pobyty, letní tábory pro popálené děti
• sdružujeme popálené a jejich rodiny
• děláme preventivní programy ve školkách, školách, pro seniory, širokou veřejnost
• šíříme všeobecnou osvětu o popáleninovém úraze, jeho prevenci, první pomoci, následcích
VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME!
www.popalky.cz

N

Houbařské stanoviště

edílnou součástí ratíškovických oslav Dne Země je houbařské stanoviště. Podělím se se
čtenáři Zvonu o některé postřehy
z této akce.
Bylo pro mne potěšením, že
50 % vyplněných houbařských
testů mělo absolutně správné odpovědi. To svědčí o tom, že žáci
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si připravený text dobře přečetli
a použili. Matematicky to vychází tak, že z padesáti účastníků
správně test zvládlo pětadvacet.
Takže buď byl test dost "lehký",
nebo děti ve škole umí samostatně
s textem pracovat. Pořadatele trochu zaskočil fakt, že za nejdražší
houbu děti označily halucinogen-

ní lysohlávku. Nepřízeň počasí
a chybějící informace asi způsobily větší absenci dětí na stanovišti
pro předškoláky i další „školčata“.
Pro představu nabízíme pro čtenáře Zvonu test se správnými odpověďmi.
Vašek Koplík

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

TESTÍK
1) Nejjedovatější houba v ČR se nazývá
a) hadovka smrdutá
b) holubinka trávozelená
c) muchomůrka zelená
2) Až za 14 - 20 dnů se projeví otrava po požití
a) holubinky zápašné
b) pavučince plyšového
c) hřibu sametového
3) Nejvíc otrav způsobuje požití
a) muchomůrky tygrované b) muchomůrky růžovky
c) kotrče kadeřavého
4) První československé antibiotikum Muciderin bylo získáno z
a) slizečky porcelánové
b) slzivky oprahlé
c) slzečníku žloutkového
5) V ČR roste jedna z nejléčivějších hub, která se nazývá
a) klouzek sličný
b) lesklokorka lesklá
c) slizák lepkavý
6) Patrně jednou z nejdražších léčivých hub je
a) hřib královský
b) náramkovitka císařská
c) housenice čínská
7) Nejhmotnější nalezenou houbou v ČR
a) lesklokorka ploská
b) vějířovec obrovský c) hvězdovka trojitá
8) Nejhmotnější jedlou houbou v ČR je
a) strmělka obrovská
b) vatovec (pýchavka) obrovský
9) Nejdražší houbou ve světě je
a) lysohlávka česká
b) čirůvka havelka

c) hřib dubový

c) lanýže

10) V antickém Římě se údajně zlatem vyvažovala
a) muchomůrka císařka
b) pečárka císařská
c) hřib královský
11) Mezi nejrychleji rostoucí houby patří
a) březovník obecný
b) hnojníky
c) křemenáče
12) Patrně nejdelší životnost (roste až 50 let) má
a) kropenatec otavní
b) čirůvka májovka
c) ohňovec borový
13) Na dešťové srážky nejrychleji reaguje
a) hvězdovka maličká
b) hvězdák vlhkoměrný

c) mnohokrčka dírkovaná

14) Mezi nejvzácnější druhy hub rostoucí v ČR patří
a) hřib sírový
b) pestřec bradavčitý
c) čechratka podvinutá
15) Sochu jaké houby najdeme v Hustopečích
a) bedly vysoké
b) krásnorůžku lepkavého
c) kvasinky vinné
Správné odpovědi: 1c 2b 3a 4a 5b 6c 7a 8b 9c 10a 11b 12c 13b 14a 15b

Slohové cvičení

žáci pátého ročníku

Příběh vysloužilého elektra				

O dotykovém telefonu

au! Dnes si ukážeme, že být
elektrospotřebičem není vůbec jednoduché. Má to jak svoje
výhody, tak i nevýhody. A tak to
pojďme vzít hezky od začátku.
Všechno to začalo v továrně, kde
mě vytvořili (made in China) a pak
převezli přímo do prodejny. Líbilo
se mi tam. Měl jsem vlastní vitrí-

mě. Na první pohled bylo vidět,
že se jí líbím. Od té chvíle si mě
brala úplně všude. Všichni Lauře
její mobil záviděli a mně se to samozřejmě móóc líbilo. Vždyť kvůli
mně získala i spoustu přátel. Našla si své BFF (best friend forever)
nebo jak tomu říkali a dokonce
i kluka, se kterým trávila většinu

Č
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nu a cítil jsem se jako král. V té
době jsem totiž patřil mezi nejlepší, nejpropracovanější a nejdražší
mobily v celém obchoďáku. Nad
ostatními jsem se vytahoval. Byl
jsem skutečně zlý, ale to jsem si
uvědomil, až už bylo pozdě.
A pak se to stalo, přišla holka,
jmenovala se Laura a koupila si
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svého volného času. Ale jenom já
vím, že s ní byl jen proto, že má
bohaté rodiče. Jak to poznal? Jednoduše, uviděl přece mě! Pamatujete si přece, jak jsem říkal, že
jsem byl nejdražší mobil v celém
obchoďáku. Mám i dobrou kalkulačku, a tak i všechny domácí
úkoly měla moje majitelka vždy
bezchybné. Dokonce si mě Laura brala i do postele, takže podle
všeho trávila víc času se mnou,
než se svým klukem. Takže 1:0
pro mě. YES! Miloval jsem, když
na mně hrála hry. Bylo to zajímavé, jen jsem nesnášel hry s auty,
vždycky to se mnou třáslo ze strany na stranu, až mi z toho bylo
dost špatně. Oba jsme milovaly
fotbal, společně jsme fandily jednomu týmu a to bylo vážně super.
Ale nic netrvá věčně.
Oba jsme zestárly a já přestával
být oblíbený a Laura (ta holka, co
si mě koupila) také začala ztrácet
kamarády, svoji slávu, záliby a dokonce i svého kluka. Najednou se
z ní stala normální holka s normálním mobilem.
Po nějakém čase se Laura začala chovat zase divně. Pořád se
vztekala, stahovala aplikace určené starším 18 let a přestala chodit do fotbalu. To mi zlomilo SIM
kartu. Když tak jednoho dne šla

s kamarády ven a vzala si mě s sebou, strčila mě jen tak ledabyle do
kapsy. Co se tak asi mohlo stát?
„AU… to bolí“ …..a přímo na display… nehorázně to bolelo!!!! Laura z rozbitého displeje také příliš
nadšená nebyla, ale pak dělala
jako by nic, a ani do opravny mě
neodnesla. Že už by mě nechtěla?
Nepotřebovala? Modlil jsem se,
aby mě nevyhodila a doufal, že
si to rozmyslí, ale moje modlitby
byly stejně k ničemu. Nikdy bych
nevěřil, že mě jen tak nahradí novým mobilem a mě vyhodí. To by
přece neudělala? Bohužel udělala.
Hned druhý den jela s rodiči někam pryč, a když se vrátila, držela
v ruce nový, hezčí a dražší mobil.
Začal jsem se bát. Taky bylo proč.
Ještě ten večer jsem totiž skončil
v popelnici. Jako smetí!!!!!
V té popelnici jsem zůstal asi 4
dny, když tu najednou jsem uslyšel nějaké neznámé hlasy. Že by
se snad Laura pro mě vracela?
Ukázalo se, že to Laura ani nikdo
jiný z její rodiny není, byli to popeláři. Zachvátil mě pocit paniky:
„Na skládku néééééé!“ Přál jsem
si z celého mobillího srdce, aby to
byl jen zlý sen. Popeláři si mě naštěstí všimli a jeden z nich říká:
„Hele mobil, ten je hezký, ale někomu nestál za opravu. A že by ho

snad někdo ztratil?“ Chvíli si ještě
povídali a pak se rozhodli, že mě
odevzdají do ztrát a nálezů, kde,
když si mě nikdo nevyzvedne, tak
mě rozeberou na součástky a to,
co funguje, pak použijí do jiného
telefonu. „A dokonce by prý z toho
mohlo něco kápnout“…. to jako
mysleli peníze?
Zanesli mě tam, a vyzkoušeli, jak
funguji. „Hej to lechtá?“… kroutil
jsem se, ale byl jsem rád, že ještě nejsem mrtvý. Potom mě hodili mezi ostatní telefony jako pytel
brambor. Všechny ostatní mobily
mě mezi sebou přátelsky přivítaly.
Postupně nás ubývalo, pak zase
přibývalo, ale jednoho dne se opět
objevil můj popelář. A jde přímo
ke mně! Natáhl ruku, vzal si mě
a pak spolu s prodavačem o něčem mluvili a nakonec společně
odcházíme. Nechal si mě, on se
pro mě vrátil. Byl jsem celý úplně bez sebe. Mám novou rodinu.
Děkuji!!!!
PS: Pro mě to dopadlo dobře, ale
ne každý život mobilního telefonu má šťastný konec. Tímto bych
chtěl upozornit všechny majitele mobilních telefonů, že když se
rozbije display, není to vždy důvod
k nákupu nového telefonu!!!!
Kateřina Gasnárková,
žákyně 5. A

„Moje vysněné povolání“.

M

oje vysněné povolání je pracovat ve firmě T-Machinery. Momentálně tam pracuje můj
děda.
Firma je na Baťovce. Vyrábí
se tam stroje do důlu, třeba důlní kombajny a stroje, co těží uhlí.
Také tam dělají motory, šrouby,
panty. Firma byla prospěšná tím,
že tam dřív byly důle a pár jich
patřilo Tomášu Baťovi. Jeho důle

D

říve jsem chtěl být kosmonautem, prezidentem, policistou,
učitelem, nyní mé sny dostaly jasnou podobu - chci se stát horským
záchranářem.
Práce horského záchranáře je
náročná, mnohdy nebezpečná, ale
i velmi vzrušující a záslužná.
Horský záchranář pracuje v horách.
K práci horského záchranáře je
potřeba mít odpovídající vzdělá-
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tam jsou, ale jsou zasypané. Stroje dělaly žluté, aby šly v důlu vidět,
motory červené, aby to poznali při
poruše.
K povolání potřebujete umět
pracovat s paleťákem, jeřábem,
brusků, svářečků, vrtačků, šrůbovákem atd.
Tahle práce je důležitá na těžbu uhlí, které se využívá na parní
stroje, které jsou uhlím poháněné.

Tudle prácu jsem si vybral, protože se mi líbí, je blízko od Ratíškovic, takže bych tam zajel klidně
na kole. A hlavně bych nejezdil
autem, protože bych utrácal zbytečné peníze za benzín, když to
mám tak blízko.

ní - záchranářský kurz, umět se
dobře orientovat v horách, zvládat
stresové situace a v neposlední
řadě touhu a odhodlání pomáhat
druhým.
Povolání horského záchranáře
je důležité, protože se do hor vydává stále více nezkušených lidí,
kteří často přecení své možnosti
a síly.
Toto povolání mne uchvátilo,
když jsem s taťkou a jeho kama-

rády navštívil švýcarské a rakouské Alpy, které se bez horských
záchranářů neobejdou. Zvláště,
když jsem na hřebenu Dachsteinu
viděl vrtulník, který zachraňoval
zraněnou dívku. Byl jsem fascinován dokonalou souhrou záchranářů.

David Směřička,
žák 5. B

Vojtěch Toman ml.,
žák 5. B
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

Knihovna v roce 2018

V

roce 2018 se zaregistrovalo
v knihovně 510 čtenářů, což
je nejvyšší počet za posledních deset let. Pro srovnání – v roce 2008
jich bylo 291, v roce 2011 přitáhla
rekonstrukce knihovny 413 čtenářů. Poprvé jsme překročili pět i st o v k u ji ž
v roce 2017,
t o se ř ád ně
zaregistrovalo 501 čtenářů.
K nihovní
fond ke konci roku 2018
čítal 10 976
k nihov ních
jednotek,
z toho literatura naučná
představovala 3 012 titulů a beletrie 7 881 titulů, knihovna také nabízí 83 zvukových knih. Knihovní
fond byl doplněn o 396 nových
knih, většina byla zakoupena
z rozpočtu obce, v rámci projektu Česká knihovna nám 19 titulů
zaslala Moravská zemská knihovna, čtenáři darovali knihovně 35
knih. Obec vynaložila na nákup
knih 71 209 Kč a na nákup časopisů 11 950 Kč.
V roce 2018 proběhla opět po
pěti letech revize knihovního fondu. Při této příležitosti, kdy knihovnice bere každou knihu do
ruky, může posoudit, zda je kniha
půjčovaná nebo zda je již opotřebovaná fyzicky či morálně. Je to
tedy nejvhodnější příležitost pro
v yřazení knih. Žádná knihovna není nafukovací, a tak platí
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pravidlo - kolik knih se nakoupí,
tolik se musí vyřadit. V průběhu
pěti let jsme knihy vyřazovali velmi sporadicky, takže při této revizi bylo odepsáno něco přes 2000
knih. Po dobu velkých prázdnin
probíhala burza.
Do knihovny přišlo celkem 6 336
návštěvníků, je to téměř o 1 50 0
lidí méně, než
v předchozím
r o c e. Tento
pok les způsobil nezájem
obyvatel o veřejný internet,
v současné
době chodí na internet již jen stálá
partička asi pěti až deseti hochů.
Počet návštěvníků půjčovny je téměř stejný jako v minulém roce.
Rovněž počet výpůjček je srovnatelný s rokem 2017, bylo půjčeno
8 618 titulů.
V knihovně proběhlo 22 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 583 lidí a 33 kulturních akcí
navštívilo 953 zájemců. V tomto
počtu jsou zahrnuty i periodicky se opakující akce, jde o Virtuální univerzitu třetího věku
a Knihovničku pro nejmenší děti
s maminkami. S Virtuální univerzitou jsme již vstoupili do třetího
semestru. Protože třetí pokračování české historie se
bude natáčet až o letních
prázdninách, byli studenti
nuceni přeorientovat se na

KNIHOVNA
nějaké nové téma, zvolili si barokní architekturu v Čechách. Knihovnička již probíhá také řadu let,
od roku 2018 pod vedením Alžběty Stokláskové.
Nejžádanějšími díly byly dva
romány pro ženy a jedna detektivka: Srdce v temnotách od oblíbené slovenské autorky Táni Keleové
– Vasilkové, Jeden plus jedna od
britské spisovatelky Jojo Moyesové a na třetím místě dánská detektivka Marco od Jussi Adlera
Olsena.
To byl rok 2018. Rok 2019 bude
mimo jiné významný tím, že si
budeme připomínat 100. výročí
od vydání prvního zákona o veřejných knihovnách v obcích podepsaného prezidentem T. G. Masarykem. Nařizoval všem obcím
zřizovat veřejné knihovny. Takový zákon neměl ve většině evropských států obdoby, na svou dobu
byl velmi pokrokový.
Naši předchůdci jeho prosazením umožnili mimořádný kvantitativní i kvalitativní rozvoj veřejných knihoven. Tak si važme těch,
pro které se knihovna i v dnešní
době, kdy je velká nabídka nejrůznějších aktivit, stala nedílnou
součástí jejich volného času, místem vzdělávání i setkávání. V Ratíškovicích jich bylo v loňském
roce 6 336.
Ing. Marie Škorpíková
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T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Doplňte barvu do písničky:

...................., .................... tulipán,
...................., .................... tulipán,
pusť ňa cérečko, na své slovéčko, pusť mňa k vám...
Daj ně Bože synka, co na husle brinká,
abych sa napila .................... vínka...
... šohaj ledačina, s .................... očima
a já bych pro něho do vody skočila...
Do Milotic cesta dlúhá, lípama saděná,
chodí po ní švarné dívča, .................... má...
.................... oči .................... sú oči nevěrné,
...a ty .................... sú najfalešnější...
Hory sa ...................., lúky ....................
těmičtí pacholci, koně vyváďajú...

Před naším je .................... rúža, já ju trhat nebudu...
Kebych bola jahodú, .................... kvítkem v háji...
Co dělá Kača, co dělá Kača
v trávě ...................., v trávě ....................
Najděte ratiškovské ulice ve větách:
Viděli jsme, jak vítěz náhle zkolaboval.
Truhlice měla vyzdobený každý roh, um našich předků byl obdivuhodný.
Náš starý kozel nic elegantně nežral.
Provokatérku Magdu za stávky, které podněcovala, z podniku vyhodili.
U rybníka rostlo několik vrb, kytara ležela pod jednou z nich.
Auto se do garáže vlezlo úplně na vlas, těsně ke stěně.
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. Stupně

SKAUTI
		

Trocha statistiky nikoho nezabije
aneb několik výstupů z registrace 2019

• 990 - počet členů Junáka – českého skauta - Okres Hodonín
(v celé ČR 64.383 členů, celý svět cca 50 milionů)
• z toho 241 středisko Ratíškovice – největší středisko v okrese Hodonín 24 % (Kyjov 210 členů 21 %,
Veselí nad Moravou 125 členů 13 %, Mikulčice 132 členů 13 %, Hodonín 208 členů 21 %,
Klobouky 74 členů 8 %)
• z toho 7 dětí do 7 let,
• 153 od 7 do 15 let,
• 21 od 15 do 18 let,
• 23 členů od 18 do 26 let,
• 37 členů nad 26 let
• (181 dětí, 60 dospělých).
Za posledních 10 let vzrostl počet členů Junáka Ratíškovice ze 147 v roce 2009 na letošních 241 cca o 100
členů! V celé ČR za posledních 12 let přibylo více než 50 procent skautů a skautek. Toš tak.
Palis
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PIŠKVORKY-áda 2019

T

ato tradiční akce určená na tříbení mozkových závitů proběhla
v sobotu 9. 3. 2019 na junácké klubovně za účasti cca 35 soutěžících a organizátorů.
Tabulka nejlepších hráčů:
místo 1.- 3. třída
4.- 6. třída
1.
Vojta S.
Kristýna
2.
Agáta		
Jáchym
3.
Ondra		
Frantík

7.- 9. třída
Kaša		
T.K.		
Maťa		

15 a více let
Ešli
Op
Palis

Další větší plánované
akce pro veřejnost:
Sběrna papíru
informuje
Soutěž žáků ZŠ Ratíškovice ve
sběru papíru je v plném proudu.
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír a to pouze v době výkupu:
Poslední DVA soutěžní výkupy:
• sobota 4. května
od 10 do 12 hod.
MIMOŘÁDNĚ DOPOLEDNE!
• sobota 15. června
od 15 do 17 hod.
Individuální (velkoobjemové)
výkupy jen po domluvě s Palisem,
tel. 606 14 28 48.
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úterý 30. 4.		
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
			u junácké klubovny
sobota 11. 5.		
ŽELEZNÁ SOBOTA
			sběr železného šrotu v obci
neděle 23. 6.		
RAFTOVAČKA na Hliníku
pátek 30. 8.		
koncert kapely EPYDEMYE
			rozloučení s prázdninami

TOP TEN

Aktuální pořadí v soutěži ve sběru papíru
k 13. 4. 2019
pořadí 		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

příjmení + jméno		
Kosík Viktor			
Toman Vojta			
Slezar Adam			
Kobylková Marie 		
Hnilicová Anna		
Luňák Šimon			
Lokaj Zachariáš		
Toman Jan			
Gajdík Ondra			
Baldrichová Veronika		

třída		
4.A		
5.B		
2.A		
6.A		
9.A 		
6.B		
4.A		
8.A		
6.A		
6.B		

body
14305
7851
3364
2885
2429
1744
1719
1479
1171
1030

Palis
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VÝROČÍ

Č

lenové spolku Modrý život se
svými přáteli si připomenuli 75. výročí seskoku parašutistů
paradesantní skupiny CARBON,
která byla vysazena na rozhraní
katastru Vacenovic a Ratíškovic
v noci ze 12. na 13. dubna roku
1944. Součástí večera byla i první
neoficiální prohlídka expozice ve
vagonu, která mapuje dramatické osudy parašutistů Moravského
Slovácka.
Radim Šťastný

OSOBNOSTI

K

aždý z nás
má svůj život předurčen
jinak, životní
cest u jiný m
způsobem klikatou a jinak
dlouhou a budoucnost bo hu ž el n i kdo
z nás dopředu
nezná. Životem nás navíc doprovázejí různá překvapení, která
nás buď mile ohromí, potěší, nebo
též vylekají, zarazí a třeba i doživotně vyvedou z míry. Jedno velké
překvapení zažila ve svém životě, a to zrovna před padesáti lety,
i naše spoluobčanka, kamarádka,
maminka a dvojnásobná babička
Marie Strnad, rozená Dobešová, kterou všichni blízcí nejraději
a familiárně oslovují zdrobnělinou
„Maruš“. Marie Strnadová (nar.
12. 2. 1947) pochází z dvojčat, jejím bratrem-dvojčetem je Michal
Dobeš, bydlící v rodném domě
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Srdcem navždy zůstává
v Ratíškovicích
v ul. Rohatecká,
nejstarší bratr
Pepik Dobeš
bydlí ve Vsetíně
a bratr V ladimír před lety zemřel.
P s a l s e r ok
1968, kdy v tehdejším Československu probíhal
všem známý rok normalizace a velkých politických událostí. Mnoha lidem změnil trvale život, někteří o něj dokonce přišli. Marie
Dobešová, pocházející z domu
č.p. 340 na ulici Rohatecká, byla
v tento čas již provdána za Rudolfa Strnada z Hodonína a spolu vychovávali dvouletou dceru Ditu.
Na manžela Rudu doléhala politická situace nepříznivě a začal
velmi vážně uvažovat o emigraci,
až jednoho dne se rozhodli odjet
do Rakouska a odtud do Kanady.
Všichni emigrující museli nejdříve

do uprchlického tábora (německy: Flüchtlingslager Traiskirchen),
nacházejícího se 20 km jižně od
Vídně ve městě Traiskirchen. Zde
potenciální emigranti trávili minimálně týden, než došlo k vyřízení
základní dokumentace pro exil.
Nakonec se manželé Strnadovi
rozhodli využít nabídku vycestovat koncem dubna 1969 do Austrálie.
Od svého prvního příjezdu až
do současné doby bydlí Maruška v největším australském městě Sydney, které je pro představu
svojí rozlohou vetší než Jihomoravský kraj (Sydney – 12 368 km2,
JMK - 7 195 km2). Většinu svého
života bydlela rodina v městečku
Wentworth Falls, v oblasti zvané
Modré Hory (angl. Blue Mountains), nacházející se 100 km západně od centra Sydney. Název má
původ v modrém oparu, který se
za horkých dnů vznáší nad celou
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

krajinou, vzniklém vypařováním oleje z listů vzácných
druhů eukalyptů. I proto je
krajina Modrých hor zapsána do seznamu Světového
dědictví UNESCO. Tady si
nakonec s manželem Rudou postavili krásný dům,
zde vyrůstala i dcera Dita
a syn Ruda, který se již
narodil v Austrálii. V současné době bydlí Maruška
s rodinou na pobřeží v oblasti zvané Church Point, přímo u vod Tichého oceánu.
Začátkem března 2019 jsme
měli možnost Marušku osobně
v Sydney navštívit. Přes messenger jsme se domluvili, že se potkáme u golfového hřiště patřící Long
Reef Golf Club v Collaroy, v jehož
blízkosti Maruška naposled bydlela. Kolem golfového hřiště je
krásná procházka s možností posedět na vyhlídce u pobřeží oceánu zvané Long Reef Point. Přestože
jsme byli všichni v dobré kondici
a teplota ve stínu dosahovala lehce přes 30°C, byli jsme rádi, když
jsme se mohli osvěžit v malé nenápadné kavárně. Jaké bylo překvapení, když obsluha i majitelka v jedné osobě – příjemná paní
Jana – na nás mluvila česky!
Následně jsme s Maruškou jeli
navštívit její nový domov v Church

Point. Během cesty autem jsme
vzpomínali snad na všechno, co se
událo v Ratíškovicích, a na všechny, kteří Marušku v Sydney kdy
navštívili. Jednou z mnoha pozitivních povahových vlastností Marušky je pohostinnost. Měl jsem tu
čest již v červnu 1998 pobývat celé
tři týdny v Sydney u Strnadových
a dodnes na to s úctou vzpomínám. Tehdy jsem poprvé u Marušky na oběd jedl vynikající
Beef Stroganov - populární svíčkovou z hovězího
masa, protože Maruška je
navíc znamenitá kuchařka. Vzpomínám to proto,
že Maruška nás pozvala
domů na oběd, měla již
navařeno - Beef Stroganov! Jsou okamžiky, na
které se nezapomíná a dokonce i mužům vhánějí
slzy do očí.

Během nepolev ujícího
povídání při obědě pochopitelně vyvstal i postesk po
domově. V minulém roce
měla Maruška jedinečnou
příležitost zůstat v rodných
R at íškov icích celé čt y ř i
měsíce a na další dva jela
s ní do Sydney její švagrová Josefa Dobešová. Svoje
„Raťky“ chce mít neustále
na dosah a kdyby neměla
v Austrálii své dvě děti s rodinami
a dvě milující vnoučata, určitě by
se vrátila zpět, neboť srdcem i po
tolika letech odloučení navždy zůstává v Ratíškovicích.
Přejeme Marušce hlavně moc
a moc zdraví, spoustu životní pohody a radosti a ať se pořád ráda
vrací do svých rodných Ratíškovic.
Josef a Alžběta Hanákovi

„Jeřábnice“ se zlatýma rukama

Z

dobné, zdobné, zdobné…bezprostředně ze sebe vypravil
Palis, když nevěděl, co první v jedné neděli plné slunka vyfotografovat z úžasností Maruniných prací.
Poprvé a naposledy ji napíši jménem, které celé k ní patří - Marie
Kotásková, roz. Voříšková, pro nás
všechny Maruna. Ale pro jistotu i Karaška - po taťkovi legendárním ratíškovském brankáři
let minulých, Karašovi.
Skoro je až záhadné, kde se
vzaly u Maruny tak odlišné
umnosti - přes 20 roků „kroužila“ nad hlavami mužů a šikovně posunovala z jeřábní kabiny
železo, jak bylo zapotřebí dobře
ve výšce 8 m a bylo jí potřeba
v celé velké hlavní dílně tehdejších Pomocných provozů. Nejen
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2019

zručnost, ale i hlas na to měla pořádně vybavený. Muži typu - Petři
- Bábík, Šupálek, Ohrazda, Zdeněk, Karel, Mirek, Betka, to byli
„její chlapečci“, těm vedla i kroniku, na kterou se já těším - kniha
tato je totiž „na světě“!
Sem patří milá vzpomínka. Je-

řábní kabinu zdobila nálepka MARIE.
Než přejdu u Maruny k „výrobě
krásy“, kterou není vůbec jednoduché popsat slovy, musím u ní
vstoupit do toho nejtěžšího, co maminku može potkat. A tou je ztráta dítěte. Ve věku 28 let zemřel Kotáskom syn Dušan. A aby teho
nebylo málo, manžel Maruny
František sa bez manželčiny
péče neobejde…
Je neuvěřitelné, že po předchozím těžkém odstavci se nořím do perliček a úžasného
vyšívání. Maruna nejen vyšívá
mužské košele, rukávce, křtící
roušky, dělá brože, mužské kapesníky pro kroj svobodného.
Ona vyšívá fěrtúšky a už prosím udělala 13 čepců! Každý je
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originál (jen těch perliček kdyby bylo v našem okolí více k sehnání).
Maruna dobře spolupracuje s Jiřkou Pokojovou, která pak dělá nezbytné šicí práce. Jiřčina preciznost je pověstná.
Všimněte si „slovenky“ ve vitríně vstupu do našeho obecního úřadu - práce Maruny a Jiřky. Brzy by měl přibýt „šohaj“ …
Ještě bych se chtěla zmínit o perfektní práci na mašlích k čepcům. Tyto maluje šikovná Michalka Čučková, o jejíž šikovnosti brzy
do Zvonu napíšu.
Kordulová Marta,
kronikářka Ratíškovic

Aktuality z jezdeckého
oddílu v Ratíškovicích

O

MINI Farmě Vlasta se čtenářská veřejnost ZVONU mohla
dozvědět v č. 5/2018. Letos se 4.
dubna 2019 narodilo nové hříbátko plemene WELSH PONNY. Hříbátko se má čile k světu a skvěle se adaptovalo a dělá majitelce
velkou radost. Rovněž členská základna se rozrůstá a Jindřiška
Poláčková se snaží, aby se všem
dostalo kvalifikované pomoci při
základech jezdeckého výcviku. Ti
pokročilí nadále zdokonalují své
jezdecké dovednosti.
Jak bylo již uvedeno, na podzim
se členové jezdeckého oddílu rozhodli změřit své dovednosti mezi
vrstevníky, ale i dospělými jezdci
v hobby soutěžích, ať už to byly
drezúrní úlohy, nebo skokové disciplíny v Nemojanech a Sobotovicích. Na svátek sv. Martina se odhodlala Šárka Macková zúčastnit
se posledních hobby závodů sezóny
2018 v Tlumačově, které se konaly
v kryté jezdecké hale v Zemském
hřebčinci v kategorii handicap.
Tedy skoky, které musela dvojice
zvládnout, byly úměrně přizpůsobeny výšce koně. A jelikož
Šárčina kobylka Lucka je
nižšího vzrůstu, byla zde
naděje na dobrý výsledek.
Do soutěže bylo přihlášeno
8 jezdeckých dvojic, délka
parkúrové dráhy byla 340
m, na jezdce čekalo 8 skokových překážek a limitovaný čas byl stanoven na
58 sekund. Protože však
Lucka není oficiálně změřena, byla zařazena mezi
vyšší koně, bohužel jsme
tento rozdíl zjistili až po
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závodu a na nějaký protest bylo
pozdě. Z tohoto
důvodu musela
Lucka absolvovat
vyšší skoky, což
se u předposlední
překážky projevilo odmítnutím a časovou ztrátou,
která se už nedala dohnat. Do té
doby jely obě dvě skvěle a průběžný čas by je jistě zařadil do středu startovního pole, bohužel tímto odmítnutím obsadily čestné 8.
místo a i když se nám po skončení
závodu pořadatelé omluvili, závod
už zopakovat nelze. Prostředí i zázemí, které Zemský hřebčinec nabízí, je však ohromující a pro nás
byla samotná účast další velkou
zkušeností.
Na jaře se opět zapojily do soutěží děvčata Mackovy. Tentokrát
se výprava dne 13.4.2019 rozjela
sbírat zkušenosti do Boškůvek
u Vyškova, kde se konaly jarní
hobby závody jak v drezuře, tak
ve skocích. Trenérka Jindřiška
Poláčková se nakonec rozhodla,

že Martina s Gejšou pojede pouze skoky, a tak se drezúrní úloha tentokrát vynechala. Šárka se
s Luckou přihlásila na základní
výšky 40 a 60 cm. Martina a Gejša pak na základní výšku 40 cm
a podle toho, jak dopadnou, se pokusí o výšku 60 cm. Opět se jelo
v hale, což bylo vzhledem k prudkému ochlazení, větru a dešti
velká výhoda. Na základní výšce
čekalo pět dvojic, takže jsme doufali, že bychom brali alespoň jednu medaili. Nakonec se podařilo
vybojovat Šárce s Luckou 1. místo a Martině s Gejšou 2. místo.
I když zde bylo málo závodníků,
takový úspěch se nedal předvídat.
A v naší výpravě zavládla euforie
a radost.
Naladěni na vítěznou vlnu se
i Martina s Gejšou přihlásila na skoky o výšce 60 cm,
kde bylo jedenáct soutěžních
dvojic a konkurence tak byla
mnohem větší. Šárka zjistila, že Lucka má problémy
s přední nohou na tvrdém
povrchu a rozhodovala se,
zda vůbec do tohoto závodu
nastoupí. Na závodní dvojice čekala trať dlouhá 270 m
s limitem 42 sekund. Tempo
bylo docela svižné a Lucka
si s tratí poradila bez chyby, ale chyběla jí větší jistota
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i rychlost, a tak si vyjely sympatické 8. místo. Martina s Gejšou
nastoupila jako poslední a mohla jen překvapit. To se také stalo
a výborná jízda, dobré vedení kobylky a dobře připravená trať vynesly krásné 4. místo a umístění
mezi TOP 5 dekorovanými jezdci.
Samozřejmě měla Jindřiška Poláčková radost z toho, že Gejša ve

V

celku s rozpor uplnými
dojmy jsem se na první jarní
den roku 2019 vracel z nejmenší
obce okresu Hodonín - Malé Vrbky. Na srdci mě blažila vzpomínka
na soustředění, s jakým čtvrtina
této obce poslouchala vzpomínání na horňácké houby, které bylo
v penzionu U Vavříků. Stejné to
bylo i ve škole v Kuželově, kde žáci
2. stupně poslouchali podobnou
tématiku. Co bylo rozdílné, nebyla
pohostinnost, protože z logických
důvodů se ve škole ”to najlepší
z modrého ovoce” nehodilo nabízet. Dospělým se tak, na závěr
této besedy, podával, podle mne
i podle prázdných „v ylízaných
taléřků“, velice zajímavý pokrm
– hubový perkelt. To byla vlastně
hustá hřibová omáčka dochucená červeným kořením. Takže asi
jedinou pochybností autora tohoto
průvodce růstu hub na Horňácku
po celý rok bylo, jestli se mu podařilo vystihnout ty správné momenty a druhy.
Vážnost a důstojnost tomuto
podujatiu dodal v úvodu starosta obce Igor Vavřík. Ten přivítal
nejen starostku Vacenovic Janu
Bačíkovou, ale i místostarostu Ratíškovic Radima Šťastného a bývalého velického starostu Jiřího
Pšurného. Poté přiblížil téměř celý
projekt ”Genus loci Horňácka”
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svém prvním skokovém závodu na
této výšce nezaváhala a dokázala
se probojovat mezi oceňované dvojice.
Návštěvníci MINI Farmy se mohou přijít podívat na nové přírůstky anebo na jezdecké dovednosti
členů oddílu. Tréninky probíhají
individuálně a nepravidelně, proto je dobré se předem domluvit.

Každopádně nás letos čeká ještě
několik hobby závodů a ambice
jsou v příští sezóně již vyšší, a to
nastupovat do oficiálních závodů ČJF. Potenciál a předpoklady
k tomu jsou. Nejbližší akce, která
členy jezdeckého oddílu čeká, jsou
hobby závody ve Bzenci, tzv. „jízda
čarodějnic“.
Martin Macek

Horňácká hribová mozaika
Antonín Vrba.
Na začátku odborného výkladu
se představil autor s tím, jak se
k různým informacím o houbách
a proč vlastně dostal. Prozradíme
to i čtenářům - bylo to kvůli filatelistickému tématu Houby a jejich
význam v přírodě a využití lidmi.
To by bylo delší psaní, a vrátíme
se proto k problematice, a to houby na Horňácku.
Díky své poloze se tento kraj vyznačuje ohromným houbařským
potenciálem. To proto, že tam roste spousta teplomilných druhů,
které jinde v republice nerostou.
Kvůli tomu do této oblasti mnohokrát zavítali významní nejen
brněnští mykologové. Namátkou
jmenuji RNDr. Vladimíra Antonína, Aloise Vágnera, J. W. Jongepiera či nejnovější kometu houbařského nebe Romana Maňáka.
Když k tomu připočteme Jiřího
Polčáka a třikrát pořádané Jarní
houbařské setkání českých, moravských a slovenských mykologů - to poslední bylo v roce 2017
Na Mlýnkách, tak vidíte, že zájem
o houby v této lokalitě je ohromný.
Nakonec to dokazuje i historie.
Velický Urbár uvádí pronájem lesa
za účelem sběru ”hubek” (lanýžů)
v roce 1896! A je zajímavé, že tato

labužníky ceněná houba se dodnes na Velicku nachází. Byla také
přiblížena i cena těchto ”černých
diamantů”, která se pohybuje kolem 1000 eur za 1 kilogram. Jako
rarita bylo uvedeno, že zatím nejdražší bílý lanýž byl vydražen
na 330 000 US dolarů, což je asi
8 400 000 korun českých.
Na Horňácku rostou i muchomůrky císařky - údajně v antickém Římě v y važovány zlatem.
Také zákonem chráněné hřiby
královské i borové, což jsou jedlé
houby, i jejich bratranec hřib satan, ten je také chráněný, i když je
jedovatý, o čemž svědčí jeho lidové jméno ”bliják”. Účastníci mohli
zhlédnout i fotografii palečky zrzavé, což je nález evropského formátu Romana Maňáka. Byla připomenuta i story o prvonálezu hřibu
Dupainova. Nedílnou součástí tohoto povídání byla i prevence, byly
připomenuty jedovaté muchomůrky tygrované i její dvojník muchomůrka růžovka ”masák”. I naše
nejjedovatější houba muchomůrka zelená, která způsobuje nejvíc
smrtelně jedovatých otrav.
Nebylo to povinné, ale všichni
účastníci vyplňovali test ze znalosti hub a pět šťastlivců si odnášelo domů houbařské atlasy. Mezi

Strana 29

nimi byl i bývalý starosta ze slovenských Voděrad JUDr. Marek Turanský. Celé toto povídání bylo provázeno
promítáním fotografií renomovaného mykoikonografa Ladislava Špety a také podáváním ”zkapalněného
slunka” přivezeného zástupci obcí z Dolňácka.
Takže všichni přítomní i organizátoři - díky a snad se podaří i druhá část projektu, což by měla být vycházka s odborným určováním v terénu.
Vašek Koplík

V konírně na zámku
začínáme s kočárky

Z

i m n í mez idobí z ase uběhlo jako voda, filmaři v březnu
natočili na zámku scény Poslední aristokratky a první víkend
v dubnu mohla zámecká konírna oficiálně zahájit sezónu 2019.
Informační místo Mikroregionu
Nový Dvůr se na své návštěvníky
opět připravilo po všech stránkách – stálou výstavní částí věnovanou našim krojům a tradicím,
naučně-zábavnou částí pro děti
i dospělé, pohádkovým zákoutím
s drakem, dětským koutkem pro
nejmenší, barokním brodem s koníky, obchůdkem s místními výrobky a propagačními materiály
mikroregionu, jeho obcí a regionu
Kyjovského Slovácka a okolí. A už
tradičně připravily pracovnice konírny úvodní výstavu – tentokrát

POZVÁNÍ

výstavu části sbírky kočárků paní
Zdeňky Mičkové z Malé Vrbky na
Horňácku. V její bohaté sbírce je
nejstarší „košiňák“ z roku 1957
odpérovaný osmi pružinami, v té
době Mercedes mezi kočárky. Téměř každý kočárek je s panenkou
v peřince, dečky na kočárcích jsou
vyšívané vzory a technikou té které doby. Přes kočárky se přenesete
do let hodně i nedávno minulých.
Přijďte se podívat, určitě potěší
i vás.
Konírna je i letos otevřena stejně jako zámek, tj. od úterý do neděle, od 10 do 17 hodin. Aktuality,
fotky nebo kontakty najdete na
Facebooku nebo u paní Lucie Vlčkové, tel. 778499946.
PS: Pokud máte doma staré
věci, které je vám líto vyhodit, ale

nemáte pro ně místo nebo využití,
nabídněte je do konírny. Předem
děkujeme!
Vlaďka Motlová

Vytroubená Celula New York
5. června zavítá do Ratíškovic jazzová legenda hudebník, skladatel a malíř Ladislav Déči – Laco Deczi. Více jak 50 let je výraznou muzikantskou osobností, která se
stala na československé jazzové scéně průkopníkem hard bopu. Po angažmá v legendárním SHQ Karla Velebného si založil vlastní
kapelu Celula a po emigraci do USA obdobnou kapelu Celula New York. Více se o tomto
vynikajícím trumpetistovi můžete dozvědět
v „Totálně vytroubeném mozku“ (Brno, 207
stran, k dispozici v naší knihovně) nebo na
vlastní uši a oči ve Spolkovém domě, v den
výše uvedeném v 19 hodin. 		
					

Inzerce

RŠ

Koupím rod. dům v okolí Hodonína,
k rekonstrukci.
Nabídněte na tel. 604 124 590.
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Hledám ke koupi byt v Hodoníně
nebo okolí. Prosím nabídněte.
Tel. 604 590 643
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Tříkrálová sbírka

Z

ačátkem roku už po devatenácté vyšli koledníci do
ulic našich obcí, aby předali poselství o narození
Božího syna. Lidem popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a připojili také prosbu
o příspěvek pro potřebné lidi, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či nešťastných okolností často převažují těžké chvíle
nad těmi radostnými.
Děkujeme všem, kteří jste
do zapečetěné pokladničky s logem Charity přispěli.
V obci Ratíškovice se v roce
2019 vybralo 116.556,- Kč.
Jitka Koperová,
za Oblastní charitu Hodonín

Připravujeme

květen

květen – červen 2019

5. 5. Regionální přehlídka Zpěváček Slovácka, dětská soutěž ve zpěvu pro děti do 10 let.
Začátek 1500 hodin, Spolkový dům Ratíškovice
8. 5. Pochod kolem Ratíškovic, start od 700 hodin. Trasy pěšky i na kolech.
Start Sportovní areál Baníl Ratíškovice.
12. 5. Den matek, 1500 hodin, Spolkový dům Ratíškovice, vystoupení souborů
a hudebních skupin
15.5. Vernisáž fotografií na ochozu velkého sálu Spolkového domu Ratíškovice.
Fotografové ze Skalice.
16. 5. Slavnostní otevření cyklostezky Ratíškovice - Hodonín
25. 5. 20. ročník Zpívání pod Náklem, setkání mužských a ženských sborů
v areálu vinných sklepů na Slavíně v Ratíškovicích, 1730 hod.
27. 5. Koncert žáků ZUŠ Ratíškovice.

červen
5. 6.
6. 6.
13. 6.
19. 6.

Laco Deczi 1900 hodin, Spolkový dům
Malování ornamentů, letní parket Baník Ratíškovice, 1600 hodin
Koncert ZUŠ
Den pro Afriku, Spolkový dům

červenec

5. 7. Cyrilometodějská pouť na Nákle
6. 7. Taneční zábava skupina Generace, pořadatel SDH Ratíškovice
14. 7. 51. mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice				
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Janek Vajčner ve středu 8. 5. 2019 od 1000 hodin v Ratíškovicích
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