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muzikanti už hrajú

ště byly čtyři týdně do hodú
..., ano zhruba čtyři týdně
do hodů začalo v rodinách stárky a stárka vrcholit pravé napětí,
aby všecky kroje byly nachystané
jak sa patří, koláčky a pár kúskú
cukrového u ratiškovských pekařek zamlúvené. Víno, tatíčky
několikrát překoštované na Slavíně s tyma najvětšíma degustátorama, aby nebyla ostuda. Týdeň
před hodama sa chasa sešla se
stárkem a stárkú, aby s ověnčenýma koňma a nastrójeným vozem
mohli pozvat celú dědinu na tuto
významnú akcu. Pozvaní sa za to

pěkně odvděčili vínem, gořalkú,
ale aj finančně. Tento deň bylo zapotřebí sa dosť zahřívat, protože
celý deň eneom pršalo a pršalo.
Ratiškovští chlapci, kde vy
máte stárka... o tem, kdo bude
stárek, sa šuškalo snáď už od
hasičského plesu. Stárek by teda
byl, ale co stárka? Čas utěkal jak
divý a bylo zapotřebí začat jednat.
Stárkem byl teda zvolený Tomáš
Koplík a stárečku k sobě si vybral
Karolínu Gajdíkovu.
pokračování na str. 12
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Tomáš Koplík a Karolína Gajdíková
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OBEC

Rada obce č. 21
ze dne 2. 9. 2019
Rada obce:
- rozhodla o provedení výběrového řízení na banku, která bude
financovat stavbu bytového domu
v ulici Ulička 1435,
- zabývala se možnostmi zřízení ordinace praktického lékaře
v obci,
- stanovila výši nájmu pro dospělé, děti a skupiny v prostorách
učeben nad knihovnou,
- souhlasí s Výzvou k podání nabídek pro realizaci stavby „Ratíškovice – lokalita U Jezérka. Technická infrastruktura pro výstavbu
RD“,
- projednala realizaci opětovné výsadby stromů při silnici do Dubňan,
- projednala aktuálnost investičních akcí do konce roku 2019,
- starosta informoval o průběhu
jednání ve věci možnosti vedení
inženýrských sítí přes soukromé
pozemky v lokalitě Padělky, kde
je zamýšlena výstavba nových rodinných domů.
Rada obce č. 22
ze dne 23. 9. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Diecézní
charitou Brno ve věci užívání budovy CHDPS,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou Svatopluk Stokláska ve
věci dílčího zateplení kovové haly
na kompostárně sběrného dvora
odpadů,
- rozhodla o podání žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
ve věci změny kategorie lesní cesty
za Hliníkem,
- rozhodla, že změnu územního
plánu č. 3 zpracuje Ing. arch. Ivo
Kabeláč,
- zabývala se trasováním účelové
komunikace z Ratíškovic do Dubňan,
- souhlasí s finančním příspěvkem na obnovu značení Moravských vinných stezek v katastru
obce,
- vzala na vědomí oznámení o zísStrana 2

Rada obce...
kání dotace z MMR ČR na akci
„Odborné učebny ZŠ Ratíškovice – vybavení a zeleň“ ve výši
2 415 700 Kč,
- rozhodla o náhradní výsadbě 30
ovocných stromů – jabloní v lokalitě mezi čerpací stanicí a parkovištěm u ZŠ,
- projednala možnost uložení finančních prostředků obce u některého finančního ústavu,
- projednala organizaci návštěvy
zástupců partnerského města
Vouziers a ČFS,
- seznámila se s návrhem Programu rozvoje obce na období 2019–
2024,
- opětovně se zabývala možnostmi
zřízení nové ordinace pro praktického lékaře v obci,
- projednala finanční možnosti
opravy zpevněné cesty na Náklo,
- vzala na vědomí podání žádosti o vydání stavebního povolení
na vybudování nové komunikace
v ulici Polní.
Rada obce č. 23
ze dne 7. 10. 2019
- souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou SYTYS.cz s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku na
akci „Ratíškovice – lokalita U Jezérka, technická infrastruktura
pro výstavbu RD“,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou CETIN ve věci zřízení
služebnosti pod cyklostezkou Hodonín – Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hodonína na projekt
cyklostezka Hodonín - Ratíškovice
ve výši 1 420 000 Kč,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s JMK o poskytnutí dotace z JMK
na realizaci projektu „Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice
u Hodonína“ ve výši 1 000 000 Kč,
- souhlasí s poskytnutím daru
Nemocnici TGM Hodonín ve výši
10 000 Kč v rámci veřejné sbírky
„Obměna zdravotnické techniky“,
- souhlasí s příkazem k provedení
periodické inventarizace majetku
obce,
- projednala průběh organizace

rekonstrukce fotbalového hřiště,
- vzala na vědomí návrhy investic
obce na rok 2020,
- vzala na vědomí analýzu knihoven,
- opětovně se zabývala trasováním
účelové komunikace Ratíškovice –
Dubňany,
- projednala připomínky k návrhu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
a Vyhodnocení vlivu návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území,
- vzala na vědomí informace o silvestrovském pochodu,
- vzala na vědomí informace o dotačních titulech v oblasti životního
prostředí,
- schválila rozvrh hodin pro veřejnost v tělocvičně ZŠ,
- souhlasí s výběrem Společných nákupů elektrických energií
a zemního plynu na rok 2021. Novým dodavatelem elektrické energie bude EP Energy Trading, dodavatelem plynu bude Centropol.
- souhlasí s navýšením kapacity školní družiny ze 100 žáků na
150 žáků,
- souhlasí s dotací z MŠMT na projekt ZŠ a MŠ Ratíškovice Šablony
II ve výši 1 529 627 Kč.
Rada obce č. 24
ze dne 21 10. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem příkazní
smlouvy „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém obce Ratíškovice a digitální
povodňový plán“,
- seznámila se s cenovou nabídkou na obnovu výsadby aleje kolem komunikace z Ratíškovic do
Dubňan,
- seznámila se s průběhem výstavby nového travnatého hřiště
v areálu Baník Ratíškovice,
- rozhodla o opravě rozvodu požární vody v objektu smuteční síně,
- vzala na vědomí Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Ratíškovice za
3. čtvrtletí 2019,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
ZŠ a MŠ Ratíškovice o činnosti za
školní rok 2018/2019,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

- schválila Rozpočtové opatření
č. 2/2019 ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- schválila‘ Plán k provedení inventarizace Osvětové besedy Ratíškovice
- s c hv á l i l a v n it ř n í s mě r n ic í
č. 1/2019 Osvětové besedy Ratíškovice,
- projednala možnosti dotačního
financování příměstských táborů,
- rozhodla o zpracování žádosti
o dotaci z MMR ČR na výstavbu
místní komunikace v ulici Polní.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z našich řad odešli...
Vacenovská Milada		
Dostál Josef			
Dufková Vlasta		
Turýnová Vlasta		
Šupová Františka		
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PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

POLICIE
SRPEN 2019
1. 8. Přijetí oznámení ve 12:05
hod., že na zahradě v ulici Mokré
řádky se nachází had. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že se jedná o užovku obojkovou.
Hlídka OP hada odchytla a poté
vypustila do volné přírody.
4. 8. Přijetí oznámení ve 23:30
hod., že směrem na Vacenovice po
pravé straně někdo rozdělal oheň.
Po příjezdu hlídky OP na místo bylo zjištěno, že oheň rozdělali
pan XY a jeho kamarád. Hlídka
OP poté nařídila, aby oheň uhasili.
5. 8. Přijetí oznámení ve 14:15
hod. od pana XY, bytem ul. Zahradní, že mu měl jeho soused
přes plot hodit do bazénu psí exkrement. Hlídka OP celou záležitost zdokumentovala a ponechala
k dalšímu šetření.
Přijetí oznámení od pana starosty
na výskyt medvěda mezi obcemi
Ratíškovice, Dubňany a Milotice.
Po jednání s panem starostou bylo
rozhodnuto o umístění upozornění na místní kabelovou televizi.
8. 8. Přijetí oznámení v 11:34
hod., že dochází ke slovnímu napadání mezi paní XX a paní XZ
v ulici Vrbky. Po příjezdu na místo
byla celá věc sepsána a předána
do KPP do Hodonína.
9. 8. Přijetí oznámení ve 23:12
hod. od PČR Dubňany, že dochází
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

Z deníku obecní policie
k rušení nočního klidu na Rybářské baště. Po příjezdu hlídky OP
na místo byli návštěvníci bašty
poučeni o vhodném chování.
10. 8. Přijetí oznámení v 19:40
hod., že v ulici Řádky se ozývá
volání o pomoc. Po příjezdu hlídky OP na místo bylo zjištěno, že
v domě bydlí slečna XX společně
s panem XY. Slečna XX uvedla
hlídce OP, že je v pořádku, že se
jen nepohodla s panem XY.
Přijetí oznámení v 01:00 hod.
o rušení nočního klidu v ulici Baráky, kde bydlí pan XY. Po příjezdu hlídky OP na místo byl pan XY
upozorněn na vhodné chování.
30. 8. Přijetí oznámení ve 22:15
hod. od paní XX, že v lokalitě za
skateparkem dochází k rušení
nočního klidu hraním na kytaru
a zpěvem. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení ve 22:20 hod. se
již účastníci táboráku rozcházeli
a hlídce uvedli, že hráli pouze do
22 hodin.
Přijetí oznámení v 0:30 hod. od
paní XX, že v lokalitě za „Stavebninami“ dochází k rušení nočního
klidu. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení byla na místě zastižena mládež, které hlídka OP nařídila ukončení akce a následně ji
vyzvala, aby si po sobě pouklízela
odpadky.
Přijetí oznámení v 0.50 hod. od
PČR, že potřebují poskytnout součinnost při rušení nočního klidu

na Rybářské baště. Hlídka OP po
příjezdu na místo určení na místě
již zastihla pouze 2 osoby a o celé
záležitosti informovala PČR Dubňany.
ZÁŘÍ 2019
7. 9. Přijetí oznámení v 16:25
hod. od rybářské stráže, že dochází k porušování obecně závazné
vyhlášky v lokalitě Hliník. Hlídka
OP celou záležitost zdokumentovala a ponechala k dalšímu šetření.
9. 9. Přijetí oznámení v 0:50
hod. o narušení objektu základní školy. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo obhlídkou objektu spolu s ředitelem školy zjištěno, že se
jednalo o planý poplach.
10. 9. Přijetí oznámení ve 23:55
hod., že v ulici Zahradní dochází
k rušení nočního klidu hlasitou
hudbou. Po příjezdu hlídky OP na
místo byl pan XY upozorněn na
rušení nočního klidu, načež hudbu vypnul. Hlídka OP celou záležitost řešila domluvou.
12. 9. Vykázání řidičů kamionů
ukrajinské národnosti z lokality
U Včelína, kde je platná obecně
závazná vyhláška obce o stání kamionů.
20. 9. Přijetí oznámení v 7:30
hod. od paní XX, bytem Zlaté Písky, že v noci kolem 1.30 hod. vyStrana 3

rušila neznámé osoby, které se snažily dostat k ní
do domu. Hlídka OP celou záležitost postoupila PČR
Dubňany, která si celou záležitost převzala.
21. 9. Přijetí oznámení v 9:30 hod. od pana XY, že
našel v blízkosti Muzea ve vagónu zraněné mládě
srny. Hlídka OP jej navedla k panu XZ, který je
místní myslivecký hospodář.

Z OBCE

C

yklostezka z Ratíškovic na
hodonínský Pánov slouží svému účelu. Cyklisté dojíždějí bezpečněji do zaměstnání,
hřibaři snadněji do hlubin Doubravy a senioři
spokojeně při poklidné
jízdě rela x ují. Poslední etapou této stavby je
náhradní výsadba stromů, která byla nařízena odborem životního
prostředí za odstraněné
dřeviny u pánovského
poldru. Náhradní výsad-

27. 9. Přijetí oznámení ve 14:10 hod. o nálezu dělostřeleckého granátu v lokalitě za Rúdníkem. Po
příjezdu hlídky OP na místo byla vyrozuměna PČR
Dubňany a policejní pyrotechnik. Hlídka OP do příjezdu pyrotechnika zabezpečovala místo nálezu.
TF & PK

Jabloňový sad
ba byla provedena na obecních
pozemcích v prostoru mezi čerpací stanicí a parkovištěm u základ-

ní školy. Je vysazeno 30 stromů
- jabloní rozmanitých druhů: jadernička moravská, vlkovo, rajka,
vejlímek, spartan, otawa,
goldestar, vlámská reneta,
malinovo holovouské, lebelovo, grávštýnské a api
hvězdicovité. Přejme si, aby
počasí bylo milostivé, vandalové a zloději nepřišli,
ponravy nebyly žravé a stromy se uchy tly, abychom
mohli okusiti i rozmanitost
jablkových chutí.
RŠ

Kostel? Práce jako na kostele

R

atíškovický farní kostel, který je nejvýraznější architektonickou a historickou dominantou obce a je kulturní památkou, se částečně zahalil lešením. Po loňském restaurování
vitráží, instalaci dithermických oken a dílčím
statickém zajištění zdiva bylo možno letos přistoupit k obnově fasády. Ta byla naposledy
opravována v roce 1985. V létě bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele díla, jímž se
stala společnost Stavební Plus, s.r.o. Přípravné
práce byly zahájeny v září. Nyní je prováděno
odstranění nesoudržných omítek a úplné odstranění neprodyšného nástřiku. Pokud nám to počasí dovolí, práce na lodi kostela by měly být dokončeny
ještě letos. V příštím roce by se mělo pokračovat v obnově fasády věže. Obnova
je realizována z prostředků farnosti a s finanční podporou Jihomoravského
kraje a obce, za což jim patří poděkování.					

S

nastupujícím obdobím vegetačního klidu nastupuje i čas,
aby byl završen projekt „My zasadíme, vy sklidíte III“. Zahradníci
v měsíci listopadu vysadí v intravilánu na obecních pozemcích před
rodinné domy, jejichž majitelé si to
zajednali, ovocné stromy, lípy či
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My zasadíme, vy sklidíte III
ořešáky. Výsadba taky bude provedena v lokalitě U Jezérka, kde
byly v minulém roce odstraněny
přerostlé topoly. Zde bude vysazeno keřové pásmo a dřeviny, jejichž
výška nebude dosahovat výšky
topolů. Vznikne zde veřejná zeleň,

která bude plynule navazovat na
prvek ekologické stability nedávno
odbahněného Jezérka s rákosovým pásmem. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí, za což mu patří
poděkování.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

V

Přístavba ZŠ v revitalizované zeleni

loňském roce byla ke komplexu budov základní školy
přistavěna budova s odbornými
učebnami (dílny, jazyková a přírodovědná učebna a třída informatiky). Provoz v přístavbě s net rad ič n í m nosný m systémem
z opracovaných dubových kmenů
byl zahájen v lednu tohoto roku.
Výstavba byla realizována plně
z rozpočtu obce. Vybavení odborných učeben nábytkem, výpočetní
technikou a pracovními nástroji

a zařízeními a revitalizace okolí
kolem stavby je již součástí projektu „Pořízení vybavení a úprava venkovního prostranství ZŠ“
spolufinancovaného skrze Místní
akční skupinu Kyjovské Slovácko
v pohybu z prostředků Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Poslední etapa projektu spočívající v revitalizaci zeleně
v bezprostřední blízkosti přístavby
byla zahájena až nyní s nastupu-

jícím obdobím vegetačního klidu.
Zahradnickou firmou Svatopluk
Lattenberg byly provedeny terénní
úpravy, zaseta tráva a osázeny keřová pásma a stromy. Nyní zbývá
instalovat ještě lavičky a realizace
bude zakončena. Poděkování patří společnosti PMCS a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu za administrování projektu a především
MMR ČR za vydatnou finanční
spoluúčast.
RŠ

madovité lebedou zarostlé krajiny
těžké stroje, které terén srovnaly
do roviny. Nyní následuje položení drenáží, systému závlahy, kabelů a betonování základových
patek pro sloupy osvětlení. Práce provádí společnost Prostavby
a.s., Otnice. Bude-li vše probíhat
podle časového harmonogramu,

dílo by mělo být hotovo do konce
roku, čímž by se celý tento doposud neutěšený prostor areálu Baník zkultivoval a opětovně sloužil
sportovcům a veřejnosti. Akce je
spolufinancována obcí, Jihomoravským krajem a Nadací ČEZ, za
což jim patří poděkování.
RŠ

Škvára v pažit
se promění

V

elké
hromady
stavebních
sutí a výosívky z rozličných
obecních demoličních akcí (Komunál – kino, obruby a dlažby
z ulic Cihlářská, Sportovní, betony z úprav okolí Spolkového
domu) uložených na škvárovém
hřišti v areálu Baník zmiznuly.
V měsíci září najely do této hro-

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019
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Muzeum muzeu

R

atíškovické Muzeum ve vagonu je tvořeno soupravou šesti vagonů. Lokomotiva, tak aby byl
vytvořen vlak, zatím chybí. Poslední vagon - cisterna, pamatující ještě časy Rakouska Uherska vedle
své funkce býti samotná o sobě muzeálním technickým exponátem, nabyla ještě funkci informativní.
Na třech plechových tabulích, které jsou nedílnou

součástí cisternového exponátu, byly instalovány
texty a fotografie mapující historii těžby ropy v okolí
Ratíškovic. Pořizovatelem a autorem této venkovní
instalace je Muzeum naftového dobývaní a geologie
(Kasárenská 1022, Hodonín, web. Mng.web.cz). Obec
Ratíškovice tímto děkuje Muzeu naftového dobývaní
a geologie za obohacení Muzea ve vagonu.
RŠ

F.U.T. opět v Ratíškovicích

J

azzová kapela František
Uhlíř Team zavítá opět
k nám do naší vsi, a to jako
obvykle se stálicemi kontrabasistou Fra ntiškem Uhlířem a bubeníkem Jaromírem
Helešicem a pro nás novými
k umšt ý ř i manchestersk ý m
altsaxafonistou Andy Schofildem a pianistou Stanislavem

Máchou. V páteční večer 15.
listopadu v 19 hodin budeme
mít v našem dřevěném Spolkovém domě opětovně příležitost
se zaposlouchat do jazzových
melodií podlévaných svatomartinským vínem.
RŠ

Hody, milé hody,
už sem dohodoval…

T

o sa nám to píše, až dyž je po
všeckém! Ale vydržat ty všecky
hodové nápory, nebylo enom tak.
To bylo nejakých příprav… Kačeny, řízky, svíčkové, burčák, pivo,
víno, slibovica, zákusky, koláčky
a gdo ví, co ešče. To sme temu zdravému životnímu stylu zasej dali
zabrat, enom co je pravda. Ale šak
na to ty hody sú! Chlapé a děcka
sa těšijú a mamky a babičky chystajú jídlo a kroje. Ešče, že nejsme
v Americe, tam by nám ty svobodomyslné dámy daly zabrat! Kór
dyby sa, nedaj Bože, octly na Be-

sedě u cimbálu lebo
na nedělní hodovéj
muzice a dyby viděly, jak sa kluci majú
k děvčatom lebo
děvčata ke klukom.
Ále co, v Americe ať
si dělajú, co chcú.
My si to za rok zasej
uděláme po svojém:
Půjdem na Besedu
u cimbálu, budeme
pit burčák, aj hotové víno, v nedělu půjdem na slavnostní mšu, do průvodu ke stárkovi a stárce a u muziky budeme tancovat a spívat až do
rána bílého. Tak jak pokaždéj!		
Vojta Koten

CM Malena

L

etošní školní rok jsme začali hned dvěma akcemi
v jednom víkendu. Jako první jsme hráli v sobotu
21.9. v Hodoníně v lázních v rámci lázeňského vinobraní. Spolu s námi zde vystoupili opět Zpěváčci
školní družiny, které jsme jako obvykle také doprovodili a Ženušky za doprovodu cimbalisty Richarda
Mokrého. Na druhý den jsme opět zahajovali odpolední program akce Trhy Mikroregionu Nový Dvůr,
který se již tradičně koná na zámku v Miloticích. Po-
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časí se v oba dny vskutku vydařilo. A jelikož našeho
basistu schvátil zubní moribundus, přizvali jsme si
opět na výpomoc našeho milého hosta Petra Lovečka. Díky Peťo!

Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ

P

o několika vystoupeních DH
Veselé muziky se dostalo i na
významnou výzvu a pozvání do
seriálu dechových hudeb pořádaných KD Kyjov. Úkol nelehký
a zodpovědný, jak pro kapelníka
Jošku Nováka ml., tak pro všechny členy kapely. Hrát koncert
v lůně slovácké dechovky, nelehký
úkol, zahrajem to, jaký repertoár,
atd. I když časová dispozice byla
celkem velká, pro kapelu se termín velmi rychle přibližoval. Problémy jsou vždy a všude, u kapel je
to snad násobeno. Protože nejsou
všichni z Ratíškovic, někteří jsou
z Vrbice, Čejkovic, Svatobořic, Vacenovic a rozdílného povolání jak
studenti, tak pracující v různých
koutech republiky, jsme rádi, když
se všichni sejdem jedenkrát, max.
dvakrát týdně, většinou na úkor
nedělního odpoledne. A za předpokladu volného místa na zkoušení
na Spolkovém domě (jak někteří
mohli vidět a slyšet zkoušku v přímém přenosu i na letním parketě),
případně v prostorách Orlovny.
Proto je o to složitější a těžší něco
nazkoušet a předstoupit s tím na
veřejnost. Rozhodli jsme se pro nacvičení jak skladeb známých, tak
neznámých, většinou od našich
místních autorů pana Františka
Kotáska a pana Milana Neduchala, ratíškovských rodáků. Když
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Veselá muzika zvesela
z Ratíškovic, tak komplet. Termín
našeho koncertu se přibližoval
a stále to nebylo ono, proto jsme
poprosili o pomoc jednoho z významných zakladatelů a bývalého
uměleckého vedoucího a dirigenta
pana Josefa Ištvánka, který i přes
velké zdravotní problémy nám
ochotně přijel na zkoušku, některé skladby po stránce interpretační „dopilovat“ – patří mu velké
díky.
Den koncertu nastal i přes
obavy, které jsou mimo jiné vždy,
tak jsme se rozehráli a připravili
na koncert. Velkou podporou při
samotném vystoupení nám byl
i profesionál konferenciér p. Karel Hegner, který nás zná dlouhá
léta a bravurně celý koncert provázel mluveným slovem a také
přítomný skladatel pan František
Kotásek, kterého příbuzní taky
dopravili. Skladby šly jedna za
druhou a v pauzách Karel zpovídal všechny členy kapely, a tak se
dílo zdařilo. Koncert jsme odehráli a odzpívali, jak říkali přítomní,
prý na 1.
Mohu potvrdit, podařil se. Pochvalu jsme dostali jak od přítomného starosty Ing. Josefa Uhlíka,
tak od Mgr. Jany Koplíkové. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat,
nějaké chybičky
se taky vloudily.
Byli jsme rádi,
jak jsme to zvládli, a tak jsme se
v nočních hodinách
spokojeni
rozjížděli k domovům.
Další významnou akcí a v hist o r i i D H Ve s e lé muziky poprvé,
bylo pozvání ode-

hrát hodový průvod a hody v obci
Velešovice. Pozvání bylo přijato téměř rok napřed. A tak jsme do Velešovic 12.10.2019 vyrazili. Obec
v dolině u Slavkova se schovávala
do nevlídného poprchajícího počasí. „No, to pěkně začíná,“ jsme si
říkali. Po mši svaté, kterou jsme
také hudebně doprovázeli v místním kostelíčku, se krásně vyjasnilo, a tak bylo už hezky po celý den.
Dobře to měli objednané. V průvodu s krojovanou chasou, která
stále pochodovala (bez potahování podpatků), buď zpívala s muzikou nebo v pauze sama, ale stále
za pochodu. Jiný kraj jiný mrav.
Osobně jejich výdrž a nadšení obdivuji. Celé odpoledne se procházelo obcí s malými přestávkami,
krojovaní klepali a zvonili u každého domu a zvali na hodovou zábavu, a tak bylo až do večera. Po
večeři a částečné únavě začala večerní hodová zábava ve vší parádě,
plném počtu i se zpěvy. Hrála se
klasika, stárkovské hodinové sólo
až do půlnoci. Když tolik mladých,
tak i repertoár pro mladší. Rozproudili jsme to skladbou „Timmy
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Trumpet“ a už jsme je měli. Úžasné obecenstvo, to se „znovuzrození“. Určitě dobře Ratíškovice reprezeni dobře hraje a člověk do toho dá vše. Těžko se nám tuje a k tomu také patří díky za podporu obecního
loučilo o 3. hodině ranní. Ale ráno se vstávat musí, úřadu a osvětové besedy.
Jiří Šupálek st.,
hody u nás čekají. Tak to je kapka z života DH Veseza
DH
Veselá muzika
lé muziky z Ratíškovic, která prožívá snad hudební

Krajané z Daruvaru

J

ak už bylo psáno v jiném čísle
Ratíškovického Zvonu, navštívili naši zástupci Ratíškovic krajanskou obec Daruvarský Brestov
v Chorvatsku. Bylo vhodné pozvání opětovat a tak se také stalo, začalo jednání a dolaďování všech
potřebných náležitostí se zástupci České besedy v Daruvarském
Brestově p. Ludmilou Orozovičovou a p. Aloisem Ditrihem k uskutečnění této cesty, nakonec se vše
podařilo a krajané mohli přijmout
naše pozvání do Ratíškovic v době
konání našeho oblíbeného dechovkového festivalu.
Naše krajany jsme chtěli nejen
pohostit u nás, ale i seznámit s životem a kulturou jak v Ratíškovicích, tak na Moravě a v celé České
republice.
Protože mnozí z nich byli v České republice poprvé, byl to pro
nás jako hostitele velký a nelehký úkol. Mimo to v tomto období
bylo v okolí plánováno nespočet
kulturních a společenských akcí,
čímž se plánování programu
ztěžovalo.
Ale nakonec jsme v pátek
12.7.2019 chorvatské krajany
přivítali za účasti našich nejvyšších obecních představitelů
v čele se starostou, místostarostou, senátorkou, radním i, ř e d itelem školy, ř e d it e l k ou S p ol k ového domu,
zástupci Veselé muziky, včetně pracovníků obecního úřadu a všech ostatních. Setkání
bylo opravdu vřelé a upřímné,
protože jsme se částečně oboustranně už znali.
Po společném přivítání a poděkování chorvatské strany
a společném obědě se krajané
ubytovali v nedalekém Bzenci a po krátkém odpočinku se
vrátili do Ratíškovic. Kde jedna část navštívila místní kostel s prohlídkou a výkladem
o historii s P. Jiřím Čekalem
a druhá část zavítala na proStrana 8

hlídku místní školy s profesionálním výkladem PhDr. Mgr. Bc. Josefa Hanáka. Pak se obě skupinky
společně přesunuly k Muzeu ve
vagonu, ti mladší si vyzkoušeli
svou fyzickou kondici na šlapacích drezínách a ostatní za výkladu našeho průvodce prohlédli
muzeum. Společnou tečkou pátečního večera bylo střídavé vystoupení Veselé muziky a představení
souborů z Daruvaru. Společná
zábava byla ukončena v nočních
hodinách, kdy se moc odcházet
nikomu nechtělo a naši přátelé si
odjeli odpočinout do Bzence.
Druhý den v sobotu jsme doprovázeli s místostarostou PhDr. Radimem Šťastným hosty na naši
velkou památku Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde si prohlédli dějiny Velké Moravy a seznámili se s historií a osídlováním
Moravy. Kolem poledne jsme se
přemístili do Hodonína k pomníku T. G. Masaryka, abychom si
připomněli prvního Českosloven-

ského prezidenta. Následně jsme
splnili přání hostů poznat naše
nákupní středisko Cukrovar. Po
krátkém rozchodu jsme naši výpravu nasměrovali autobusem do
Čejkovic, kde po obědě, dle přání
zájemců, jedna skupina navštívila firmu Sonnentor a druhá Templářské sklepy. Obě skupiny byly
nadšeny. Jedni tím, jak se u nás
zpracovává čaj, bylinky a koření
a druhá nad velikostí a sortimentem vinných sklepů, mysleli totiž,
že je to největší vinařství u nás.
A protože čas prohlídkami
rychle utíkal, zamířili jsme opět
do Ratíškovic, a to na večeři do
stylové Hospody Na Zelnicách, kde
si přátelé pochutnali jak na klasickém moravském jídle, tak na
ratíškovských specialitách, zábava probíhala ve velmi přátelském
duchu za doprovodu společné
hudby, zábavy a tance, která trvala do noci. Bohužel, veselá zábava
se musela časově omezit, protože
nás všechny čekal velmi náročný
den D - Den plný muziky v podání známých i pro některé
neznámých dechovek.
Mezi prvními se v dopoledním programu představila DH
z Daruvaru pod vedením Dalibora Koláře se skladbami našich autorů a přednesem k nepoznání od zdejších dechovek.
A s Veselou muzikou na závěr
byl dopolední program ukončen. Hosté v takovém rozsahu přehlídku ještě nezažili.
Všichni z toho byli nadšení,
jak vystupující tak jejich podpora na tribuně. I přes závěrečnou dešťovou spršku celé
přehlídky při monstrkoncertu
si odnesli, jak říkali, krásný
zážitek a hezkou vzpomínku.
Nedělní večer byl večerem
loučení. Na neformální závěr
si zahráli jak členové daruvarské dechovky, tak Veselé muziky a společně. I když byl čas
rozloučení, hrálo se, tancovalo
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

a loučilo. Zůstalo mnoho krásných
vzpomínek na naše krajany.
Nakonec patří velké poděkování
všem, kteří se zapojili jak do přípravy celé návštěvy, vedení Obce
Ratíškovice, starostovi a mís-

tostarostovi, kteří umožnili tuto
návštěvu oficiálně zorganizovat,
ředitelce Osvětové besedy Mgr.
Janě Koplíkové, která při organizaci přehlídky dechových hudeb
ještě zajišťovala veškeré organi-

Po žních k Turkovi

T

ak by se dala nazvat rekreace
seniorů v Turecku. 26. září po
půlnoci ratíškovští senioři v počtu
44 odjížděli autobusem směr tuřanské letiště. Ve 4 ráno odlétali
do Turecka na letiště Antalya. Po
hladkém přistání a odbavení cestujících autobus odvezl rekreanty
na pobřeží do hotelu Incekum Su.
Čekal nás týden plný slunce, teplého moře a neskutečná
nabídka jídla a pití všeho
druhu. V pátek jsme navštívili pravý turecký bazar ve městě Alanya s nepř eber ný m m no ž st v í m
potravin, různých zelenin,
čajů, oříšků, ovoce, koření v pytlích, sáčcích či
krabičkách. Po projítí potravinového trhu nás provázela šňůra obchodů až
do přístavu. Ceny se zde
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smlouvají. Spokojenost na obou
stranách. Naše, že zlevnili, a jejich, že prodali. V přístavu kotvily
výletní bárky, některé višňořené
do pirátského vkusu, malé a větší
plachetnice i menší motorové loďky. Krásná podívaná. Sluníčko
neúprosně pálilo a cesta zpět autobusem byla nutná. Zajímavost,
v autobuse se platí až při výstu-

zační záležitosti, tak i rodinným
příslušníkům organizujících, kteří se také zapojovali a v neposlední řadě všem příznivcům za jejich
pomoc.
Jiří Šupálek st.,
za DH Veselá muzika

SENIOŘI
pu, tedy dojetí do své cílové stanice. V hotelu vše na úrovni, dole
fit centrum, sauny, masáže, které
někteří z nás absolvovali. Také zde
byla animační služba, která se
starala o zábavu rekreantů: gymnastické cvičení v bazénu, hrál se
„petang“, házely šipky, v bazénu
se hrálo vodní pólo, smíšená družstva rozdělená podle barvy čepic
na modré a žluté. I když
nebyly žádné vážné fauly, malá zranění ve formě
otlačeného lokte na žebrech, zlomený nehet či naražené rameno, neubralo
na zápalu a fantastickém
v ýkonu r at í š kov s k ýc h
rekreantů. Týden uběhl
rychle, teplota vzduchu
neklesla pod 35º C, a když
při příletu do Brna kapitán letadla oznamoval, že
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nás čeká tropická teplota 10º C, byla to pro všechny
Děkujeme paní Heleně Vybíralové nejenom za sjednečekaná, ale pravdivá zpráva. Dopoledne ještě kou- nání zahraniční dovolené, ale i za zajištění dopravy
pání v teplém moři v Turecku a večer v Ratíškovicích k odletu i příletu do Brna, neboť tato služba je pro
v chladném, ale domácím prostředí. Úžasné. Všichni seniory vynikající.
byli nadmíru spokojeni.
Růžena Šeďová

Ratíškovice reprezentovaly
ve Skoronicích

M

ikroregion Nový Dvůr pořádal 23. srpna svůj taneční den pro seniory, který slovem
vhodně provázela Vlaďka Motlová,
hudební doprovod Miroslav Fridrich. V odpoledním seniorském

D

en seniorů slavili senioři 18. října ve Spolkovém
domě v Ratíškovicích. Schůze,
kterou zahájila paní Helena Vybíralová, se zúčastnila i senátorka
Anna Hubáčková a starosta obce
Josef Uhlík. Po zahájení a večeři
zatančily svoji skladbu Kankán
tanečnice a navodily tak krásnou atmosféru v sále. Následovalo
vyhlášení jubilantů, kteří v tom-
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dnu vystoupilo všech 6 obcí a hosté z Prachatic. 12 seniorek z Ratíškovic zatančilo svoji skladbu Boty
proti lásce od Yvonny Přenosilové.
Po vystoupení následovala taneční zábava. Krásné teplé odpoledne

Den seniorů
to pololetí slaví kulaté narozeniny od 60 do 90 let. Odměnou jim
byla růže, taneční sólo a přípitek
se senátorkou a starostou. Pěkná
podívaná byla na tanečnice v tanečních kostýmech s kloboučky,
které s jubilanty tančily první
takty sóla. Krásných 90 let se do-

se přehouplo k večeru a spokojení
senioři se loučili k odjezdu domů.
Skoronice nezklamaly, všeho bylo
dost: občerstvení, hudby i přátelského povídání.
Růžena Šeďová

žil a své sólo odtančil pan Zdeněk Gajdík a tímto mu ještě jednou blahopřejeme. Po tanečních
skladbách přišla na řadu jako
třešnička na dortu tombola. Děkujeme všem za přispění do tomboly a také v neposlední řadě těm,
kteří pomáhali vyhranou tombolu
roznášet. Krásná nálada vydržela
až do konce a večírek se zdařil.
Růžena Šeďová
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Devětatřicátá

P

okud má něco třicáté deváté pokračování
jako v případě ratíškovické výstavy hub, svádí to
ke konstatování, že všechno už tu bylo. Poslední
zářijový víkend však návštěvníky tohoto houbařského setkání přesvědčil,
že inovace ještě zcela nebyly vyčerpány. Zpestřením a zajímavým vtažením do problematiky hub
byl dětský koutek. Tady si
ti nejmenší za pomoci doprovodu
rodičů i pedagogického dozoru
mohli přeříkat říkanky o houbách a také prohlédnout obrázky
a fotografie zmiňovaných druhů.
Ovšem i ti dospělí získávali nové
poznatky o ikonické houbě východní Asie houževnatci jedlém,
známém pod názvem šiitake. Tento počin byl možný díky Ing. Tiboru Glembovi, který tuto
léčivou a jedlou houbu
začíná pěstovat. Expozice měla název Ratíškovické šiitake. Když
jsme u těch novot, tak
popr vé tuto přehlídk u t ajem ných plodů
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lesa navštívily i děti z Mateřské
školky v Miloticích.
Pokud vezmeme v potaz chování a reakce návštěvníků i zápisy v knize návštěv, tak lze konstatovat, že jinak bylo vše při
starém. Což obnáší vysoký estetický standard týkající se aranžmá i počtu vystavovaných druhů.
Těch se na stolech v hasičské
zbrojnici, kde se v ýstava uskutečnila od 28.
do 30. září, vystřídalo
zhruba 270.
P ra k t ičt í houba ř i
s povděkem vstřebávali různost hřibovitých
druhů, barevnost holubinek, mohutnost
některých dřevohub
i velmi velké vzácnosti z mykologického
hlediska. A to mizivé
procento ratíškovických si přišlo na svoje díky Vojtěchu Dekařovi, který přinesl
do dvou dlaní čirůvek
zelánek, houby, kterou místní označují
jako sviňúrku.

MYKOLOGIE
Svou premiéru na výstavách v celé ČR měla
pa lečka Winterhof fova
z nálezu a popsání Romanem Maňákem, člen a m í st n í h o m y k o l o gického kroužku, který
nesl tíhu odpovědnosti
za správnost popsání vystavovaných druhů. Na
prstech jedné ruky by se
daly spočítat ukázky velmi vzácné muchomůrky
Vittadiniho, která byla
dor učena z městského pa rk u
v Uherském Hradišti. A zvláštní
kokosovou v ůní se v yznačoval
hřib moravský.
Bohatost a druhová pestrost
byla možná také díky přispění kamarádů z Beskyd a slovenského
Záhorí.
Nedílnou součástí výstavy jsou
už dlouhá léta detailně prohlížené
fotografie, letos hřibovitých hub,
od Ladislava Špety.
Co je ale podstatné, že se nezměnil obrovský entuziasmus,
zápal, obětavost a nasazení všech
organizátorů, což v úvodu ocenila i paní senátorka, starosta obce
i Ján Sand z Marianky pri Bratislave. Nikomu tuto úvahu nevnucuji, ale já věřím, že úspěch tohoto
konání je takový, jaký je, a to je
i díky Božímu požehnání v podání
našeho duchovního správce Jiřího
Čekala.
Všichni návštěvníci, díky za
účast, která organizátory nesmírně zavazuje, a pořadatelé, "Treba
vydržať“!
				
Vašek Koplík
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pokračování z titulní strany
Tá ve čtvrtek před hodama svolala svoje kamarádky a začaly dělat
voničky, aby sa potom všecí přítomní, kteří si jich kúpili, mohli pochválit, že byli u stárkového
nebo stárčiného.
Když sme šli na hody… pravé hodové veselí začalo v pátek Besedú
u cimbálu, kde hrála CM Javor.
V kulturáku snáď nebylo jediného
volného místečka. Mladí aj staří sa
předháňali ve verbuňku a zpěvu.
O přestávce sa k cimbálu postavila narychlo utvořená cimbálovka
PRAVA (Praha-Ratíškovice-Vacenovice, ve složení Martin Sochor,
primáš CM Slováckého krúžku
z Prahy, Ríša Mokrý - cimbál, Tadeáš Koplík – basa, Staněk Tomeček, František Neduchal - housle,
Jirka Loveček – kontry). Maruška
Ostřížková to s muzikú na závěr
rozjela tak, že ju nebylo možné ani
vyhnat ze sálu. Hody sa tak zapálily přímo velkým ohněm.
Večer šohaj, ráno šohaj… kruté bylo sobotní vstávání. Aj když
vlastně nekeří ani nespali. Sraz
byl u novéj pekárny kolem sedmej hodiny, aby sa vypravili pro
máju ke Spolkovému domu a ke
stárčinému. Už kolem jedenácté
hodiny sa ozývalo první klapkání podkověnek Voříškových koní,
keré oznamovaly, že sa veze mája.
Děvčata rychle zareagovaly a došly ju natrojit. Naprv ke spolkovému domu a potom aj ke stárčinému. Tam sa mosela mája stavijat
ručně, protože sa přeca nenechá
zahanbit stárek, ale hlavně stárkovští tatíčci. Tak za pomocí kamarádů, a nebylo jich málo, sa
mája postavila. Stárka za takovýto výkon všeckých pořádně nasytila výborným hodovým gulášem.
Sobotní hodová zábava je kapitola
sama o sobě, o keréj sa tady rozepisovat nebudu, bylo by to na
další článek, ale nevím esli by byl
k pousmání, nebo esli by prošel

HISTORIE

V

roce 1968 měly být vyhlášeny další volby. Předvolební
přípravy probíhaly podobně jako
v minulých letech, jelikož nikdo
nepředpokládal žádné změny ve
vývoji politické situace, a už vůbec ne obsazení republiky vojsky
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korekcú pánú redaktorú.
Muzikanti už hrajú… nedělní hodové ráno sa probudilo do sluníčka. Šak snáď aj samo nebe vědělo,
kolik sa chystalo krojů. Od jedné
hodiny měli krojovaní a stárci sraz
na mšu u bývalého kina, aby tak
důstojně přispěli k oslavám výročí
posvěcení našeho kostela. Ani si
neuvědomujeme, že tradica kostela je stará 162 roků! Slavnostní
mši svatou celebroval Mgr. Miroslav Kulifaj s našim panem farářem Jiřím Čekalem. Po mši svatej
sa průvod vydal na cestu naprv
pro stárka.
Hodový průvod veselo doprovázala dechová muzika Stříbrňanka,
která tady hrála naposledy přes
šesti rokama. Tehdy byl stárkem
Tadeáš, bratr Tomáša. Loňský
stárek Jirka Kotásek s Danielú
Bábíkovú požádali rodičů o stárka Tomáša. Po stárkovském verbuňku a sólech sa vydalo na 400
krojovaných přes Vrbky ke Gajdíkovému pro stárku.
Tluču, tluču, otevřite… stárek
si zanotoval písničku a potom už
sa ve dveřách najprv objevili rodiče stárky a pak ustrojená v kroji
aj s nastrojeným klobúkem v rukách stárka Karolína. Pr ůvod
pak v čele se stárkama šel směrem ke hřišti na letní parket Spolkového domu, kde již netrpělivě
čekal pan starosta Joška Uhlík
a radní z obce. Starosta jak dycky dělal drahoty, že hody nepovolí,
ale pod příslibem, že na hody sa
bude enom tančit, zpívat a radovat, hody povolil. Bylo vyhlášené
sólo pro starostu a jeho ženu. My
ostatní sme sa mohli také dostatečně vytancovat rovno pod májú
až do samej tmy. Hodová zábava
šak tmú nekončila. Po večeři muzikantů pokračovala dál na sále
Spolkového domu, kde to pěkně
rozjeli muzikanti ze Stříbrňanky,
ale aj potom mladí při kytarách.

Hody, milé hody už sem dohodoval… tak už sme teda dohodovali,
hodové třídenní martýrium zvládli. Z krojů sa šlo rovno do fotbalových dresů, aby ty hody nebyly
enom o jídle, pití. Bylo potřeba obhájit titul vítěz Hodového turnaje.
To sa celku Lišinovským liškám
podařilo. A pokáď budú chtět byt
vítězama aj v příštím roku, budú
moset mět stárka ze svojého týmu.
Co na to chlapci?
Hody byly, hody budú … vzkaz
pro budoucí stárky a rodiče: „Nebojte sa teho, dědina a osvětovka
Vás na suchu a bez peněz nenechá. Ty sklepy, které byste moseli nekdy vykludit, vykludíte před
hodama, stejně by Vás to nekdy neminúlo. Zrovna tak natřít
rýny a branky. U nás už byly
hody počtvrté (1986, 1989, 2013)
a u Gajdíků před deseti rokama a letos. Nebyla to naše žádná folklorní povinnost, ale radost
z toho, že sa možeme podílat na
tem, aby tradice krojů, písniček
a hodového obřadu v Ratíškovicích se dál předávaly. Byla to čest
a jistě zážitek na celý život, tak jak
třeba napsal po hodech stárek Tomáš: „Nedá sa to popsat slovama
ty pocity nadšení, které mám z letošních hodů. Byl to jeden velký
kolotoč zábavy a radosti. Bylo a je
mi ctí být Vašim stárkem a táhnout tu vlajku. Děkuji všem, kteří
mi pomohli a přišli!“
V závěru je potřeba poděkovat za
osvětovú besedu hlavně stárkom,
že sa tehoto úkolu ujali, všeckým, kdo pomáhali, ale aj hasičom, spolupracovníkom ze spolkáču, obci a starostovi. Za nedělní
mši svatou kaplanovi z Hodonína
a panovi farářovi, klukom Voříškovým, za pěkné fotky Štěpánovi
Kotáskovi, ale aj Jožkovi Hanákovi, za video Michalovi Blahovi, ale
hlavně Vám krojovaným a všeckým, kdo ste chystali kroje.
Díky, Jana Koplíková

Ratíškovické volby
Varšavské smlouvy. Dne 5. března „byla pořádána veřejná schůze,
kde byly podány zprávy o stavu
přípravy a o dosavadním plnění
volebního programu uplynulého
období.“ Byla hodnocena činnost

dokončení

vedení obce a jednalo se o vývoji
v dalších letech.
Kv ů l i sr pnov ý m udá lostem
však nebyly volby vyhlášeny.
pokračování na str. 17
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

Hodová fotogalerie
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Ústavní zákon proto prodloužil
volební období Federálního shromáždění do příštích všeobecných
voleb. Poslanci zvolení v roce 1964
se tak stali nejdéle sloužícími poslanci v historii Československa
a České republiky.
Další volby proběhly až v roce
1971. Podle nově přijatého volebního zákona bylo volební období
prodlouženo ze čtyř na pět let.
Jednalo se opět o volby většinové,
tedy do národních výborů všech
stupňů, do Federálního shromáždění a České národní rady. U nás
byly připravovány funkcionáři
MNV, výborem vesnické organizace KSČ a výborem NF (Národní
fronty) již několik měsíců předem.
Předchozí volební program byl „až
na malé výjimky splněn úspěšně. Obec se umístila 3x na prvém
místě v rámci okresní soutěže a ve
své kategorii velikostí obcí získala
2x titul vzorná obec a jednou titul
´Obec 25. výročí osvobození Rudou
armádou´ a tím získala příslušné
prostředky k dalšímu budování.“
Za připomenutí z tohoto období
určitě stojí mimo jiné postavení
tělocvičny, úprava Uličky, likvidace sklepů u hřbitova, nová kabina a tribuny na hřišti Baníku,
elektrická přípojka „na Vlastu“,
restaurace „Beseda“ (Bumbálek)
a přestavba „Závodního klubu“
(bývalý kulturní dům v ulici Vítězná).
Na předvolebn ích schů z ích
„bylo navrženo jak organisovat
činnost Národní fronty, pléna a komisí, aby byl naplňován program
z usnesení XIV. sjezdu KSČ, jež
se hlavně týkají masově-politické
práce, zlepšování životního prostředí občanů, uspokojování potřeb
ve službách občanům, výchovné
činnosti a rozvoji školství a rozvoji
zemědělství.“ V agitačním středisku Závodního klubu byly vyvěšeny grafy o činnosti závodů v naší
obci, tedy cihelny, JZD, drůbežárny a Pomocných provozů.
Při samotných volbách „občan
mohl jíti hned k volební urně, nebo,

Výkup léčivek
Lidově se používá pro většinu
rostlin vyznačujícími se léčivými
účinky výraz léčivá bylina. Upřesňující název ale je léčivé rostliny.
A z prvních slabik těchto dvou slov
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

chtěl-li si kandidátky upravit, za
plentu.“ Do České národní rady
byl jednohlasně zvolen František
Toman, posléze byl na ustanovující schůzi zvolen předsedou MNV
opět Hynek Bařina.
Volby v letech 1976, 1981
a 1986 probíhaly podle stejného
programu a v podstatě stejným
způsobem.
Velkým zlomem byl listopad
1989 a následující první svobodné
volby 8. a 9. června 1990 do Federálního shromáždění a do České národní rady. Vlastní volební
kampaň rozjelo v Jihomoravském
kraji celkem 14 stran a hnutí.
Pro lidi to byla nezvyklá novinka,
najednou bylo z čeho vybírat, ale
v upoutávkách se jednalo „většinou o televizní a rozhlasové šoty,
který byly více méně až naivní
a hloupé. S plakáty a plakátky to
bylo lepší.“ Na rozdíl od voleb minulých let, kdy byl volební lístek
jenom jeden, jich v tomto roce bylo
42 a voliči měli možnost na třech
z nich upravit i pořadí kandidátů.
Při volbách do České národní rady
vhodilo do urny platné volební
lístky 97,99 % voličů, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění
přišlo volit 98, 46 % obyvatel a do
Sněmovny národů Federálního
shromáždění 98,54 %. Na prvním místě se v Ratíškovicích vždy
umístilo Občanské fórum.
Volby do zastupitelstev obcí proběhly 24. listopadu 1990. V lednu
toho roku byl Federálním shromážděním schválen zákon o rekonstrukci struktury národních
výborů a poté na základě zářijového zákona České národní rady
přestaly národní výbory existovat. Dnem voleb pak byly zřízeny obecní úřady v čele se starostou. V té době žilo v Ratíškovicích
2 833 zapsaných voličů, u voleb
bylo vydáno 2 428 obálek, z nichž
odevzdáno bylo jen o jednu méně.
Účast byla tedy 85,7 %. Vítěznou
stranou se stala Československá
strana lidová (30,7 %, 5 mandátů),
za ní Občanské fórum (27,6 %, 5

Dúbrava XIX
vznikl v roce 1954 následně i název pro podnik zabývající se touto
problematikou, a to LEROS, s.r.o.,

pokračování ze str. 12
mandátů), Komunistická strana
Československa (20,3 %, 4 mandáty), Hnutí za samosprávnou
demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko (14,2 %, 2 mandáty) a Československá strana
socialistická (7 %, 1 mandát). Ve
čtvrtek 29. listopadu pak byl tajným hlasováním zvolen starostou
naší obce kandidát Občanského
fóra Miroslav Küchler, který dostal
také nejvyšší počet hlasů od voličů. Jeho zástupcem se stal lidovec
František Koplík.
Tím začalo období svobodných
voleb ve formě, jak je známe dnes.
Jenom bohužel účast na nich klesá. V roce 1994 se voleb zúčastnilo 69,49 % voličů, roku 1998 byla
účast pouhých 48,88 %. O čtyři
roky později přišlo 54,74 % voličů,
v roce 2006 pak 55,9 % (zvítězila KDU-ČSL) a roku 2010 volilo
55,29 % obyvatel (opět zvítězila
KDU-ČSL). V roce 2014 byla účast
49,96%, zvítězila KDU-ČSL s 29,10
% hlasů, druhá za ní byla strana
„Ratíškovice 2018“ s 29,06 %. Při
posledních volbách do zastupitelstva obce přišlo k volebním urnám
ze 3 346 voličů zapsaných v seznamu pouhých 47,67 %.
Při referendu o připojení se
k Evropské unii, které proběhlo v červnu 2003, bylo zapsáno 3
246 oprávněných občanů, ale odevzdaných obálek bylo 1 800, tedy
jen 55,48 %.
Na začátku roku 2013 proběhla první přímá volba prezidenta
republiky. Při prvním kole přišla 63,12 % voličů, při druhém
pak 60,26 %. Druhé prezidentské
volby v roce 2018 pak byly skoro
stejné – v prvním kole 63,09 %, ve
druhém 68,78 %.
Doufejme, že se tento trend obrátí a možnost svobodně volit své
zástupce bude využívat podobný podíl občanů, jako tomu bylo
u prvních svobodných voleb po
pádu komunistického režimu.
Irena Bařinová

jehož sklad a jedna ze tří
výkupen v ČR je v nedaleké
Strážnici. Výkup léčivek má ovšem dál sahající historii. Koncem
první republiky a za okupace to
bylo v Ratíškovicích u Vychodilů,
Strana 17

kde se vykupovaly také poživatiny, jako je silenka nadmutá
„křupík“ či různé druhy jedlých
„kodexových“ hub. Tady byl také
zdroj financí pro mladé muže, kteří často neměli na „muziku“, to je
na vstupné a občerstvení, a také
pro nemajetnou chudinu, která
si takto přilepšovala do rodinného rozpočtu. V poválečných dobách mého mládí sběr léčivek byla
i možnost, jak si opatřit "foťák Pionýr za 60 Kčs", "kopačák Olympic za stejnou cenu" nebo dokonce
vzduchovku.
545 korun československých,
to byl výměr starobního důchodce zedníka Josefa Dekaře 1902
– 1980. Pozoruhodná u něj byla
sk utečnost, že léčivé rostliny
dobře znal, ale v domácnosti se
využívaly jen minimálně. Podle
písemného svědectví jeho vnuka
Stanislava Stříže: "Nebyl to žádný velký znalec a přírodovědec,
ale dobře věděl, že k léčivým účinkům se v naší republice využívá
kolem 200 druhů rostlin. Většinu
jsem znal z obrázků i já a téměř

všechny, které v okolí obce rostou,
jsme s dědou sbírali. Nepoužívali
jsme je k domácímu léčitelství, téměř výhradně jsme je odevzdávali
do výkupny ve Strážnici, a tím si
alespoň částečně vylepšovali náš
rodinný rozpočet. Děda úzce spolupracoval s výkupem Léčivých rostlin Zbraslav, která měla pobočku
ve Strážnici, a na základě výkupních ceníků přesně věděli, které
části rostlin se používají k výrobě
léčivých prostředků, a také jak je
třeba je po nasbírání ošetřit a usušit. Protože droga musela splňovat
určitá kriteria a podle toho byla zařazena do příslušné výkupní kategorie. Pro představu uvádím několik příkladů. Nejvíc honorovaný byl
květ divizny velkokvěté Verbascum
densiflorum ,, Ten se ovšem sesychá v poměru 32 : 1 (32 kg čerstvého květu = 1 kg sušeného), za
který se vyplacelo až 80 Kčs; květ
heřmánku pravého (kamilek) Matricaria chamomilla byl za 65 Kčs/1
kg (poměr sesychání 24 :1); hluchavka bílá Lamium album byla
za 60 Kčs/1 kg (poměr 28 :1), lípa
velkolistá (širokolistá) Tilia platyphyllos se platila 35 Kčs/1 kg."
Aby byl čtenář Zvonu cool (v obraze, v reálu), provedl jsem následný proces. Natrhal 20 ks květů
divizny velkokvěté, v lékárně jim
navážili 5,5 g. Mohu se mýlit, ale
na 32 kg čerstvých květů je potřeba 116 364 kusů, které se pak za
příznivých podmínek usuší a je
z nich droga v hodnotě 330 Kč!?
Co možná není až tak známo, je

MŠ U Jezérka

ŠKOLSTVÍ

Z

ačátek školního roku v naší
mateřské škole byl opravdu
nabitý. Nejdříve jsme se seznámili s novými dětmi, které začaly školku navštěvovat, kon-
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skutečnost, že jedině květ divizny velkokvěté se suší na přímém
slunci, všechny ostatní se suší ve
stínu. Podle ceníku platného od
1.4.2019 do 31.3.2020, pro porovnání: 1 kg květu hluchavky bílé je
honorován 1 200 Kč za první třídu
jinak i o 40 % lacinější. Květ i listen lípy malo i velkolisté je za 210
Kč/1kg. Nať kopřivy dvoudomé je
za 35 Kč/1 kg sušené a šípky jsou
za 30 Kč/1kg.
Pokračujme ve vzpomínkách
Staně Stříže: "Téměř každý týden
od jara do pozdního podzimu děda
jezdili na kole do Strážnice na velkém nosiči dva i více žoků se sušenými bylinkami a zpátky nám
vždy dovezli nějaké dobroty - rozuměj dalamánek nebo solky a pod.
Pro dědu byla tato činnost zábava a zároveň drobný přivýdělek
k dost malému důchodu. Nemálo
bylo uznání od organizací, které
měly tuto činnost v kompetenci,
ať už to byl národní podnik Léčivé
rostliny Zbraslav, nebo organizace
Československého červeného kříže, od kterých měl děda množství
diplomů a čestných uznání za podporu této činnosti."
V současnosti se vykupuje 29
druhů léčivých rostlin a je potřeba
dodržet spoustu doporučení, aby
byla uznána ta nejlepší kvalita.
Pro úplnost: Květy divizny velkokvěté se používají k aromatizaci
likérů a ke zlepšení čajových směsí a již od antiky bývaly používány
k barvení látek a vlasů.
Vašek Koplík

krétně třídu Žabiček. Loňské
„malošky“ čekal přesun do střední třídy Želviček a stejně tak loňští „středňáci“ si museli začít zvykat na novou roli předškoláků.
Pr vní společnou akcí
všech dět í byla Podz i m n í sl av nost, k te rou ozdobila spousta
k rásně nast rojených
d ý ň o v ý c h st r a š á k ů .
Velká účast nám udělala opravdovou radost
a zahrada se tak mohla pyšnit řadou vyřezaných dýní. Nechybělo
opékání špekáčků a pe-

čení brambor v ohni, na kterých si
pochutnal snad každý – kdo neochutnal, neví, o co přišel a příště
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

to bude muset napravit. Na konci
září se, jako už tradičně, konala
výstava hub, na které jsme nemohli chybět. Děti obdivovaly jeden hříbek za druhým a paní
učitelky si pochutnaly na výtečné
topince s hříbkovou směsí. Už teď

se těšíme, co dalšího nám přinese
měsíc říjen – v plánu zatím máme
divadlo na Spolkovém domě a také
výstavu bramborových skřítků,
které mohou doma vyrábět rodiče
s dětmi a následně pak přinést do
školky. Odměnou bude brambo-

rové překvapení. Závěrem chceme poděkovat panu Kadlčíkovi za
zásoby výborného medu, které se
nám skvěle hodí do podzimního
deštivého počasí.

Čí sú hody? Naše!

A

no, byly i naše, v naší Mateřské škole Sluníčko, kde se hodovalo celý týden. Tančili jsme,
zpívali, zkoušeli kroje, „pekli“
cukroví, dohlíželi na stavbu kolotočů, malovali ornamenty. Děti ze
třídy Zajíčků dokonce namalovaly
stárka se stárkú téměř v životní
velikosti a ozdobily jimi vchodové
dveře. V následujícím týdnu jsme
se zaměřili na poznávání význam-

ných budov v obci a krásné okolní přírody. Tím vším se snažíme v dětech pěstovat lásku k lidovým písničkám, krojům, tradicím Ratíškovic,
k místu, kde žijeme.
Jak se nám bude v naší obci žít, záleží na každém z nás. Dělejme
tedy každý v rámci svých možností vše pro to, aby naše děti byly hrdé
na to, že žijí právě v Ratíškovicích.		
Mgr. Emilie Kudrová,
učitelka MŠ Sluníčko
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019
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Zážitky z adaptačního kurzu

N

a adaptační kurz jsme se těšili
už od začátku školního roku.
Vyrazili jsme na něj (6.A a 6.B)
25.září 2019 v devět hodin ráno.
Po vybojování míst v autobuse
a spočítání všech žáků jsme mohli vyjet. Cesta byla dlouhá, ale
zábavná. Přijeli jsme na STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU do Ivančic, dostali jsme pokyny a šli se
ubytovat. Poté nás čekal oběd. Po
obědě jsme si měli vymyslet nějaké legrační scénky, abychom rozesmáli spolužáky a paní učitelky.
Měli jsme na to asi hodinu a půl.
Asi o půl třetí jsme si je šli zahrát.
Každý pokoj měl pěkná a originální vystoupení.
Ve tři hodiny jsme vyrazili do
Permonia v Oslavanech. Rozdělili
jsme se do skupin podle pokojů
a už na nás čekala lanová dráha,
bludiště, důlní výtah, vory na jezírku apod. Všechny úkoly jsme
statečně zvládli, a proto jsme na
konci dostali krásného permoníka
s barevným kamínkem. Začalo se
stmívat a nastalo opékání špekáčků. Po opékání jsme vyrazili na
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stezku odvahy, která se odehrávala v těžební věži. Někteří na ni nastupovali s obavami, ale všechno
dobře dopadlo.
Skončila stezka odvahy, začalo
trochu pršet, a tak jsme usoudili,
že je nejvyšší čas vyrazit zpět na
ubytování. Tam jsme vyhodnotili odpolední představení, vítězové
byli odměněni sladkostmi a potleskem.
Před devátou pro nás paní učitelky připravily ve společenské
místnosti diskotéku i se světelnými efekty, hitem byla píseň „Borovička“, kterou jsme
si zpívali ještě při
zpáteční cestě autobusem.
Ráno jsme vstávali o půl osmé a když
jsme se převlékli, tak
nás čekala bohatá
snídaně a příjemné
paní kuchařky.
Po snídani jsme
nejprve hráli hry ve
spole č enské m ístnosti. Po hodině her

následovala svačina. Po svačině
jsme šli ven, kde jsme se mohli
proběhnout a protáhnout. Svítilo
sluníčko, a tak bylo venku příjemně. Po obědě jsme si uklidili, vzali
věci a jeli domů. Ratíškovice nás
přivítaly o půl třetí odpoledne.
„Adapťák“ se nám všem moc líbil, určitě bychom si ho zopakovali
ještě jednou, děkujeme paním učitelkám Kotáskové, Ilčíkové a Uhlíkové, že ho pro nás připravily.
Martina Koplíková,
za třídy 6.A a 6.B
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T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
1. Vytvořte slova na uvedené slabiky – VINOBRANÍ
NO –
BR –
AN –
VI –
OB –
RA –
NÍ –
IN –
2. Jaké písně, ve kterých se zpívá o nějaké rostlině, znáte?
3. Najděte cestu
bludištěm:

Junák

SKAUTI

J

anu Švrčkovi z Ratíškovic vyšla letos v nakladatelství
Albatros kniha pro děti s názvem "STRÁŽCI SOVÍHO
VRCHU". Junák Ratíškovice GRATULUJE! Doufáme, že
brzo bude na knihovně autogramiáda...		
Palis

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019
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Jižní Morava čte

KNIHOVNA

N

aše knihovna každé
dva roky vyhlašuje
literární soutěž na nějaké téma. Ze začátku jsme si témata volili sami (Moje babička, moje
stařenka; Můj dědeček, můj stařeček; Můj zvířecí kamarád), ale od
roku 2017 se připojujeme k projektu Moravské zemské knihovny
v Brně „Jižní Morava čte“, která
probíhá za podpory Jihomoravského kraje.
Tento projekt je určen pro děti
do 15 let a hlavním důvodem, proč
vznikl, je vybudovat vztah dětí
ke čtení, knihám a potažmo ke
knihovně. Jsme si vědomi skutečnosti, že kromě rodiny a školy je
knihovna třetí nejdůležitější faktor ovlivňující rozvoj čtenářských
návyků. Do dnešních dnů se zapo-

V

jilo do projektu 60 knihoven a bezmála 6 000 dětí
z Jižní Moravy.
Téma soutěže se volí s ohledem na významné události daného roku. Letos veřejné knihovny
v ČR slaví jubileum, a to dokonce stoleté. Díky prvnímu knihovnímu zákonu z roku 1919, který
ukládal všem obcím založení a financování knihoven, má ČR dodnes nejhustší síť knihoven nejen
v Evropě, ale dokonce na světě.
Tématem soutěže, k oslavě zmíněného jubilea, je pro rok 2019
„Tajemství knihovny“. Děti mohou
psát, malovat, nahrávat videa, vytvářet komiksy… Své práce musí
odevzdat do knihovny nejpozději
31. října, více na www.jiznimoravacte.cz. Z každé kategorie vybe-

říjnu jsme zahájili již čtvrtý semestr Virtuální univerzity třetího věku – téma „Leonardo da Vinci:
renesanční uomo universale“.

reme jednu práci, která postoupí
do krajského kola. Pro ty je připravena odměna v podobě návštěvy
divadla Polárka nebo Hvězdárny
a planetária v Brně.
V zapojených knihovnách by
měly probíhat také různé doprovodné akce. Naši knihovnu navštívila spisovatelka Markéta Harasimová s interaktivní besedou
„Kočkohrátky s Ťapičkou“ pro
první a druhé třídy naší základní
školy.
Chtěla bych poděkovat paním
učitelkám, především z přípravné,
první a druhé třídy za spolupráci.
Už teď se těšíme a jsme zvědaví,
čím děti překvapí.
Marie Škorpíková,
knihovnice

P

o prázdninové odmlce opět mohou maminky
s předškolními dětmi přijít každý čtvrtek v 10
hodin do „Knihovničky“, kterou vede dobrovolnice
Alžběta Stoklásková.

Poděkování

C

htěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli Národního památkového ústavu v Brně PhDr. Zdeňku
Váchovi, který již několikrát věnoval naší knihovně různé odborné monografie. Jde o tituly, které vydává
přímo tato instituce, mnohé byly vytvořeny v rámci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné
organizace, úkolu Ministerstva kultury České republiky. Těchto darů si vážíme nejen pro svou odbornost,
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ale i proto, že jsou neprodejné a běžnou akvizicí bychom je nemohli pořídit.
Příklad darovaných titulů:
Stříbrné okouzlení – historické reflexe oživené průzkumem užitkového stříbra dochovaného v mobiliáři zámku Lešná u Zlína.
Očista ducha i těla tělesná hygiena v kulturní historii, např. historické koupelny a toalety na hradě
Bouzov, na státních zámcích Buchlovice, Hluboká,
Vranov aj.
Nizozemská žánrová malba; Nizozemská zátiší; Katechismus památkové péče; Obnova okenních výplní a výkladců; Požární ochrana památkových objektů a další.
Věřím, že i tak úzce specifické monografie najdou
své čtenáře.
Marie Škorpíková,
knihovnice

R

ok se s rokem sešel a v pondělí po hodech se opět odehrál tradiční fotbalový turnaj. Už
z nadpisu je zřejmé, že k vítězství
opět dokráčelo družstvo Lišinovských lišek. Letošní pořadatelé
si tedy zajistili pořadatelství i na
příští ročník a současně se Lišky
po dlouhé době staly týmem, který dokázal své vítězství zopakovat
i v následujícím roce. Naposledy
se to podařilo SPK. Symbolicky
to byli právě oni, kteří to Liškám
mohli na poslední chvíli překazit
a finále urvat pro sebe, leč nestalo
se. Pojďme se ve stručnosti za celým turnajem ohlédnout.
Ještě den před turnajem to vypadalo, že se letošního klání zúčastní jen pět týmů, což by byla
s ohledem na tradice turnaje celkem ostuda. Na poslední chvíli se
ještě přihlásili Hošíci a doplnili
tak pravidelné účastníky: SPK,
Lišinovské lišky, Kanonýry, AC
Kutloch a Bumbes. Oproti loňsku
ubyla L okomotiva. Hošíkům ani přihláška na
poslední chvíli nepomohla a s turnajem, kde hrál
každý s každým, se rozloučili již po odehrání zápasů ve skupině. Druhým
nepostupujícím
týmem
byl AC Kutloch, který nakonec obsadil pátou pozici. Nejlepší čtyři mužstva
si to rozdala v semifinále.
Kanonýři vyzvali Lišky
a v repríze loňského finále si vedli o mnoho lépe.
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Trénování
paměti

O

becní knihovna zahájila další cyklus Trénování paměti pod vedením oblíbeného lektora Mgr.
Zdeňka Gloze. Výuka bude probíhat od 21. října až
do Vánoc každé pondělí v 17:30 v knihovně. Přijít
můžete kterékoliv pondělí, platí se jednotlivě každá
lekce 30 Kč. Jsou vítáni nejen senioři, ale i mladší
ročníky. Pokud si chcete udržet mozek v dobré kondici, je potřeba se tréninku paměti pravidelně věnovat.
Marie Škorpíková,
knihovnice

Lišinovské lišky znovu
braly zlato
Obhájce prvenství otočil poměrně vyrovnaný zápas až ve druhé
půli a za mohutného povzbuzování všech nehrajících členů týmu
už výsledek v poměru 2:1 nepustil. Druhé semifinále také nabídlo
dramatickou podívanou, kdy o postupujícím musely rozhodnout až
divácky atraktivní pokutové kopy.
Šťastnější bylo družstvo SPK a odsoudilo Bumbes k zopakování si
pokutových kopů v již pravidelném souboji o třetí místo proti
Kanonýrům. Bumbesu nakonec
k zisku třetího místa nepomohla
ani neortodoxní pětice vyvolených
kopáčů a obhájil asi nejmíň populární čtvrtou příčku. Jestli doposud byly vyřazovací boje dramatické, finále bylo, stejně jako loni,
jednoznačnou záležitostí. Lišky na
SPK vletěly od úvodního hvizdu
a polevily až za stavu 5:0, kdy sou-

peř korigoval na konečných 5:2.
Lišinovské lišky tedy zaslouženě
obhájily prvenství a uvidíme, jestli
se jim za rok podaří, stejně jako
našim hokejistům na přelomu milénia, zlatý hattrick.
Individuální ceny si mezi sebe
rozdělily rovnoměrně všechny
týmy na stupních vítězů. Nejlepším brankářem byl zvolen Pavel
Minaříček z SPK, nejlepším střelcem se stal Lukáš Koplík z Kanonýrů, kterému se podařilo rozvlnit síť soupeřů v sedmi případech
a nejlepším hráčem turnaje se stal
Pavel Mačuda z vítězného mužstva.
Od osmi hodin, kdy celý turnaj
začínal, až do čtyř odpoledne, kdy
naopak končil, panovalo po celý
den krásné, téměř až letní počasí.
Oproti některým předešlým ročníkům tedy v bufetu bodlo spíše pivo
než čaj s rumem. Na odbyt však šla i česnečka
a guláš či cigára z udírny. Kdo chtěl, mohl se
posilnit i něčím ostřejším a nebudu lhát, když
řeknu, že pár takových
odvá ž l ivc ů se našlo.
Hřiště, tak jako ostatně
každý rok, maže rozdíly a má s ním problémy
sebelepší fotbalista. Téměř každý fotbalista se
rád na hřiště vymlouvá
a myslím si, že právě
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tady je to hodně k věci. To se pak
přítomní diváci nemůžou divit věcem, nad kterými zůstává rozum
stát. Sledují vše dění nevěřícně se
zatajeným dechem. Uvažují, jestli
je to, čeho byli svědkem, opravdu
možné. Po nějaké chvíli a zjištění, že jo, se zatajený dech změní
v salvu smíchu. No, a po nějaké
době jim je ve výsledku leckterého nešťastníka zpětně až líto,
protože vše bude probíráno ještě
nějaký čas. I takové momenty byly
opět k vidění. Jmenovat se nepřísluší. Kdo tam byl, tak si lecco či
leckoho vybaví a kdo ne, tak třeba zavítá příští rok. U nejmenování zůstanu, i když je to asi zbytečné, i u zranění během turnaje.
Bylo jedno a stalo se brankáři.
Tím bych toto téma uzavřel, protože jeho zlomený malíček dosáhl
již během turnaje téměř na stejný
stupeň popularity jako tolik propíraný zlomený malíček Jaromíra
Jágra během MS v roce 2005.
Na úplný závěr bych ještě chtěl
vyřídit vzkaz od organizujícího

týmu. Lišinovské lišky děkují ratíškovské pekárně za poskytnutí čerstvého
pečiva a stejně tak
děkují i obci, hasičům a fotbalistům
za materiální vybavení, které bylo potřebné k uspořádání
turnaje.
Lukáš Vrba

Malaňská mise

D

ruhá nejmenší obec na okrese Hodonín Malá Vrbka a její
okolí se staly druhým dějstvím
poznávání hub na Horňácku. Na
jaře jsme si i se školáky povídali o růstu hub v Bílých Karpatech a součástí tohoto projektu
byla také komentovaná vycházka
za houbami. V dost nabitém programu všech aktérů se sjednotilo datum sobota 12. října. Budu
naprosto upřímný, když jsem si
myslel, že "pořadatelé budou hrát
přesilovku". Úderem sedmé hodiny se prostor kolem zvonice v Malé
Vrbce začal plnit nejen automobily, ale přišla spousta lidí i v předpubertálním věku. Počasí moc
nepřálo, byl poměrně silný vítr,
a tak kapka "tekutého zimníku"
od starosty obce Igora Vavříka pro
dospělé a neřidiče byla dobrým
startem.
Členové ratíškovického mykologického kroužku také nic neponechali náhodě. V jejich sestavě
nechyběli, dá se říct už renomovaní mykofotografové Ladislav
Špeta a Marek Kotačka, s pisatelem těchto řádků a byli posilnění i přeshraničním Dušanem
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Stolárem, který přijel ze setkání
houbařů s názvem Hubostretko.
Svůj nemalý podíl na přípravě měl
i Jenda Šebek, který dodal plodnice nejen na ukázku, co v současnosti roste, ale i do "kostu", na
hutnou houbovou polévku, na jejíž přípravě se podíleli Peter "Dub"
a "Dochtor". Součástí dolňáckého ipomortu byl i balík s právě
narostlým houževnatcem jedlým
známým pod názvem šiitake pěstitele Tibora Glemby.
Nebylo toho málo, co ratíškovičtí na vycházce určovali. Potěšil například nález bedly Konradov y, lošá k u
zprohýbaného
i mladých václ av e k . M i mo
les se sbíraly
plodnice strměl k y vel ké,
která má jakoby vysoustruhova nou no žičku a roste
v "tajemných“
kruzích. Svým
názvem zaujala korunokyj-

ka svícnovitá a lesklokorka lesklá,
která má výrazné léčebné účinky
stejně jako její sestra lesklokorka
ploská a krocaní ocas připomínající outkovka pestrá.
V penzionu U Vavříků pak pokračovalo setkání komentováním
přivezených vzorků, přerušené
podáváním pořádně vřelé a chutné houbové polévky a svařákem.
Nechyběly ani odpovědi na dotazy
stran hřibařské tématiky i příslib,
že až to zase poroste, tak si dají
vědět a uskuteční další přátelské
setkání.
Vašek Koplík
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Pěšky nebo koloběžky
s Jankem Vajčnerem

V

nedělí 15. září 2019 jsme si
mohli v yzkoušet technik u
chůze s hůlkami (tzv. nordic walking) a jízdy na koloběžce s instruktorem Jankem Vajčnerem.
Janek Vajčner je úspěšný český
reprezentant, historicky pr vní
český evropský medailista a mis-

T

ento nápad nám už
dlouho uzrával v hlavách, ale pořád se nenacházel žádný silný podnět a motivace
k jeho uskutečnění. Až za námi
přišel Zdeněk Gloz s tím, že má
zkušenosti s organizací blešího
trhu v Moravské Nové Vsi a že je to
sranda, tak bysme mohli takovou
akci uskutečnit v Muzeu U Kronikářa - klidně by to ošéfoval
a povolal do zbraně i posily z Ornamentového týmu. Taková velkorysá nabídka se neodmítá, že ne?
Tak jsme týden před oficiálním
termínem, který byl stanoven na
7. září, začali gruntovat, chystat,
vozit a skládat. Návratí se začalo
plnit cetkama, žgarbama, zajímavostma a různým jiným doma ne-
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AKCE

tr Evropy v nordic walking. Počasí nám přálo a dopolední „špacír“
s hůlkami směrem na Roztrhánky i odpolední smělá jízda na koloběžkách po cyklostezce splnily svůj cíl – přesvědčit, že pohyb
svědčí tělu i duší v každém věku
a že často stačí opravdu málo.
Počet účastníků dal
možnost, aby se nám
i nst r u k t or v ě nova l
skoro indiv iduá lně.
Ale kdo tento premiérový den s Jankem
nestihl, nevadí, určitě
nebyl poslední!
Anička Gajdíková
a Vlaďka Motlová,
za FIT Studio
SK Baník Ratíškovice

potřebným "zbožím".
V sobotu v devět hodin ráno
jsme slavnostně otevřeli vrata do
ulice - pro zvědavce a nákupuchtivé. Sami jsme byli překvapeni, jak
rychle některé kusy zmizely. Na
poledne se podávala fazolová polévka a paní Ilčíková nás potěšila, když přinesla béleše a šlížky
s makem - aby nám zpříjemnila
deštivý den.
Když jsme kolem páté odpoledne zavírali sklad a přepočítali
kasu, byli jsme nadšeni vybranou
částkou. K té však ještě v průběhu
následujícího týdne přibyly další
drobné - díky doprodeji, který se
konal ve všední dny navečer. Tím

pádem se celková suma vyšplhala na cifru 13 800 korun českých.
A tato byla následně zaslána na
účet nestátní neziskové organizace Popálky, která pomáhá lidem
po popáleninovém úrazu a jejich
blízkým vyrovnat se s důsledky
tohoto traumatu.
Jsme rozhodnuti bleší trh příští rok zopakovat. Nejen z důvodu
věnování jeho výtěžku na dobročinné účely, ale hlavně proto, že
se zase sejde parta dobrých lidí
a bude veselo. Děkujeme všem,
kteří darovali, či zakoupili vystavené zboží nebo jinak přispěli ke
zdárnému průběhu dne.
Krasospolek
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D

ěkujeme Okrašlovací spolek obce Ratíškovice - Krasospolek a všem
dobrovolníkům za realizaci blešího trhu v Ratíškovicích. Velký dík
patří všem, jež přispěli na bleší trh. A v neposlední řadě těm, kteří si zakoupili nabízené cennosti a podpořili tak dobrou věc. Vybrané finanční
prostředky budou použity na následnou péči o popálené a na realizaci
preventivních programů. Těší nás, že lidé z Ratíškovic pomáhají s námi.
Popálky o.p.s.

M

alá nápověda. Zleva stojí
Lydia, Jarka, Žofka, vedoucí Božka, šik Milka, Alena, Terka, Lydinky dcera a Anička. Jde
o fotografii v nové budově, píše se
rok 1987 a děvčata jsou konečně
v teple. Kde jsou? Přece na nové
poště. Přidávám příjmení těch,
která byla za přepážkou či „běhala“ po dědině se zásilkama. Zleva:
Chrobolková z Milotic, Šimečková, Foltýnová, Veselá, Padalíková,
Herzánová z Hodonína, Pištěková
(ze stánku přes silnici), výpomoc
dcera Chrobolkové a Šťastná.
Děvčata, dodatečně děkujeme!
Ještě sem patří díky za pošťácký
obláček do „oddělení Ratíškovice“
manželům Zámečníkovým, č.p.
328, snad první v obci, kteří poštovní službu měli životním posláním. A také panu Ňorkovi, Jarce Kocourkové, panu Metoději
Lejskovi, jenž byl se svou pelerínou a brašnou tváří poštovní
roznášky dřívější (byl původně
z Věteřova a zůstal svobodný).
Zbývá dodat, že týmu pekla ke
kávě z medu paní Kalivodová.
Pokračuji současností práce
pošťáků. Nejprve těch, které
jsem vám nabídla na fotografii z roku 1987. Tato první část
mého popisu má „mluvčí“ Jarku Šimečkovou, která byla věr-

Kronikářka se ptá –
poznáte je?

na naší poště
31 let. Pořád
má uschovánu průkazku „Doručovatel – pěší“, což
vypovídá o lásce k této práci. Myslím, že práce to byla tak u všech,
i když setkání s nepoctivostí (což
se stalo) provází duši poctivou
dlouhý čas. Postupně se u těchto
včeliček poštovních upravovala
pracovní doba na sedm hodin, no
a tím i výplata. Pro práci dostala děvčata postupně kola. Aspoň
takto. Do náplně práce už 17 let
patří i roznos letáků.
Po revoluci v roce 1989 je v náplni práce doručovatelky zase
mnohé jinak. Kolektiv je jiný, jde
čas. Zde mám „mluvčí“ Katku
Miškeříkovou, která dělá na poště
pět let. Nutno zmínit Janu Trecho-

vou, jež je tváří současné roznášky – pracuje tu tak dvacet let.
Současné poštovní včeličky
už si musí pro svou „práci“ jezdit
brzy ráno do tzv. Depa v Hodoníně. A tam už to frčí – malé dopisy,
placené časopisy, reklamní katalogy, rekomanda (RR). Poslední
léta jsou i balíčky z Číny, které čile
zaplňují trh vlastně po celém světě
a nejen v naší dědině. Vše si doručovatelky poskládají dle roznosu po dědině, zpět je bere balíčkář
a v 8:00 už začíná roznáška do
našich domů. Na poště musí být
děvčata do půl druhé zpět – mají
hotovo. Nesmějí zapomenout „vybrat“ schránky po dědině – je jich
pět, to je také jejich povinnost.
(Svou práci doručovatelky pečlivě odvádí i další Jana – Jana
Staňková.) A co vím – práce je
to dobrá, říkají všechny.
A co možná nevíte! Počátek
a vývoj pošty jako oboru je zaznamenán již ve 2. tisíciletí př.
n. l. V republice máme v současnosti 3217 pošt a v nich
32 391 zaměstnanců.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Ratíškovická krev

Ř

íká se, že nejvzácnější kapalinou na světě je lidská krev.
Její vzácnost zcela jistě spočívá
v tom, že ji dosud nelze připravit synteticky jako mnoho jiných
přírodních látek a v její chemické složitosti. Jedná se o velmi
neobvyklou červenou tekutinu,
která v lidském i zvířecím těle
plní nesmírné množství funkcí
– transportuje kyslík ke tkáním
a orgánům v těle, zásobuje tkáně
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živinami (cukry, tuky, bílkoviny,
minerály, vitamíny), odvádí odpadní látky z těla (oxid uhličitý)
a obsahuje rozmanité „ingredience“ imunitního systému.
Pro člověka je životně důležité,
že krví lze i přímo léčit (leukemie,
anemie, novorozenecká žloutenka,
poruchy imunity a srážlivosti), zachránit pacienta se ztrátou krve
(transplantace orgánů, akutní
operace, krvácení při úraze), a to

pomocí krevní transfuze od cizího
(vhodného) dárce. Z krevní plazmy se dokonce přímo vyrábí léky
pro pacienty s poruchami imunity
nebo krevní srážlivosti.
První pokusy s přenosem krve
z člověka na člověka proběhly již
v roce 1667 v Anglii a Francii.
Při krevní transfuzi je zejména
důležité použít tzv. kompatibilní krev – tedy krev určité krevní
skupiny. Objev krevních skupin
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

je obecně připisován vídeňskému
vědci a patologu Karlu Landsteinerovi, který v roce 1901 objevil
tři krevní skupiny A,B,C, za což
získal v roce 1930 Nobelovu cenu
za fyziologii a lékařství. Na objevy vlastností krve navázal český
neurolog a psychiatr prof. MUDr.
Jan Jánský (1873-1921), který objevil celkem 4 krevní skupiny, jež
označil římskými číslicemi I, II,
III a IV. Později bylo jeho označení
změněno na dnešní konfiguraci A,
B, AB a 0 (nula).
V současné době se krevní
transfuze realizuje darováním
krve – odběrem krve pomocí samočinných přístrojů na transfúzních
stanicích. Během jednoho odběru
je většinou darováno 470 ml tzv.
plné krve, přičemž dnešní lékařská technika umožňuje odebírat

i vybrané krevní složky – krevní plazma, krevní destičky, bílé
a červené krvinky. Krev může být
darována za úplatu nebo zdarma
(bezpříspěvkoví dárci). Muži darují plnou krev obvykle 4x ročně,
ženy 3x ročně.
I obec Ratíškovice má své dobrovolné a bezpříspěvkové dárce
krve a není jich málo. Dne 22. srp-

na 2019 obsahovala tzv. Dispenzární skupina dárců krve z Ratíškovic celkem 306 dárců. Tento
seznam zahrnuje všechny dárce,
kteří alespoň jednou darovali krev
v období 22.9.1997 – 22.8.2019.
Mezi dárci je 71,6 % mužů a 28,4
% žen. Zajímavá je rovněž statistika dárců z Ratíškovic podle zastoupení krevních skupin:

Druhým významným parametrem krve
je tzv. „Rh faktor“ popsaný až v roce 1940.
V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňoZnámá je zejména situace, kdy Rh- matka váno Českým červeným křížem (ČČK). Dispenzární skupina
má s Rh+ otcem Rh+ dítě a nastává tzv. he- dárců z Ratíškovic obsahuje k 22.8.2019 následující zastoumolytická nemoc plodu a novorozence – nit- pení oceněných:
roděložní poškození plodu mateřskými protilátkami.

Nutno dodat, že dárcem s nejvyšším počtem odběrů a ratíškovickým rekordmanem je pan František Vacenovský (*1946)
s počtem odběrů 102. Děkujeme všem vstřícným dárcům.
PhDr. Josef Hanák

Burčákové
putování
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Trh místních produktů

Letos krásné počasí, cca 3 800 návštěvníků, více
než 60 stánků, dílničky, CM z našich obcí, doprovodný program a hosté z Chorvatska.
Vlaďka Motlová
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Bílý vlak

Z

ačátkem října mně volal ze
Slavína kamarád vinař s údivem v hlase, že vidí na baťově vlečce popojíždět bílý vlak. Odpověděl
jsem mu, že kdyby viděl bílé myši,
bylo by to v naší vinařské lokalitě pravděpodobnější a skutečností
je, že než bílé myši či vlak je zde
možno vidět nepřeberné množství
přemnožených hrabošů a nyní
i černých havranů. Nicméně skutečností však je, že onen bílý vlak
se zde opravdu zjevuje, a to více
jak často. Hojný počet jízd ještě
navíc převyšuje přehojné troubení na každém železničním přejezdu, a proto diváci, chodci, cyklisti
a řidiči, pozor na přejezdy. Radost
z obnovených jízd vlaku mají především mávající děti, méně vetší

radost mají ti, kdo bydlí
nedaleko štreky a přišli
z noční šichty, a ještě menší radost mají nedočkaví a stále spěchající šoféři
aut, kteří v koloně čekají,
než se pomaličku přes milotický a vacenovický přejezd přesune bílý vla k.
Dodejme, že onen vlak je
výcvikovým vlakem pro
nastávající strojvedoucí dopravní firmy Arriva vlaky
s.r.o. Snad se výcvik zdaří a my budeme po našich
železnicích jezdit bezpečně
a bez zpoždění.
Radim Šťastný

Ratíškovický ZVON. Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada
ve složení: PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Lenka Ilčíková, Vojtěch Koten, Mgr. Blanka Kotásková a Václav Koplík. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce. Grafický design
a typografie Mgr. Michaela Uhlíková, Na-chuť, Ratíškovice, info@na-chut.cz, www.na-chut.cz, tisk Vydavatelství Brázda, Hodonín. Náklad 600 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky E 12430. Vyšlo 1. 11. 2019. Uzávěrka příštího čísla je 2. 12. 2019.
Strana 28

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2019

