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B

ročník 25 číslo 3

2019 cena 20 Kč

Společně proti
leukémii 2019

enzínková sbírka je
společná huma nitární akce Junáka
– českého skauta a Nadace
pro transplantace kostní
dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi
krvetvorby. Sbírka probíhá na čerpacích stanicích
po celé České republice.
Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají
okna a řidičům podávají
informace o činnosti nadace a možnostech pomoci.
Ti jim za to můžou vhodit
dobrovolný příspěvek do
zapečetěné kasičky.  
U nás v Ratíškovicích
se sbírka konala ve dnech
7. až 9. června a zapojily
se všechny tři místní oddíly: Tuláci, Squaw a Trojka. Sbírka se
u nás koná již každoročně, letos
poprvé všechny tři dny víkendu,
každý den od 8 do 16 hodin. Počasí bylo vesměs přívětivé, většina
řidičů taktéž.
Celkem jsme umyli okna na
321 autech (pátek 98, sobota 113,
neděle 110), ale toto číslo není faktický počet přispěvatelů, vzhledem k tomu, že velký počet lidí
pouze př ispěl a nechtěl umýt

okno, či na benzínce autem vůbec
nebyli.
Letošní celková vybraná částka
činí 19 928 korun (loňský výtěžek
byl 16 616 korun). To je opravdu
velká částka, která poputuje na
dobrou věc a všem, kteří se do
sbírky zapojili či přispěli, srdečně
děkujeme!
Všechny fotky z akce jsou na
stránkách:
www.junak-ratiskovice.cz
Martin Macek – Bob
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OBEC

Rada obce č. 13
ze dne 29. 4. 2019
Rada obce:
- rozhodla o přijetí dvou zaměstnanců do pracovní čety obce,
- rozhodla o zpracování projektové
dokumentace cyklostezky Dubňany – Ratíškovice,
- rozhodla o zpracování hlukové
studie v lokalitě  Jezérko,
- rozhodla o zpracování projektové
dokumentace na vybudování nových chodníků v obci,
- rozhodla o finanční podpoře Oblastní charity Rajhrad a Centra
pro dětský sluch Tamtam,
- jmenova la m ístosta rost u
PhDr. Radima Šťastného členem
představenstva Bytového družstva RABYD,
- schválila výsledky hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice a MŠ
a ZŠ Ratíškovice za 1. čtvrtletí
2019,
- projednala administrativu výběrového řízení na provozovatele Restaurace Sport,
- rozhodla, že akci „Místní komunikace Krátká“ bude realizovat
firma Swietelsky stavební s.r.o.,
která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s podpisem Dodatku
č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi
Českou zemědělskou univerzitou
Praha a Obcí Ratíškovice.
Rada obce č. 14
ze dne 13. 5. 2019
Rada obce:
- schválila darovací smlouvu mezi
Obcí Ratíškovice a Ing. Františkem Příkaským ve věci finanční
podpory rozvoje folkloru v obci,
a to ve výši 220 000 Kč,
- schválila příkazní smlouvu mezi
Obcí Ratíškovice a MCI SERVIS
s.r.o. ve věci zpracování žádosti
o dotaci na protipovodňový monitorovací, varovný a informační
systém v obci,
- rozhodla o úpravě dopravního
značení v ulici Sportovní,
- rozhodla o obnově nátěrů sloupů
veřejného osvětlení v obci,
- schválila Dodatek č. 1 ke smlouStrana 2

Rada obce...
vám nájmu bytů mezi Bytovým
družstvem RABYD a Obcí Ratíškovice,
- projednala na základě doporučení stavební komise stavební záměry občanů,
- rozhodla o přemístění kamery
z ulice Dědina do areálu Baník
Ratíškovice,
- rozhodla o tom, že stavební dozor při výstavbě inženýrských sítí
v lokalitě U Jezérka  bude zajišťovat Ing. Radomír Prokeš,
- byla informována o záměru firmy
Agropodnik a.s. o rekonstrukci
hal drůbežárny, což patrně vyvolá změnu hygienického ochranného pásma, což souvisí se změnou
územního plánu obce,
- se seznámila s výsledky rozborů vody z nádrže Hliník a rozborů
rybí tkáně,
- stanovila provozní dobu a ceník
Muzea ve vagonu.
Rada obce č. 15
ze dne 27. 5. 2019
Rada obce:
- souhlasí se zpracováním pasportů místních komunikací a dopravního značení, inženýrských
sítí a rozvoje turistického ruchu
z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu,
- nesouhlasí z důvodů finanční
náročnosti s rozšířením kamerového systému v obci,
- odmítla nabídku na prezentaci
obce v regionální televizi,
- seznámila se s podmínkami dotace na výstavbu sociálních bytů
z MMR ČR,
- zabývala se stanovením výše nájemného v tělocvičně ZŠ,
- rozhodla, že rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Baník Ratíškovice bude zahájena ještě v letošním roce,
- souhlasí s prodloužením licence
ESET Sekure Office na 3 roky,
- souhlasí s pronájmem travnatého hřiště pro JSDH Ratíškovice za
účelem konání hasičských soutěží,
- rozhodla o instalaci časových
spínačů na osvětlení tenisových

kurtů v areálu Baník Ratíškovice,
- rozhodla o výmalbě pokojů ubytovny na krytém plaveckém bazénu,
- souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
smlouvě o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do
elektrizační soustavy mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o. a společností Eneka s.r.o.,
- seznámila se s průběhem přípravy obecně závazné vyhlášky o rybaření,
- vzala na vědomí průběh revize
Katastrálního operátu v k.ú. Ratíškovice,
- vzala na vědomí informaci o prodloužení délky administrace projektu vzdělávání MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu
- rozhodla o finanční spoluúčasti obce na vydání knihy mapující 130 let činnosti ratíškovických
hasičů,
- vzala na vědomí založení nového kroužku Zpěváček při ZŠ a MŠ
Ratíškovice.
Rada obce č. 16
ze dne 10. 6. 2019
Rada obce:
- souhlasí s navýšením rozpočtu
pro JSDH Ratíškovice z důvodu
nutnosti zakoupení nových kompatibilních radiostanic,
- rozhodla o geometrickém zaměření ulic, v nichž mají být vybudovány nebo rekonstruovány chodníky,
- rozhodla o vyčistění   ucpaných  
dešťových vpustí na místních komunikacích,
- na základě doporučení stavební
komise projednala stavební záměry občanů,
- schválila výsledek hospodaření
Baníku Ratíškovice, s.r.o. za rok
2018,
- projednala nesrovnalosti zastavěných ploch budovy České pošty
v Ratíškovicích,
- souhlasí s podpisem smluvy mezi
Obcí Ratíškovice a společností Cetin ve věci zřízení služebnosti na
nově realizované cyklostezce Ratíškovice – Hodonín,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

- seznámila se s revizní správou
stavu hracích prvků na dětských
hřištích,
- vzala na vědomí informace ze
sněmu Svazu měst a obcí ČR,
- projednala administrativu financování a výstavby cyklostezky vedoucí po hraničkách ze státní silnice na Milotice na Náklo,
- seznámila se s podmínkami
dotačního titulu Výstavby, který
vyhlásilo MMR ČR a je určen pro
výstavbu nájemního a sociálního
bydlení.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Šarmantní to žena...

D

ědinú na začátku května
za zněl umíráček
- z vóni l, z vóni l
a z vóni l, ja koby
věčně. ANO, „zvon i č k a“ M a r u n a
rozhodla dobře. To
delší zvónění paní
F r a nt i š c e S E D LAČÍKOVÉ přímo
k jejímu úžasnému furt nastrojení
a životní statečnosti patřilo. Jak
ale napsat o paní
Fa ny nc e k r át k ý
článek (jak mně
radívá „můj učitel
Palis“ -   to si lidé
víc čtú). O tak hustě - naplněném
a zároveň nelehkém žití, jež bylo
až do konce plné
p omo c i ně komu
v něčem.
Ztratila dvě děti, syna Jožku
a vnučku Markétku od zesnulé
dcerky Gábinky vychovávala od
7 let, to je bez zbytečných slov
o statečnosti jasné. Většina dalších roků žití byla z „jednej výplaty“, nikdy si nestěžovala, jak
kdyby nebylo na co. Jestli v kroji,
či „v civilu“ vždy šla se šarmem
a ten nechyběl nikdy! Uměla sa
vždycky nastrójit - pěkný kabát,
vhodná šála, klobouk, botky na
podpatku a když to bylo o kroji?
Jak to nejlépe popsat… Paní Fanynce nikdy nebylo zatěžko sa do
kroja nastrójit, a to co nejvhodněji. Horko nehorko, přes nepřízeň
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jakoukoliv – vždy
v sobě nesla na
odiv naše Ratíškovice, naše zvyky, zněl její krásný
druhý hlas, dopln ě ný ú s m ě v e m ,
který nevynechávala. Myslím, že
pro ka ma rádk y
ze souboru Robky
ze Séčky byla tím
hnacím motorem,
jak ve své řeči na
rozloučenou pěkně řekla vedoucí
soubor u Fa ny nk a Zuba l í ková.
V kostele, v místě
posledního rozloučení, byly k její poctě čtyři prapory,
které se skláněly
před ní, před jejím
životem. Úcta vševypovídající.
Rodiče paní Fanynky své děti vychovávali nejen
k lásce k lidem, našemu kroji,
ale hlavně to byla hluboká láska
k Bohu, která v rodině život řídila
a jistě paní Sedlačíkové celoživotně vlévala sílu. KRÁLOVNOU paní
Fanynky byla Panna Maria. Do
MEDŽUGORJE za ní jezdila každý rok - nespočítaněkrát, naposledy to bylo 13. října loňského roku!
Už jako malá „nosila Pannu Marii“ a v r. 1990 obnovila tento starý
uctivý zvyk v Ratíškovicích. Úklid
u kapličky Panny Marie na Rúdníku byl léta letoucí její, a to týden,
co týden a také úplně do nedávna. Tříkrálové sbírky v obci? Byla

účastna od prvozačátku, co v naší
republice začaly. Splnila dávné
přání tatínka a svůj sen, aby bylo
v našem kostele Pražské Jezulátko. S Robinem Moravčíkem Jezulátko v Praze zakoupili jako DAR
od nich pro nás všechny. Děkujeme zpětně ze srdce oběma, paní
Fanynce na obláček. Nesmím zapomenout na její aktivity v organizaci KDU-ČSL a Orla - výstavy
betlémů, panenek, „krojové“ burzy
- všude tady „na čele“. Rovněž tak
její účast snad na všech „púťách,  
primiciách, co se v okolí konaly,
a to uctivě v kroji. Další Františčiny neuvěřitelnosti - věrnost bílému plášti, dělala v nemocnici,
opatrovala potřebné a v důchodovém věku? Byla „chodícím hospicem“, jak to dobře vystihla vedoucí
Robek a její pedikúry… aj třeba na
kole stařenkám ve Vacenovicích,
pořád někomu. Její dar zpívání
tak tím ukončím moje „chvalozpívání“ o té, která mně byla lidsky
velmi blízká a která byla mým
vzorem ve „strójení sa“. (A sem patří i DÍK za všechny pěry „s kuřincama“ k mým narozeninám.) Její
krásný hlas opěkňoval nejen Sbor
pro občanské záležitosti, byl to
i soubor Příkopky, který ji potřeboval. 18 let byla členkou souboru
Robek ze Séčky, a to až do čtvrtého májového dne tohoto roku.
Její KRÁLOVNA Panna Maria si ji
k sobě nemohla povolat jindy než
v tento mariánský měsíc, jistě se
mnou souhlasíte.
A to ve věku dožitých krásných
80 let.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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POLICIE

Z deníku obecní policie

DUBEN 2019
10. 4. P ř i j e t í o z n á m e n í
v 8:05 hod. od PČR Dubňany, že
potřebují poskytnout součinnost
v ul. Školní, kde se ozývá volání
o pomoc. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že pan XY
upadl na zem a nemůže vstát, dále
má tržnou ránu na hlavě, a proto
hlídka OP na místo přivolala RZS.
11. 4. Přijetí oznámení v 18:10
hod., že v lese mezi Ratíškovicemi a Hodonínem byl nalezen minometný granát. Hlídka OP po
příjezdu na místo provedla zabezpečení místa nálezu a celou zále-

Z OBCE

T

žitost oznámila PČR. Hlídka OP
vyčkala na místě na příjezd PČR
a dále spolupracovala s PČR.
KVĚTEN 2019
22. 5. Posk y tnut í součinnost i
PČR Dubňany při záchraně života
v ulici Řádky.
24. 5. Přijetí oznámení od PČR
Dubňany v 19:50 hod., že v lese za
střelnicí se nevhodně chová mládež. Po příjezdu hlídky OP bylo
zjištěno, že se zde koná narozeni-

nová akce mladistvých. Hlídka OP
celou záležitost zdokumentovala
a poté mládež poučila o lesním zákoně a následně ji z místa vykázala.  
Přijetí oznámení ve 23:50 hod.
od paní XX v ul. Posvátná, že potřebuje naši součinnost při vykázání osoby z jejího domu. Po příjezdu OP i PČR Dubňany na místo
určení hlídka OP poskytla PČR
součinnost po celou dobu jejího
úkonu.
TF & PK

Cykloprovoz na cyklostezce
zahájen

olik let očekávaná cyklostezka
do Hodonína (tedy jenom na
Pánov) byla konečně otevřena. Na
13 let administrativy, kdy se směňovaly pozemky, vytyčovala trasa, kreslila projektová dokumentace a sbírala potřebná povolení
a razítka, navázalo kácení dřevin
a 90 dnů stavebních prací. Dílo
bylo završeno, zkolaudováno a 16.
května v 15 hodin za přítomnosti
všech, kdo měli s cyklostezkou co
dočinění, požehnáno a spuštěno
do cyklistického provozu. Poznamenejme ještě, že celkové náklady
za 3,7 kilometru cyklostezky (zahrnující všemožné poplatky, vynětí z lesního fondu, platby za posudky, projektové dokumentace,
odstranění stromů a kořenů a samotnou výstavbu) dosáhly výše 30
milionů korun. Poděkování tak
patří těm, kdož se o dílo zasloužili,
především pak těm, kdož dílo financoval, tedy Státnímu
fondu dopravní infrastruktury, Městu Hodonínu, Jihomoravskému
kraji a Obci Ratíškovice.
RŠ
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Hrubopolní cesty

P

o zimní odmlce byly počátkem května opětovně zahájeny práce na
zpevňování vinohradnických cest. Tentokráte došlo na první cestu
do vinic u Grzmalového sklepa. Jako stavební materiál byla použita
opět betonová drť z našeho Komunálu a kina. Práce opět prováděla
firma Likol s.r.o. Součástí díla bylo i odstranění betonových panelů
u svodnice a náprava výškových poměrů v této části tak, aby přes
svodnici mohly projíždět naše tékáčka s disky či postřikovači plynule
a bez zadrhnutí.  Jak se ukazuje, nejen tichá voda břehy mele, ale i ta
divoká, přívalová. Takže po červnových bouřkách, bude nutno některá
místa zpevněných cest v našich vinohradech opravit. Ukazuje se, že je
nanejvýše žádoucí, aby si někteří vinohradníci zatravnili úvratě, neboť
při masivních deštích je z vinic odnášena úrodná zemina a navíc proud
narušuje povrchy cest.
RŠ

Alespoň někde
konec klopotání

S

vrcholem jara, tak jako loni, opět nastoupili pracovníci Správy
a údržby silic JMK, závod Hodonín na některé naše místní komunikace. Tentokráte místo vysprávky nejvíce hrbatých a vydrolených míst
se zaměřili na výměnu klopotajících kanalizačních deklů v ulici Vrbky
a na zapravení míst, kde byly v minulosti asfaltové silnice otevřeny
v důsledku výměny vodovodních šoupátek či vybudování nových přípojek. V některých místech tak byly ztížené dopravní podmínky, nicméně
šlo jen o dočasné obtíže, které byly vykoupeny plynulejší nedrkotající
jízdou.
RŠ

P

„Krátká“ asfaltová

o několikaletém administrativně-byrokratickém martyriu byly v měsíci dubnu zahájeny stavební práce na
vybudování nové zpevněné místní komunikace s asfaltovým povrchem v ulici Krátká, tedy cesty za masnou
a květinářstvím. Položení dešťových vpustí, betonových
obrub, kamenné drti s cementem je již provedeno. Teď se
jen čeká na volnou kapacitu asfaltoven a příhodné počasí. Práce provádí firma Swietelsky Stavební s.r.o. a dílo
je plně financováno z rozpočtu obce.  
RŠ

Zkamenělá „Mlýnská“
a srovnaná „Příční“

O

d dubna probíhaly na „Mlýnské“, tedy na cestě od zámečnické dílny na Rohatecké k Panence Marii, zemní a následně stavební práce, které byly ukončeny
v měsíci červnu. Lesní cesta je zpevněna kamenivem různých frakcí
tak, aby měla únosnost pro provoz těžkých lesních strojů. Stavba byla
z 80% spolufinancována Státním zemědělským intervenčním fondem,
za což mu patří poděkování. Souběžně s tímto dílem dodavatelská firma Swietelsky Stavební provedla i opravu výtluků a srovnání hrbolů
na asfaltce Příční, a to v úseku od Býkárny po křížení s novou zpevněnou Mlýnskou.					  		  RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019
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Přístavba ZŠ opět na bedně

J

estliže v měsíci dubnu obdržela
přístavba základní školy v soutěži
Dřevostavba roku 2019 druhou cenu
odborné poroty, a to v kategorii dřevěné konstrukce, pak o měsíc později
získala opět druhé místo, a to v soutěži Stavba Jihomoravského kraje
2018 v kategorii Stavby občanské
vybavenosti. Ocenění dozajista potěší, nejdůležitější však je, aby přístavba sloužila svému účelu, tedy
aby naši školáci odcházeli ze školy
náležitě vybaveni pro svůj osobní
i profesní život.
RŠ

Za vodu pro lidi

V

letošním roce vznikl spolek
„Za vodu pro lidi, z.s.“. Spolek
byl založen z iniciativy některých
starostek a starostů a bývalé starostky Moravského Písku Hany
Habartové, která je jeho předsedkyní. Hlavním heslem spolku je
„Chraňme naši vodu, voda je život!“. Spolek podporuji, a pokud
má zájem někdo o jeho činnost,
nahlédněte na www.zavoduprolidi.cz nebo www.facebook.com/zavoduprolidi. Můžete se přidat!
Já jsem kromě těchto stránek

nahlédla do Obchodního rejstříku
firem a hlavou mi teď běží různé
souvislosti… Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k těžbě štěrků v blízkosti našeho zdroje
bylo vydáno firmě Jampílek s.r.o.
Dobývací prostor byl schválen Obvodním báňským úřadem Brno
firmě České štěrkopísky s.r.o. Beton se dělá ze štěrků a výrobcem
betonu jsou mj. i AGP beton s.r.o.
a Betonárna Horní Počernice.
U všech těchto firem je pan Jampílek uveden jako člen statutární-

ho orgánu, jednatel. U firmy AGP
beton od 1. 9. 2017. U firmy AGP
beton byl 15. 9. 2017 vymazán
v obch. rejstříku 100% společník
Agrofert a.s. a téhož dne zapsán
100% společník České štěrkopísky. Nějak se mi hlavou honí různé výklady těchto souvislostí či
náhod. Určitě však z nich není vidět veřejný zájem a už vůbec ne
o vodu.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Co řeší senátorka
Anna Hubáčková?

N

a podzim v roce 2016 jsem se stala senátorkou za Hodonínsko, volební obvod č. 79. Náplní mojí práce není
jen samotná tvorba legislativy a dohlížení a opravování
zákonu, ale také mnoho různorodých činností jak v Senátu v Praze, tak především v mém regionu na Hodonínsku
a Kyjovsku.
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B

ěhem
uplynulých
dvou
a půl let ve funkci senátorky jsem se po legislativní stránce
velmi aktivně věnovala zákonu
o obcích, vodnímu zákonu, zákonu o zpracování osobních
údajů, volebnímu zákonu a na
konci roku 2018 novele zákona
o insolvencích. Tato novela zákona byla velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit institut oddlužení více dlužníkům, kterých
je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit
vstupní podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem se zpravodajkou k této novele v Senátu a byla
jsem pověřena novelu projednat
i v Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo velmi emotivní, ale
změna byla přijata. Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších
změn uvedu především zkrácení lhůty insolvenčního řízení na
5 let, u důchodců a zranitelných
osob (invalidita II. a III. stupně) na
3 roky a pokud dlužník vynaloží
veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů, může být od dluhů
osvobozen, i když uhradí jen minimum. Pro tisíce dlužníků se tak
otevírá cesta k oddlužení a šance na druhý životní start. A přede mnou stojí další výzva: jak legislativně pomoct mladým lidem,
kteří vstupují do života s exekucí
na dluhy, které často způsobili nezodpovědní rodiče.
V současné době se věnuji novele stavebního zákona. Předkladatelem je sice ministerstvo
pro místní rozvoj, ale zpracovatelem předlohy záměru je hospodářská komora. To je možná poprvé,
co návrh zákona nezpracovávají
legislativci, ale privátní právníci. Už to vzbuzuje obavy, komu
na míru je zákon ušitý. Jistě, se
základní ideou, tedy urychlením
a zjednodušením řízení lze souhlasit, nikoli však se způsobem
provedení. V předložené verzi vůbec nejde o ochranu občana a veřejného zájmu. Stavební řízení se
občanovi naopak hodně vzdaluje!
Zřizuje se totiž nový model úřadů.
Navrhuje se zřízení samostatného nejvyššího stavebního úřadu
se sídlem v Praze a v krajských
městech budou základní stavební
úřady, které budou mít své pobočky někde v území. Zda ty pobočky
budou tam, kde dosud, nebo jen
v městech s rozšířenou působnosRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

tí, a jaké budou mít pravomoci, to
se zatím neví. Nebudou však součástí stávajících městských úřadů.
Je pro mne divné, že se zatím ani
neví, kde bude občan svou žádost
o stavební povolení dávat, kdo o ní
bude rozhodovat, ale tvrdí se, že
to povede ke zjednodušení řízení!
Kolik nás takový pokus bude stát,
to už není jasné vůbec!
Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: „Nenechám vás na
suchu!“, a snažím se pro to udělat maximum. Nejvíce času věnuji stěžejní kauze v mém regionu:  
„Ochrana pitné vody prameniště Bzenec-komplex vs. těžba
štěrkopísku v Moravském Písku.“  Tento konflikt veřejných zájmů těžby štěrkopísku a ochrany
pitné vody trvá od roku 2004 až
do současnosti. V roce 2018 byla
tato kauza projednána v rámci petice na veřejném slyšení v Senátu
PČR, který jednoznačně podpořil
ochranu pitné vody a závěrem ve
svém usnesení doporučil učinit
veřejnou oponenturu k podkladům tohoto případu, na což Ministerstvo životního prostředí ČR nereaguje a snaží se tomu vyhnout.
Na můj dotaz ohledně veřejné
oponentury pan ministr Brabec
odpověděl, že veřejná oponentura
probíhá tím, že běží další správní řízení, kde můžeme uplatňovat připomínky k předkládaným
posudkům, podkladům a návrhům. To jistě ano, ale bohužel
v nich nikdy nedochází k ověření
pravdivosti ani posudků předložených v rámci procesu posuzování vlivu Ministerstvu životního
prostředí ČR ani k přehodnocení
posudků z hlediska klimatických
změn a vlivů dlouhodobého sucha. V současné době již o těžbu
štěrkopísku nežádá firma Jampílek, ale firma České štěrkopísky,
která celý záměr převzala. Této
firmě v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad v Brně rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru.
Nemůže nás v žádném případě
uklidnit věta, že jde pouze o administrativní stanovení čáry v mapě!
Naopak! Tímto rozhodnutím se již
otvírá prostor pro žádost o těžbu!
Co musíme ještě udělat? Odvolání
proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno byla podána.
Český báňský úřad zatím v dané
věci nerozhodl, a pokud vyhoví

žadateli o těžbu, musí být podána žaloba k soudu. Na to se obce
zastoupené Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s. připravují. Občanům není lhostejné to, jakým
směrem se tato kauza ubírá. Je
pro ně zcela nepochopitelný postoj
Ministerstva životního prostředí
ČR, které zůstává na svém tvrzení, že těžba není pro pitnou vodu
rizikem. Společně s Vodovody
a kanalizacemi Hodonín a.s., obcemi v mém regionu, budu v boji
o vodu aktivně pokračovat, a to
všemi dostupnými prostředky!
Dále se snažím obcím v mém
regionu aktivně pomáhat koordinačními jednáními ve věci
přípravy a realizace výstavby
dálnice D55, a to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice
D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt, který povede nejen ke zlepšení života obyvatel, ale především ke zlepšení
bezpečnosti a zrychlení dopravy
v daném úseku.   Mou snahou je
napomoci urychlení procesu přípravy projektu a jeho realizaci.
V Senátu se mi podařilo uspořádat dva odborné semináře a pět
výstav. Náš region tak mohla reprezentovat paní Ludmila Kováříková se svojí uměleckou keramikou, dále slavné fotografie
stařenek v krojích paní Líby Taylor
pod názvem Víchernice, mizející
parádnice Moravy a umělecké fotografie skupiny KONTAKT. Domov Horizont v Kyjově prezentoval
výrobky svých klientů a pan Michael Pavlovský svá dřevěná umělecká díla v rámci výstavy Hravé
umění.
Je mi ctí můj region každoročně
reprezentovat v ratíškovském kroji v rámci krásné akce Krojované
slavnosti v Senátu, kde vystupují
lokální soubory regionů a stejně
tak jsem pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci Kulturního
léta v Senátu např. soubory z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic.
Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady žákům a studentům
z mého regionu.
V letošním roce jsem měla tu
čest reprezentovat Českou republiku na zahraniční cestě v rámci delegace s předsedou Senátu
v Ománu. Cílem této cesty bylo poStrana 7

depsat dohodu o letecké dopravě
mezi Českem a Ománem, projednání možnosti zřízení konzulátů,
rozšíření spolupráce obchodních
komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce a výměny studentů
vysokých škol Univerzity Karlovy a Univerzity Sultána Quboose
a také možnosti spolupráce v oblasti nakládání s odpady, čištění
vod, boje se suchem, energetice či

stavbě železnic.
Jak jsem již zmínila na začátku, práce senátorky je velmi různorodá a jsem ráda, že právě mně
jste dali tu důvěru Vás zastupovat
v Senátu PČR.
Se svými problémy se na mě
obrací i občané a setkávám se
s nimi v mé regionální kanceláři
v Hodoníně, Sadová 1688/1. V případě zájmu si schůzku prosím

Jednalo se o události:
22. 2. 2019     
- Požár autobusu Vacenovice
10. 3. 2019
- Odstranění stromů směr Rohatec
22. 3. 2019
- Požár pole Dubňany
20.4.2019
- Požár trávy Vacenovice
24. 4. 2019
- Požár stromu Vacenovice
11. 5. 2019
- Požár dřevníku Dubňany
28.5.2019
- Požár trávy Vacenovice
17. 10. 2019 TC IZS Vracov
30.5.2019
TC ZŠ Ratíškovice

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Zpráva o požární ochraně
v obci a činnosti
SDH Ratíškovice

HASIČI
1. 12. 2018 – 31. 5. 2019
Na základě čl. 2 bodu 3a)
Obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2015 O požární ochraně obce
ze dne 15.6.2015 zastupitelstvo
obce projednává 1x za šest měsíců
stav požární ochrany v obci Ratíškovice.
Za uplynulých šest měsíců došlo k šesti mimořádným událostem a dvěma taktickým cvičením
na úseku požární ochrany.

sjednejte s předstihem, telefonicky
či emailem u mé asistentky paní
Bírešové, email: hubackova.kancelar@gmail.com, tel.: +420 728
667 752. Pro schůzky v regionu
preferuji pondělí nebo čtvrtek, samozřejmě vše dle domluvy. Ráda
se setkám i s Vámi!

Dále jsme provedli šest cvičení na různých budovách v Ratíškovicích
zaměřených na zlepšení taktiky při zdolávání mimořádných událostí.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ratíškovice k dnešnímu dni
čítá 21 členů.
Přehled činnosti SDH za období od 1.12.2018 od 31.5.2019

K

dnešnímu dni členská základna SDH Ratíškovice čítá
134 členů. Máme sportovní družstva mužů, dorostu, mladších
a starších žáků, obzvláště základna mladších žáků se nám v poslední době velmi rozrostla a dělají nám velkou radost, protože se
na závodech umisťují na předních
místech.
V zimních měsících jsme se věnovali údržbě výstroje a výzbroje
a opravě budovy hasičské zbrojnice.
Dále jsme upravovali zázemí
pro sport na FK Baník Ratíškovice.
Pořádali jsme tradiční Hasičský
ples, který má u lidí čím dál větší
oblibu.

O Velikonocích jsme stáli čestnou stráž u Božího hrobu.
Na svátek svatého Floriána jsme
měli mši svatou v kostele v Ratíškovicích a v hojném počtu jsme se
zúčastnili mše svaté v Popudinských Močidlanech.
V měsíci květnu u nás v areálu FK Baník Ratíškovice proběhla
okresní kola ve hře Plamen a požárním sportu.
V červnu proběhla soutěž SDH
Ratíškovice a Memoriál Standy
Vyhňáka.
Dále připravujeme oslavy u příležitosti 130 let založení naší organizace.
SDH Ratíškovice

7. 4. 2019 proběhlo taktické
cvičení SDH Ratíškovice na
Spolkovém domě
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Hasičské cvičení na ZŠ

B

yť byla 12. května neděle, pro
dobrovolné hasiče je tento den
ideální na praktický výcvik a odbornou instruktáž. Nejdříve se
ratíškovická hasičská zásahová
jednotka (respektive osádka nového vozu SCANIA) v počtu 8 mužů
školila pod vedením Ing. Tadeáše
Koplíka v teoretické části, posléze začalo „hořet“ v jedné sklepní
místnosti základní školy, kde jsou
uloženy lavice a židle pro žáky.
Tentokráte bylo domluveno, že si
chlapi zkusí hašení a evakuaci
postižené osoby ze zcela zakouřené místnosti. Aby realizace požadavku hořící místnosti s hustým
dýmem byla co nejvěrohodnější,
požádali jsme o spolupráci Romana Antoše alias DJ Boeinga,
který zapůjčil svůj „smoke machine“ – výkonný kompaktní výrobník umělé mlhy, jenž používá na
diskotékách. Musím říct, že iluze
byla dokonalá – nebylo vidět ani
na krok a i speciální halogenová
svítidla dým téměř neprosvítila.
Nakonec vyhodnocení celé akce
dopadlo pozitivně a naši hasiči si
hlavně natrénovali postupy, které

je nezbytné při skutečném zásahu
dodržet a provádět zcela automaticky.
O něco složitější, ale určitě zajímavější byla situace ve čtvrtek 30.
května, kdy se v budově ZŠ konalo historicky poprvé velké Taktické cvičení jednotek Hasičského
záchranného sboru JmK v součinnosti s jednotkami SDH přilehlých obcí. Cílem cvičení bylo:
• prohloubení schopností velitelů
jednotek PO k řízení sil a prostředků požární ochrany
• prověření dojezdových časů jednotek PO
• seznámení cvičících s problematikou zásahu v objektu cvičení
a s požárně nebezpečnými provozy
organizace.
Hlavním tématem cvičení hasičů při samotném zásahu bylo:
• zdolání požáru v kabinetu ve 3.
NP spolu se záchranou osob z výtvarného ateliéru, situovaného ve
4. NP
• vyhledání a záchrana pohřešovaných osob, které nestihly opustit
prostory při vyhlášení požáru (žáci
na WC).
Celá akce vypukla v 9:10 hod.,
a to v době 2. vyučovací hodiny, kdy
ředitel školy pod
dohledem mjr. Ing.
Františka Froňka
z HZS v Hodoníně musel přímo
na číslo 112 Inte-

grovaného záchranného systému
(IZS) nahlásit požár v budově základní školy. Na základě pokynů
operátorky IZS byl dán pokyn ke
kompletní evakuaci všech 4 pavilonů školy (výjimku dostaly pouze
kuchařky, které musely dovařit
obědy pro 550 strávníků!), rozezvučely se obecní sirény a pomalu
se začaly sjíždět hasičské jednotky z Hodonína, Ratíškovic, Rohatce, Dubňan, Petrova a Kyjova.
I když se jednalo pouze o nácvik
zdolávání požáru, přesto měly některé mladší děti obavy a strach,
co se bude dít dál a jak to všechno
dopadne.
Podle předem připraveného plánu činností museli hasiči evakuovat pomocí nosítek učitelku, která se v místě požáru nadýchala
nebezpečných a jedovatých zplodin (v podání Kateřiny Uhlíkové),
když se snažila vzniklý oheň uhasit, najít tři chlapce, kteří zůstali
uvězněni na WC (Matěj Gasnárek,
Viktor Koubek a Radovan Zelinka)
a vyvést je pomocí dýchací techniky a nakonec evakuovat paní
učitelku z ateliéru (v podání senátorky Anny Hubáčkové) a pět
žáků (figuranty byli v tomto případě již členové SDH) pomocí výsuvné plošiny, kteří zůstali uvězněni
v učebně výtvarné výchovy vlivem
silného zakouření schodiště.
Celé cvičení bylo velmi emotivní
a je opravdu lepší stokrát nacvičovat, než jednou vyhořet.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Memoriál Standy Vyhňáka
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O historii hasičství nejen
v obci Ratíškovice

V

tomto roce slaví nejstarší
spolek v Ratíškovicích – Sbor
dobrovolných hasičů – významné
jubileum: 130 let trvání SDH Ratíškovice. Každý z nás bere hasiče
jako samozřejmost a je zvyklý, že
když se ozve siréna, tak hasiči do
pěti minut automaticky vyrazí do
boje s ohněm. Pokud se ale začneme blíže zajímat o práci hasičů,
ať profesionálních nebo dobrovolných, zjistíme, že být opravdovým
hasičem je pocta a každý takový
hasič si zaslouží veřejné uznání
i individuální ocenění. A právě to
se stalo hlavním motivem, proč
vznikla již druhá jubilejní kniha
o ratíškovickém hasičském sboru s názvem „Historické milníky
hasičství (nejen) v obci Ratíškovice“, která obsahově navazuje na
knihu Jana Vacenovského „100 let
požární ochrany v Ratíškovicích“,
vydanou v roce 1989.
Nová plnobarevná kniha na
136 stranách textem i obrazem
představuje nejenom období vzniku SDH v naší obci – tedy období
konce 19. století, ale snaží se čtenáři přiblížit současnost hasičství
a předkládá stručný přehled velmi pestré a bohaté činnosti dob-

rovolných hasičů v Ratíškovicích.
Za tu dlouhou dobu své existence
se ve sboru událo mnohé: stavba
zbrojnice, každoroční četné kulturní akce, brigády, soutěže, výlety, soustředění, exkurze a pochopitelně též výjezdy k požárům
a mimořádným událostem.
V minulém roce získal sbor
(přesněji Jednotka sboru dobrovolných hasičů) nové hasičské
auto SCANIA, jež je svou vybaveností předurčeno i k zásahům, ke
kterým se dříve nejezdilo. Proto
i jednotka sboru, čítající v současnosti 21 hasičů, se stále více
odborně zdokonaluje v požární
technice, ve vedení hašení požárů
a v činnostech při mimořádných
a krizových situacích, což lze považovat za novou etapu růstu
SDH v Ratíškovicích. I proto bylo
o čem psát, přestože každého autora vzpomínkových knih omezuje
zejména počet stran a cena tisku.  
Kniha by ovšem nevznikla bez
finanční pomoci mnoha štědrých
dárců, proto je mojí milou povinností poděkovat těmto sponzorům: Obec Ratíškovice, firma
PETRA a.s. (Zdeněk a Petra Bábíčkovi), firma HELMIC TRADE

(Petr Kotásek), firma LIKOL spol.
s r.o. (Ing. Petr Kotásek a Michal
Rozum), firma PUREWINDOWS
s.r.o. (Marcela a Tibor Glembovi),
firma TAXDAN s.r.o. (Ing. Lubomír Motl), firma Vinařství Krásná
Hora s.r.o. (Ondřej Dubas), firma
ŠEVI Mont (Ladislav Šebek), Autovrakoviště Strážnice (Jiří Ondruš), firma Motloch s.r.o. (Tomáš
Motloch), Zámečnictví Cigánek
(Jaromír Cigánek ml.), Karel Dobiáš ml., Nábytek Martin Jura, dále
Miroslav Foltýn a Josef Koplík.
Upřímně všem děkujeme!!!
Josef Hanák

www.ratiskovice.com
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Laco Deczi a Celula New York

AKCE

5. června zavítala do Ratíškovic jazzová legenda, hudebník, skladatel a malíř Laco Deczi se svou kapelou
Celula New York ve složení syn Vaico Deczi – bicí, Michal Krásný - baskytara a Jan Aleš – klávesy. Auditorium z blízka i z daleka zaplnilo bezezbytku velký sál i ochoz Spolkového domu, aby se zaposlouchalo do
muzikantského kumštu vynikajících českých  - amerických  hudebníků.  Hard bopový jazz tvrzený Decziho
trumpetou nenechal nikoho na pochybách, že tento koncertní večer se stal nepromarněnou šancí našich
stále rychleji ubíhajících životů.
PhDr. Radim Šťastný

SPOLKOVÝ DŮM PŘEDSTAVUJE

Ohlédnutí za oslavou 85 let
železniční vlečky v Ratíškovicích

V

neděli 28. dubna 2019 se konala po celý den u Muzea ve
vagonu oslava 85 let vlečky Tomáš, která vede od bývalého dolu
Tomáš, dnes podniku T-Machinery, do Rohatce - Kolonie.
Kolaudační jízda se na železniční vlečce konala 27. 4. 1934. Po
vlečce se přepravovalo uhlí, tehdy
s názvem hnědé (později lignit) do
Otrokovic. Uhlí sloužilo pro potřeby Baťových závodů ve Zlíně,
které už v té době měly na 18 tis.
zaměstnanců. A protože ostravští
uhlobaroni stále zvyšovali cenu
uhlí, hledala firma Baťa svá naleziště uhlí, které bylo důležitou suRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

rovinou pro výrobu energie a tepla. Tyto nalezla na katastru obce
Ratíškovice. Příprava a následná
výstavba dolu a současně železniční vlečky včetně 44 dvojdomků
pro zaměstnance započala v roce
1932. Při otevření, v roce 1934, byl
důl z hlediska technologie nejmodernějším v Evropě. A protože doprava po železnici byla levná, ale
po vodě levnější, následovala od r.
1934 do roku 1938 výstavba tzv.
Baťova plavebního kanálu. V Sudoměřicích byl vystavěn Výklopník, pomocí něhož se sypalo uhlí
z vagonů na lodě. Tyto byly taženy
nejdříve koňmi, poté traktory do

Otrokovic, kde pomocí důmyslného zařízení tzv. vysavače se uhlí
ukládalo do zásobníků. Byla to
úžasná ukázka lidského důvtipu
a technické šikovnosti lidí.
Nápad na oslavy a organizaci
oslav vedl Ing. Libor Konečný, který je železničním nadšencem a externím spolupracovníkem MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu.
Libor Konečný spolu s vedením
obce, starostou Josefem Uhlíkem
a pod záštitou paní senátorky
a zastupitelky Anny Hubáčkovétaké oslavy zahájili. Slavnostně
byla otevřena expozice "Parašutisté na Moravském Slovácku". Pro
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veřejnost byly přístupné všechny expozice ve
všech čtyřech vagonech.
Autoveterá nem Škoda
Populár z roku 1936 jezdil majitel Ing. Blažek
z Kyjova. Toto historické auto přivezlo majitele firmy Baťa v dobovém
oblečení - Marii Baťovou
- vdovu po Tomáši Baťovi a Jana Antonína Baťu
s manželkou. Přítomen
byl také první ředitel
báňské skupiny Friedrich Locker s manželkou
Annou a pan rada Zahrádka s paní radovou
Lilly. Rada byl vysoce postavený železniční úředník, který se skutečně
před 85 lety zúčastnil
k ol aud ac e ž e le z n i č n í
vlečky. Akce se zúčastnili také ratíškovičtí hasiči
v dobových uniformách
i se svým krásným historickým hasičským autem Praga včetně praktické ukázky hašení požáru. Dále
policajti v historických policejních
uniformách, kteří také předved-
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li chycení pytláka. Velký zájem
byl o projížďku dvěma autobusy
z roku 1946. Vyhlídková jízda se

uskutečnila po obci až
na Baťovku do strojíren
někdejšího dolu Tomáš
dle jízdního řádu a po
zakoupení tradičních lepenkových jízdenek. Vystoupit mohli u selského
stavení Na kameni č.p. 18
a u stavení U kronikářa
č.p. 83 v Dědině, kde na
ně čekala prohlídka s dobovými průvodci. Pro děti
byla připravena Síčova
drobná železnice s krásnými parními lokomotivami Nohatá a Kafemlejnek. Milým zpestřením
byla příjemná produkce
dechové hudby "Šupálci",
kteří připomněli historii
dechovk y v Ratíškov icích.
Nedělní oslav y se
opravdu vydařily i díky
dobrému počasí a všem,
kteří tuto oslavu organizačně zabezpečili, včetně chutného občerstvení
cukrárny Kordulka.
Všem velké poděkování.
Jaroslava Kundratová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Den matek

Nejlepší tanečník slováckého verbuňku
Kyjovského Dolňácka

Z

atímco většina národa netrpělivě v neděli 26. května 2019
sledovala u televizních obrazovek
hokejové klání mezi Českou republikou a Ruskem, ratíškovičtí
sportovci v ten stejný den odehrávali důležité fotbalové utkání s celkem z Milotic a ve stejnou dobu se
na podiu milotického zámku soutěžilo a rozhodovalo o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku
Kyjovského Dolňácka. Toto regionální kolo bylo rozděleno do dvou

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

kategorií, mladší a starší
verbíři. V kategorii mladších verbířů Ratíškovice
zastupovali Lukáš Tomeček a Šimon Mokrý. Vítězství a další postup vybojoval po zásluze Lukáš
Tomeček, který obsadil 1.
místo.
V silné konkurenci 14
verbířů se po téměř deseti
letech objevilo ratíškovické želízko
Tadeáš Koplík. Svým
tanečním i pěveckým
výkonem
nezklamal,
ale bohužel do finále,
které se bude konat ve
Strážnici, nepostoupil.
Všem verbířům děkujeme za reprezentaci Ratíškovic, odvahu
a jejich výkony.
A aby toho soutěžení ve stejný den nebylo

málo. V Rožnově pod Radhoštěm
se v tu stejnou neděli konala soutěž Zpěváček 2019, kde Ratíškovice zastupoval Adam Tomeček.
Porotu svým nejen pěveckým výkonem přesvědčil natolik, že dostal přímý postup do národního
kola Zpěváček 2019, které se bude
koncem června konat v Brně.  
Adamovi přejeme hodně úspěchů!
Jana Koplíková
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Zpěváček Slovácka 2019
5.5.2019 proběhlo na Spolkovém domě v Ratíškovicích oblastní kolo dětské pěvecké soutěže Zpěváček
Slovácka 2019. Celkem se tohoto pěveckého klání zúčastnilo 38 dětí ve věku do 10 let.
R at íškov ické ba r v y háji l Sa muel Ja k ub
Oleszkiewicz, kterému patří velký dík za reprezentaci
naší obce a kultury.
V doprovodném programu se představila cimbálová
muzika Malena pod vedením paní učitelky Marušky
Ostřížkové.
Jana Koplíková

CM Malena + smyčcové oddělení ZUŠ

V

e druhém pololetí bývá vždy,
zvláště ke konci školního
roku, hodně hraní. V březnu byl
jako obvykle veselou akcí Fašaňk
s MŠ Sluníčko, který po návštěvě
obecního úřadu a DPS skončil bujarým veselím v restauraci
Na Mlýně, kde si zatančili úplně
všichni. Do Velikonoc byl klid,
ovšem celý květen a červen jsme
hráli každý týden. Začátkem května proběhla ve Spolkovém domě
soutěž Zpěváček Slovácka, katego-
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rie do 10 let, při které jsme v době,
kdy se radila porota, doprovodili
Zpěváčky ze školní družiny. Další
týden jsme vystoupili opět se Zpěváčky na Dni matek. V půli května CM Malena zahájila vernisáž,
která se konala v 1. patře Spolkového domu. Ke konci května jsme
odjeli reprezentovat Ratíškovice
do Mahenovy knihovny v Brně,
kde se zároveň představili i místní ratíškovičtí houbaři a ratiškovská knihovna. Poslední květnový

den proběhl na ZUŠ Dubňany 1.
ročník celorepublikové akce ZUŠ
Open, kde se vystřídaly různé
hudební ansámbly, fungující pod
hlavičkou ZUŠ. Na této akci zahrála v koncertním sále sólové
housle žákyně 1. ročníku 2. cyklu
Magdaléna Macková. V jejím pojetí
zazněly tři skladby Cavatina, Capriccio, Romance od Antonína Dvořáka, z cyklu Romantické kusy.
Klavírní korepetice se ujala paní
učitelka Laura Tománková. DvoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

řák by měl radost! Po té ještě na
nádvoří ZUŠ zahrála CM Malena
jak samostatně, tak dohromady
s CM Lúka z Hovoran. V červnu
hrála CM Malena na akci Namaluj
ornament, kde opět doprovodila
Zpěváčky z družiny. Těsně před
akcí ještě proběhly řádné Postupové zkoušky všech žáků smyčcového oddělení. Ve čtvrtek 13.
června nás čeká ještě Závěrečný
koncert smyčcového oddělení v 18
hod. ve Spolkovém domě a ten den
v noci odjíždíme na náš první zahraniční zájezd do Chorvatska,
kde budeme ve městě Daruvar
spolu s DH Veselá muzika a mužským sborem reprezentovat Ratíškovice. Bude to hezké zakončení našich
hudebních žní. Těšíme se! Po té nás čeká ještě vystoupení na Akademii pro Afriku. Pak už jen vysvědčení,
zmrzlina a zasloužené prázdniny!						         Bc. Marie Ostřížková, DiS.
učitelka ZUŠ

MAGDALÉNA MACKOVÁ
NA ZUŠ OPEN DUBŇANY

FAŠAŇK S MŠ SLUNÍČKO

POSTUPOVÁ ZKOUŠKA

BRNO KNIHOVNA

CM MALENA – ZUŠ OPEN DUBŇANY

www.spolkovydumratiskovice.com
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019
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Veselé Chorvatsko

V

srpnu loňského roku jsme
byli po mezinárodní přehlídce
dechových hudeb v Ratíškovicích
osloveni zástupcem našich krajanů v Chorvatsku – panem Aloisem
Ditrihem. Byla nám nabídnuta
návštěva a spolupráce s účastí
na přehlídce dechových orchestrů
v Daruvarském Brestově. Po zvážení všech možností a nám vyhovujícímu termínu jsme nabídku
přijali, a tak jsme se 13. 6. o půlnoci vydali na cestu. Posilou v zastoupení a reprezentaci obce nám
byla část mužského pěveckého
sboru, CM Malena a dalších příznivců. Po překonání osmihodinové cesty a nezbytné celní kontroly
na maďarských a chorvatských
hranicích nás už za hraniční závorou očekával náš přítel Lojza,
který nám byl po celou dobu výborným průvodcem a hostitelem.
V Daruvaru jsme byli přivítáni
paní Annou-Marií Štrumlovou-Tučkovou, která je předsedkyní
Spolku Čechů v republice Chorvatsko.
Po srdečném a upřímném přijetí
nás seznámila se zajímavou historií české národní menšiny v Chorvatsku, dále také s vyučováním
českého jazyka v českých
školách a zachová ním
čistoty českého jazyka
a kultury v Chorvatsku.
Teprve tam jsme si uvědomili, jak silné pouto
nás spojuje. Upřímnost
a přívětivost těchto lidí
nás provázela na každém
kroku; jako bychom byli
jejich příbuzní, jejich rodina, i když jsme se viděli poprvé. A takto na nás
působili celou dobu.
Následně jsme navštívili místní pivovar, kde
vaří pivo skutečně dobře
a které je velmi podobné
tomu našemu. P řivítal
nás starosta obce Končenice, Zlatko Bakunić. Večer jsme se všichni sešli
v Daruvarském Brestově
v místním Českém domě,
sídle zdejší České besedy,
kde společně vystoupily
všechny sbory, jak naše,
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tak krajanské. Naše přivítání se
protáhlo až do pozdních nočních
hodin.
V sobotu po snídani jsme vyrazili s hudbou do ulic Daruvaru.
Na náměstí jsme spustili klasické
české skladby a několik metrů od
nás to rozjela Malena, kterou obdivoval každý, kdo ji viděl a slyšel,
nejenom pro vzácnost cimbálové muziky v tomto kraji, ale také
proto, že zde hrají tak mladí muzikanti. Celé vystoupení se odehrálo
u místní radnice, kde nás přivítal
a následně i pohostil obědem daruvarský místostarosta, poslanec
chorvatského Parlamentu a zástupce českých a slovenských
menšin Vladimir Bilek.
Následně jsme odjeli do obce
Ivanovo Selo, které se stalo v roce
1991 v době občanské války dějištěm velké tragédie. Připomínkou
této smutné události je pomník
s hroby ve středu obce u hlavní
cesty. Za zmínku také stojí zdejší
etnografické muzeum. Další naše
putování vedlo do obce Horní Daruvar, kde se tradičně pořádají
dny bramboráků, které jsme obohatili naší účastí v krojích a vystoupením sborů.

Posledním dnem byla neděle –
pro nás nejdůležitější. Po snídani někteří z nás navštívili místní
řimskokatolický kostel a po krátké procházce lázeňským parkem
jsme se sbalili a mohli pokračovat
na závěrečnou přehlídku dechových orchestrů v Daruvarském
Brestově. Průvodem v čele s našimi vlajkami v kroji za pochodu
jsme nastoupili do prostoru konání přehlídky, kde posléze vystoupily všechny krajanské dechové
orchestry z okolí. Jak dobře umí
naši krajané mluvit česky, to už
jsme věděli. Ale to, že umí zahrát
naše písně, to předvedli také.
Nás, jako hosty, uvedli na závěr.
Náš repertoár jsme odehráli tak,
jak jsme si ho připravili, protože
všichni do toho dali maximum
a konečný výsledek tak stál za to.
Že se nám podařilo udělat pěknou
tečku za celým festivalem a návštěvou mohl potvrdit každý. Závěrečné ukončení přehlídky opět
proběhlo v sále místního Českého
domu, kde jsme po večeři znovu
vytáhli nástroje a zahráli si a zpívali společně s našimi krajany.
Byly to opravdu krásné chvíle. Pak
se přiblížil čas odjezdu
a loučení, ale neměli jsme
se k rozchodu ani my, ani
naši hostitelé. O odložení
odjezdu se postaral silný nepřetržitý déšť, proto
jsme odjížděli až po půlnoci.
S pozdravem „dobro
došli“ jsme se vítali i loučili. Naši krajané nás ještě letos navštíví a zahrají
nám na Mezinárodním
festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích.
Nezbývá než poděkovat mužskému pěveckému sbor u, CM Malena
a da lší mu doprovodu,
a především také vedení
obecního úřadu, bez jehož pomoci bychom tuto
cestu za krajany nemohli
absolvovat.
Za DH Veselá muzika
Jiří Šupálek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Senioři na Šumavě

O

d neděle 2. června do pátku
7. června strávili ratíškovští
senioři v krásném prostředí šumavské přírody. Z hotelu Čertův
Mlýn v Železné Rudě každý den
prováděli výšlapy a výlety různým
směrem. V neděli to byla návštěva kostela Narození Panny Marie v Želivě, o jehož obnovu byl
požádán barokní architekt Jan
Blažej Santini (1714-1717). Kostel byl v roce 2010 vyhlášen národní kulturní památkou České
republiky. V Sezimově Ústí jsme
navštívili architektonicky cennou
vilu Hany a Edvarda Benešových.
V pondělí se konal výšlap k Černému jezeru, zdatnější skupina
pokračovala na Čertovo jezero.
V Železné Rudě jsme navštívili
muzeum historických vozidel, kol,
mopedů, motocyklů, aut a komentovanou prohlídku kostela Panny
Marie Pomocné – barokní kostel s cibulovou bání z roku 1732.
Na úterý byl naplánován výlet do
města Prachatice. Historické město nazývané jako „brána do srdce
Šumavy“. V místním muzeu jsme
viděli dokument o Zlaté stezce.
Název „zlatá“ ji provází od počátku 16. století, kdy začal výnosný
obchod se solí. Ve středu byla vyRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

cházka snad nejkrásnějším šumavským krajem – Povydří. Řeka
Vydra protéká přírodní památkou a zároveň I. zónou Národního
parku Šumava. Řeka protéká kolem velkých kamenných balvanů
a lesní svahy šumavských smrků
lemují tuto dravou řeku, nádherná
podívaná. Taky jsme navštívili vlčí
rezervaci v přírodě se 14 vlky. Ve
čtvrtek byl výjezd do města Klatovy. V Klatovech na náměstí se
nachází barokní lékárna U Bílého
jednorožce, kterou jsme navštívili. Pyšní se unikátním barokním
nábytkem z roku 1733. Lékárna je

SENIOŘI
jedna z mála v Evropě zachovaná
v dobovém provedení apatykářské
práce. Dále jsme měli komentovanou prohlídku města Klatov,
kterou jsme zakončili v Pavilonu
skla. Tady jsou vystaveny unikátní výrobky českého skla, které
byly dlouhodobě zapůjčeny městu
Klatovy ze soukromé sbírky. V pátek byl odjezd do Ratíškovic a také
poslední zastávka ve městě Jindřichův Hradec, kde jsme navštívili Krýzovy jesličky, největší mechanický lidový betlém na světě.
Odtud úzkokolejkou motorovým
vlakem, unikát v České republice
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do Nové Bystřice. Tady čekal náš autobus s řidičem Jirkou Kopečkem, který nás bezpečně dovezl do Ratíškovic. Trochu unaveni, hodně spokojeni a dobře naladěni se vzpomínkami na šumavské lesy v plné kráse,
krajinu protkanou potoky, rybníky a loukami plnými květů. To byl pobyt na Šumavě.
Růžena Šeďová

Schůze seniorů

V

e čtvrtek 25. dubna 2019 v 16
hodin ve Spolkovém domě Ratíškovice přivítala seniory a starostu obce Josefa Uhlíka paní Helena Vybíralová. Přes 180 členů se
přišlo pobavit a zároveň vyslechnout plán činnosti na rok 2019. Ve
svém projevu zbilancovala Helena
Vybíralová činnost seniorů za rok
2018. Paní Marie Kordulová přednesla zprávu o financování senior
klubu. Růžena Šeďová informovala přítomné o počtu seniorů, kterých  k 25.4.2019 je 285. Seniorky
zatančily svůj tanec na píseň od
Yvonny Přenosilové - Boty proti
lásce. V roce 2019 bude oslavovat své jubileum 46 členů a v I.
pololetí 23 seniorů, kteří byli vyzváni k nastoupení před pódium.
Po přípitku a zdravici od Heleny
Vybíralové a starosty, jim byla

předána růže a vyhlášeno sólo
s tanečnicemi, které odtančily s jubilanty první takty písně.
Po večeři, která byla zakončena zákuskem, se taneční parket
zaplňoval seniory. K tanci hráli
ma n ž elé Gr ufíkovi z Vacenovic. Výroční
členská schůze seniorů prob ě h l a n a v ýbor né úrov ni.
Někteří senioři
se bavili tak
dobře, že i po
ukončení tane č n í z á b av y
nechtěli opustit sál Spolkového domu. Poděkování patří

všem, kteří se zúčastnili a těm,
kteří se postarali o zdárný průběh
krásného odpoledne poděkování
trošku větší!
Růžena Šeďová

Velikonoční
ohlédnutí

V

elikonoční pondělí je dnem, kdy bývalo v každém domě otevřeno
pro všechny, kdo chodil po šlahačce. Není to tak dávno, co kluci
v hloučcích chodili do domů svých spolužaček a kamarádek. Starší si
pamatují i mládence ze slováckého kroužku, kteří chodili v ratíškovském kroji. Tento rok chodili také v ratíškovském kroji, ale asi poslední
mohykáni. Byli tři s písničkou na rtech, s úsměvem a v pohodě. Pánové, jste dobří a děkuji za reprezentaci kroje a vytrvalost. Kdo to byl, no
Jarek Kotásek, Radek Horák a Vojta Koten.
Růžena Šeďová
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HISTORIE

B

Prastará plodina

ér obilný, mohar, muchar,
mušec, vlašské nebo senegalské seno, italské, německé,
maďarské nebo i sibiřské proso.
Křížovkářský slovník zase udává pro bér vlašský termíny mohar, mohár, muhar, proso i čumíza. Toto všechno jsou názvy
pro jednu z prastarých kulturních plodin, kterou dnes známe
pod názvem bér vlašský (italský)
Setaria italica. Vyšlechtěna byla
nejspíš z béru zeleného před více
jak 8 000 lety v jihovýchodní Asii
(Čína, Indie, Japonsko). Vyskytuje
se ve dvou formách. Jako čumíza,
kde se jedná o převislé květenství,
kdežto útlejší mohár má přímou
nelaločnatou latu. Počet zrníček
se pohybuje od 400 do 800 v jednom klasu. Důležitý
je rozdíl mezi původním bérem
z elený m a bérem, který byl
dome st i k o ván. Z toho
původního
v y padávají
semínka prů-

běžně při zrání, v tom kultivovaném zůstávají v latě.
Bér je jednou z prvních lidmi
pěstovanou plodinou v Asii. Zatím
nejstarší písemný (kaligrafický)
záznam pochází z Číny a datuje
se na 6 000 let př. Kr. Kolem roku
2 700 před Kristem jej císař Šeng-nong zařadil mezi pět pro Čínské císařství nejdůležitějších plodin. Do střední Evropy se dostal
už v době bronzové. Svědčí o tom
archeologické výzkumy v Rakousku, kde byly obilky béru nalezeny
ve vrstvách pocházející z pozdní
doby bronzové (1200-700 př.n.
let.). O této plodině se zmiňuje
i Pietro Andrea Mattioli ve svém
Herbáři v roku 1562.
I v dnešní době se z drobných
zrníček o velikosti 1-3 mm mele
mouka na kaši, placky apod. Naklíčené obilky se v Číně, Koreji
a Japonsku používají jako slad
nejen při vaření piva, ale i při
přípravě rmutu (kvasu) k pálení vysokoprocentního alkoholu.
Oloupaná (obroušená) semínka se
používají podobně jako jáhly, což
jsou semínka příbuzného prosa.

Dúbrava XXVII
Dúbrava sytící
Určité asociace k této problematice ve mně vyvolal žalm č. 104
zpívaný na slavnostní bohoslužbě
na Bílou sobotu. Král David v něm
děkuje Hospodinu ve čtrnáctém
verši těmito slovy: „Dáváš růst
trávě pro dobytek, bylinám užitečným člověku." a Dúbrava nás přesvědčuje o pravdivosti těchto slov.
Ponejvíc obyvatele Ratíškovic, protože půda kolem naší obce není
příliš bonitní, tudíž ani úrodná,
o čemž podává svědectví označení
velké části katastru na dobových
mapách Obecní pasuňk. Takže
tato půda je vhodná jen na pasení dobytka. Když k tomu přidáme
i skutečnost, že obec nemá žádných luk, tak asi jediná možnost,
jak získat seno na udržení tažného i chovného dobytka přes zimu,
bylo právě využití nejnižšího patra
Dúbravy. Doklady o poplatcích za
využití lesa k pastvě nalezneme
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Já h lová k a še
byla ve st ře dověk u jedním
ze svátečních jídel do doby, než ji
nahradila i z ekonomick ých důvodů
r ý ž e. Pod le spisovatele V last imi la Vondr uš- k y
si na jáhlové kaši rád pochutnal
i královský prokurátor Oldřich
z Chlumu. Semínky béru se krmí
drůbež, drobné zpěvné ptactvo
a domácí zvířata. Rostlina se používá i jako pícnina, na senáže i sušení sena.
Bér se používá i v lidovém léčitelství při zácpě nebo špatném
trávení. V roce 2010 bylo publikováno, že při konzumaci sušenek
vyrobených z béru došlo ke snížení obsahu krevního cukru, LDL
cholesterolu a triglyceridů v krvi
u pacientů s diabetem typu 2.
Nezralá semena mají močopudné
účinky a posilují mužnost. Obsah
lepku u béru vlašského je na nízké úrovni, takže obilky jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu.
Vašek Koplík

Místopis pokračování

při výčtu poplatků i ze sousedního Rohatce, který nebyl součástí
hodonínského panství. Hodonínský urbář z roku 1600 uvádí platy
ze seče v Doubravě v Hodoníně, 7
v Dubňanech a zhruba 60 nájemcům v Ratíškovicích. Mezi ratíškovickými plátci jsou i Novokřtěnci
z Vacenovic. Nejnižší platba u ratíškovických jsou 3 groše a nejvíc
(Mikuláš Žach) 1 zlatý 8 grošů.
Habáni (Novokřtěnci) platili 2 zlaté o sv. Václavu.
Ratíškovičtí také jako jediní
z celého panství odváděli plat za
pěstování zemědělských komodit
v Dúbravě, cituji z urbáře: „V tejž
Doubravě, ti lidé Ratíškovičtí nemélo rolí panských voří a osívají,
rží, pohankou, prosem a brem,
dávají sedátou kopu…". Tu posledně zmiňovanou plodinu nejsem
schopný identifikovat, možná má
býti lnem. Existuje i možnost, že
už tehdy naši předkové pěstovali

bér italský, plodinu podobnou prosu a tu pak obroušenou (na jáhly)
používali k jídlu. Nevím, kdo si
ještě pamatuje na manžele Mičkovi. Jan byl učitelem botaniky a za
něj se na místě dnešní hospody
U Dalka nacházela "Mičurinská
zahrada". Tady jsme jako žáci pěstovali proso, čirok i čumízu - a to
je právě poddruh béru italského.
Takže ten "můj len" to asi nebyl.
Tradiční v naší obci je spíš pěstování a zpracování konopí. Pro jeho
semínka se nejen kdysi dávno, ale
i v současnosti používá termínu
semenec.
K tomu se přidává i další aspekt,
a to sběr žaludů na krmení "černého dobytka" – prasat. Z toho
vyplývá, že Dúbrava vlastně sytila
obyvatele Ratíškovic i přes hospodářská zvířata. Za zmínku určitě
stojí také skutečnost, že ve středověké stravě měly svůj význam
i bukvice, z nichž se lisoval olej,
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a žaludy, ze kterých se za časů
hladu drtila mouka místo obilí.
Je mož ná poz or uhodné, ž e
zatím nejstarší dochovaný zápis o konzumaci lesních plodů
v Dúbravě najdeme ve výše zmiňovaném urbáři z roku 1600.  Možná, že je i trochu úsměvný, ale cituji doslova : „V týž Dúbravě, když
se jahůdky na též obrazí, nemálo
jich bývá, ty se lidem trhati dopouštějí z vůlí J(eho) Milosti pána,
a co se s nimi mluví, nemálo se
toho zběhne, pokládá se k užitku... 2 zlaté.“
Protože za pytláctví byly ve středověku hrdelní tresty, tak se málokdo opovážil ulovit nějakou zvěřinu z panského majetku, i když
se i takoví našli.
Václav Frolec ve své diplomové
práci Hmotná kultura v hornické
oblasti Dubňanské uvádí: „(Dúbrava) lesy poskytují především jahody, maliny, plané hrušky a planá
jablka, lískové ořechy a houby.
Jahodové listí sbírají místní ženy

a děti a doma je nechávají usušit.
Ze suchého listí pak vaří čaj. Plody
většinou posýpají cukrem a dávají
si je na chléb. Podobně zužitkovávají i maliny. Některé hospodyně dělají z malin pomazánku na
koláče." V další stati upřesňuje
„plané hrušky" jako „oskoruše"
Sorbus domestikum. A můj osobní názor je, že maliny jsou vlastně
ostružiny. Těch hlavně na pokrajích Dúbravy roste poměrně dost,
kdežto s malinami jsem se setkal
pozřídku. A v lidovém pojetí v naší
obci se výrazu "malena" používá
pro ostružinu.
Na to mám jednu osobní vzpomínku z dob, kdy se ještě mlátívalo mlátičkami i delší dobu po
žních, a to z praktického důvodu
- těch mlátiček nebylo tolik, aby se
to stihlo vymlátit ihned po sklizni.
Tehdy nebylo nic neobvyklého, že
se mlátívalo ještě i v srpnu. To už
je doba zrání ostružin a při mlácení u stařečků Hnilicových si
pamatuju koláče s ostružinami

Ratíškovické volby

V

loňském roce proběhly volby
do obecního zastupitelstva,
kterých se zúčastnilo jen 47,67 %
obyvatel. Letos jsme volili zástupce do Evropského parlamentu
a v naší obci přišlo k volebním
urnám jenom 26,02 % voličů. Je
to velká škoda – zejména v dnešní době, kdy můžeme svým hlasem přispět k tomu, aby se situace
klonila více k našim představám
o dění v republice a jejímu místu
v Evropské unii.
Nebylo tomu tak pokaždé, často
bylo do výsledků voleb zasahováno „shora“. Například v roce 1938,
tedy v začátcích nacistické okupace, byli ze svých funkcí v zastupitelstvu obce, komisích a obecních
sborech „uvolněni“ členové Komunistické strany. V roce 1940 pak
navíc museli všichni členové obecního zastupitelstva podepsat podle
„dekretu státního presidenta“ prohlášení, ve kterém každý přislíbil,
že bude „Vůdce Velkoněmecké říše
Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že bude zájmu Velkoněmecké
říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízeStrana 22

ní hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády
plniti, zákony zachovávati a své
úřední povinnosti svědomitě zastávati“.
V den osvobození 18. dubna
1945 „navrátili se občané kteří byli
v dolech a krytech a hned odpoledne o 3 hod. konala se v zasedací
síni ustavující schůze revolučního
národního výboru. Přítomni byli mj.
[major] rudé armády Celovan a por.
[poručík] Retkin.“ V době, kdy dosavadní starosta, kterým byl od r.
1935 Petr Koutný, „ještě zařizoval
různé potřeby pro sovětskou armádu, byl novým revol. národ. výborem dosavadní zastupitelský sbor
včetně se starostou zbaven svého
úřadu.“ Obecní úřad nahradil Revoluční národní výbor, který byl
složen ze čtrnácti členů válečné
odbojové skupiny Moravská rovnost a patnácti zástupců z řad
obyvatelstva. Předsedou se stal
Antonín Uhlík.
Podle Košického vládního programu, stanoveného a podepsaného novou vládou, byly uznány
a povoleny na území naší republiky čtyři politické strany - komunistická, národně-socialistická,

(malenama), které byly součástí
pohoštění.
Sezónní práce v lese to byla příležitost především pro "domkářská" svobodná děvčata na přilepšení rodinného rozpočtu, a právě
lesní plody sloužily k obohacení
jídelníčku (což byl suchý chléb na
svačinu). Vítaným zpestřením byl
sběr lískových oříšků a jejich konzumace na místě i donáška do domácností na další použití.
Pasáčci krav a koz si na podzim
"přilepšovali" trpkými plody planých trnek i sběrem šípků, ze kterých se vařívala i povidla. Oblíbeným zpestřením i hašením žízně
byla konzumace šťovíku.
V mnoha rodinách se nejen
o Velikonocích připravovalo jídlo ze silenky nadmuté "křupíku",
který se u Josefa Vychodila i vykupoval pro Slezskou Ostravu
spolu s houbami a léčivými bylinami, o kterých bude pojednání
příště.	  	
Vašek Koplík

II. část
lidová a sociálně-demokratická.
„V důsledku toho za krátkou dobu
po osvobození už i v naší obci počaly jmenov. strany vyvíjet činnost.“
Jmenovaly si své zástupce, načež
proběhla reorganizace vedení obce
a na ustanovující schůzi Národního výboru se 31. října 1945 jeho
předsedou stal Antonín Uhlík se
ziskem 18 hlasů.
V květnu 1946 pak proběhly
volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky,
před kterými bylo aktivní volební
právo sníženo z 21 let na 18 let.
Opět se volilo ze čtyř stran, uznaných Košickou vládou. V naší obci
získali nejvyšší počet hlasů lidovci. Ve svém volebním programu
měli jako základ „duchovní přerod
jednotlivce a celé společnosti křesťanskou mravoukou“, největším
nepřítelem „lidovlády“ podle nich
„jest přepjatý nacionalismus, který
není ničím jiným než zmnoženým
sobectvím jednotlivců, stejně tak
jako internacionalismus, znásobené to sobectví jedné třídy ve světě“.
Po nich následovali komunisti,
sociální demokraté a národní socialisté. Bylo odevzdáno také pět
prázdných lístků. Poté bylo podle
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

těchto výsledků přeobsazeno i vedení obce. Předsedou nově utvořeného Místního národního výboru
se stal Petr Gajdík, I. náměstkem
Antonín Uhlík a II. náměstkem
Štěpán Ryba. Byly to první poválečné volby a zároveň jediné do
nástupu komunistů k moci, čímž
se staly posledními svobodnými
demokratickými volbami na dobu
více než čtyřiceti let.
Zápisy z let 1948-1950 v kronice
chybí. Jsou retrospektivně uvedeny až po roce 1976 s odůvodněním, že tehdejší kronikář Jan Foltýn onemocněl a zemřel. Byly tedy
zpětně sepsány podle jeho poznámek „doplněných a upravených dle
výpovědí některých občanů... jako
doplnění scházející části období,
které mělo pro další vývoj vnitropolitické situace v našem
státě
a tedy i naší obci značný význam.
Dělnická třída upevnila své postavení a začala s budování rozvinuté
socialistické společnosti.“ Je tu zapsán „objektivní pohled na únorové
události,“ kdy „zkušenosti dělnické
třídy ze 20ti let naučily a přinutily
dělnictvo nekompromisně prosazovat dohodnuté zásady politiky
osvobozené republiky. Proto však
nebylo v obci nikomu ublíženo orgány, které usměrňovaly život společnosti v obci“.
Hned po únorovém převratu
v roce 1948 byly vytvořeny akční
výbory Národní fronty, které „jsou
výrazem vůle velké většiny národa a jeho nejuvědomělejší části –
pracujícího lidu měst i venkova…
úkolem je kontrola národních výborů a jeho členů, zda plní řádně
svůj úkol v duchu pokroku a lidové
demokracie…zaručují klid a pořádek… chrání občanská práva…“
U nás byl jeho předsedou zvolen
Jan Svoboda, a „protože zástupci
čsl. strany lidové a nár. socialistické byli z MNV [Místního národního
výboru] odvoláni (svými stranami),
jest zatím plněním funkce předsedy MNV pověřen předseda AV NF
Svoboda Jan“. Tuto funkci oficiálně převzal 8. března.
Dne 30. května 1948 se pak konaly celostátní volby do Národního shromáždění. Byla vytvořena
jednotná kandidátní listina Národní fronty, která komunistům
zajistila 70 % všech mandátů.
Ostatní kandidáti pak byli vybráni z loajálních členů lidové či
socialistické strany a z angažovaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

ných nestraníků. S jejím návrhem
přišel na dubnovém zasedání ÚV
KSČ Klement Gottwald. Při nesouhlasu s touto kandidátkou měl
volič možnost odevzdat do urny
také prázdný „bílý“ volební lístek,
který se tak stal pro komunisty
„volebním nepřítelem“. Tato jednotná kandidátka se v podstatě
podobala volebnímu lístku z prosince roku 1938, kdy voliči mohli
vybírat pouze z jediné kandidátní
listiny strany NSDAP (Nacionálně socialistické německé dělnické
strany), volby navíc probíhaly pod
dohledem německého vojska.
Podle provolání „Ústředního
akčního výboru strany lidové“ její
stoupenci „nevyhnou se v den voleb 30. května své povinnosti neúčastí na volbách, tím méně nesmyslným a neúčinným zahozením
svého práva bílým lístkem, ale jednotně a svorně ve společném šiku
celého národa odevzdají jednotnou
kandidátní listinu Národní fronty.
Tak jedině zajistí zvolení kandidátů čs. strany lidové a účast strany
na aktivním vytváření budoucnosti
československé.“ Čs. strana lidová v něm „projevila svůj souhlas
se společným vystoupením všech
stran Národní fronty na jednotné
kandidátní listině,“ která je „vědomou manifestací jednoty všeho
českého a slovenského lidu pro
republiku, pro světový mír a pro
spojeneckou věrnost Sovětskému
svazu“.
„Poselství předsednictva čs.
strany národně socialistické“ pak
představovalo „program, který
vede k politice socialistické a demokratické, k politice právního
řádu, právní bezpečnosti a jistoty,
k politice sociální spravedlnosti pro
všechny stavy a vrstvy národa,
k politice důsledného hájení československé nezávislosti, k politice
sebevědomě národní“.
V archivních složkách „důvěrných a tajných spisů vedoucích
referátů“ Okresního národního výboru v Hodoníně z let 1948-1954
jsou uloženy letáky, které před
volbami kolovaly po republice.
„Občané a občanky. Nevěřte komunistům. Nevěřte lidem, kteří zaprodali svůj vlastní národ. Nevěřte
lidem, kteří zabili Jana Masaryka.
Nevěřte lidem, kteří vedou vlastní
národ do neštěstí a bídy. Národní
socialisté, zůstaňte věrni Zenklovi,
Stránskému atd. Soc. demokraté,

nevěřte Fierlingerovi a Erbanovi.
Lidovci, zůstaňte věrni Šrámkovi.
Komunisté, nevěřte Gottwaldovi
a jeho pomahačům. Tito lidé Vás
vedou do úplné zkázy… V neděli,
30. května, odevzdejte při volbách
bílý lístek.“ Další jsou nadepsány
heslem „Leták přečti a dej věrnému
Čechu.“
V Ratíškovicích vrcholila předvolební agitace veřejnou volební
schůzí za účasti komunistického
poslance národního shromáždění
Jaroslava Ledla a krajského tajemníka lidové strany Jana Viktorina. Obec také obcházeli volební
agitátoři.
Na Pobočce oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Břeclavi
se v červenci 1948 projednávalo
udání, které oznámilo velitelství
stanice SNB v Dubňanech. Před
volbami podle něj „uspořádala ve
svém domě Josefa Blahová… vdova, nar. 1913 v Ratiškovicích…
schůzi žen, na které se modlily za
vítězství bílých hlasovacích lístků
při volbách. Dále na této schůzce
měly být… současně kritisovány
nynější poměry v republice. Šetřením bylo zjištěno, že schůzky ratiškovských žen se konaly v měsíci
březnu 1948, o formě voleb a bílých
hlasovacích lístcích nebylo ničeho
známo. Ukončení schůzek bylo dne
19. března 1948 a forma provedení voleb byla vyhlášena až dne 14.
dubna 1948…“ Kritiku současného systému usoudila autorka udání „z výroku jedné z přítomných
žen, že dnešní stát nemusí barjakých lajdáků podporovat.“ Předseda Akčního výboru Národní fronty Petr Nedůchal se k uvedenému
udání vyjádřil, že „v tomto případě
se jedná o obyčejné babské klepy
a celá věc je vymyšlena“.
V Ratíškovicích volilo jednotnou kandidátku 72 %, 337 obyvatel vhodilo do urny „bílý lístek“,
97 hlasů bylo neplatných a 87 lidí
k volbám vůbec nepřišlo.
V českých zemích v roce 1948
odevzdalo jednotnou kandidátku
Národní fronty 87,12 % voličů, bílé
lístky 9,32 % voličů. Zaznamenáno bylo i malé procento neplatných
hlasů, což byly zejména případy,
kdy v odevzdané úřední obálce nebyl žádný hlasovací lístek. Účast
byla téměř stoprocentní, čímž se
začala další etapa „voleb“…
Irena Bařinová
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Zpívání pod Náklem

P

omalu se v naší obci stává tradicí, že v rámci oslav Dne dětí
proběhne okolo tohoto data také
happeningová akce s názvem
,,Namaluj ornament“. Jinak tomu
nebylo ani letos, kdy 6. června
proběhl již čtvrtý ročník této akce,
jejímž hlavním cílem je zábavnou
formou seznámit děti všech věkových kategorií s tradicemi a kulturou folkloru. Možností, jak namalovat ornament, bylo více. Starší
děti se mohly zapojit do malování
ornamentu křídou na zem podle
vzorové předlohy. Pro mladší dětičky byla připravena stanoviště
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Namaluj ornament

s omalovánkami
obsahující jednotlivé prvky ornamentů. Pro rozvoj kreativního
ducha našich nejmenších bylo
určeno stanoviště se sádrovými
odlitky s temperovými barvami.  
Dále byly připraveny hry z dob,
kdy naše babičky a dědečkové
byli také ještě dětmi. Bylo velikým
překvapením, jak děti tyto dnešní
dobou opomenuté aktivity s radostí přijaly a s obrovským nadšením si vyzkoušely závodit na trakaři nebo ve skákání v pytlích. Po
takovém výkonu se bylo nutno občerstvit a díky našim
sponzorům byl pro
děti vytvořen koutek,
kde se mohly zdarma
napít a dát si něco na
zub. Novinkou letošního roku bylo stanoviště, které můžeme nazvat otázkou
,,Znáš svůj kroj?“
Zde děti měly za úkol
pojmenovat jednotlivé části kroje. Velké
oblibě se těší sprejo-

vání ornamentu na tričko, ražba
placky či plátěná taška s lidovým
ornamentem. To vše si návštěvníci
letošního ročníku nechávali vyhotovit na památku.
Nutno dodat, že počasí nám
přálo a veškeré dění probíhalo
za hojné účasti návštěvníků. Ti
mohli zhlédnout také doprovodný program, který pozvedl atmosféru folklorního odpoledne. Na
pódiu předvedly svá vystoupení
děti z MŠ Sluníčko (předškoláci)
a Zpěváčci. Bylo vidno, že nám tu
roste hojná generace mladých šohajů a děvčic. Zde velké díky patří vedoucím, kteří děti pečlivě na
vystoupení připravují. Hudebně
program doprovázela cimbálová
muzika Malena.
Velké poděkování patří všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli tuto akci zorganizovat. Jsou
jimi sponzoři, vedoucí souborů,
organizátoři, zvukař, šikovní žáci
ze ZŠ, bez nichž by se ,,ornamenty“ neuskutečnily.
Marie Lichtenberková
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Hrkání

L

etos již po páté se děti vydaly
na Velký pátek a na Bílou sobotu hrkat. Dalo by se říct, že se
nám tak podařilo obnovit tradici,
která k velikonočním svátkům patří.
Na Velký pátek se děti nejprve sešly v 10.30 v kostele, kde se
společně s otcem Jiřím pomodlily
pobožnost křížové cesty. Děti chodily s křížkem po kostele a zastavovaly se u jednotlivých zastavení
křížové cesty a ti nejodvážnější
četli krátká zamyšlení k nim. Po
skončení křížové cesty se děti
shromáždily u kostela se svými  
tragáčky, klepači a řehtačkami
a než jsme se vyfotili, už to všechno hrkalo, že nebylo slyšet vlastního slova. Ještě jsme v rychlosti
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děti rozdělili na dvě skupiny a ty hned vyrazily na
obchůzku. První skupinu
starších dětí doprovázel
taťka Mokrý a ty menší
děti si vzal na starost taťka Kovařík. Podruhé se
děti vydaly do ratíškovických ulic v sobotu hned
z rána. Sice se jich sešlo
o trochu míň, ale zase ve
dvou skupinách pochodily velkou
část Ratíškovic a možná probudily i některé spáče. Po obchůzce se
děti posilnily vydatnou snídaní na
farním centru. A otec Jiří jim přinesl i něco mlsného za odměnu.
Aby bylo tradicím učiněno zadost,
pletly se potom za kostelem žile.
Tatínci v pátek natrhali proutky

a v sobotu po snídani se dali s dětmi do pletení. Pletli nejen tatínci,
ale i některé šikovné maminky.
Děvčata si z tenkých proutků dokonce uvila věnečky.
Děti, ale i my dospělí, jsme si
užili pohodové ráno i dopoledne
a mnohým se ani domů nechtělo.
Veronika Tomečková
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ŠKOLSTVÍ

V MŠ Sluníčko

P

oslední dva měsíce uplynulého školního roku byly pro nás
všechny v MŠ Sluníčko radostné
a nabité oblíbenými akcemi.
Začátek května ve znamení
oslav Svátku maminek. Chystali
jsme pro všechny maminky společně Zahradní slavnost, bohužel
počasí nepřálo, tak jsme oslavovali v každé třídě samostatně. Ve
všech třídách děti zhotovily originální dárky, ke kterým už tradičně
přidaly květináček s vlastnoručně
zasazenou bylinkou. Tentokrát to
byl netřesk, bazalka a rýmovník.
Naši předškoláci se na veřejné
oslavě blýskli tanečními kreacemi
na písničky z muzikálu Pomáda.
Naskakovala husí kůže a do očí se
draly slzy dojetí. Úžasné!
Že jim nedělá problém naučit se
i lidové písničky a tance, včetně
verbuňku, to jste mohli zhlédnout
na akci „Namaluj ornament“ Jsou
to prostě tanečníci tělem i duší.
Za dobré nápady a nácvik patří
poděkování paní učitelce Jaroslavě Bruce a panu učiteli Ladislavu
Švidroňovi.
V květnu k nám ještě zavítal
muzikant a výrobce hudebních
nástrojů pan Macků. Tolik hudebních nástrojů pohromadě a možnost si na ně „zahrát“ asi děti ještě
nezažily!
I letos nás nezapomněl pozvat
pan Stanislav Kadlčík ke včeličkám. Je to pro nás všechny velmi
poučná a zážitková exkurze. Děkujeme i za pěkné vstupenky, čokoládové medailonky, velké množství medu pro děti a za medovinku
pro dospěláky.
Poděkování patří i Martině
a Šárce Mackovým za svezení dětí

Strana 26

na koních. Jejich tatínkovi za to,
že nám tuto možnost nabídl. Na
školkové zahradě se ještě koně
nikdy nepásli. A většina dětí také
seděla na koni poprvé.
V pátek 24. května jsme se konečně dočkali vytouženého výletu. Odvezly nás dva autobusy do

Lanového parku v Břeclavi. Po
milém přivítání jsme byli rozděleni na skupiny. „Zajíčci“ a „Krtečci“ se prostřídali na lanové dráze
a stanovištích s různými disciplínami. Naši předškoláci kromě
toho absolvovali náročnou super
hru PEVNOST BOYARD. S nadšením a plným nasazením splnili všechny těžké úkoly, za které
byli otcem Fourasem odměněni
zlaťáky. Vyvrcholením byla diskotéka s Brontosaurem, Hello Kitty
a Mimoněm.  Bylo velmi těžké děti
vytrhnout z víru tance a dostat je
do autobusu. Šťastni, spokojeni,
unaveni a plni úžasných zážitků
jsme se vrátili do naší školičky
Sluníčko, kde už na nás čekala
naše kuchařka Maruška s výborným obědem.
No a červen byl zase ve znamení
oslav Dne dětí a loučení s našimi
předškoláky. Letos jsme zavítali
do hasičské zbrojnice, kde si děti
vyzkoušely zásah na hořící dům,
oblečení, přilby, nahlédly do útrob
nejmodernějšího hasičského auta,
poseděly v něm. To vše doplněné
odborným výkladem pana Ivana
Vlasáka a pomoci jeho kamarádů. Moc jim za vše děkujeme. Následující den se děti vyřádily na
skákacím hradě. Pak sportovní
dopoledne v areálu zemědělského
družstva Zera. Za připravené aktivity, občerstvení a balíček sladkostí děkujeme. Jedno dopoledne
to byla diskotéka a v pátek 7. 6.
pohádkový táborák společně s rodiči. Na něm jsme se rozloučili za
školku s předškoláky, pan král je
pasoval na školáky, aby mohly po
prázdninách odejít do „Školního
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království“. No a teď už je (v době
uzávěrky) před námi slavnostní
rozloučení s předškoláky na obecním domě, vystoupení na Akademii pro Afriku a jsme na konci…
Děkuji celému kolektivu za
dobře odvedenou práci v tomto
školním roce. Přeji radostné prázdninové dny nejen jim, ale i dětem
a jejich rodičům. S úctou děkuji
za všechno krásné, co mně bylo
umožněno s vámi se všemi prožít!              
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

D

Londýn

ne 30. dubna 2019 si všichni budeme dobře pamatovat, protože jsme se
vydali spolu se žáky z Milotic na dlouhou cestu do Anglie. Cesta nám
rychle ubíhala a nemohli jsme se dočkat, až uvidíme krásu Londýna. První
den jsme se šli podívat na všechny známé památky v Londýně, které se nám
moc líbily. Na konci prvního dne jsme byli rozděleni do rodin. Druhý den na nás čekalo Harry Potter studio
a Cambridge. Další den jsem se jeli podívat do Brightonu, kde jsme se vydováděli u moře a měli možnost
koupit si suvenýry a různé dobroty. Poslední den nás ještě čekal Londýn a Muzeum voskových figurín Madame Tussaud. Také jsme byli v jedné z nejkrásnějších částí Londýna - Greenwich, odtud se nám naskytl
krásný výhled na celý Londýn. Pak už jen následovala dlouhá cesta domů.
Daniela Kordula, Lucie Urbánková, Matěj Vybíral
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Ze světa nevidomých

M

ateřské školy v Ratíškovicích již několikráte
navštívila
paní Irena Kratochvílová z Hodonína, která se
téměř dvacet let snaží
dětem přiblížit svět nevidomých. Paní Irena je od
narození slepá a přesto,
že život s hendikepem
není doopravdy jednoduchý, snaží se svému okolí
dokázat, že má smysl žít
naplno.
Letos poprvé navštívila i základní školu. Při
první telefonické domluvě jsem si
byl jist, že paní Irena udělá maximálně jednu přednášku v rámci
vyučovací hodiny. Byl jsem však
velmi mile překvapen, že nakonec
na naší základní škole strávila 4
dny a bylo nesporné, že ji pedagogická práce baví. Snažila se velmi

trpělivě žákům od 1. až do 6. třídy názorně ukázat, jaké situace
a životní peripetie doprovází nevidomého člověka každý den, jaké
používá osobní pomůcky a jak si
radí v různých situacích. I když
musela svoji téměř stejnou přednášku opakovat hned dvanáct-

krát, vůbec jí to nevadilo
a dokonce děti zažily přídavek – za dva týdny přijela na návštěvu se svoji
nevidomou kamarádkou
Janou z Olomouce, aby
v tělocvičně prezentovali,
jak těmto lidem pomáhá
speciálně cvičený pes.
D ů le ž it ý m p e d a go g icko -psycholog ick ý m
důsledkem takov ýchto
návštěv je porozumění
osobám s různým hendikepem, neboť národní
i zahraniční statistiky
jednoznačně uvádějí, že těchto
osob přibývá a rozhodně mají stejně jako zdraví lidé právo na spokojený a šťastný život.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Družební setkání –
tentokráte i na vodě

V

e středu 12. června se vypravila osmičlenná skupina žáků
6.B třídy na družební setkání do
Hodonína na tradiční setkání čtyř
základních škol – ZŠ Ratíškovice,
ZŠ Očovská Hodonín, Súkromná ZŠ Skalica a ZŠ Mudrochova
Senica. Ve velmi přátelské atmosféře si chlapci i děvčata během
dopoledne vyzkoušeli práci na
trenažéru, střelbu ze vzduchovky
v rámci běhu na jeden kilometr
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a na závěr jízdu na raftu v okolí
hodonínského jezu pod dohledem
instruktora. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o přátelské setkání,
byly disciplíny vyhodnoceny každá zvlášť a přestože jsme celkově skončili na třetím místě, naše
děvčata byla nejlepší v běhu.
Pro naše žáky byla největším
zážitkem jízda na raftu, kdy se
otestovala týmová práce celé osmičlenné posádky. Nikdo z našich

žáků neměl dosud přímou zkušenost s raftem, proto se musel
na jejich raft nalodit instruktor –
mistr světa Václav Baldrián, aby
jim s pohybem (koordinací) nafukovací lodě na vodní hladině pomohl. Proto nakonec vše dopadlo
dobře a všichni jsme se bez ztráty
jediného pádla vrátili úspěšně do
přístaviště.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy
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10. ročník školní charitativní
Akademie

U

ž 10 let pomáháme dětem
a sirotkům v Kise v Tanzánii
stavět novou školu s mateřskou
školkou. Jsme součástí projektu „Škola škole“ o.s. Bez mámy.
V současné době stojí dvě budovy
a je dokončeno celkem pět tříd.
Ještě je potřeba postavit poslední
– třetí budovu, kde budou zbývající třídy a mateřská škola.
Děkujeme ze srdce všem, kdo
se podíleli na přípravě a realizaci
akademie a kavárničky (dětem,
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učitelkám, účinkujícím, návštěvníkům…) Tím, že jste
přišli na naši Akademii, zakoupili naše výrobky, osvěžili
se v kavárničce nebo přispěli dobrovolným příspěvkem,
tím vším nám pomáháte, abychom mohli i nadále podporovat
děti v Kise v jejich dalším vzdělávání.
Doufáme, že se vám naše Akademie i kavárnička líbily a zachováte nám přízeň i nadále.
Jedn í m z pat ronů o.s. Bez
mámy je také herečka Andrea Růžičková (dříve Kerestešová), která
v roce 2016 osobně navštívila sirotčinec v Mahangu (Tanzánie),
kde je i centrum o.s. Bez mámy

pro Afriku. Nafotila zde sérii fotografií a vytvořila z nich prodejní výstavu, která bude od začátku července ke zhlédnutí v naší
obecní knihovně a na kterou vás
srdečně zveme.
Fotografie jsou prodejné a v případě vašeho zájmu vám budou
vyhotoveny nové. Je možné je zakoupit vytištěné na kapa desce
o rozměru 60 x 90 cm anebo jejich
elektronickou verzi. Objednat si
je můžete na e-shopu www.tingatinga.cz (foto výstava Bez mámy).
Veškerý výtěžek autorka věnuje
na projekty Bez mámy.
Jana Lovečková
a Jana Melichárková
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Liščata v závěru
školního roku
14. května se vydal myslivecký
kroužek na Národní mysliveckou
výstavu, která probíhala spolu
s Národní výstavou hospodářských zvířat na brněnském výstavišti. Návštěvníci si zde mohli
prohlédnout trofeje zvěře ulovené
v okolí Brna, nejrůznější vybavení
pro lov a nechybělo ani stanoviště
s lesní pedagogikou. Děti si prověřily své znalosti, něco nového se
dozvěděly a jako bonus si mohly
pohladit selátko prasete divokého.
Velmi zajímavá byla také prohlíd-

ka výstavy s živými hospodářskými zvířaty.
25. k větna se konalo na střelnici na Pánově
okresní kolo soutěže Zlatá
srnčí trofej a okresní kolo
ve střelbě ze vzduchovky. Liščata se ve velké konkurenci (přibližně 50 dětí) neztratila,
v kategorii A dívek se umístila na
krásném 3. místě Nela Bábíčková,
na 2. místě Martina Koplíková.
Chlapce úspěšně reprezentoval
Tomáš Dáňa, který obsadil rovněž 2. příčku. Ve střelbě
byla nejúspěšnější střelkyní Martina Koplíková,
která obsadila 3. místo
a Michal Váňa, který
nastřílel body na 4. místo.
Poslední společnou
akcí letošního školního
roku byl výlet do obory
Obelisk. Tento výlet pořádal pro děti ze všech

mysliveckých kroužků našeho
okresu OMS Hodonín. Navštívili jsme místa, do kterých se veřejnost běžně nedostane, neměli
jsme však příliš štěstí na zvěř. Při
procházce oborou jsme viděli jen
několik kusů srnčí zvěře a zajíce.
O to zajímavější bylo pro děti, když
mohly na vlastní oči vidět něco,
o čem se v současnosti hodně hovoří - o nedostatku vody a jejím
návratu do krajiny. Právě v oboře
Obelisk se to velmi daří. Pomocí krajinářských úprav a mnoha
let práce na obnovení původních
mrtvých ramen řeky Dyje se podařilo přirozené zavodnění zdejší
krajiny.
Mgr. Kristýna Holečková

Výtvarný kroužek při ZŠ

V

letošním roce bylo do
výtvarného
kroužku,
který je pod záštitou ZŠ
a MŠ Ratíškovice, přihlášeno 52 dětí. V prosinci 2018
jsme se zúčastnili akce „Ježíškova vnoučata“ – vlastnoručně jsme vytvářeli vánoční přání pro babičky
a dědečky, které byly doručeny do domovů pro seniory. Dvě žačky jsem připravovala na přijímací zkoušky
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na střední umělecké školy – obě
se umístily na předních místech
(v první pětce) přijatých žáků.
Již druhým rokem jsme se
v únoru 2019 zúčastnili „MDVV
Lidice“ (Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, která byla
založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce
Lidice, zavražděných německými
nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech).
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Letos v květnu jsme se zúčastnily výtvarné soutěže v Zoo Hodonín, která je součástí kampaně
„Silent forest“ (v překladu tichý
les) zaměřené na podporu pěvců
v jihovýchodní Asii. V kategorii
třídní kolektivy – plakát vyhrály

děti navštěvující výtvarný kroužek
v MŠ U Jezérka a žáci 1. tříd navštěvující výtvarný kroužek. V kategorii jednotlivci se na vítězných
místech umístily Alžběta Mokrá
a Karolína Korvasová. Výtvarné
práce budou vystaveny v areálu

Zoo Hodonín do konce prázdnin.
V měsíci červnu jsme na akci „Namaluj ornament“ vytvořily společný obraz ornamentu, který bude
umístěn v budově ZŠ Ratíškovice.
Michala Čučková,
vedoucí kroužku

Zahradní karneval

V

neděli 26. 5. měli naši nejmenší spolu se svými rodiči možnost strávit na školní zahradě příjemné slunečné odpoledne plné zábavy. Na děti zde čekaly atrakce
jako skákací hrad, kolotoče, facepainting, hrací koutek
a tvořivá dílna Jiřího Sadila, který dětem ukázal spoustu
žonglérských kousků, které si mohli děti i jejich rodiče
sami vyzkoušet. Sluníčko nám po dnech plných deště
přálo a spousta školáků, kteří přiložili ruku k dílu při
přípravě i v průběhu celého odpoledne pomohli k příjemné atmosféře celé akce.
V neposlední řadě je třeba poděkovat místním firmám Agtek, Pekařství Příkaský, společnosti Zera Ratíškovice, kteří finančně přispěli k zajištění zábavného odpoledne pro děti.			        RC BAMBINO

Seminář Polygram v nových dílnách ZŠ

Ř

editel Středního odborného
učiliště, sídlícího na ul. Havlíčkova 1223/17 v Kyjově, RNDr. Petr
Koiš, Ph.D., přizval naši základní
školu k účasti ve vzdělávacím projektu pro učitele základních škol
s názvem POLYGRAM - „Podpora
polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji“, který je zaměřený na rozvoj tří žákovských
gramotností – technické, matemaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

tické i čtenářské. V rámci
tohoto projektu proběhl 28.
května v našich nových dílnách seminář pro vyučující
technických a přírodovědných předmětů, kterého se
za naši školu zúčastnily
Mgr. Lenka Ilčíková a Mgr.
Simona Měchurová, vyučující aprobova ně t e chn ické před mět y.
V úvodn í č ást i
představil ředitel
základní školy J.
Hanák v obrazové
prez ent aci všem
účastníkům (učitelům praktických
činností z okolních
základních škol)
v ýstavbu nového

dílenského pavilonu a následně
metodou zážitkové pedagogiky si
všichni účastníci prakticky vyzkoušeli výrobu praktické dřevěné podložky, včetně tolik důležité
didaktiky – tedy, jak to naučit své
žáky na 2. stupni ZŠ.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy
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Ratiškovská knihovna
v knihovně Mahenově

KNIHOVNA

R

atíškovice se svou obecní knihovnou se staly
prvním aktérem pilotního projektu spolupráce
se Sdružením obcí a měst Jižní Moravy a Mahenovy knihovny v Brně. Dne 23. května zavítali do Mahenky zástupci obce, naše paní knihovnice Marie
Škorpíková, členové mykologického kroužku Václav
Koplík a Ladislav Špeta a hudebníci dětské cimbálové muziky Malena v doprovodu paní učitelky Marie Ostřížkové. Po hudebním úvodu byla představena
obec, následně činnost obecní knihovny a poté naše
vydavatelská – literární činnost, tentokráte v podobě prezentace Atlasu hub nejen ratíškovické Dúbravy, jehož autory jsou výše zmiňovaní členové našeho věhlasného mykologického kroužku. Program byl
završen opětovně cimbálovou muzikou, doplněnou
o pohárek vína a o smotané makové laty a koláčky.
PhDr. Radim Šťastný
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI POD VEDENÍM
MGR. ZDEŇKA GLOZE

BESEDA SE SPISOVATELKOU, RATÍŠKOVICKOU
RODAČKOU NAĎOU HORÁKOVOU
POVÍDÁNÍ ZDEŇKA GLOZE O ZÁŽITCÍCH
ZE 14DENNÍHO PUTOVÁNÍ PO ÍRÁNU
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nejen o její nové knize fejetonů a povídek ze školního
prostředí Tajnosti sborovny

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

     PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 	     1. A

     PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 	     1. B

Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

KNIHOVNIČKA POD VEDENÍM LEKTORKY
ALŽBĚTY STOKLÁSKOVÉ

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

Virtuální univerzita třetího věku
VÝUKA BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

NÁVŠTĚVA BAROKNÍHO KOSTELA V MILOTICÍCH

ZÁJEZD NA ZELENOU HORU – PO STOPÁCH SANTINIHO

UKONČENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2018/19 – PŘEDÁVÁNÍ
PAMĚTNÍCH LISTŮ V RESTAURACI NA ZELNICÁCH

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019
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T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Jaké obce okresu Hodonín na písmeno L znáte?
Poznej obec podle indicií:
• lipka, ocet, okurky
• trubičky, hvězdárna, Vrbasovo muzeum
• Dana Zátopková, kraslice, kostel Božského Srdce Páně
• kaplička zdobená ornamenty, bývalá tvrz, Humor – koření života
• salát, Josef Somr, Železnice 600
Ve kterých obcích se nacházejí následující sklepní areály:
Šidleny, Žlébky, Nechory, Skalák, Na Šištótě, Slavín
Mgr. Zdeněk Gloz
certifikovaný trenér paměti III. Stupně

SKAUTI

R

áno v sobotu 8.6. bylo u naší
k lub ov ny v R at íš kov ic ích
opravdu rušno. Nejenom že všude
byly děti a stanoviště skautů z Kyjova, kteří ten víkend na klubovně přespávali, ale také dorazilo
několik aut, ze kterých vystoupilo
pět místních hledačů kovů v maskáčích, s malými skládacími rýči
a hlavně s detektory. Našim klukům trvalo trochu déle, než se
všichni dostavili, ale nakonec nás
byl celkem slušný počet (vzhledem

Tuláci – hledání s detektory
kovů u klubovny
k tomu, že se akce "zburcovala"
narychlo). Účastníci se rozdělili do
pěti skupinek, aby v každé byl alespoň jeden detektor kovů a prostor
okolo klubovny jsme si rozdělili na
několik částí. Kluci nafasovali rukavice a kýble a mohlo se vyrazit.
Akce nám zabrala zhruba 3 hodiny a kromě drobných nálezů jsou
výsledky následující:
Zhruba 20 mincí různého stavu
a stáří (nejstarší roku 1912), medaile z období ČSSR, brož, nacistický prsten, neaktivní rozbuška a
zhruba třetina igelitového pytle železného odpadu
Celkově tedy
a kce byla úspěšn á , je d i ný ne do statek byly zarostlé plochy, které se
s detektory neprocházely, ale to mož-

ná napravíme na podzim, pokud
společnou akci zopakujeme. Děkujeme Jiřímu Pokojovi a všem
hledačům za ochotu a nabídku
spolupráce, Janu Švrčkovi - Jeanovi za zprostředkování a vykomunikování akce a těšíme se na
další spolupráci!
Fotky z akce můžete nalézt na
webu, nebo na Facebooku: 1. Junácký oddíl Tuláci Ratíškovice.
Martin Macek - Bob

Železná sobota

P

roběhla letos 11. 5. 2019, jak jinak než v sobotu.
Ve cca 20 lidech jsme sesbírali po obci 11 fůr šrotu, což nakonec hodilo něco málo přes 17 tun železa!
Mimo to jsme na sběrný dvůr odvezli jednu fůru "bílé techniky" (ledničky, pračky, mikrovlnky...), což je odpad, který do železného šrotu nepatří. Letošní rarity: starý hliníkový sud od piva, dva hunty, vrtulka z bomby, míchačka, kolečka, karbovňa, kompresor, železné schody, lopaty, rýče, motyky, činky, atd ...)
Junák Ratíškovice MOC DĚKUJE všem brigádníkům a hlavně občanům, kteří nám nachystali šrotové železo.													           Palis
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Společně proti leukémii

Neztratily se

Z

ápadočeské Rokycany se staly
téměř po celý květen Mekkou
kuželkářů. Od 8. do 26. zde probíhala Mistrovství světa od U 14
až po dospělácké kategorie. Tato všechna zápolení vyvrcholila I. Mistrovstvím Evropy nad šedesát
let označované jako U 60.
V dámské kategorii dospělých byl utvořen i tým ČR
"B", který tvořily juniorky. A dres tohoto družstva
nejen oblékly, ale i hrály
dvě juniorky Baníku Ratíškovice, Hana Beranová
a Monika Niklová. Zvlášť
Monice vyšel první start,
kdy shodila 617 kuželek na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

SPORT
120 hodů a také utvořila rekord
mistrovství shozenými šesti devítkami po sobě.  Hanka nahrála
568 kolků a při  dvou vyhraných

dráhách prohrála o pouhé tři kuželky.
Tomuto mistrovství předcházely
i dvě celostátní akce. Nejdříve to
bylo finále Českého poháru
juniorů, kde byla Hana Beranová bronzová právě před
Monikou Niklovou. Hanka
si tímto umístěním a výkonem 548 kuželek upevnila
i celkové druhé místo. Obě
závodnice startovaly i na
Mistrovství republiky, kde
obsadily 14. a 15. místa ze
40 startujících.
Tato umístění nezůstala bez povšimnutí ani při
nominaci na titul Kuželkář
roku, kde kuželkářský svaz
Strana 35

nominoval právě Hanu Beranovou v juniorské kategorii a i v žákovské mají Ratíškovice zastoupení, kde byl
nominován Tomáš Květoň.
Určitě stojí za zmínku i fakt, že první pondělí v červnu zvládla Hana Beranová i státnice s bakalářskou
prací týkající se komunálního odpadu v Ratíškovicích. Gratulujem ke všemu.
Vašek Koplík

Pochod kolem
Ratíškovic

V

e středu 8.5.2019 proběhl již
36. ročník Pochodu kolem
Ratíškovic, kterého se zúčastnilo
920 pochodníků, a to buď pěšky
nebo na kole + 33 organizátorů,
kteří se starali o hladký průběh
pochodu. Počasí mělo být všelijaké, ale hlavně chladné a deštivé,
ale protože si skoro 1000 lidí přálo,
aby bylo pěkně, tak ve středu na
pochod bylo krásně a sluníčko svítilo jak na objednávku. Novinkou
letošního pochodu byla nová cyklotrasa na 10 km. Netušili jsme,
kolik se na tuto trasu vydá rodičů
se svými malými cyklisty a bylo
jich nakonec 99, v což jsme vůbec
nedoufali, a velmi nás to potěšilo. Další novinkou bylo zpestření
během pochodu, kdy si nejmenší
děti mohly splnit jednoduché úkoly, za které dostaly dárky, které
nám sponzorsky věnovala firma
ZERA Ratíškovice – fruka a POLICIE ČR – reflexní předměty. V cíli
si jak malí, tak i velcí pochodníci
mohli vyzkoušet pod odborným
dohledem a s instruktáží jízdu na
koloběžce či nordic walking.
K poslechu u občerstvení po
pochodu hrála skvělá kapela
J.R. BAND z Ratíškovic. Každý pochodník byl na startu
patřičně v ybaven popisem
trasy, 0,5 l vody, preclíkem
z pekařství Nikl z Vracova
a reflexní páskou na ruku či
kolo od firmy GAMA OCEL.
V cíli byli pochodníci odměněni diplomem a medailí,
kterou již tradičně vytvořil
Pavel Němec, za což mu patří velký dík a také velký dík
patří paní Marii Bardúnové
a Martě Kordulové za nezapomenutelné předávání těchto medailí. Velké poděkování
za skvělou organizaci celého
pochodu náleží paní Heleně
Vybíralové, která dává dohromady vše od map až po orgaStrana 36

nizátorky při
startu a cíli, na
vše dohlíží a hlídá,
aby se na nic nezapomnělo. Po minulém pochodu napsala do Zvonu
článek, v jehož závěru si
„postěžovala“, že pochod
je sice krásná věc pro
lidi, ale organizátorky,
že už jsou v důchodovém
věku a potřebovaly by
nějaké mladší pomocnice. Já, když jsem tento
článek četla, tak jsem si říkala,
že pochod, který založil pan Pavel
Vacenovský, jehož manželka, paní
Marie Vacenovská, je též jednou
z organizátorek pochodu doposud
a probíhá už 35 let, kdy propaguje nejen Ratíškovice jako obec,
ale hlavně pohyb u lidí, nemůže
přece jen tak skončit a protože si
myslím, že my, volejbalistky, jsme
skvělá parta, tak jsem děvčata
oslovila a šly jsme do toho s elánem nám vlastním. A zjistily jsme,
kolik to všechno dá práce! Projet,
projít a připravit trasy, sepsat je na
papír a vytisknout, zajistit medaile, diplomy, zvadla, připravit výlohu U Jansů a nástěnky na hřiště,

uvázat šňůrky na medaile… a to
vše ještě pořád není samotný pochod. Já sama jsem si to letos zkusila a byla jsem ve středu na hřišti
od chystání laviček v 6:00 až do
jejich úklidu v 18:00 a můžu zodpovědně prohlásit: „DÁMY, KLOBOUK DOLŮ před Vámi všemi,
které tento pochod tolik let organizujete.“ Říká se, že kdo nic nedělá,
nic nepokazí, ale také vůbec netuší, co organizování čehokoliv stojí
času, sil a hlavně energie, takže:
„Děvčata, důchodkyně, smekám,
jste skvělé a elánu máte na rozdávání, ale přesto doufám, že jsme
Vám s letošním ročníkem aspoň
trochu pomohly a rády pomůžeme
i s dalšími.“ Velké poděkování
patří všem, kteří se na organizaci hladkého průběhu 36.
ročníku Pochodu kolem Ratíškovic podíleli a také všem
našim sponzorům, kteří nás
při naší premiéře podpořili:
GAMA OCEL, Autodoprava
BOROVEC, Obuv NETBOL,
P urewindows, COPYSHOP,
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
František Kotásek, OÚ Ratíškovice, Pekárna NIKL Vracov, ZERA Ratíškovice, Ing.
Petr Kotásek, Ing. Zdeněk
Svoboda, Ing. Zdeněk Šupa,
Stavebniny Příkaský, Nábytek JURA, Zdeněk Vanďurka,
POLICIE ČR, Zámečnictvní
Stokláska.
VELKÉ DÍKY VŠEM
Jana Voříšková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Na kole dětem v Ratíškovicích!

D

ne 6. června 2019 se v Ratíškovicích na chvíli zastavil peloton cyklistů 10. ročníku veřejné cyklotour
na podporu onkologicky nemocných dětí „NA KOLE DĚTEM“. Peloton měl při zastávce u nás více než
140 účastníků. Bohužel v čele nepřijel s Pepou Zimovčákem na jeho slavném kole, jak již tomu bývá zvykem.
Pan Zimovčák během tour přišel na kole k úrazu. Doprovázel peloton autem. I přes jeho zranění si nemohl
nechat závěr cyklotour ujít.

Trasa letos byla dlouhá 1294 km a vedla
napříč celou republikou z Aše přes Prahu,
Ostravu směrem k nám na Moravu a zakončena byla ve Znojmě. Během cyklotour
bylo možné zakoupit propagační předměty
či rovnou přispět do pokladničky na veřejnou sbírku pro onkologicky nemocné děti.
Jsem moc ráda, že se tyto akce pořádají a děkuji vám všem, kteří se zapojujete
a pomáháte. Velké poděkování patří zejména Pepovi Zimovčákovi a jeho týmu! Skvělá a úctyhodná práce! Tuto akci vždy moc
ráda finančně podpořím.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

VAMP Dance Studio slaví úspěchy…
a nejen ty taneční

A

si si vzpomenete na
skupinu asi šesti děvčat v Ratíškovicích a Hodoníně, které se scházely
jednou týdně, aby spolu
trávily hezké chvíle a zatančily si na oblíbené písničky. Avšak brzy se to
„zvrtlo“ v něco ambicióznějšího. Je to už sice pár
let plných slz z proher,
malých přešlapů a velkého úsilí, ale vše se vyplatilo a VAMP Dance Studio
dnes sklízí jen úspěchy.

Například, že letošní sezóna VAMP Dance Studia byla zahájena velmi
hojně, a to v počtu téměř
100 členů v celkem 9 tanečních skupinách (Přípravky, Lentilky pondělní,
Lentilky úterní, HDancers, G-League, GL Duo,
Holky na parketu, New
Squad a Sweeties).
Taneční sezónu studio
zahájilo promo focením se
skvělým fotografem Štěpánem Kotáskem.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

Strana 37

Jako první akce, na které jste
mohli zahlédnout skupinu Sweeties, byla Noc bojovníků v Hodoníně nebo také módní přehlídka
v Ratíškovicích.
Ke konci roku 2018 se šestice
tanečnic vydala reprezentovat Ratíškovice do francouzského Vouziers.
Ani v době Vánoc děvčata nezahálela a taneční skupiny Sweeties,
G-League a HDancers uspořádaly
flashmob na Vánočním jarmarku
v Hodoníně.
Jak všichni dobře víme, s novým rokem začala plesová sezóna, kterou zahajoval Společenský
ples a následně Fotbalový ples,
na kterém Sweeties vystupovaly
společně s rapperem Kukoo. Následovala také generálka Školního
plesu, kde se znovu objevila skupina Sweeties ve spolupráci s Kukoo. Na této akci jste mohli vidět
všechny skupiny, včetně „našich
nejmenších“. Pro skupinu Sweeties to však byl jen začátek, protože plesová sezóna pokračovala
a děvčata se vydala do Dolních
Bojanovic a Rohatce na Benefiční
plesy.
Po těchto vystoupeních skupiny stále tvrdě trénovaly na následující soutěže, které se konaly již
začátkem dubna. Soutěžní sezónu
nastartovala soutěž Czech Dance Tour v Brně, kam jela pouze
skupina Sweeties a dovezla si 2.
místo. Na další soutěž, do Otrokovic na MIA Festival, již jely tři

skupiny, a to G-League, HDancers
a Sweeties. Zde se také VAMP objevil v pro ně dosud nové kategorii,
a to v soutěži dvojic O pohár, kde
vystoupilo GL Duo a onen pohár
si přivezlo. Z této soutěže skupiny
G-League a HDancers přivezly do
Ratíškovic dvě 3. místa a Sweeties
obhájily zlato! Všechny skupiny
velice děkují za občerstvení - za
výborné patenty od paní Horké!
Dále následovala soutěž MIA Festival v Olomouci, kterou děvčata
ukončila soutěžní sezónu, odkud
si Sweeties opět dovezly 1. místo,
HDancers  2. místo a G-League se
i přes velkou konkurenci umístily
na krásném 6. místě.
 	
Teď si asi myslíte, že je
soutěžení u konce. To ale není
pravda! Skupina Sweeties se také
zapojila do soutěže Vševěd od Leoše Mareše a nahrály na Instagram
taneční video právě na píseň Vše-

věd. Sice nevyhrály, ale za pokus
to rozhodně stálo! Povzbudivý
komentář od Leoše nás velmi potěšil. Po soutěžní sezóně začala
vystoupení v Ratíškovicích a okolí. Například na Den matek jste
mohli vidět téměř všechny taneční
skupiny vystupovat ve Spolkovém
domě v Ratíškovicích. Pár dní poté
jely starší skupiny vystupovat do
Hodonína na Den tance, kde sklidily velký potlesk. Avšak s vystupováním děvčata nekončí a čeká je
ještě vystoupení na Školní akademii a dobrovolná taneční soutěž,
která bude tento rok nově uspořádaná mezi členy VAMP Dance Studia.
Tento rok byl, jak vidíte, velice
úspěšný a celé studio doufá, že
příští bude minimálně také tak
úžasný!
Karin Machalová
a Lucie Urbánková

Vlaštovky – kamikadze

P

racoval jsem jako strojvedoucí u Českých drah v Břeclavi
a po 36 letech služby mě v rámci
sociálního programu propustili do
předčasného důchodu. Proto jsem
si našel zaměstnání v elektrárně
Dětmarovice na severu Moravy,
mezi Bohumínem a Karvinou. Zde
jsem jezdil s lokomotivou ještě dalších 11 let. Moje práce spočívala
hlavně v posunu s vagóny s uhlím
do obrovských zásobníků nebo
v obsluze veliké vlečky, kde byly
rozmístěny různé firmy. Tady jsem
jednoho prosluněného červnového
dopoledne manipuloval s vagóny
plnými jemně mletého uhelného
prachu. Byla to zdlouhavá práce, kdy jsem vždy při naplňování
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cisterny měl asi 30 minut času
na pozorování okolí. Všiml jsem
si dvou kroužících vlaštovek nade
mnou, když vtom jedna z nich se
pustila střemhlav k zemi. Zmizela
za trsem trávy a vzápětí i druhá.
Zíral jsem s otevřenou pusou na ty
jejich sebevraždy, kdy se obě vlaštovky vrhly dolů jako kamikadze.
Než jsem stačil dvakrát naprázdno polknout, vystřelily obě vlaštovky jak gejzír k nebi. Za chvíli se
vše opakovalo, tak jsem si řekl, že
tomu musím dojít na kloub. Ohlásil jsem vysílačkou vedoucímu posunu, že na chvíli slezu z „mašiny“. Když byly vlaštovky opět na
obloze, šel jsem obhlédnout okolí
trsu trávy vzdáleného od lokomo-

tivy asi 7-8 metrů. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem na hraně
náspu uviděl škvíru asi 3 metry
dlouhou a půl metru širokou. Nahlédl jsem tam a v podzemí pod
přilehlou cestou jsem v šeru uviděl
prostornou betonovou místnost
o rozměrech asi 4x5 metrů, která
dřív sloužila jako strojovna s pásovým dopravníkem. V horní části,
těsně vedle kolejí, byla mřížovaná
vpusť, do které se z vagónů sypaly
sypké nebo granulované materiály
a ty byly dopravníkem sypány do
nákladních aut nebo na hromady.
Po změně technologií výroby se
tato strojovna stala nepotřebnou,
tak buldozer přihrnul zeminu do
vchodu, a tím zaslepil otvor do jeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2019

jího vstupu. Jenže vrchol nahrnuté zeminy nezakryl celý vstup a to
bylo spásné pro vlaštovky, které
tam měly nad rezavou lampou na
zdi hnízdo. Příroda a mateřský
cit jsou velmi mocné, a tak vlaštovčí rodiče používali škvíru jako
vletový otvor k hnízdu. Nedalo
mně to a škvírou jsem se protáhl
do betonové místnosti a s údivem
jsem uviděl, jak z hnízda vykukuje 5 malých vlaštovičích hlavi-

ček a hned na to tam vletěly obě
dospělé vlaštovky, kterým vůbec
nevadila moje přítomnost a jedna
po druhé krmily svoje mláďata.
V místnosti bylo pološero, protože
tam prosvítalo světlo skrz mřížovanou vpusť a také vletovou škvírou. Vyštrachal jsem se ven právě
včas, protože už mně volali vysílačkou, abych celou skupinu vozů
popotáhl o kus dál. Asi za týden
jsem se ocitl na tom samém místě

Pozvánka na 20. ročník
Slováckého roku v Kyjově

V

e dnech 16. - 18. srpna 2019
se v Kyjově uskuteční jubilejní 20. ročník Slováckého roku,
folklorní svátek, který se koná
pouze jedenkrát za čtyři roky. Proto všichni, kdo máte rádi folklor,
kroje, písničky si připravte kroje
a připojte  se k jedné z největších
folklorních přehlídek. Vyprezentujme náš ratíškovický kroj. Autobusy na průvod budou připraveny.
Jana Koplíková
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a rozhlédal se, jestli ještě vlaštovky uvidím. K mému překvapení
jsem uviděl obě „staré“ vlaštovky
i pět mladých, jak vlétávají ke svému příbytku a zase vystřelují ven.
To rodiče vštěpovali svým mladým
cestu k hnízdu. Příští jaro se vlaštovky opět vrátily ke své „jeskyni“.
Jsou-li tam ještě, nevím, neboť
jsem na konci toho roku odešel do
důchodu.
Vojta Koten

POZVÁNÍ

V

ážení spoluobčané,
v srpnu se bude po čtyřech letech konat Slovácký
rok v Kyjově.
Srdečně Vás zvu k účasti na této významné folklorní
události, kterou vnímám jako "folklorní olympijské
hry" našeho regionu Moravského Slovácka. Těším se
a rád Vás uvidím v krojovaném průvodu při reprezentaci Ratíškovic.
Pozvánka se týká občanů Ratíškovic od 1 do 99 let.
Josef Uhlík,
starosta obce
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Pan Toman – 99!
Éj, to letí,to to letí,
ozývá sa ze všeckých stran.
Roků naráz je jak smetí,
ano – 99(!) má dnes pan Toman!
Střídmá strava, práca, starosť
od rána až do klekání.
To záruka je, že roků je dosť
a k temu Boží požehnání.

BLAHOPŘÁNÍ

V

úterý 18. června 2019 se dožil úctyhodných 99 let náš nejstarší
občan pan František Toman.
Malou oslavu u Tomanů okořenila básnička Vojty Kotena a písničky
DH Veselé Muziky.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, lásku nejbližších a Boží požehnání.
Josef Uhlík

Uznale je smeknút nutno
před všeckým co už ste zažil.
Mět cíl, aj dyž negdy bylo smutno
a pořád si vlévat víru do žil.
Nebylo to dycky lechké
přeskakovat, co život chystá.
Dyť zdraví aj ščestí sú tak křechké
a čert nenechává dosť místa.
Ale teď, dyž je tu sláva,
oslavujme ! Co ešče chtět víc ?
Každý z nás tu provolává:
Ať žije najstarší občan Ratiškovic!
Přejeme Vám, ať vyplní sa,
po čem túží vaše srce.
Ať každý deň je jedna krása,
to Vám přeje vedení obce !!!
Vojta Koten

Laďovi Jokovi – 50!
„Padesátka“ – tož, to je číslo!
To už začíná sa bilancovat
a pohlídat, aby nic nezkyslo
a s ničím špatným si nenotovat.

Měls štěstí na rodinu aj kamarádů
„o tem žádná“, jak sa říká.
Máš rád čisto, žádnú zradu
a všecko ať svítí a nic nebliká.

Škoda,že Tvůj taťka chybí.
Ten by samú pýchú jásal.
Ale život nehraje na žádné „dyby“
Tam platí: buď ano – či né,
žádné „zdá sa“!

Tož, do téj další padesátky
hodně sil a odhodlání.
Ať raduješ sa denně,
aj dyž sú svátky,
od svítání až do svítání.

Tvoje vína ať vyhrávajú
Hrdě možeš jít před pomník
na koštech, aj enom tak.
a nemět pocit po vině.
Radosť by měl aj děda Zahradník, Ať majú Ťa rádi všecí, co Ťa znajú,
ať si správný Ratiškovják !
Co učil Ťa všecko o víně,
Aj všecí Tvoji, co oslavujú,
tady v našem kulturáku,
ať naše slova čujú,
že toto je Tvoje dílo, bez rozpaků.

My, vinaři ze Slavína,
došli sme Ti povinšovat.
Tož, nalej teho najlepšího vína,
ať možem „živjó“ zanotovat.
Vojta Koten

EPYDEMYE v Ratíškovicích!

K

oncem prázdnin - přesněji v pátek 30. srpna 2019 večer - budete
mít jedinečnou příležitost navštívit OPEN-AIR koncert folkrockové
kapely s podivným názvem EPYDEMYE. Na pódiu v areálu Baníku
Ratíškovice nám kapela představí mimo jiné i písně z alba „Kotlina“,
za kterou získala cenu Anděl 2015 a možná zazní i něco z chystaného
letošního alba „Milé děti“. 		           		
Palis
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