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J

edna z největších a nejstarších krojovaných slavností se
třetí srpnový víkend konala
v Kyjově. Slovácký rok, specifický
tím, že se koná pouze jednou za
čtyři roky. Jako je pro sportovce
prestižní olympiáda, tak pro folkloristy je prestižní účast na Slováckém roku. Zatímco při sportovní
olympiádě se soutěží o medaile,
naše folklorní je přehlídkou krojů,
přehlídkou souborů a folklorních
skupin. I když se zde nedávají
žádné medaile, je pro nás velkou
ctí zde například vystoupit v ně-

kterém z programů. Mužský sbor
si své slávy například užil od pátku do neděle. V sobotu dopoledne
se tradičně před kostelem konala
přehlídka krojů s tématem Od adventu do hodů. Ratíškovice měly
odprezentovat právě hody – stárka
a stárku v krojích a s tradičním
symbolem hodů. Odpolední krojovaný průvod byl svou pestrostí
a barevností tou pravou pastvou
nejen pro fotografy, ale hlavně pro
přihlížející diváky.
pokračování na str. 4
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Rada obce...

Rada obce č. 17
ze dne 24. 6. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy
o společných nákupech energií
s Obcí Blatnička,
- rozhodla o nákupu nové míchačky, křovinořezu a kontejneru pro
pracovní četu obce,
- rozhodla o zateplení části garáží
na kompostárně sběrného dvora
odpadů,
- rozhodla o nákupu dalších kontejnerů na plast a papír o objemu
1100 l,
- souhlasí s cenovou nabídkou
i technologií opravy schodů při
vstupu na obecní úřad,
- souhlasí s modernizací elektronické sítě a kabeláže v budově
obecního úřadu,
- rozhodla o výměně vodoměrů
v bytových domech obce,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv v bytových domech
obce,
- projednala na základě žádostí
občanů a vyjádření stavební komise stavební záměry,
- schválila rozpočtové opatření
1/2019 ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- schválila rozpočtové opatření
1/2019 Osvětové besedy Ratíškovice,
- souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK ve výši 38 000 Kč na
51. mezinárodní festival dechových hudeb,
- souhlasí s přijetím daru ve výši
5 000 Kč od paní Ing. Bc. Anny
Hubáčkové a 10 000 Kč od společnosti Tente s.r.o. na 51. mezinárodní festival dechových hudeb,
- rozhodla, že dohody o parcelaci
v lokalitě Jezérko s vlastníky po-

zemků zpracuje Mgr. Pavel Jurečka,
- se seznámila s kalendářem plesové sezóny roku 2020,
- souhlasí s podáním žádosti na
Město Hodonín na dílčí spolufinancování cyklostezky Hodonín –
Ratíškovice,
- rozhodla o dodatečné instalaci
klempířských prvků na zastřešení
terasy Spolkového domu,
- souhlasí s opravou myčky v Restauraci Sport a doplněním klimatizace v kavárně,
- souhlasí s výměnou filtrů v krytém plaveckém bazénu,
- souhlasí s výměnou kuchyňské
linky v ubytovně krytého plaveckého bazénu,
- projednala stížnost občanů na
rušení nočního klidu v lokalitě
Rybářské bašty,
- rozhodla o zřízení přípravné třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s JMK ve věci daru 500 ks vratných kelímků v rámci akce „Kraj
bez plastu“.
Rada obce č. 18
ze dne 15. 7. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z JMK na projekt Natura 2 000 – Dúbrava a Pánov,
- souhlasí s opravou počítačové
sítě na obecním úřadu,
- se seznámila s administrativou
územního rozhodnutí na technickou infrastrukturu v lokalitě Padělky,
- se seznámila s průběhem zpracování projektové dokumentace
pro provedení stavby bytového

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z našich řad odešli...
Tomanová Terezie
Kordulová Růžena
Jurkovičová Věra
Žižlavská Žofie
Zemánek Isidor
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domu v místě odstraněného kina,
- se seznámila s přípravou rozpočtového opatření 4/2019,
- souhlasí s podpisem dodatku
ke smlouvě s firmou Prostavby
ve věci změny termínu realizace
rekonstrukce škvárového hřiště
v areálu Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 19
ze dne 6. 8. 2019
- souhlasí se smlouvami o zřízení
věcných břemen,
- projednala seznam osobností navržených na ocenění obce,
- schválila nový cenový sazebník
za pronájem tělocvičny ZŠ,
- schválila závazný rozvrh hodin
v tělocvičně ZŠ pro jednotlivé organizace,
- souhlasí s nabídkou spolupráce
společnosti Kentico ve věci výsadby zeleně v obci pro rok 2021,
- schválila zprávu o hospodaření
ZŠ a MŠ Ratíškovice a Osvětové
besedy Ratíškovice za 2. čtvrtletí
2019,
- se seznámila s návrhem Osvětové besedy Ratíškovice na využití
daru ve výši 200 000 Kč od pana
Františka Příkaského na podporu
kultury,
- se seznámila s připravovanými
kulturními akcemi obce,
- stanovila výši nájemného za využití areálu Baník Ratíškovice
a Spolkového domu Ratíškovice
včetně zařízení,
- se seznámila s výsledky rozboru
hospodaření Baníku Ratíškovice
s.r.o. za jednotlivá střediska,
- schválila zprávu o hospodaření Baníku Ratíškovice s.r.o. za 2.
čtvrtletí roku 2019,
- projednala personální zajištění
provozu kavárny krytého plaveckého bazénu,
- se seznámila s problémem likvidace starého nábytku na sběrném
dvoře odpadů. Tato komodita je
v současné době kůrovcové kalamity obtížně uplatnitelná.
- se seznámila s průběhem jednání ve věci změn územního plánu
obce.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

Panu učiteli s láskú
Rozletěla sa zpráva po okolí,
že na věčnost odešel činorodý člověk.
Gdo ho znal, teho to zabolí,
že ani on nepřeskočil svůj věk.
Byl skvělý fotograf, malíř a umělec,
uměl vystihnút růžu v květu
či starú šopku.
Nám nezbývá než na hrob dat věnec
a spomínat na pana učitela
Václava Kopku.
Hory, ty měl rád v zimě aj v létě,
zvrapené ruky strýců a vrásky tetiček,
světla a stíny, co jich je na světě
a na krojách tisíce blyšťavých perliček.

POLICIE
ČERVEN 2019
4. 6. Přijetí oznámení v 16.40
hod., že v lokalitě Baťovka se nachází roj včel. Hlídka OP o celé záležitosti informovala včelaře, který
roj odchytl.
5. 6. Přijetí oznámení v 15.30
hod. od operačního střediska PČR,
že na silnici mezi Ratíškovicemi
a Hodonínem došlo k dopravní nehodě motorkáře. Po příjezdu hlídky OP na místo určení, hlídka OP
vyčkala do příjezdu PČR Hodonín
oddělení dopravních nehod, která
si celou záležitost převzala.
10. 6. Přijetí oznámení ve 22.07
hod., že na silnici mezi Ratíškovicemi a Hodonínem došlo ke střetu osobního vozidla se srnkou. Po
příjezdu na místo události hlídka
OP usměrňovala provoz a vyrozuměla správce honitby, který si
srnu odvezl.
Přijetí oznámení ve 23.40 hod.
o narušení objektu základní školy. Po příjezdu hlídky OP byla spolu s panem ředitelem provedena
obhlídka objektu s negativním
výsledkem.
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Pod hradem Bouzovem tam doma byl,
ale k jižní Moravě tíhl velice.
V Hodoníně děckám umění přiblížil,
ale kus srdce vzaly mu Ratiškovice.
Tu učil děcka ve škole,
ale aj v krúžkách,
s kamerú filmoval plese
a zrovna tak hody.
Vyfotit svítání ze skale neměl strach
a ani vyfotit mlhu z ledovéj vody.
Všecko, co po něm zostane,
mosíme přelepit smuteční páskú.
Až bolesť přebolí a smutek přestane
postačí vyslovit:
panu učiteli s láskú …
Vojta Koten

Z deníku obecní policie
19. 6. Přijetí oznámení v 16.15
hod., že v ulici Zahradní leží podnapilý muž. Hlídka OP po přijezdu
na místo muže probudila a nasměrovala domů.
22. 6. Přijetí oznámení ve 3.30
hod., že dochází k rušení nočního
klidu na adrese v ul. U Trati. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že zde dochází k rušení
nočního klidu z důvodu pouštění
hlasité hudby. Hlídka OP vyzvala
pana XY, aby hudbu vypnul, který tak následně učinil. Hlídka OP
celou záležitost řešila domluvou.
ČERVENEC 2019
1. 7. Poskytnutí asistence pracovníkům veterinární inspekce v rodinném domě ul. Vítězná
u pana XY, který doma chová větší
množství koček.
14. 7. Přijetí oznámení ve 20.30
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při
na r ušen í obč a nského sou ž it í

v ulici Múdrá. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení hlídka OP poskytla PČR Dubňany součinnost
při pracovních úkonech.
20. 7. Přijetí oznámení v 9.00
hod. od paní XX, že před obecním
úřadem se chová nevhodně mladý muž. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení byl mladý muž zastižen u obchodu U Tomečků. Hlídka
OP jej vyzvala k předložení dokladů k identifikaci, mladý muž však
toho nebyl schopný, a proto hlídka
OP kontaktovala PČR Dubňany,
aby přijela na místo a pomohla
hlídce OP určit totožnost mladého
muže. Po přijezdu PČR Dubňany
na místo určení si celou záležitost
převzala.
26. 7. Přijetí oznámení ve 23.05
hod., že dochází k rušení nočního
klidu na Rybářské baště. Po příjezdu hlídky OP na místo byli návštěvníci upozorněni o vhodném
chování.
TF & PK
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V

rámci několikaleté výsadby
stromů v obci je možno pozorovat, že některé stromky např.
na Vítězné se v korunách lámou
či usychají. Lze to přičíst poryvům větru, nicméně prokazatelně v řadě případů jde o napadení
mladého kmene o průměru cca
do 10 cm drvopleněm obecným.
Jde o hnědobílého motýla o délce
3-4 cm, který do prasklin kůry
kmenů naklade vajíčka, z nichž
se v ylíhnou housenky masově
červené barvy, které se vyvíjejí
3 roky a dorůstají do délky 8-12
cm a dosahují tloušťky 1 cm.
Tyto housenky pod kůrou sžírají

Drvopleň plení
dřevo kmenů a větví, čímž u tenčích kmenů - terminálů dochází k jejich výraznému zeslabení
a následně v poryvu větru k ulomení. Navíc po zakuklení a opuštění vyžraných chodeb dochází
k napadení stromu jinými škůdci.
Poškození drvopleněm se podobá
žíru tesaříků, ale z otvorů se nesypou piliny. Ty lze spolu s výkaly
zpozorovat pod otvůrky na zemi.
V případě nalezení takových otvorů lze housenku vytáhnout drátkem a odstranit. Ochrana dřeviny
spočívá v odstranění napadených
částí a jejich spálení.
RŠ

Řešení nebezpečných úseků
komunikace I/55

K

romě ochrany zdroje pitné
vody se hodně věnuji i dopravě v našem regionu. Několik jednání k dopravě se v letošním roce
již uskutečnilo a postupně se přípravy výstavby komunikace I/55
v úseku Břeclav – Moravský Písek zrychlují. Velmi nebezpečným

místem je křižovatka Pánov. Nedávno tam opět došlo k tragické
dopravní nehodě. Již v lednu 2019
jsem se s novým starostou Města
Hodonín panem Liborem Střechou
zúčastnila důležitého jednání se
zástupci Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) a Jihomoravského kraje. Na
tomto jednání Město Hodonín
předneslo požadavek na zajištění bezpečnosti křižovatky
Pánov a také křižovatky u Zoo
Hodonín. Kromě úsekového
měření rychlosti či úpravy
vodorovného, případně svislého dopravního značení se
projednávala varianta okružní křižovatky Pánov. Kruhové
objezdy již nejsou na silnicích
1. třídy výjimkou, musí však
být zachována plynulost do-

XX. Slovácký rok v Kyjově

Z

Ratíškovic do Kyjova na tuto
krojovanou přehlídku přijelo přes 100 krojovaných! Děti ze
Zpěváčku, Ratiškovská Dolina ve
slavnostních krojích s rúchama,
Ženušky, mužský sbor, Veselá
muzika, ale i krojovaní v pracovních, svátečních krojích, krojoStrana 4

vaní s dětmi, ti všichni byli součástí průvodu, v jehož čele stála
senátorka Anička Hubáčková se
starostou Joškou Uhlíkem. Na
náměstí krojované přivítal sám
starosta Kyjova František Lukl
s jihomoravským hejtmanem panem Bohumilem Šimkem. Sobot-

pravy i průjezdnost. To musí potvrdit dopravní průzkum, který je
připraveno Město Hodonín zadat.
V současné době návrh na vybudování okružní křižovatky podpořila i Policie ČR. Přestože její
výstavba je finančně velmi náročná, Město Hodonín již aktivně připravuje žádost o realizaci. Křížení
I/55 s cyklostezkou u zoo je navrženo vybudováním dočasné lávky
nad komunikací, která bude sloužit až do doby realizace dálnice.
Město Hodonín bude jejím investorem a ponese i náklady na budoucí odstranění lávky. Doufám, že
obě stavby budou brzy zahájeny
a podstatně ubude nehod při průjezdu z Ratíškovic do Hodonína.
Ing. Bc. Anna Hubáčková

pokračování
z titulní strany
ní podvečerní program Taneční
obrázky z Kyjovska začal v 19,00
hodin. V programu autorky Hanky Vašulkové vystoupily Ženušky,
mužský sbor a Ratiškovská Dolina
s rúchama. V neděli dopoledne se
v městském parku konal program
s názvem Snídaně v trávě. Tohoto
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

programu se jako autorka ujala Jaroslava Kundratová. Pod jejím vedením zde například „ornamentový tým“
měl pro přítomné návštěvníky připravené soutěže, malování ornamentů, ale hlavně snídani v trávě, nejen
v podobě bélešů, lat a ostatních krajových specialit. V odpoledním programu se v parku s žertovnými písničkami odprezentovaly Ženušky, ale i mužský sbor, který kyjovským zpěvačkám Tragačnicím připravil
překvapení, které je pěkně zaskočilo! Slováckého roku jsme si letos pěkně užili. Budeme se těšit na příští,
tentokrát (pozor) za dva roky, kdy se pořadatelé rozhodli uspořádat v roce 2021 jubilejní, a to 100 let od
prvního Slováckého roku. Všem krojovaným velké díky za účast a reprezentaci obce.
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019
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P

o čtyřech letech se opět konala
netrpělivě očekavaná olympiáda folkloru kyjovska - Slovácký
rok 2019. Jednalo se o dvacátý
ročník nejstarší přehlídky tradic
kyjovského Dolňácka s datem založení 1921. V tomto roce byla národopisná slavnost součástí sletu
sokolské župy Komenského. Tato
událost se připomíná v krojovaném průvodu městem, kdy v čele
průvodu jdou vždy sokolové se
svými zástavami.
Před rokem jsem byla oslovena předsedou programové rady
Ladikem Šimečkem, zda bych se
účastnila příprav na programu
Slováckého roku. Bylo to pro mě
veliké překvapení, ale s pokorou a úctou jsem tento úkol přijala. Jednalo se o nový folklorní
program vhodný a přijatelný pro
děti. Součástí mého programu
byl dětský program -Jak se žije
v Neplechové, jehož autorem byl
Pavel Růžička a vesnička Neplechov s dalším autorem Romanem
Kouřilem. Celý tento program se
odehrával v městském parku pod
rozlehlými korunami stromů v neděli dopoledne 18. srpna. 2019.
Cílem programového záměru bylo
vhodným způsobem přivést děti

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

Snídaně v trávě
k tradicím a myslím si, že
se nám to všem zainteresovaným
pořadatelům snad i podařilo.
V programu Snídaně v trávě
měly děti možnost vidět a také
si vyzkoušet, jak se tradičné stlúká máslo a pak je i na krajíci
chleba ochutnat. Tuto aktivitu
předvedly ženy z Ježova. Aktivitu zdobení perníčků měly pěkně
připravenou ženy z Hovoran. Děvčata z Vlkoše si připravila vazby
ze suchých květů, kde děcka prokázala velkou kreativitu k radosti
dospělých. Šikovné ženy ze Šardic
v čele s paní starostkou Galiovou
pomáhaly s tvorbou ornamentů
sypaných pískem (napůl sklářský
písek a hrubá mouka). Děcka to
velice bavilo. Neméně a s velkým
nasazením je bavilo malovat ornamety pastelkami i barvami, které
připravili mladí lidé z Ratíškovic včetně malby velkého obrazu.
K tomu byl připrevený výborný čaj
a tradiční svatební milotické koláčky. Na sucho na plotně pečené
béleše a laty a jiné tradiční pečivo
připravily obětavé ženy z Moravského Písku. K tomu si přivezly na
kolečkách i šporhelt neboli kam-

na. Přesto, že jich upekly několik
tisíc, byla u jejich stánku neustále fronta návštěvníků, kteří chtěli ochutnat pověstnou slováckou
kuchyni.
Na závěr chci poděkovat všem,
kteří mi byli s programem nápomocni a obětavě s dobrou náladou
a úsměvem hlavně dětem zpestřili
jeden z mnoha programů letošního Slováckého roku.
Jaroslava Kundratová
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Letní výtvarné kurzy

V

červenci se formou příměstského tábora konaly v ateliéru
ZŠ a MŠ Ratíškovice Letní výtvarné kurzy. Kurzy byly se zaměřením
na výtvarnou a kreativní tvorbu
dětí. Děti si vytvořily např. vlastní obraz na plátno - jako správní
malíři, malovaly na sklo, vytvořily si vlastní prázdninové tričko aj.
V prvním turnusu děti malovaly
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živá zvířata na farmě a projely se
na ponících. Překvapením pro děti
byla ukázka výcviku služebního
psa komentovaná policejním psovodem. V Zoo Hodonín jsme si zažili Expedici do Afriky - výukový
program - ve kterém děti pod vedením lektora hrály, hry, poznaly
jak se krmí jednotlivé druhy afrických zvířat a zajímavosti ze světa afrického kontinentu. S druhým turnusem se děti seznámily
s prací sochaře a zkusily si, jak
těžká práce to je. Dále jsme měli
v programu ukázku myslivosti –
co všechno musí myslivec umět
a znát, ukázka práce se psem,
jak bychom se měli chovat v lese.
V Zoo Hodonín se děti tentokrát
vydaly za Zvuky noci – výukový
program – ve kterém si děti opět
pod vedením lektora mohly pohladit ježka afrického, poznávaly zvířata podle zvuku a nejzábavnější
pro děti byla hra na netopýry. Trávily jsme čas nejen tvořením, ale
také kolektivními hrami na hřišti, v tělocvičně a také v družinové

herně. Každý týden byl završen
vytvořením prázdninového deníku s kolektivní fotografií, aby děti
na nic důležitého z prázdnin nezapomněly. Velký dík patří všem,
kteří dětem ukázali něco ze svého
umění a znalostí. Také velmi děkuji paním kuchařkám ve školní
jídelně, které nám vařily výborné
obědy a vzorně se o nás staraly.
Celý kurz byl pod záštitou ředitele školy PeahDr. Josefa Hanáka –
kterému velmi děkuji za pomoc při
organizaci.
Michala Čučková
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Tak jak všechny cesty vedou do Říma,
folkloristů vedou do Strážnice

no, téměř
po třiceti letech
jsme dostali pozvání na folklorní
festival do Strážnice do zahajovacího pátečního programu. Autorka pořadu Markéta Lukešová
Mikulčíková zpracovávala téma
ratiškovského rodáka dr. Václava Frolce Prostou krásu, a tak
se obrátila právě na Ratíškovice,
aby prezentovaly ryze ratiškovský
zvyk a tanec s rúchama. K tancování byla povolána Ratiškovská Dolina a do pěveckých záloh
mužský sbor. Skloubit zkoušky se
studijními povinnostmi a hlavně
pracovními nebylo vůbec jednoduché. Celý soubor včetně mužského
sboru se sešel kompletně až na
poslední generálce, po které jsem
byla pevně přesvědčena, že to určitě vyjde! Kdo nezažil atmosféru
festivalu na Bludníku, tak ani si
nedokáže představit, co je to za
čest a navíc ještě jako první zahajovat hlavní program folklorních
slavností, který živě vysílala i televize Noe. Když osm párů s rúcha-

ma a mužský sbor s cimbálovou
muzikou Kapric nastoupili v obřadních krojích s rúchama, tak
se nejednomu divákovi tajil dech
nad takovou barevností krojů. Za
ohromného aplausu opouštěla Ratiškovická Dolina s verbuňkem
toto podium. Chtěla bych moc

poděkovat hlavně autorce pořadu
Markétce za pozvání, všem tanečníkům a zpěvákům za vystoupení
a cimbálové muzice Kapric za hudební doprovod. Děkuji všem i za
krásné SMS zprávy, povzbuzující
a děkovné telefonáty.
Jana Koplíková

www.spolkovydumratiskovice.com
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019
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51. Mezinárodní festival
dechových hudeb

AKCE

5. ročník otevřeného Slavína

U

ž dlouho před konáním byli
pořadatelé bombardováni připomínkami, proč jdou do termínového střetu se Slováckým rokem.
Situace se za poslední čtyři roky
vyvinula tak, že se termín posouval od 22. srpna až k letošnímu
17. srpnu. Nutno ale podotknout,
že u prvního ročníku k termínové
kolizi nedošlo.
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Účast nakonec byla téměř stejná jako loni – 414 natěšených návštěvníků, v drtivé většině stálých
příznivců přes celou republiku,
prošlo přes pokladnu. Slovácký
rok se projevil hlavně v tom, že
nebylo možné sehnat společnou
cimbálovou kapelu, takže někteří
vinaři se rozhodli pro individuální řešení hudebního doprovodu.

Tak bylo slyšet po Slavíně široké
spektrum hudebních žánrů – od
rocku, přes techno, cimbálovku,
country a folk až po dudáckou
produkci. Všichni účastníci byli
spokojeni jak s kvalitou vín (až
na některé drobné ústřely), tak
s atmosférou, a těší se na sobotu
22. srpna 2020.
Jiří Hubáček st.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

N

a konci června jsme odehráli tradiční Závěrečný koncert
žáků smyčcového oddělení ZUŠ.
Hrát ve sluncem vyhřáté třídě
nad knihovnou houslové koncerty
není vůbec snadné, proto jsme
kvůli vysokým letním teplotám koncert uspořádali v klimatizovaném hlavním sále
místního Spolkového domu.
Za tuto možnost vedení SD děkujeme.
Asi čtyři hodiny po ukončení koncertu jsme v užším složení CM Malena už nasedali
do autobusu, který nás odvezl
na náš první zahraniční zájezd do chorvatského Daruvaru.
Vyzvala nás Veselá muzika z Ratíškovic pod vedením Jožky Nováka. Spolu s námi jeli ještě členové
místního mužského sboru, také
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Smyčcové oddělení ZUŠ
+ CM Malena

v zúžené sestavě. Pozvání jsme
s radostí přijali a vůbec nelitovali.
Zájezd se nadmíru vydařil. Ubytování i strava výtečná, vystoupení tak akorát, problém žádný,

úsměvy od ucha k uchu, nálada vynikající po celou dobu
zájezdu. CM Malena si po tom
dvouměsíčním maratonu hraní v Ratíškovicích zahraniční
zájezd jistě zasloužila. Díky,
Jožko!
Poslední týden školního
roku jsme dohráli všechna
naše vystoupení akcí Akademie pro Afriku, kde jsme opět
doprovodili Zpěváčky ze školní
družiny. Pak už následovalo jen
vysvědčení, zmrzlina a vytoužené
prázdniny!
Bc. Marie Ostřížková, DiS.,
učitelka ZUŠ
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Veselá muzika v Senátu sklidila
mimořádný úspěch!

V

eselá muzika přijala moje pozvání vystoupit v programu
Kulturního léta v Senátu PČR dne
18. 7. 2019. Vystoupení navštívilo
velké množství diváků, kteří spontánně tleskali a vyžádali si dokonce i přídavek. Na závěr měla velký
ohlas píseň Zlaté střevíčky v mém

V

e čtvrtek 18.7.2019 se z Ratíškovic vydal na cestu, směr Praha, plně naložený autobus s osádkou muzikantů z Veselé muziky.
Veselá muzika přijala pozvání
naší paní senátorky Ing. Bc. Anny
Hubáčkové k reprezentaci kultury
a obce Ratíškovice. Po příjezdu do

podání, z čehož jsem měla radost.
Atmosféra ve Valdštejnské zahradě byla úžasná. Veselá muzika
dokázala roztančit i několik párů,
což se během Kulturního léta jen
tak nevidí. Po skončení vystoupení
jsem osobně vyposlechla obsáhlé
poděkování a nadšení od mnoha

návštěvníků koncertu. Měla jsem
velkou radost, že Veselá muzika,
stejně jako loni folklorní soubory
z Ratíškovic, úžasně reprezentovala nejen Ratíškovice, ale i náš
region.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko

Kulturní léto v Senátu
matičky Prahy nás paní senátorka
pozvala na sváteční oběd a na prohlídku reprezentativních prostor
Senátu. S hodinovým programem
písniček z Moravy se zaplněné
Valdštejnské zahradě představila
v krojích nejen Veselá muzika, ale
i paní senátorka, která byla v jed-

né osobě výbornou konferenciérkou, tanečnicí a zpěvačkou.
Za pozvání jí tímto moc děkujeme a doufáme, že jsme v Praze
nebyli s folklorem naposled.
Veselá muzika
a Jana Koplíková

Lidový oděv na Moravě

L

idový oděv na Moravě je jedinečnou 3D expozicí krojů
z celé Moravy. Tato stálá výstava
je otevřena již od roku 2015 na
zámku ve Strážnici, kde má také
sídlo Národní ústav lidové kultury. Námět, scénář a texty výstavy
vytvořil autor výstavy PhDr. Martin Šimša Ph.D (mimo jiné současný ředitel NÚLK Strážnice).
Na výstavě se prezentuje historie
oděvu krojů mužů i žen, jak se
postupně vyvíjel v jednotlivých
krojových okrscích, jež se často
liší vesnice od vesnice. Celá výstava je rozdělena do tří částí.
První část je věnována krojům
obřadním a svátečním, zvláště
svatebním. Druhá část expozice
je věnována oblečení jarmarečnímu včetně oděvu národostních
menšin. Třetí část představuje
Strana 12

zbožné poutníky, kteří se setkali
u příležitosti Cyrilo-metodějského jubilea na Velehradě. Výstava
návštěvníky okouzlí krásou lidového kroje, jehož barvy i tvary
jsou velmi odlišné od současného
oblečení. Výstava intenzivně vede
k zamyšlení nad zručností a estetickým cítěním našich předků,
díky nimž utvářeli svůj originální
oděv. Byla jsem přítomna slavnostní vernisáže výstavy a velmi

mě překvapilo, že na ní nenacházím náš kyjovský kroj a také jsem
to autorovi ihned připomínkovala.
A moje velké přání se letos naplnilo. Na jaře letošního roku mě oslovili pracovníci NÚLK, zda bych
mohla být nápomocna na starém,
pokud možno stoletém oblečení
čtyř figurín v kyjovském kroji. Na
pomoc jsem si přizvala Marii Mackovú, Anežku Koplíkovú, Jiřinu
Pokojovú a Ludmilu Frolcovú. Po
několika návštěvách, konzultacích a přípravných pracích jsme
jely v měsíci červnu figuríny oblékat. Výstavářské figuríny to
byly velice originální z měkkého
pěnového materiálu, které vytvořil architekt výstavy Emil Zavadil, a velmi vydařenými obličeji
sochařky Ireny Armutidisové.
Figuríny na výstavě působí velmi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

přirozeně a i dobře se s nimi pracovalo. Oblékly jsme starší ženu a muže a hodového stárka a stárku, jak
jdou v hodovém průvodu. Doplněná výstava o hodový průvod byla poprvé otevřena pro návštěvníky při letošním Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2019.
Tímto srdečně zvu na prohlídku nejen výstavy Lidový oděv na Moravě, ale i prohlídku strážnického zámku s přilehlým parkem a ojedinělou platanovou alejí. Za pozornost ve Strážnici stojí i prohlídka Skanzenu
a Synagoga se hřbitovem.
Jaroslava Kundratová

Táborák

SENIOŘI

S

tejně jako v minulých letech se
u Junácké klubovny v úterý
25. června sešli senioři u táboráku. Po zapálení začaly být středem pozornosti špekáčky a bylo
jich dost. Opečené špekáčky, dobré pití i nálada, krásné prostředí
borového lesa provázely seniory
k příjemnému večeru. Dobře naladěni se u táboráku loučili zpěvem. Tak příště, kterým seniorům
to letos nevyšlo, přijděte. Setkání
v lese je krásné a vzpomínky také.
Růžena Šeďová

V

Zájezd na Slovensko

e čtvrtek 27.
čer vna se
uskutečnil zájezd seniorů na
Slovensko. Na
programu bylo
město Komárno.
První zastávka
byla na soutoku dvou velkých
řek Dunaje
a Váhu. U soutoku je pomníček na smutnou
událost z roku
1965, kdy Slovensko zasáhly
velké povodně.
B yly z atopeny
celé vesnice a zaznamenány ztráty
na životech a také velké majetkové škody. Ve městě Komárno jsme
navštívili velkou Pevnost Komárno
na břehu Dunaje, která se zapsala
do dějin. Už ve 13. století odolala
náporu Mongolů, v 17. století pronikání Turků. V roce 1763 a 1783
ale tuto nedobytnou pevnost poškodilo zemětřesení. Na začátku
19. století dali Pevnost Komárno
opravit, protože se chystala Napoleonská válka. V roce 1810 a 1815
se vybudovala nová kasárna a velitelská budova, od té doby žádná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

změna nenastala. Na kamenném podstavci
je nápis NEC
ARTE, NEC
MARTE znamená ANI LSTÍ,
ANI SILOU Pevnost Komá r no
se nep o d a ř i lo
obsadit. V roce
1968 zde měla
dočasná kasárna sovětská
vojska, cca 5000
vojáků. Zůstal
z de z achová n
nápis na zdi
„ s ol e né ok u rky“, po našem kvašáky, které byly
uskladněny ve vybetonovaných
kádích. Po ukončení
prohlídky nás paní
průvodkyně nasměrovala do města Komá r na. Kou z el né
náměstí s vodotryskem, chv í l i odpo čink u na ná měst í
generála Klapky na
nás ve 14 hodin místo orloje zatroubil
voják z věže místní
radnice. Z Komár-

na jsme odjížděli ve 14,30 hod.
a teploměr ukazoval 36 stupňů
C. V městečku Kolárovo jsme měli
za mluvenou prohlídk u jednoho z posledních vodních mlýnů.
Mlýny se plavily uzpůsobené jako
lodě po řece a v době žní zastavovaly v blízkosti obydlí, aby místní
mohli přijít semlet úrodu obilovin.
Odtud jsme odjeli na super vodní
dílo Gabčíkovo. Úžasná podívaná
na prázdné a plné komory s vodou
a nedozírnou vodní plochu přehrady. Při příjezdu do Ratíškovic sice
teplota vzduchu klesla, ale zůstala
na vysokém stupni 26 stupňů C.
Všichni zúčastnění zájezd zvládli a den plný žhavých slunečních
paprsků bude nezapomenutelný.
Růžena Šeďová
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HISTORIE

S

lavín je místem odpočinku.
Ten v Praze posledního a ten
ratíškovický místem odpočinku
po práci nebo i odpočinku bez práce. Tento článek je pokusem o nahlédnutí do historie zdejší lokality
vinných sklepů a nemá ambici být
přesným historickým a faktografickým popisem událostí. Je spíše zachycením bezprostředních
vzpomínek pamětníků, kteří si
pamatují, jak začal ,,ožívat“ kopec
nad Ratíškovicama.
Je po frontě a z radosti nad nabytou svobodou se začínají v místě zvaném Nácestky, na bývalých
políčkách vysazovat vinohrady. Už
to není jenom chorvát, ale začínají
se vysazovat i klasické odrůdy rýňáky, burgundy, vlašáky apod.
Ale vinaři musí víno dělat doma.
A tak od počátku šedesátých let
začíná mezi vinaři zrát myšlenka,
že když Miločáci mají Šidleny, tak
proč by Ratiškovjáci nemohli mít
taky svoji kolonii vinných sklepů. Dle zápisu v obecní kronice
se sešli 13.1.1966 zástupci Československého zahrádkářského
a ovocnářského svazu a sepsali
žádost, kterou zaslali na Místní
národní výbor (MNV) a Okresní
národní výbor (ONV). Na základě
lobování hlavně Františka (Frantika) Příkaského a Antonína Koplíka na ,,okrese“ byla 30.3.1966
tato žádost schválena. Jako místo
vhodné pro výstavbu sklepů byl
určen pozemek pod kopcem Náklo, v místě které není poddolované
(spodní část). Nad tímto pozemkem stála dosud vinohradnická
bouda Petra Hasíka (dnešní Marciánovo).
27. dubna toho roku byla
vyměřena stavební místa, první vinaři dostávají
možnost zakoupit pozemky v této lokalitě a následně hned žádají o povolení
stavby sklepů. Již v té době
bylo povolení stavby rozděleno na územní rozhodnutí
a stavební povolení. A tak
9.4.1966 bylo v Hodoníně
vydáno územní rozhodnutí
na výstavbu vinných sklepů pro tyto žadatele: Jaroslav Macek, Josef Zahradník, Josef Chludil, Michal
Strana 14

… a kopec ožil
Gajdík, Lubomír Mokráš,
Petr Vacenovský a Jaroslav Kotásek. Nevíme, jestli výše jmenovaní
věděli, že územní rozhodnutí není
ještě stavební povolení, ale přesto
začali hned stavět. Ale představte
si, že stavíte na holém kopci, kde
není nic. Takže voda na stavbu se
vozila v plechových bečárech na
káře z dědiny, malta se míchala
ručně v dřevěných karbovňách
bez míchaček, no prostě krásný
stavební pravěk. Ale přesto se do
dvou let na kopci objevily první
sklepy. Jak jsem ovšem psal, sklepy byly postaveny bez stavebního
povolení, a proto pantáti z ,,okresu“ vzkázali do Ratíškovic: ,,Ale
soudruzi, to tak nejde stavět bez
stavebního povolení“. A tak všichni stavebníci sklepů hned dodávají
na MNV žádost o povolení stavby.
Cituji z konkrétní žádosti o povolení stavby ze dne 28.1.1968: ,,Žádám tímto MNV v Ratíškovicích
o povolení stavby vinného sklepa
a současně chaty, která bude součástí vinného sklepa… S pozdravem Míru zdar Macek Jaroslav.“
Takže tímto byly vyřešeny formality a bylo třeba se zaměřit
na další úkoly. Každý ví, že bez
vody se nedá vinařit, protože i ten
chorvát se musí při výrobě naředit vodou. A to nemluvím o výrobě druháků, které byly tehdy
velice populární. Takže sklepaři na dolním konci se rozhodli,
že si vykopou studnu. Ta studna
stojí u silnice na Milotice dodnes a měla by mít 12 betonových
skruží. Zajímavostí je, že pumpa
na čerpání (která je tam také dod-

nes) pochází ze studny u Obecní
hospody (Komunálu) v ulici Dědina. Sklepaři na horním konci se
nenechali zahanbit a začali prohlubovat původní větrací šachtu
na místě bývalého dolu Theodor.
Pokus o vykopání studny prohloubením této větrací šachty se udál
již v roce 1961 a k ní se váže bohužel jedna smutná událost. Při
jejím kopání tragicky zahynul Josef Vacenovský. Tomu se podařilo
provrtat do důlní chodby, kterou
do studny vnikl pravděpodobně
důlní plyn. Josef Vacenovský měl
nad sebou zapálenou svíčku, jako
indikátor přítomnosti kyslíku,
a tím pádem nastal výbuch. Takže
tuto původní větrací šachtu horní sklepaři prohloubili. Museli při
kopání projít vrstvou uhlí tloušťky
3 m, což se jim podařilo a narazili
na vodu. Potom na studnu osadili
Darling, studnu obezdili, uzavřeli dveřmi a udělali si rozvod vody
do každého sklepa. Ta obezděná
studna taky stojí dodnes, a to na
rozhraní sklepa Slávka Kotáska
a bývalého mysliveckého sklepa.
Takže, zatímco sklepaři na dolním
kopci chodili s kýblama od sklepů ke studni, tak horní sklepaři
jenom otáčeli kohoutkem. Proto
dolní sklepaři požádali horních
sklepařů, jestli by se na ten jejich
rozvod mohli také napojit. Ale ti
jich poslali do … Tak se dolní sklepaři rozhodli, že si vykopou studnu také u sklepů. Ale protože byli
obezřetní, tak chtěli první udělat
zkušební vrt, jestli tam voda vůbec bude. Ale objednat si jak dnes
vrtnou soupravu bylo nemyslitelné. Tož došel na
řadu lidský um. Petr Hnilica (Gabriš) sestrojil důmyslný vrták na ruční pohon
s kladkou na vytahování
zeminy a před jeho sklepem
začali vrtat. Ale když v patnácti metrech voda nebyla
a narazili jenom na uhel,
tak to vzdali. Pak udělali ještě jeden pokus o něco
dál, ale dopadlo to stejně.
Elektřina do sklepů byla
řešena již v prvním roce
výstavby tedy v roce 1966,
kdy vzešel nápad využít
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stávající přívodní kabel ke strojům
v bývalém dole Theodor. V roce
1968 byl ve spolupráci s Jihomoravskými energetickými závody
vypracován projekt na vyzvednutí
kabelu ze země a jeho umístění na
dřevěné sloupy. A aby to nestálo
moc peněz, tak se domluvilo, že
práce se provedou v rámci brigádnických hodin. Každému sklepařovi bylo nařízeno odpracovat 12
hodin. Akce se zdařila a v roce
1968 bylo provedeno slavnostní
rozsvícení na sklepě Kovaříka.
Jak píše obecní kronika, bylo připraveno i pohoštění, a to guláš
ze srnce, kterého opatřil Kovařík
a Jaroslav Kotásek. Slavnostního
rozsvícení se účastnili zástupci Jihomoravských energetických závodů, Okresního národního výboru a členové Místního národního
výboru. Ve svém slavnostním projevu předseda zemědělské komise
Antonín Koplík při této příležitosti
řekl: ,,Světlo je radost a život. Ať
žije světlo a nejen světlo, ale i veliká síla přišla na Slavín“. A víte,
čím si ve sklepech svítili do doby,
než byla zprovozněna ta elektrika?
Ti, co nebyli havíři, tož svíčkama,
a ti, co byli havíři, akumulátory
z elektrických důlních vláčků.
Další rozvoj infrastruktury na
Slavíně nastal až v sedmdesátých
letech, kdy spousty zahrádkařů
a vinařů pracovaly v JZD. Tak
vznikla myšlenka, že by se ze závlahových trubek, které nikomu
nechybí a nikdo je nebude postrádat, mohl natáhnout vodo-

vod ze závlah
jezeďáck ých
p ol í. Obdob ná myšlenka
vznikla s elekt ř inou, k terá se natáhla
z trafostanice
na Baťovce.
No a potom
už zbývalo vyřešit poslední
problém, a to,
ja k na h rad it
původní prašnou cestu kolem sklepů něčím
lepším. Tento rébus vyřešil Antonín Příkaský (Bacil), který pracoval u Lesostaveb Hodonín. Ty
měly dělat nevím přesně v kterém
roce asfaltku na Littner. Tondovi
Příkaskému se podařilo papírově
cestu na Littner prodloužit o 2 km,
a tím mohla vzniknout kolem Slavína krásná asfaltka. A ten železný mostek u kolejí, do kterého se
někteří při noční jízdě ze Slavína
trefujeme, je také jeho zásluha.
Dnes už je to na Slavíně všechno načančané, voda a elektrika
teče, silnice je jak do Vídně, sklepy
se opravují, přistavují a nadstavují rychlým tempem, ale mně tam
pořád na tem kopečku cosi chybí. Když jedu v pátek večer okolo
těch sklepů, tak osmdesát procent
z nich je smutně zavřených. A ne,
že není slyšet zpěv, ale ani cinkání pohárků. Vím, že mně děda
Zahradník říkal, jak se všichni
sklepaři v sedmdesátých a osm-

Ratíškovické volby

P

rvní volby po „vítězném únoru“ proběhly v naší obci v roce
1954, kdy ratíškovičtí volili své zástupce do vedení obce, tedy Místního národního výboru. Podle ulic
bylo vytvořeno 28 volebních obvodů. Pro každý byla vytvořena
odborem Národní fronty volební
obvodní komise, které měla 3 – 4
členy, a do všech obvodů Národní
fronta navrhla i kandidáty. Z těch
bylo 16 členy KSČ a 12 bez politické příslušnosti.
Obvodní volební komise informovala voliče o navržených kandidátech a „občané pak v obvodu
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schvalovali návrh komise … nebo
po případě si zvolili jiného občana…když se jim snad první navržený NF nelíbil.“ „A tak v týdnu
od 5 až do 11 dubna scházeli se
večer občané z jednotlivých obvodů
do místností obou škol a Obecního
domu, aby podiskutovali a navrhli
si občana, který je bude v jejich obvodu zastupovat.“ Vše vyvrcholilo
schůzí, na které „promluvili navržení kandidáti o akčním plánu
o budoucí výstavbě naší obce.“ Legitimační lístky, které opravňovaly volit, obdrželi všichni od 18 let
věku bez ohledu na „národní pří-

desátých letech scházeli každou
neděli odpoledne na Slavíně. Domluvili se předem, která odrůda
se bude koštovat a u koho. Vzali
i robky, které něco napekly, a bylo
jim krásně. Pojďme tedy všichni,
co vlastníme na Slavíně tu díru do
zemi, udělat něco pro to, aby Slavín zase ožil. Jen tak se můžeme
kochat tím krásným výhledem na
Dúbravu a Bílé Karpaty, dříve než
se posuneme o něco níže vpravo,
kde už budeme pod zemí jenom
čekat, co nám steče dole z rozbitých demižónů.
Jo a ještě sem zapomněl na to,
proč se vlastně Slavín jmenuje
Slavín. No, protože hlavním tahounem v prvopočátku výstavby
vinných sklepů byl Sláva Kotásek.
Tož si připijme na něho a dalších
šest statečných, kteří to tehdy odstartovali.
Joka a Jaroslav Macek

III. část
slušnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu,
sociální původ, majetkové poměry
a dřívější činnost.“ Volby proběhly v zasedací místnosti Obecního
domu a v hostinci „U Šťastných“
v dnešní ulici Vítězná.
„A tak … od 07.00 hod. do 18.00
hod. vykonali zdejší občané svoje
volební právo kde jim po celý den
voleb při vstupu do volebních místností vyhrávala dechová hudba
místních lidových hudebníků. Obě
volební místnosti byly nádherně
vyzdobeny. Rovněž i žáci škol si
vyzdobili své školní budovy. Nad
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hlavním vchodem školních budov
byla napsána mírová hesla.“ Voličů v tomto roce bylo v Ratíškovicích 1770, voleb se jich zúčastnilo
1764 a byly odevzdány i dva bílé
lístky, „jinak prošly volby bez závady“. Předsedou MNV byl zvolen
Vojtěch Macek (KSČ), náměstkem
Antonín Koplík (bez pol. přísl.),
tajemníkem Jan Svoboda (KSČ).
Členy obecní rady se stali Michal
Michenka (KSČ), Petr Hasík (KSČ),
Antonín Trávníček (KSČ) a Bohumil Macek (bez pol. přísl.).
Byla vytvořena zemědělská komise, komise finanční, školská,
zásobovací pro místní obchod, sociální a zdravotní, hospodářská,
bezpečnostní a pro úpravu obce.
Jako zajímavost k poslední jmenované komisi musím dodat, že
v tomto roce jsme získali „vlajku
čistoty“ v okresní soutěži o nejčistší obec, která probíhala jak v obcích, tak v závodech, potravinářských výrobnách a obchodech.
„Naši občané zvítězili
co do vnitřní vzorné
čistoty, ale také vnější úpravou své obce
a výzdobou domk ů
i zahrádek.“
Souběžně s těmito
volbami byli navrženi
kandidáti do Krajského národního výboru
v Gottwaldově (dnes
Zlín) a do Okresního národního výboru
v Hodoníně.
V listopadu se pak
konaly volby do zákonodárného Národního
shromáždění (obdoba
dnešního parlamentu). Před nimi členové „ze zdejších všech
masových organizací
jako agitátoři“ navštív i l i v šech ny z dejší
„voliče – občany a vysvětlili jim význam
voleb do NS.“ Pro náš
volební obvod Kyjov
byl nav r ž en jed i ný
kandidát, dubňanský
rodák Jaroslav Chládek, důlní dozorce na
milotickém dole Žofie.
Ten se představil na
předvolební schůzi,
kam přijeli i voliči ze
sousedních obcí.
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R at íškov ice byly roz děleny
na dva volební obvody a „už od
časných ranních hodin vyhrával
místní rozhlas a informoval voliče
o průběhu voleb.“ Volební okrsky
mezi sebou soutěžily, „který bude
míti dříve odvoleno.“ Stejná soutěž probíhala také mezi obcemi
na Hodonínsku a Ratíškovice se
umístily na desátém místě. „Někteří občané volili … manifestačně,
kde přišli k volebním urnám v průvodu za doprovodu řízné dechové
hudby místních hudebníků, kteří
byli ustrojeni v našem slováckém
kroji… Také někteří naši občané
(příslušníci ČSM [Československého svazu mládeže] a KSČ) se
dostavili k volbám ustrojeni ve
slováckém kroji a manifestačně
odevzdali své hlasy pro kandidáta
NF [Národní fronty] a pro mír (pod
tímto heslem se u nás volby do NS
konaly)….Takový velký manifestační průvod přišel z t. zv. kolonky na
Baťovce z býv. dolů Tomáš a pak

další a to hlavně v krojích přišel
průvod voličů z ulice Řádky.“ Lidé
byli o průběhu voleb u nás a v celém okrese informování po celý
den rozhlasem.
Počet zapsa ných volič ů př i
těchto volbách byl u nás 1 816,
k urnám přišlo 1 795 osob, tedy
98,84 %. Neplatných lístků bylo
37, proti kandidátovi hlasovalo
pouze 52 voličů. Chládek pak večer poděkoval rozhlasem za projevenou důvěru. Pro srovnání – ve
volbách do Senátu Parlamentu
ČR v roce 1996 měl volební obvod
Hodonín navržen 7 kandidátů,
volební účast v prvním kole byla
35,65 % a ve druhém 24,4 %.
Da lší volby následova ly u ž
v roce 1957 a probíhaly v podstatě podle stejného scénáře. Byly
předvolební schůze a členové volebních komisí navštívili všechny
voliče. „Rozhlasem vyhlášena soutěž, který obvod odvolí dřív. Místní
rozhlas byl již od 6 hodin v činosti.
Propagoval krátkými
relacemi průběh voleb. Byly čteny básně
z obsahem o jednotě,
výsledcích práce lidu,
míru ve světě a lásce k vlasti. Informoval občany o průběhu
voleb. U MNV a pak
u nové škole, kde byly
volební okrsky, vyhrávala místní hudba.
Z Hodonína př ijela
také kulturní brigáda
ČSM [Československého svazu mládeže], která zazpívala
do místního rozhlasu." K a ndidáti byli
zvoleni jednohlasně
s 99,73 % účastí, proti volilo pouze 7 hlasů.
V roce 1960 pak
proběhly volby jak do
ná rodn ích v ýbor ů,
tak opět do Národního shromáždění. Byla
v y t vořena ag it ačn í
střediska, kde se „odbývaly schůzky korporací a přednášky.
Rozhlasový kolektiv
seznamoval ve svých
relacích občany s návrhem nové socialistické ústavy v nedělním
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rozhlasovém okénku, později prováděny relace obden.“ Na předvolební schůzi bylo vzpomenuto „jak
jsme mysleli před 15 lety. Chtěli
jsme jen žít a přečkat všechny ty
zlé věci, okupaci, frontu. Z důvěry
k Sov. svazu, jeho armádě schopné nás osvobodit, rodilo se přátelství k Sov. svazu, které utužila
i další pomoc v našem budování…
Přechod ku komunismu jest přenášení pravomoci a řízení na veřejné složky, také na MNV a komise. … Vedoucí silou plnění úkolů
a našeho růstu je Komunistická
strana Čs….“ Podle kandidátů do
představenstva obce „Chceme se
s občany znovu po volbách radit.
Změna v územní organisaci i lidosprávě jest větší demokracie. Volby provedeme spontánně a naše
vyjádření k nastoupené cestě jest
součástí boje za mír.“ Samotné
volby opět doprovázela ratiškovská muzika a pionýři se svým
celodenním programem; členové
organizací přišli k urnám společně. Ve volební místnosti „byla postavena plenta, za níž mohl občan
provésti na kandidátce svůj nesouhlas s kandidátem. Občané však
většinou ani zástěny neužili a šli
rovnou k volební urně… Radostný den ukončen lidovou veselicí.“

Voleb do Národního shromáždění
a všech stupňů národních výborů
se zúčastnilo 2015 voličů, platných hlasů pro kandidáty Národní fronty bylo 2012. Po ukončení
voleb v republice byla přijata nová
ústava, která změnila název státu
na Československá socialistická
republika a začala se uskutečňovat zásada socialismu „Každý
podle svých schopností, každému
podle jeho práce!“
O čtyři roky později „dne 1. III.
64 bylo oznámeno Usnesení předsednictva Nár. shromáždění ČSSR
o vyhlášení voleb do Nár. shromáždění, Slovenské Nár. rady, do
národních výborů a voleb soudců
z lidu.“ Při nich pak byla podle
nově ustanoveného zákona možnost navrhovat více kandidátů.
Ratíškovice byly v tomto roce
rozděleny do 34 volebních obvodů (pro srovnání – podle sčítání
lidu měla roku 1961 naše obec
3347 obyvatel, v současnosti má
na tři volební obvody 4 055 obyvatel). V Kronice obce Ratíškovice
věnuje kronikář volbám 13 stran
a vyzdvihuje jejich „demokratický
charakter“, který je v zákoně „zdůrazněn širokou účastí pracujících
na volbách a výběru kandidátů.
Počet kandidátů a různá diskrimi-

LÉČIVÁ

Dúbrava XVIII

N

ěkteří čtenáři si možná vzpomenou na úvod m i nulého
příspěvku o Dúbravě, a to žalm
v jehož druhé části se zpívá: "...bylinám užitečným člověku." Nebo
i na úsloví: Není na světě bylina,
aby na něco nebyla. A platnost
tohoto rčení si můžeme vykládat
hned v několika rovinách. Jednak jako využití hospodářské tráva ke zkrmování i k sušení na
seno, kopřivy jako zdroj bílkovin
pro domácí zvířata a podobně. Pamětníci, kteří vykonávali základní
vojenskou službu, si určitě vzpomenou na termín "kopřiváky". To
byl vojenský stejnokroj (tuším vzor
21?) nejspíš neprávem označovaný s tím, že byl vyroben z kopřiv,
i když na každém šprochu - pravdy trochu. Při získávání informací
o všem možném i o bylinách jsem
narazil ve Školním protokolu (školní matrice) na přípis z 18.12.1915,
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kde je zmiňován výnos . "Sbírání
kopřiv za příčinou získání vláken"
s přiloženým návodem ku sbírání
a sušení kopřiv. Pro textilky vyrábějící sukno pro armádu.
Druhá možnost se týká okamžité spotřeby k jídlu, nebo přinesení
do domácnosti k další spotřebě.
Osobně jsem přesvědčený, že za
třetí je správně, to znamená, že na
každý neduh, na každou nemoc
se dá najít příslušný lék. Tady se
ovšem nabízí také několik alternativ na použití - jako léku v domácnosti, nebo od důvěryhodné
osoby, která účinky bylin znala,
nebo k prodeji ve specializovaných
výkupnách na přilepšení rodinného rozpočtu. Přitom i to léčitelství
lze vykládat tak, že je používal
postižený sám nebo mu jej dával
rodinný příslušník znalý nejen nemoci, ale i vlastností připraveného

nační opatření v kapitalistických
státech slouží jen k omezení účasti pracujících na řízení veřejných
a státních zálež itost í.“ Vel m i
podrobně popisuje jejich průběh,
ale také uvádí výňatky z agitačních proslovů kandidátů, volební
program, „zhodnocení plnění akčního programového plánu obce, nastínění nového plánu… připomínky
voličů.“ „Stranické orgány a organisace“ pak v tomto období „sledují
přípravu voleb, seznamují občany
s vykonanou prací a výsledky socialistického budování, vysvětlují
úkoly, které nastávají." Nesplněné
závazky jsou posléze „doporučeny
k další pozornosti.“
Ráno v den voleb hrála u obou
„volebních středisek“ dechovka,
poté muzikanti „odešli zahrát známým kandidátům“. „Příjemným
překvapením“ byla návštěva dětského krojového souboru písní
a tanců z Kuželova a Velké, jejichž
vystoupení bylo pomocí mikrofonu
vysíláno rozhlasem do celé obce.
Většina obyvatel měla odvoleno už
do 10 hodin dopoledne.
Při těchto volbách byl za Československou stranu lidovou zvolen
poslancem Jihomoravského kraje
do Národního shromáždění ratíškovický rodák František Toman.

lektvaru předávaného z generace
na generaci.
Další vžitou praxí bylo, že bylinky sbírávali lidé znalí jejich účinků a ti je pak používali na léčení
pacientů. Tato skutečnost bývala
v minulosti známá jen některým
lidem, kteří si je v rámci rodinné
tradice předávali z pokolení na
pokolení. Odtud pochází i termín
"babka kořenářka", přičemž podle
mého by bylo výstižnější používat
označení "babka bylinkářka". Je
s podivem, že dalšími významnými znalci léčebných účinků některých rostlin byli "mistři ostrého
meče" katové.
Díky vynálezu knihtisku a vydávání různých hospodářských
a vlasteneckých kalendářů i školní osvětě se znalost léčení přírodními produkty (na drahé léky
mnohdy nebyly finance) rozšířila
i mezi širokou veřejnost. SkutečStrana 17

ností ale zůstalo, že používání bylinek na léčení bývala záležitostí
lidí úzce spojených s přírodou.
V tomto pojednání bych se pokusil přiblížit možná nejznámější
léčivé byliny, které se dají v Dúbravě sbírat a používaly se za čerstva
na obklady, sušené na čaje i jako
zdroje přilepšení neuvěřitelně nízkých důchodů.
Snad to nebudou brát ratíškovičtí jako pomluvu, ale musím
konstatovat, že na mnoha webových stránkách obcí jsou k pročtení historické kroniky, kde se dočtete o spoustě událostí v místě.
Holt, ta ratíškovická kronika se
začala psát až v roce 1924, takže
dopátrat se historie čehokoliv, byť
jen z 19. století, je mnohdy nemožné. Naštěstí existuje už zmiňovaná školní kronika a od roku 1867
i kronika farnosti. Také i z tohoto
důvodu je (prozatím) první písemná zmínka o využití bylin dochovaná v té školní. Informace z 27.
IX. 1914 je zaznamenaná těmito
slovy: "Opatření učiněné pro sbírání ostružinových listů na přípravu thé školními dětmi za dozoru učitelek." Takže první zmínku
o využití bylin máme.
O rok později 1915 jsou zázna-

my: 5.5. Sbírání listů ostružinových a jahodových jako náhražky
čajové. 10.6. trhání listů ostružinových a jahodových jako náhražky čaje pro vojíny. 9.7. správa
školy zaslala listí jahodové a ostružinové do továrny Oberle v Dolních Rakousích. V této činnosti se
pokračovalo i další válečné roky.
O využití ostružinového listí se
zmiňuje mnoho herbářů. Návody
jsou na čaje z čerstvého listí, většina však z listí sušeného, ale nejvýznačnější účinky vykazuje listí
fermentované. Pokud budete čerstvé listí ostružiníku fermentovat,
získá zvláštní chuť i aroma. Může
nahradit čínský (pravý černý) čaj,
který ovšem nebude obsahovat kofein, jenž má povzbuzující účinky.
K fermentaci se sbírají mladé
šťavnaté listy bez řapíků od doby
rašení až do počátku květu rostlin. K fermentaci potřebujeme větší množství bylin, které necháme
12-24 hodin zavadnout na stinném místě. Pak je rozložíme na
tenkou vrstvu, kterou válečkem
dobře pomačkáme. Takto upravenou surovinu rozložíme na čisté plátno, které stočíme podobně
jako štrúdl. Uložíme na teplém
místě a zatížíme. Materiál se sa-

movolně zapaří. Po dvou dnech
smotky rozbalíme, drogu ve stínu
dosušíme a rozkrájíme na potřebnou velikost.
Víte, že botanici znají 338 druhů ostružiníku, které rozdělují do
30 podrodů? K léčebným účelům
se sbírají jen listy divoce rostoucích! Pěstované domácí - beztrnné - neobsahují téměř žádné léčivé látky. Prospěšné látky ovšem
nemají jen zmiňované listy, velmi
účinné jsou i čerstvé nebo usušené plody!
Písemné doklady (zápisy) o používání i případném výkupu léčivých bylin jsou velmi sporadické
- téměř žádné. Snad stojí za připomenutí výkup jednak léčivých
i jedlých bylin a hub u Vychodilů
koncem první republiky a za okupace. V půlce padesátých let už se
do sběru zapojují i školáci a výkupna ve Strážnici, kde je i do současnosti hlavní centrum pro sklad
bylin firmy Leros (léčivé rostliny).
Ale o tom všem i o v Dúbravě rostoucích druzích a některých bylinkářích zase až příště.

ním živlům, hlavně vodě, patnáct
let. Mimochodem ty předešlé ze
Slavkovské bažantnice čtyřicet.
Cítil jsem povinnost se o této rekonstrukci ve Zvonu zmínit kvůli souvislosti s Dúbravou. Přitom
jsem ovšem řešil určitý jazykový, chcete-li mluvnický problém.
Věděl jsem, že požádám synovce
Adama Bardúna o fotodokumentaci s poznámkou, že jeho ma-

minku Marii zná spousta nejen
ratíškovických jako vášnivou fotodokumentaristku. Dokonce s titulem "Obecní očko". Čili uvedu,
že Adam se "pomamil". Takový
zvláštní termín, ale když někdo
zdědí geny po otci, tak se uvádí, že
se "potatil". Celý problém se ale vyřešil následovně. Vzpomněl jsem
si, že i jeho otec Antonín Bardún,
byl nejen šikovný amatérský fotograf, ale filmy si sám doma
vyvolával a tvořil fotografie.
Mimochodem fotil na kinofilm (rozměry 16x32 mm)
Smenou 8. A ta k mohu
zodpovědně konstatovat, že
Adam zdědil zálibu ve focení po obou rodičích.
Nové ledola my budou
nahrazeny podle četných
republ i kov ých per iod i k
dubem českým? Byl jsem
z vědav ý, ja ké vlast nosti uváděná dřevina má.
Popadl jsem slovník, kde

Vašek Koplík

Ledolamy

P

o zveřejnění informace o rekonstrukci ledolamů na bývalém Kamenném, dneska Karlově
mostě, jsem okamžitě zpozorněl.
Pamětliví čtenáři ratíškovického
Zvonu určitě také. Důvodem zájmu
byl začátek místopisu Dúbravy ve
Zvonu č. 5 ročník 2017 a shodou
okolností zrovna ta první lokalita.
V ní je zmínka o tom, že pečlivě
vybrané kmeny dubu červeného
Quercus rubra z Amerického dubčí s povolenou
odchylkou 200 mm, byly
použity na zbudování dnes
už vysloužilých konstrukcí
po devastujících povodních
v roce 2002. Těch ratíškovických - správně z Dúbravy, bylo vytěženo v zimě
2002-2003 asi 80 m3.
Tento druh dubu pochází ze Severní Ameriky a bez
velkého použití matematiky vychází, že opracované
kmeny odolávaly přírodStrana 18
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jsem zjistil, že existuje na 280
druhů dubů, ale dub český mezi
nimi nějak chybí. Google uvádí 28
evropských, ale český se ani tam
nevyskytuje. I když i tady je jakási
nejednotnost, protože jedny prameny uvádí dub slovanský a jedny
dub slavonský s tím, že má původ
na Balkáně.

P

ozoruhodně se skládá mozaika
o životě zatím nedoceněného
ratíškovického lesníka Karla Jančíka. Možná se mi nepodaří jeho
osobu úplně odtabuizovat, ale jakési kontury už dostává. O jeho
životě informoval oslavovaný J.
F. Bechtel s tím, že způsob pěstování lesa přejal v roce 1842 právě
od Jančíka. Ale to bylo do té doby
všechno, snad jen s informací, že
jeho otec byl důchodní v Kroměříži.
Shodou okolností ratíškovičtí
chtějí zbudovat banner na místě
bývalého Kaisserpavilonu, známého spíše pod názvem Salón.
Jak již název naznačuje, jednalo se o majetek císařský (něm.
kaisser = císař) a hledal se důkaz
o přítomnosti Františka Josefa I.

Jinak, Adame, díky za fotodokumentaci. Čtenáři mají určitě
právo vědět, že jsi kvůli focení jel
přes celou Prahu na kole. Což si
já s hrdým titulem "kolař celoročák" velice cením, protože než
byla zbudovaná cyklostezka z Ratíškovic k Pánovu, jsem si už kvůli agresivitě řidičů automobilů už

netroufal jet na kole do „Hodoša“.
Kolař celoročák byl na šachtě ten,
který na šichtu jezdil po celý rok
na kole, jak například Tonda "Šidítko" na 1. máj.

Vašek Koplík

Causa Jančík
v Ratíškovicích. Dvě zmínky jsou
v publikaci Ratíškovice - minulostí slovácké obce a v časopise
Moravan z let 1858 a 1859, kde
kaplan Jan Šmigmator detailně
popisuje výstavbu ratíškovického
kostela. A tady se ukrývalo jádro
pudla causy Jančík. Tento lesník
je zde udáván jako donátor jednoho z oken na kostele, v textu má
před jménem křížek – čili zemřelý
a je uveden i jako významný dobrodinec z obce.
Díky tomu, že v obci funguje
zapálený genealog Joška Nedvědický, tak jsem se na něj obrátil
a trefil jsem. Bingo! Dne 12. listopadu 1857 zemřel v Ratíškovicích
lesák Karel Jančík ve věku 70 let!
Po použití základních matematických úkonů je zřejmé, že se naro-

Raftovačka na Hliníku 2019

dil roku 1787.
Že se jedná o „zelenou krev“,
bylo zřejmé i z úmrtí jeho první manželky, která se jmenovala
Františka Heinischová a její bratr je vzpomínán jako ratíškovický lesník a pak i jako dobrodinec
kostela (to už byl c. a k. nadlesní
v Čejkovicích).
Více se budou moci dovědět
zájemci o historii obce v pondělí
28. října 2019 na připravovaném
Setkání s minulostí na niž bude
poprvé přečtena kompletní zpráva
o výstavbě kostela od Jana Šmigmatora.
Takže Josefové – řediteli školy
Hanáku i rodopisče Nedvědický –
děkuji za přízeň a iniciativu a spolupráci při tomto pátrání.
Vašek Koplík

SKAUTI

Ú

čast byla letos slabší, protože "trochu" pršalo, ale jak je známo:
RAFTOVAČKA sa jede za každého počasí, proto závod proběhl jak dycky. Na raftu z Béleš bíč na protější pláž a zpět. Posádka max. 6 osob. Do soutěže se přihlásily čtyři týmy.
Výsledky:
1. místo - Rumuni (Vacenovice) čas 2:59 - letos poprvé na RAFTOVAČCE a hned první!
2. místo - KPS - Klub přátel skautingu (Junák Ratíškovice) čas 3:15 - 16 vteřin je dělilo od vítězství
3. místo - 100 KILL (Ratíškovice) čas 3:17 - tradiční mančaft v originálních dresoch šlapal junákom na paty
4. místo - Ponorka 600 (Vracov) čas 3:50 - ach, ta hmotnost!
Palis
1. místo - Rumuni
2. místo - KPS
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3. místo - 100 KILL

4. místo - Ponorka 600

Junácký tábor ratíškovických
oddílů Tuláci a Squaw

U

skutečnil se v termínu 30. 6.–
13. 7. 2019 již tradičně na tábořišti v Nové Vsi, letos na téma
Sherlock Holmes: záhada Cullinanu. Z účastníků tábora se stali
na 13 dní nebojácní detektivové,
kteří se s pomocí Sherlocka Holmese snažili vypátrat diamant
Cullinan, který byl ukraden z Pergamonského muzea.
Během etapových her získávali
indicie, díky kterým se jim nakonec podařilo pachatele dopadnout
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a vzácný diamant do muzea vrátit.
Kromě etapových her se účastníci podíleli také na chodu tábora
- pomáhali např. v kuchyni nebo
s přípravou dřeva na topení.
V průběhu tábora se uskutečnilo několik výletů, starší - skauti
a skautky se zúčastnili trojdenní výpravy do Žďáru nad Sázavou, zde navštívili poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a poté zamířili do Brna.
Mladší - světlušky a vlčata se vy-

pravili do nedalekých Oslavan,
kde si užili den v zábavním parku
s příběhem - Permoniu.
Děkujeme všem účastníkům,
vedoucím, rodičům a příznivcům
našich oddílů za vydařený průběh
tábora a těšíme se na ten příští!
Kdo by se chtěl podívat na fotky
z tábora, může tak učinit na střediskových stránkách.
Vedení tábora Tuláci & Squaw
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NOVÁ SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 2019/2020
začíná VÝKUPEM PAPÍRU v sobotu 14. 9. 2019!

ÚSPĚCHY

F

itness je sport, který zahrnuje několik pohybových aktivit
– akrobacii, gymnastiku a tanec.
Hodnotí se také celkový projev závodníka, kostým, celkový dojem
a show. Justýnka Waldhansová
z Ratíškovic má teprve 6 let a už
rok a půl se tomuto sportu aktivně
věnuje v Hodoníně, kam pravidelně 3-4x týdně dojíždí na tréninky.
Zúčastňuje se také několikrát za
rok soustředění, aby byla dobře
připravená na závody.
Talentovaná Justýnka má za
sebou pod vedením zkušené trenérky Nikol Kordulové, která je
také z Ratíškovic, několik závodů po celé Evropě a může se již
ve svém věku pochlubit ziskem 8
medailí a 5 pohárů. Díky vítězství na Mistrovství ČR v Bruntále
se nominovala až na tu nejvyšší
soutěž – mistrovství světa, které
se konalo 5.-7. června 2019 v Řec-
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Mistryně světa je
z Ratíškovic!

k u v Athénách,
kam malá Justýnka
odletěla téměř na týden
bez rodičů, pouze s týmem
trenérů a českou reprezentací.
V konkurenci až o dva roky
starších dívek a se svojí 1,5 minutovou volnou sestavou, kterou
pilně se svojí trenérkou Nikol Kordulovou nacvičovala, dokázala
Justýnka zvítězit a stala se tak
novou mistryní světa v dětském
fitness (kategorie Kids & Teen Fitness, 6 – 7 let) pro rok 2019! (Nikol celou sestavu vymyslela, namixovala hudbu a s Justýnkou
individuálně nacvičila.) „Byly tam
krásné kostýmy, hodně těžkých
soupeřek, velké podium, spousta
lidí a krásné moře, ve kterém jsem
se i koupala. Bylo to hodně těžké,
ale zvládla jsem to a mám radost,
že jsem vyhrála“, vzpomíná Justýnka na Řecko.
Po posledním závodě v sezóně se Justýnka zúčastnila gymnastického tábora na Soboňkách,
kde se připravovala a učila nové
prvky na podzimní sezónu, která
jí začne v září. V říjnu ji pak čeká
nominační závod na ME, které se
bude konat v říjnu v rumunské
Bukurešti. Jak se k tomu malá
Justýnka postaví, už bude záležet
jen na ní. Aby mohla být i nadále
úspěšná, čeká ji ještě spousta tvrdé dřiny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řediteli ZŠ Josefu
Hanákovi za poskytování a pro-

nájem prostor školní tělocvičny,
kde se některé z dětí mohly zúčastnit soustředění a připravovat
se tak na sezónu. Velmi si vážíme
i rychlé reakce a vstřícnosti pana
ředitele, kdy při velké bouřce na
letošním stanovém táboře na Soboňkách operativně poskytnul
všem dětem ubytování v tělocvičně, horký čaj a spoustu sladkostí.
Dětem to udělalo velkou radost.
Ještě jednou děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Šárka Opavská,
trenérka Tanečního studia
Graceful Hodonín
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První bezudidlové závody na Moravě
a my tam nechyběli

P

o jarních závodech v Boškůvkách se na nás nalepila smůla.
Nejdříve Gejša onemocněla zánětem duhovky. Mezi koňáky se tomuto infekčnímu onemocnění neřekne jinak než „měsíční slepota“.
Toto onemocnění se ukázalo jako
vážné, a tak se Gejša dávala dohromady skoro 3 měsíce. Lucka
měla problém s nohou, kdy drobné
pokulhávání se ukázalo jako problém na delší dobu. A tak veškerá jarní příprava na další závody
vzala za své. Kobylky měly klidový režim a občas se Lucka a Meký
ukázaly mezi dětmi ve školkách
v
Ratíškovicích,
Vacenovicích
a Dubňanech. Svezení malých
dětí jim nečinilo takové problémy,
jako plná tréninková zátěž.
Vrchol letní sezóny měl teprve
přijít a obě jezdecké dvojice (Šárka s Luckou a Martina s Meký) se
přihlásily na všestranné bezudidlové závody, které se vůbec poprvé
konaly na Moravě. O co se to vlastně jedná? Laicky řečeno je to asi
jako kdybyste měli jet vybranou
trať na kole, ale bez držení se rukama řídítek (tedy jak se říká „jet
bezdržáka“). Tady je to však ještě
mnohem těžší, jelikož se snažíte řídit živé zvíře, které se někdy
chová nepředvídatelně. Udidlo
je vlastně kovová část, která se
dává koním do huby a je spojena
s uzdečkou a uzdou a právě tímto se kůň ovládá. Tedy dostává od
jezdce impulsy, zda má zpomalit,
zatočit apod. A jelikož se k nám
dostal ze zahraničí bezudidlový
styl ježdění, pořádají se v tomto
stylu také závody. Existují i bezu-
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didlové uzdečky, anebo je v těchto
závodech dovoleno ovládat koně
pomocí ohlávky či dvou bičíků.
Kdo se v tomto trochu vyzná, ví, že
vůbec není snadné s touto výstrojí
skákat třeba parkúr.
Obě děvčata byla přihlášena do dvou soutěžních disciplín.
Šárka s Luckou na parkur 50-60
cm s následným rozeskakováním
a na trail ze země. Martina s Meký
pak na trail se zemi i ze sedla.
Ještě že naše kobylky nastupují
do přepravníku absolutně bez problémů, a tak jsme mohli vyrazit
o něco později. Ráno jsme vyrazili
na Staré Město, Otrokovice, dále
po dálnici, sjezd na Holešov a odtud to je kousek do Dřevohostic,
kde se tyto velké závody konaly.
Pořadatelem byl místní JK Grácie,
který se letos stal členem Českého bezudidlového spolku. Cesta
byla bezproblémová, a tak jsme
na závody dorazili včas. Mezi tím,
co jsme naše děvčata odprezentovali, začala se Šárka s Luckou
připravovat na parkur. Jaké bylo
její zděšení, že je Lucka plná energie a s předepsanou výstrojí je jen
velmi těžko ovladatelná, přitom
doma „chodí“ bez problémů.
Konečně se začalo s prohlídkou
parkuru a mohlo se jít závodit.
První polovinu jezdců jsme ani neviděli. Všichni jsme na dálku drželi Šárce a Lucce palce a pozorovali
je, jak si vedou na opracovišti, kde
čekaly, až na ně přijde řada. Na
startu bylo 14 jezdeckých dvojic,
z toho 5 v kategorii „junior“. Když
jsme viděli kolem sebe ty vytrénované, dobře stavěné koně i po-

níky, ani jsme nedoufali v nějaký
větší úspěch. Vždyť naše Lucka se
tam úplně ztrácela. Kobylka ještě před třemi lety tahala pluh ve
vinohradě a skoro nic neuměla.
A konečně to přišlo – start. Opět
8 skokových překážek plus další 4
pro případ, že by jezdecká dvojice
postoupila do rozeskakování. To
ale nesměla udělat žádnou chybu.
První kolo Šárka s Luckou zvládly
a mohly pokračovat dál. Jenže na
předposlední překážku špatně
najely a Lucka ji vyhla. Toto odmítnutí znamenalo nejen časovou,
ale i bodovou ztrátu. Přesto zbytek trati zvládly a jelikož ostatní
junioři měli velmi dobře připravené koně, stačil tento výsledek na
krásné 3. místo, z celkového počtu
5 soutěžících juniorů. No i tahle
medaile se počítá a řekli jsme si,
že je to dobrý začátek a že už neodjedeme bez medaile. Poté se pokračovalo v parkuru 80 cm, a tak
jsme čekali, až se postaví trialová
trať.
Co že to vlastně je? Taková jízda
zručnosti, která má prověřit nejen
jezdcovy schopnosti, ale také povahu koně a harmonii mezi jezdcem a jeho koněm. A jelikož se vůbec nejedná o lehkou disciplínu,
bylo možné jet ze zemi - tedy vést
svého koně a absolvovat celou trať
po svých. A potom se jela ta samá
trať ještě jednou, jen s tím rozdílem, že ji museli absolvovat jezdci
ze sedla.
Začínalo se provazovou brankou, která se musela otevřít
a zase zavřít, aniž by jezdec upustil provaz. Ze zemi to ještě šlo, ale

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

ze sedla to byl opravdu těžký úkol.
Poté se jelo na slalomovou trať, na
které byly umístěny nafukovací
balónky, dále k jednomu barelu,
kde byl pytel plný sena přivázaný k provazu a ten se musel přetáhnout 20 m k dalšímu barelu.
Zde bylo několik koní šustivým
zvukem táhnoucího pytle natolik
překvapených, že tuto překážku
nezvládli. Pak se šlo mezi dvě kavalety, kde byly po obou stranách
uprostřed roztaženy dva duhově
zbarvené deštníky. Zde musela
jezdecká dvojice setrvat min. 4
sekundy, odkud se pokračovalo
na most, který tvořily deskami
zatlučené dřevěné palety, a uprostřed z boční strany byl průsvitný
plastový box, ve kterém pochodoval plyšák - malé růžové prasátko, které krásně chrochtalo. Tahle
překážka byla doslova likvidační,
jelikož celá jedna třetina všech
koní si s překážkou nevěděla rady.
Malé růžové prasátko se ukázalo
pro tak velké zvíře, jako je kůň,
jako těžký soupeř. Poslední překážka byla plachta natažená na
zemi mezi kavaletami a poté už
následovala jen cílová rovinka.
V trailu ze zemi se Šárka
s Luckou umístila na vynikajícím 1. místě a Martina s Meký
hned za nimi. Výborný výsledek
a v naší výpravě zavládla velká
euforie. A to nás čekal ještě jeden
závod. Martina jela s Meký trail ze
sedla. Meky je na rozdíl od Lucky
větší flegmatik (anebo pohodář),

a tak si troufly ze sedla. Opět řadu dvojic vyřídilo růžové prasátko
nebo pytel na provazu.
A konečně se na start
postavila naše dvojice.
Hned v úvodu se Meký
zasekla na provazové
brance, kde nabraly časovou ztrátu 10 vteřin.
V klusu slalom trochu
přidaly, rovněž tak pytel
přetáhly bez jakýchkoliv
problémů, také deštníky zvládly a obecenstvo
čekalo, jak se poperou
s můstkem, a hlavně
t í m m a lý m r ů ž ov ý m
likvidátorem koní. Jenže Meký se chovala jako
by na zemi nic nebylo,
skvěle přešla obě palety,
taktéž i plachtu a pak
zrychlení v cílové rovince. Tak nějak jsme tušili, že by to
mohl být i medailový čas, ale pořadatelé výsledky pečlivě střežili, a tak jsme si museli počkat až
na závěrečné dekorování. Jelikož
zde bylo málo juniorů, proběhlo
vyhlášení dohromady, a tak jsme
vůbec netušili jak Martina s Meký
dopadly. Když se hlásilo 5. místo,
záhy 4., říkali jsme si, že bronz
bude dobrý. Jenže ouha, ono nic.
A když tam zbyla jako poslední jen
naše dvojice, nevěřili jsme svým
očím, že dokázaly v tak silné konkurenci všechny jezdecké dvojice
porazit.

Tímto výsledkem byl dokonán
náš úspěch na dalších velkých
hobby závodech, kde jsme přijeli
s úmyslem se jen zúčastnit a nabírat zkušenosti. Ono je možná
dobré nic neočekávat a nechat
se překvapit. Celkově se jednalo
o skvělý soutěžní den, který byl
výborně připraven, a řekl bych, že
byl na vysoké úrovni. Vždyť v trailu si obě naše dvojice vysloužily
slova chvály a uznání od tria rozhodčích. Domů jsme pak odjížděli
skvěle naladěni a cesta nám lépe
ubíhala.
Martin Macek

LÉTO
2. ročník příměstského tábora
v Ratíškovicích… aneb oranžová je in

L

etos již po druhé jsem měla čest uspořádat s pomocí a podporou Obce Ratíškovice a paní senátorky Anny Hubáčkové 2. příměstský tábor v Ratíškovicích.
Za táborovou barvu jsem vybrala oranžovou a k táborovým tričkům a kšiltovkám
jsem sladila i barvu batůžků…byli jsme
všude přímo zářící. Trička jsem zvolila
z funkčního materiálu, který byl prodyšný a rychleschnoucí. Tábor Ratíškovice
stojí na čtyřech pilířích a bez jakéhokoliv z nich by nebyl takovým, jakým je.
Jsou to Obec Ratíškovice, paní senátorka
Anna Hubáčková, Anička Gajdíková a já.
Abych nezapomněla na naše šikovné
koordinátorky Aničku Opluštilovou, Ve-
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roniku Vybíralovou a náš letošní
přírůstek do teamu Magdalénku
Mackovou.
Tábora se zúčastnily děti nejen
z Ratíškovic, ale také z Rohatce,
Dubňan, Milotic, Vlkoše, Hodonína a děti žijící v zahraničí, které
tady byly na prázdninách. Program tábora jsem letos změnila. Začínali jsme v pondělí dnem
v Ratíškovicích, v průběhu kterého
jsme vyzkoušeli drezínu, zamlsali
si na zmrzlině u Kamily Kordulové
a zasoutěžili jsme si v areálu školky. Následující dny jsme měli kurz
plavání, navštívili jsme hasiče
v Hodoníně, absolvovali exkurzi ve
firmě ToJe ve Tvrdonicích, zavítali
do Zoo v Hodoníně, 3D Bludiště.
Jako novinku jsme měli možnost zažít Pirátskou plavbu na
Baťově kanále ve Vnorovech.
Všichni jsme se plavili na lodi, zpívali, hledali pirátský poklad tak,
že jsme plnili různé úkoly, vyráběli jsme pirátský šátek a nakonec si
děti sáhly do truhlice s pokladem
a každý si odnesl drahokam. Tak
jsme všichni byli na jeden den piráty.
Druhou novinkou byla nabídka
pana Rektoříka ze ZERY. Jelikož
jsem měla několikrát čest se s panem Rektoříkem setkat, nabídku
jsem přijala s velikou radostí. Přiznám se, vůbec jsem netušila, co
pro nás pan Rektořík chystá, no,
měl mou naprostou důvěru. Tu na
100 procent potvrdil a pátek byl
dnem s velkým D. Začínali jsme
snídaní v administrativní budově
ZERY, pak následoval přesun do
areálu na Vlastě, kde pro nás byla
připravená Bojová stezka (takový
dětský Spartan závod). Děti startovaly ve skupinách podle věku
s minutovým intervalem a časomíra je neúprosně hnala do cíle.
Bojová stezka obsahovala přeskakování stohů slámy, běh přes lavičku, hod míčkem na cíl, stříkání
vody hadicí na plechovky, podlézání sítě... to všechno musely děti
zaběhnout co nejrychleji a v cíli
na ně čekalo ovocné Fruko. Následovalo vyhlášení vítězů a předání
dárků všem dětem. Program pokračoval obědem v administrativní budově... děkujeme kuchařům
za skvělé obědy a svačiny… a také
za luxusní palačinky. Po návratu
z oběda do areálu Vlasta se děti
koupaly v bazénech a klouzaly na
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vodní skluzavce. Celému kolektivu ZERY velké díky.
Kurz plavání jsme měli i letos
v hodonínských Lázních s instruktorkami z Plavecké školy
v Hodoníně paní Mořinglové (děkuji Dáši Opluštilové a jejím kolegyním za skvěle odvedenou práci). Po plavání jsme se přesunuli
k hasičům v Hodoníně, kde jsme
si vyzkoušeli hasičský žebřík,
stříkání hadicí, stříhací kleště…
děkuji celé hasičské základně za
vřelé přijetí.
Bez sponzorů by tábor neměl
všechno to, co děti dostaly (táborová trička, kšiltovky) a také
dá rečk y ve formě rek la mních
předmětů, cukroví, přesnídávek.
Děkuji firmě Gama Ocel (trička
a kšiltovky), firmě Autodoprava
Borovec, firmě MND (za proplacení autobusů), firmě Moravia System, ČSAD Hodonín (paní Rössové
za pomoc s dopravou), Armaturce Hodonín, Radkovi Opluštilovi
(Metlife), Kamile Kordulové (Kafé
u Kordulky), Firmě Hamé (přesnídávky pro děti), Petrovi Kotáskovi
- St. Gobain (reklamní předměty),
Janě Koplíkové (placky), Antonii
Drlíkové a Ivetě Vybíralové (cukrovinky Candy), firmě ToJe (exkurze a pitný režim) a nejmenovaným

manželům za medaile. Abych nezapomněla Květce Netíkové a Monice Kotáskové za spolupráci (jste
1) a mému manželovi za pomoc se
vším ohledně tábora.
Děkuji všem rodičům za
důvěru ve mne a moje kolegyňky.
Práce s dětmi je dar, no mít zodpovědnost za 90 dětí je náročná
práce. Pro nás to bylo 10 dní plných zážitků, úsměvů a také nových kamarádství. Naučili jsme se
opatrnosti ve všech možných situacích, co dělat, když hoří, ohleduplnosti v bazéně… a to všechno
se nám každý den vracelo přímo
před očima, když jsme viděli, jak
si děti vzájemně pomáhají, berou
ohled jeden na druhého a umí se
podělit. Už teď mám plnou hlavu
myšlenek a nápadů na příští rok…
tak se nechte překvapit.
Na závěr bych napsala citát od
Nicholase Sparkse: „Někdy i ty
nejobyčejnější věci mohou být mimořádné díky tomu, že je děláme
s těmi správnými lidmi.“
Já mám kolem sebe lidi, kteří
mění všechno obyčejné na neobyčejné a také děti na táboře i mimo
něj dělají můj život neobyčejným,
výjimečným stejně jako moje rodina.
Mgr. Martina Vybíralová

Děti na příměstském táboře
i letos zářily úsměvem!

I

v letošním roce se v Ratíškovicích během letních prázdnin uskutečnil
příměstský tábor. V loňském roce sklidil tábor mimořádný úspěch
a letošní ročník ve své kvalitě přidal! Velké poděkování patří všem,
kteří se v průběhu obou turnusů dětem věnovali, a to především Martině Vybíralové, Aničce Gajdíkové a jejich mladým asistentkám Aničce,
Verunce a Majdalence. Moc děkuji paní učitelce Martině a Aničce, že
během letních prázdnin věnovaly svůj volný čas dětem a dokázaly jeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

jich prázdniny obohatit o týden plný zajímavých výletů a dobrodružných aktivit. Sama jsem se přesvědčila,
že děti byly každý den nadšené a spokojené. Paní učitelka Martina odvedla na přípravě tábora opět skvělou
práci! Děkuji nejen za sebe, ale i za děti!
Ing. Bc. Anna Hubáčková

Tlustý Jan

L

etošní vinohradnický rok není
jednoduchý. Ale který byl, že?
Studený květen, rozpálený červen
a pak krúpy, přeháňky, přívalový
déšť a nato parno s peronosporou
a padlím - múčnatkú. Ony pařáky
podlévané dešťovkou nesvědčí jen
houbám a plísním, ale i lebedám,
svlačcům, oscům a v současnosti především šruše zelné (Portulaca oleracea), ponašem: tlustému Janu či křupíku. Nejenomže
se rozlezl po celém světě, ale zdá
se mi, že pandemicky se množí

především v našich vinohradech.
Odstranit tlustý Jan skopnutím
motykou nestačí. I skopnutý vydrží živořit v horku několik dní
a téměř vždy se mu podaří zachytit druhotnými vláknitými kořeny
a zeleně se znovu rozbujet. Proto,
nemá-li být okopávka prací marnou, je třeba skoplou šruchu vyhrabat a vyvézt z vinice pryč. Nebo
se nabízí ještě jedna, ale spíše jen
teoretická možnost, že tlustý Jan
si vytrhnou a odnesou milovníci
stravy zelené, popřípadě dokonce

vegetariáni, neboť šrucha se pro
svoji kyselou a slanou chuť používá v kuchyni. Jedlé jsou stonky,
listy i poupata, jež je možno dát
do salátu, polévek, omáček, opéci
na pánvi nebo připravit jako špenát. Vedle obohacení jídelníčku je
šrucha využitelná i v léčitelství.
Kdyby využitelnost tlustého Jana
vešla v širší povědomí, zpestřili
bychom si stravu, posílili organizmus a především by nám ubylo
nekonečné a útrpné viniční okopávky. 			

T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Doplňte známé dvojice:
Satinský
Brouk Pytlík
Desdemona
Dr. Watson

Zlatovláska
Uhlíř
Rumcajs
Klement
Kuba Kubikula

Přesmyčky tří slov (nesmí zůstat žádné písmeno):
Tři názvy australských zvířat:
AKLTOKNPAKKOPYSAKOLA
Tři názvy lesního ovoce:
LASINAŽOTRHUINDAJAOMA
Tři názvy měst okresu Hodonín:
CYBOSKTRDŇÁUYVŽNAJNIE
Mgr. Zdeněk Gloz
certifikovaný trenér paměti III. Stupně
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Jak to chodí na káčku?

Z

voní zvonek… Sociální pracovnice kontaktního centra
na malé obrazovce videozvonku
zběžně kontroluje, v jakém stavu je příchozí a míří ke vstupním
dveřím otevřít. Pro pracovníky je
nebezpečné pouštět do zařízení
silně intoxikované nebo na první
pohled agresivní osoby, zvláště
pokud je neznají. Příchozí paní
prosí o pomoc, blondýna ve středních letech je v k-centru poprvé,
nikdy by ji nenapadlo, že se tady
kdy ocitne, rozpláče se, omlouvá
se, občerstvení odmítne, papírový kapesník si bere... Začíná své
vyprávění tím, že už delší dobu
sleduje změny v chování svého
dospívajícího syna, přestal chodit
do školy, už s ní skoro vůbec nemluví, stýká se s podivnými lidmi,
odchází z domu v průběhu noci,
doma se začaly ztrácet peníze
a včera mu našla v kapse bundy
injekční stříkačku a nějaké věci,
o kterých neví, k čemu slouží,
a popisuje jednotlivě balené lihové
tampony používané před vpichem
k zamezení zanesení infekce do
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žíly. Vysokoškolsky vzdělaná sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem poskytuje odborné sociální poradenství, paní
odchází o poznání klidnější, protože se jí dostalo pochopení, podpory a informací, které potřebovala
k tomu, aby se v situaci, která nastala, mohla zorientovat. Děkuje,
domlouvá si další schůzku, z kabelky vytahuje peněženku, aby
zaplatila za proběhlou konzultaci.
Pracovnice ji ujišťuje, že všechny
služby jsou zdarma. Protože je
úterý, den, kdy se pracovnice kontaktního centra objevují v terénu,
připraví si batohy označené logem
vážky. Mají v nich dostatek čistých injekčních stříkaček a zdravotnický materiál potřebný k aplikaci drog, díky němuž se výrazně
snižuje riziko přenosu infekčních
chorob v populaci – nejen mezi
uživateli drog, ale v celé populaci,
protože uživatelé drog jsou v běžném kontaktu s námi všemi, nejsou nikde izolováni. Do batohu se
musí vejít také informační letáčky
a brožurky a především speciál-

ní malý kontejner na použité injekční stříkačky, které mohou být
zdrojem nebezpečné infekce a nepříjemného poranění. Pracovnice
kontaktního centra v terénu poctivě procházejí riziková místa v Hodoníně i v okolních obcích a sbírají
pohozené injekční stříkačky, ročně přepraví pinzetou do kontejneru téměř tři stovky kusů stříkaček
nalezených na běžně přístupných
veřejných místech a přispívají tím
k ochraně zdraví obyvatel hodonínska a k bezpečnějšímu životnímu prostředí pro nás všechny.
Pracovnice kontaktního centra
jsou k dispozici všem lidem ohroženým závislostí na návykových
látkách, uživatelům drog a jejich
blízkým, pracují v kontaktním
centru i v terénu nejen v Hodoníně, všechny služby poskytují
zdarma, anonymně a mlčenlivost
je pro ně samozřejmostí.
PhDr. Táňa Faltisová,
vedoucí Kontaktního
adiktologického centra Vážka
Oblastní charity Hodonín

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2019

Strana 27

Na shledanou se těší
Ornamentový tým a Krasospolek
Pokud se chcete zbavit nepotřebného haraburdí, můžete věnovat k prodeji nejrůznější věci, které ještě mohou posloužit,
a podpořit tak dobrou věc. Po domluvě můžete své zboží nabídnout přímo v sobotu v místě konání blešího trhu. Výtěžek
blešího trhu bude věnován neziskové organizaci Popálky, která podporuje lidi s popáleninovým úrazem.

Příjem zboží: čtvrtek 5. 9. od 16 do 18 hod. a pátek 6. 9. od 10 do 18 hod. v Muzeu U Kronikářa - Ratíškovice, Dědina č.p. 83.
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