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V

pátek 7. února 2020 byl
Spolkový dům v Ratíškovicích obsazen do posledního
místa. Tento večer se již počtvrté
konala generální zkouška polonézy žáků 9. ročníku ZŠ na 4. školní reprezentační ples. Před čtyřmi
lety jsme „jenom zkusili“ zorganizovat ples pod hlavičkou školy
a zdá se, že se z toho stává milá
tradice. Vzhledem k tomu, že školní ples byl v minulých třech letech
beznadějně vyprodaný, bylo jisté,
že i babičky a tetičky chtějí vidět
své dospívající děti a vnoučata,
proto hlavní organizátorky plesu
i generálky - Kateřina Uhlíková,

Lenka Ilčíková a Monika Hroudná
(Rybecká) - navrhly akce dvě, tedy
i generální zkoušku polonézy, zejména pro rodinné příslušníky.
Vzhledem k tomu, že základní školu navštěvují šikovné děti,
které se zajímají o hudbu a tanec
i jinak, vznikl i letos osmdesátiminutový komponovaný hudebně-taneční večer. Návštěvníci tak mohli
vidět šikovné gymnastky SK Baníku Ratíškovice pod vedením
Evy Zemánkové, pětici hbitých
děvčat Tanečního studia Graceful
z Hodonína s trenérkou Nikol Kordulovou a s naší mistryní světa
Justýnkou Waldhansovou.
pokračování na str. 22
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OBEC
Rada obce č. 28
ze dne 16. 12. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podepsáním Smlouvy
o provádění konzultačních prací
v oblasti bezpečnost a ochrana
zdraví při práci a v oblasti požární
ochrany s paní Blankou Valentovou, Vacenovice,
- souhlasí s hornickou činností relikvidace sondy R1 a se vstupem
na obecní pozemek pro společnost
Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p.,
- bere na vědomí návrh Směrnice
o stanovení podnájemného v tělocvičně ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- souhlasí s tím, aby podklady
pro výběrové řízení na akci „Oprava MK v ulici Polní, Ratíškovice“
zpracoval Ing. Bedřich Jurčeka,
Milotice,
- pověřuje starostu, aby podal nominace do ankety Sportovec okresu Hodonín pro rok 2019,
- souhlasí s instalací kamen a komínu do zámečnické dílny v hale
kompostárny,
- souhlasí s havarijním pojištěním
nového zametacího stroje HAKO
Citymaster 600,
- schválila rozpočet Osvětové besedy Ratíškovice pro rok 2020,
- schválila střednědobý výhled na
rok 2021 – 2023 Osvětové besedy
Ratíškovice,
- schválila smlouvu o výpůjčce
s SDH Ratíškovice ve věci využívání zadního travnatého hřiště
v areálu Baník Ratíškovice,
- schválila Směrnici - Oběh a přezkoumání účetních dokladů ve
společnosti Baník Ratíškovice,
s.r.o.,
- souhlasí s výkupem přebytků elektřiny z KGJ a fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě
pro Baník Ratíškovice, s.r.o. na
rok 2020 firmou Innogy Energie,
s.r.o.,
- souhlasí s dodávkou a montáží
rozvaděče pro Restauraci Sport,
- souhlasí se zateplením dveří
a výměnou oken v prádelně v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s rekonstrukcí koupelny v šatnách FK Baník Ratíškovice.
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Rada obce...
Rada obce č. 29
ze dne 30. 12. 2019
Rada obce:
- schválila rozpočtové opatření
č. 7/2019,
- souhlasí s revizí technického
stavu 4 obecních mostků přes Ratíškovický potok,
- souhlasí s úpravou výše ceny za
ubytování na ubytovně krytého
plaveckého bazénu,
- souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy pro prádelnu v areálu Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 30
ze dne 6. 1. 2020
Rada obce:
- projednala nabídku na odkup
pozemku od státního podniku DIAMO, Dolní Rožínka,
- schválila finanční příspěvek pro
Oblastní charitu Rajhrad,
- souhlasí s umístěním stavby
„Novostavba výrobní a skladovací
haly T Machinery a.s.“,
- souhlasí s podepsáním dohod
o provedení práce,
- souhlasí se zasláním vyjádření na OBÚ, že Obec Ratíškovice
trvá na zrušení rozhodnutí OBÚ
ve věci těžby štěrkopísku v ložisku
Moravský Písek - Uherský Ostroh,
- seznámila se s projektovou dokumentací připravované ordinace
praktického lékaře v prostorách
DPS Ratíškovice.
Rada obce č. 31
ze dne 20. 1. 2020
Rada obce:
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele díla
„Oprava MK v ul. Polní Ratíškovice“,
- schválila aktualizaci Vnitroorganizační směrnice k zajištění účetnictví Obce Ratíškovice č. 2/2017,
- souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy ve věci nájmu nové
kopírky,
- souhlasí s dodatky k nájemním
smlouvám za pronájem učeben
v Obecní knihovně Ratíškovice,
- pověřuje starostu jednáním
s firmou CETIN a.s. ve věci zvýšení ceny nájemného za užívání
půdních prostor Obecní knihovny

Ratíškovice,
- souhlasí s odstraněním mýtních topolů a odstraněním křovin
a ořezem stromů v lokalitě Včelín
a Zbrodek,
- vzala na vědomí zprávu Obecní
policie Ratíškovice za rok 2019,
- souhlasí s výměnou plynového
bojleru a vadných prvků rozvodů
v DPS Ratíškovice,
- seznámila se s aktualizovaným
seznamem žadatelů o nájemní
bydlení v nájemních bytech obce,
- schválila směrnici Osvětové besedy č. 1/2020 pro řízení kroužků
a skupin zájmové činnosti souborů při Osvětové besedě Ratíškovice,
- schválila vnitřní směrnici č.
2/2020 Oběh a přezkoumání
účetních dokladů Osvětové besedy
Ratíškovice,
- schválila příkazní smlouvu na
zpracování daňového přiznání
právnických osob a Účetní uzávěrky za rok 2019 pro Osvětovou
besedu Ratíškovice a Baník Ratíškovice, s.r.o. s Ing. Lubomírem
Motlem,
- pověř uje starostu jednáním
s vlastníky lesních pozemků v lokalitě Krátké a Dlouhé odměry ve
věci jejich odkupu,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a paní Dagmar Opluštilovou ve
věci pronájmu bazénu pro výuku
plavání dětí,
- souhlasí s úhradou provozních
ná k ladů Ba ník u R at íškov ice,
s.r.o. za užívání dílen a šaten pracovní čety a haly a garáží v areálu
Baník,
- vzala na vědomí informace společnosti SAKO Brno o dalším vývoji odpadového hospodářství v Jihomoravském kraji,
- projednala administrativu přípravy výstavby nového bytového
domu v ulici Ulička,
- vzala na vědomí akceptaci žádosti o finanční podporu projektu
z Programu Evropa pro občany.
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Rada obce č. 32
ze dne 3. 2. 2020
Rada obce:
- souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy s Moravským rybářským
svazem, z.s. pobočný spolek Ratíškovice ve věci užívání části obecního pozemku v lokalitě Hliník,
- souhlasí s podpisem dodatku
smlouvy s PMCS s.r.o. ve věci
zpracování žádosti o dotaci na sociální byty v bytovém domě v ulici
Ulička,
- projednala administrativu přípravy ordinace praktického lékaře
v DPS Ratíškovice,

- souhlasí, aby stavební a autorský dozor na akci „Oprava MK
v ul. Polní Ratíškovice“ zabezpečil
Ing. Bedřich Jurčeka,
- souhlasí se zpracováním projektové dokumentace rekonstrukce
chodníků v ulici Dědina, Vacenovická a Rohatecká, projektovou
dokumentaci pro stavební povolení zpracuje Ing. Radomír Prokeš,
- souhlasí s opravou podlah, vodovodních a topenářských rozvodů
a následnými stavebními úpravami v budově MŠ U Jezérka,
- souhlasí s provedením generální opravy sklepního výtahu

v Restauraci Sport,
- souhlasí s nákupem nového měřiče chloru pro krytý plavecký bazén Ratíškovice,
- pověřuje starostu jednáním se
SÚS Hodonín ve věci zvýraznění značení přechodů pro chodce
v obci,
- vzala na vědomí poškození skla
na autobusové zastávce U Lesa,
- vzala na vědomí informace Policie ČR ve věci prevence kriminality.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Hospodaření obce v roce 2020

R

ozpočet obce poprvé v historii přesáhl na straně příjmů
stamilionovou hranici. Celkem se
jednalo o 103 667 000 Kč, z toho
daňové příjmy činily 62 845 000
Kč, nedaňové 7 944 000 Kč, kapitálové 2 140 000 Kč a přijaté dotace 30 738 000 Kč. 		
Celkové výdaje dosáhly částky
86 568 000 Kč, z toho běžné výdaje 43 898 000 Kč a kapitálové
42 670 000 Kč. Obec pokračuje ve

splácení dvou dlouhodobých úvěrů
s ročními splátkami 2 000 000 Kč
a 3 000 000 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji tak
dosáhl částky 17 099 000 Kč, zůstatek na běžném účtu byl navýšen o 13 189 000 Kč. Zůstatky na
účtech obce k 31. 12. 2019 dosáhly
téměř 45 000 000 Kč.		
Velký rozdíl mezi příjmy a výdaji
v rozpočtu byl dán hlavně navýšenými daňovými příjmy a dotacemi

oproti předpokladu při tvorbě rozpočtu na rok 2019. Vliv také mělo
přesunutí realizace dvou větších
investic na následující roky, a to
výstavby bytového domu v ulici
Ulička a inženýrských sítí v lokalitě Padělky. 			
Naopa k roz p o č et letošn í ho
roku počítá s nižšími příjmy oproti výdajům a zapojuje uspořené finance z minulých let ve výši
15 000 000 Kč.		

Ing. Josef Uhlík, starosta obce
Ing. Květoslava Netíková, hlavní účetní obce
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Nová ordinace a zdravotní středisko

Z

ávažnou a hodně diskutovanou problematikou ve druhé
polovině loňského roku se stala
pro vedení obce ordinace praktického lékaře. MUDr. Proksová mě
v srpnu informovala o ukončení
provozování ordinace praktického
lékaře pro dospělé s tím, že ordinaci pro děti a dorost zachová. Delší
dobu se pokoušela sehnat náhradu, ale bezvýsledně. Předpokládaným termínem ukončení byl konec
kalendářního roku 2019. Zároveň
jsem byl informován MUDr. Neničkou a MUDr. Číhalovou, že jejich
kapacita je naplněna a nemůžou
přijmout nové pacienty. Rada informace projednala na svém zářijovém zasedání a rozhodla se danou
situaci řešit. Jedná se o zajištění
základní zdravotní péče v místě
pro cca 1000 občanů. V kabelové
televizi a na webových stránkách
obce byla zveřejněna nabídka na
vedení ordinace praktického lékaře v Ratíškovicích (obec eviduje

Z OBCE

K

oncem měsíce ledna nastoupili opětovně téměř po roce
do topolového porostu na Zbrodku za stavebninami dřevorubci.
V loňském roce byly odstraněny
topoly, které byly v bezprostřední blízkosti trafa, elektrorozvodů
a zahrádek. Nyní bylo přistoupeno ke kácení zbylých topolů, které jsou již v mýtním věku. Keřové
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dvě žádosti). Po konzultaci s vlastníky různých nemovitostí, po projednání možných variant umístění ve stávajících budovách obce
a po zvážení vybudování ordinace
na zelené louce, se rada rozhodla ordinaci situovat do společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou. Návrh následně
předložila zastupitelstvu, které ji
schválilo. Byl vybrán projektant
a následně varianta dispozičního
řešení rekonstrukce. MUDr. Proksová souhlasila s prodloužením
své praxe do 31. 3. 2020. Situaci
nedostatku praktických lékařů
v regionu ještě umocnilo listopadové oznámení MUDr. Borovičky
o ukončení provoz u ordinace
v Hodoníně k 31. 12. 2019, kde byli
také evidováni občané Ratíškovic. V současné době je dokončen
projekt a probíhá stavební řízení
a výběrové řízení na zhotovitele.
Realizují se úpravy pro zajištění
chodu pečovatelské služby při re-

konstrukci. Zahájení rekonstrukce zhotovitelem se předpokládá
v měsíci březnu.
Na závěr musím uvést na pravou míru dezinformaci, která se
obcí šíří. Není pravdou, že obec na
začátku devadesátých let vlastnila
a následně prodala zdravotní středisko. Bývalý starosta Miroslav
Küchler a místostarosta František
Koplík s podporou zastupitelstva
usilovali o převedení zdravotního
střediska do obecního majetku.
Středisko vybudovali občané Ratíškovic v takzvaných akcích „Z“.
Tehdejší státní instituce Okresní
ústav národního zdraví, pod který spadala všechna zdravotnická
zařízení v okrese, žádosti nevyhověl a středisko bylo zařazeno
do privatizačního projektu. Před
obcí tak dostali přednost tehdejší
poskytovatelé zdravotních služeb,
kteří středisko koupili od státu
v privatizaci.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Na Zbrodku i Včelíně

pásmo a středě vzrostlý stromový
porost zůstanou z větší části zachovány. Již nyní je patrné, že tato
lokalita byla nejenom úkrytem
pro ptactvo, ale i pro černé skládky. Po skončení dřevotěžby budou
tyto skládky odklizeny a následně bude zpracován nový plán výsadby se zaměřením na druhovou
pestrost dřevin. Dřevorubecké

práce plynule budou pokračovat
na obecních pozemcích v nedaleké lokalitě Včelín, kde budou odstraněny či ořezány stromy a keře,
které jsou suché nebo poškozené.
Rovněž zde se nachází řada skládek, které budou likvidovány, tak
aby se i toto dosud zanedbané zákoutí stalo součástí bezpečného
veřejného prostoru.
RŠ
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Únorové povětrno

V

prvním týdnu února to provětralo nejenom západní Evropu ale i naši republiku. Přes Česko,
Slezsko, Moravu přefičel někde více, někde méně silný vichr, který bral a ničil mnohé. V Ratíškovicích
rozprášil popelnice, pročechral větvoví, zatarasil
cesty kmeny stromoví, na střechu
junácké klubovny
povalil vzrostlou
borovici a na střeše kostela si vzal
ně kol i k desítek
bobrovek. Jinde
to bylo nesrovnatelně horší. U nás
jsou padlé stromy odst ra něny
a střecha kostela
zacelena. 			
RŠ

Z

V

Generálka

zimních měsících byla na obecní kompostárně
provedena téměř nepoznatelná stavební úprava.
Dva segmenty garáží byly zatepleny, byla do nich instalována kamna na dřevo a komín, čímž nám vznikla zámečnická dílna, kde mohla pod rukama našich
pracovníků proběhnout generální oprava drtičomísiče, tedy onoho stroje, kterým svážíme a zpracováváme réví a větve ze stromů a keřů. Tento stroj
pracoval nepřetržitě od roku 2012 a nyní již vykazoval vysokou míru opotřebení, především co se týče
tloušťky naváděcích plechů a šroubovic. Tam, kde
došlo k nejvýraznějšímu úbytku kovu, byly provedeny návarky,
či byly celé
souč ást i v yměněny. Dnes
je stroj zase
v dobré kondici, tak že
opětovně v yrážíme do
vinohradů,
abychom včas
svezl i réváčí
z úvratí, aby
si v i noh radníci mohli
své vinice bez
problémů odorat.
RŠ

Nakládání s bioodpadem v obci

platné legislativy vyplývá pro
obce povinnost zajistit pro občany celoročně místo pro sběr bioodpadu. Naše obec tuto povinnost
plní otevřeným Sběrným dvorem
na ulici Rohatecká, ve kterém mohou občané ukládat mimo jiné
i bioodpad 3x v týdnu (út, čt, so).
Loni jsme ještě rozšířili provozní
dobu v jarních a podzimních měsících o další den (pá). Rozšíření
bylo využíváno a bude zavedeno i letos. Zřízením kompostárny
obec dále zajistila využití bioodpadu s možností bezplatného zpětného odběru kompostu.

Od 1. 3. 2016 obec zavedla svážení bioodpadu pomocí hnědých
popelnic. Praxe se osvědčila, ale
ukázala minimální svezené množství v zimních měsících. Z těchto
důvodů byl v roce 2018 svoz zahájen 22. února a ukončen 13. prosince. Loni byl zahájen 7. března
a ukončen 12. prosince. (Vyhláška 321/2014 Sb. - od 1. listopadu
do 31. března obec může zajištění
svozu bioodpadu přizpůsobit povětrnostním podmínkám).
Dané opatření má za cíl zachovat občanům nadstandartní
podmínky pro svážení a ukládá-

ní bioodpadu a zároveň nakládat
s finančními prostředky s péčí
řádného hospodáře. Od roku 2013
je v obci stanoven roční poplatek
za svoz, ukládání a třídění pro občana ve výši 580 Kč. Přes všechna opatření náklady na nakládání
se všemi odpady v obci převyšují
příjmy od občanů a firem. Každoroční ztrátu hradí obec z jiných
příjmů.

Ing. Josef Uhlík,
starosta obce

Třídíme, třídíme, obtížně recyklujeme

D

íky našemu vysokému životnímu standardu a konzumnímu způsobu života roste i množství odpadů, přičemž současně
roste i míra třídění těchto odpadů.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

Otázkou zůstává, co s tímto roztříděným odpadem? Sklo využití má.
S papírem je to na štíru. Sběrny
omezují výkup, nebo dokonce snížily cenu na nulu, někde dokon-

ce vybírají peníze za odevzdaný
papír a někde raději sběrny zavřely. Rovněž plastů je přehršle.
Výkupní ceny padají a sklady se
nadýmají a vyvstává nerudovská
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otázka „Kam s nimi“? Zpracovatelská koncovka chybí.
A s textilem je to to samé.
Ještě před půl rokem jsme
dostávali alespoň nějaké
drobné, dnes je to za nulu,
za odvoz. Cena železa rovněž
klesá a stavební suti, pokud
to není čistý beton se na drtičkách hromadí.
Jelikož je obec ze zákona
o odpadech původcem odpadu a je povinna zabezpečit jeho třídění, tak se tento separovaný odpad odváží
od domácností (bioodpad,
plasty, textil) nebo se shromažďuje na sběrném dvoře

(plasty, papír, železo, sklo, elektro, textil, stavební suti, pneumatiky, nebezpečný chemický
odpad a azbest) nebo je odkládán a odvážen ze
sběrných hnízd (plasty, sklo, papír). Kapacita
těchto hnízd se stala s mírou nárůstu odpadů a třídění nedostatečnou. Proto byl koncem

ledna navýšen počet hnízd
a stávající hnízda ještě doplněna o da lší kontejnery. Může nás těšit, že jsme
schopni odpovědně třídit,
jen je třeba zabezpečit recyklační koncovku, to je však
nad možnosti obce. Výhledově to vypadá tak, že se ze
zákona navýší poplatky za
komunální odpad a odměny
za vytříděný odpad klesnou,
což se promítne do výdajové
stránky obecního rozpočtu.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Přehled produkce odpadů

Spolkový život v obci

O

dvěkou touhou člověka
je něk a m pat ř it,
sdružovat se podle
společného zájmu
či být nějak prospěšný kolektivu.
Vzhledem k tomu,
že naše obec je 15.
nejlidnatější obcí
ČR be z st at ut u
města (k 1.1.2019)
čítající 4040 obyvatel, lze očekávat,
že spolkový život
v R at íškov icích
bude velmi rozma-
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nitý. A taky že je. Kdo chce a zajímá se, má možnost navštěvovat
a být činný přes kulturu, sport,
mykologii až po myslivost. Z hlediska historického spadá vznik
spolků a spolkového života na našem území do období po revoluci
v roce 1848 v celém Rakouském
císařství, kdy vznikaly různé besedy, čtenářské, vzdělávací a pěvecké spolky a tělovýchovné organizace.
Každý spolek má své vedení
(výbor, radu, komitét) a abychom
o sobě v Ratíškovicích věděli, svolal starosta obce na čtvrtek 16.
ledna 2020 setkání zástupců (veRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

doucích) ratíškovických spolků
a Rady obce Ratíškovice - kam
jinam než do našeho Spolkového
domu. Hlavním cílem setkání bylo
především poděkovat - a všem
najednou - vedoucím spolků za
ochotu a čas věnovaný organizaci a vedení toho kterého sdružení. Vždyť například ratíškovický
Klub seniorů má v současné době
více než 300 členů, kolektiv několika nadšenců organizuje pochody
kolem Ratíškovic přes 30 let, FK
Baník Ratíškovice eviduje 320 čle-

nů, hasiči oslavili již 130 let trvání
atd. atd. Domnívám se proto, že je
vhodné uvést, jaká seskupení působí v roce 2020 v Ratíškovicích,
byť je jejich činnost nepravidelná
nebo právě začínají:
• Cyrilo-Metodějský spolek Náklo
• Farnost Ratíškovice
• FK Baník Ratíškovice (kopaná)
• Junák Ratíškovice
• Krasospolek
• Kynologický klub
• Lucky Dogs
• Mykologický kroužek

• Myslivecké sdružení Dúbrava
• Orel Ratíškovice
• Osvětová Beseda – Cimbálová
mu zi ka Ma lena, Mládež nick ý
folklorní kroužek, Mužský slováck ý pěveck ý sbor, Ženušk y,
Československo-francouzská společnost, Senior klub, Sbor pro občanské záležitosti, J.R. Band
• Ratíškovice kulturně
• Rodinné centrum Bambino
• MRS spolek Ratíškovice
• Sbor dobrovolných hasičů
• Schola
• SK Baník Ratíškovice (oddíl
gymnastiky, volejbalu, kuželek,
stolního tenisu, FIT Studio, ZRTV,
Tenis, Šipkaři)
• Za pochody kolem Ratíškovic
• Svaz včelařů
• Český zahrádkářský svaz
• VAMP Dance Studio
• Veselá Muzika
• Základní škola – Myslivecký
kroužek, Rozmarýnek, Florbal,
R ybá řsk ý k rou ž ek, St řeleck ý
kroužek, Elektrotechnický kroužek, Výtvarný kroužek.

PhDr. Josef Hanák

POLICIE
PROSINEC 2019
5. 12. Přijetí oznámení v 6:50
hod. od paní XX, že v ulici Zelnice
při cestě do práce spatřila zraněnou paní, která uklouzla na ledu
a bolí ji ruka. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení bylo zjištěno,
že se jedná o paní XZ, která odmítla přivolání RZS, proto ji hlídka OP odvezla do místa bydliště.
Hlídka OP se poté rozjela podívat
do ulice Zelnice, kde se nacházelo
místo, kde měla paní XZ mít úraz
a objevila tekoucí vodu ze silnice.
Hlídka OP proto informovala pana
starostu o prasklém vodovodním
řádu a ten zajistil následně jeho
opravu firmou VAK Hodonín.
11. 12. Přijetí oznámení v 10:00
hod., že na silnici mezi Ratíškovicemi a Miloticemi došlo k dopravní nehodě. Hlídka OP po příjezdu
na místo řídila dopravu po dobu
jejího odstranění.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

14. 12. Přijetí oznámení ve 13:47
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost v ulici Posvátná, kde paní XX měla
odcizit peněžitý obnos panu XY z
kapsy kožichu. Hlídka OP po celou dobu vyšetřování spolupracovala s PČR Dubňany.
19. 12. Při pochůzkové činnosti
bylo zjištěno, že došlo k posprejování zdi u kostela černým sprejem.
Hlídka OP celou záležitost předala
PČR Dubňany.
LEDEN 2020
7. 1. Přijetí oznámení ve 14:00
hod. od ředitele ZŠ Ratíškovice,
že došlo ke krádeži jízdního kola
ze stojanu před školou. Po příjezdu hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že kolo patřilo žáku XY,

který hlídce OP uvedl, že kolo si
nezamknul a volně umístil do stojanu na kola. Dále hlídce popsal
kolo, stáří je asi rok a pořizovací
cena byla 8.000 Kč. Hlídka OP z
toho důvodu na místo přivolala
PČR Dubňany, protože se jednalo
o podezření z trestného činu krádeže.
18. 1. Přijetí oznámení ve 14:00
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při
vykazování z bytu pana XY u paní
XX v Ratíškovicích. Hlídka OP poskytla PČR Dubňany součinnost
jako nezúčastněná osoba po dobu
jejího vykazování.

TF & PK
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Z činnosti Obecní policie Ratíškovice
v roce 2019

U

Obecní policie Ratíškovice
jsou od svého vzniku zaměstnáni celkem 2 strážníci. V průběhu roku je pravidelně ve spolupráci s Policií ČR prováděn výcvik ve
střelbě ze služební zbraně, v sebeobraně a taktice služebních zákroků. Průměrný věk strážníků
Obecní policie Ratíškovice dosáhl
36 let.
Okruh činností Obecní policie
je dán zejména plněním stálých
a prioritních úkolů při běžném výkonu služby a plněním úkolů při
mimořádných akcích.

Stálé úkoly:
• ranní dohled na rizikových přechodech pro chodce v okolí základních škol v ulici Vítězná a Dědina
• kontroly obce, preventivní kontroly dětských hřišť a jiných významných objektů v obci
• prevence kriminality
• poskytování součinnosti Obecnímu úřadu Ratíškovice
• součinnost při spolupráci s HZS,
záchrannou službou, Policií ČR,
soudy a exekutory
• doručování písemností pro pot řeby soudů, obecního úřadu
a dalších institucí
• odchyty psů v katastrálním území obce Ratíškovice a odvoz do
útulku v okrese Hodonín
• kontrola nad dodržováním par-

Sbohem, Peťo
Byl konec ledna, mírná zima
a na horách snihu trocha.
Žádný mráz a počasí prima,
že chtělo sa od rána kochat.
A tak si to aj užívala
partyja dobrých kamarádů.
Dyž vtem sa tragédyja stala!
Nigdo nečekal takúto zradu…
Naráz všecko kolem ztichlo
a pohasl slunka svit.

kování vozidel v obci Ratíškovice
• zajišťuje servis vozidel Škoda
Octavia a Škoda Yeti
Mimořádné akce:
• Košt vína v areálu FK Baník
• Mezinárodní festival dechových
hudeb v areálu FK Baník
• Tradiční krojované hody
• Lampiónový průvod k vzniku
ČSR
• Výročí založení železniční vlečky
V současné době je pro potřeby
Obecní policie umístěno v obci celkem devět stacionárních kamer.
Aktuální záběry jsou průběžně
sledovány a vyhodnocovány strážníky Obecní policie. Záznamy,
které jsou uchovávány po dobu
cca 30 dnů, jsou dále zpracovávány pro potřeby Policie ČR a dalších oprávněných subjektů. V roce
2019 bylo takto předáno celkem
32 záznamů, jako důkazní materiál k dalšímu šetření událostí.
V naší obci máme celkem tři
ukazatele rychlosti, a to na příjezdu do obce od Hodonína, na
příjezdu od Milotic a Vacenovic.
Ukazatele rychlosti od Hodonína
a Milotic jsou vybaveny záznamovým modulem, kde se ukládá
počet vozidel, které projedou naší
obcí a zároveň jejich rychlost.
Obecní policie provádí jejich kontrolu. Spolupracuje s firmou Gemos při servisních prohlídkách.

S ouč á st í z pr áv y o č i n nos ti Obecní policie Ratíškovice je
i „Přehled událostí evidovaných
na OP Ratíškovice“, který obsahuje statistický přehled zaznamenaných druhů událostí v době
od 1.1.2019 do 31.12.2019. Obecní
policie za uplynulý rok 2019 přijala celkem 245 oznámení.
Oznámení se nejčastěji týkalo
přestupků proti:
• občanskému soužití celkem 15x
• veřejnému pořádku celkem 23x
• podezření ze spáchání trestného
činu celkem 10x (předáno PČR)
• rušení nočního klidu 25x
Ostatní výjezdy:
• odchyt psů celkem 49x
• dopravní nehody v katastr u
obce celkem 12x
• narušení objektů celkem 36x
• spolupráce se složkami IZS celkem 21x
• sběr injekčních jehel a materiálu
na výrobu drog celkem 12x
• ostatní oznámení 42x
• další výjezdy se týkaly především kontroly domovních prodejců, doprovody soudních exekutorů, nálezů jízdních kol a jiných
různých oznámení.
Tomáš Foltýn,
Petr Koplík

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Gdo stál poblíž, chtěl pomoct rychlo
srdci, co přestalo bit.
Chlapík věčně usměvavý
bezmocně klesl do snihu.
Až do fčílšku silný, zdravý,
dopsal svojého života knihu.
Čas bude dlúho hójit rany
a bol a smutek líně poplujú.
A Ty, Petře, budeš
od nebeskej brány
sledovat, jak Tvoje dílo spravujú.

Ostály po Tobě krásné věci,
keré tu budú věky stát.
Ale to o Tobě věděli všecí,
že cos dělal, tos dělal rád.
Enomže - už nic sa nedá
zpátky vrátit,
to v životě sa nestává.
Nic sa nemože obejít
lebo zkrátit,
navěky enom
spomínka ostává …
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Z našich řad odešli...
Matzová Vlasta
Buřinská Anna
Pištěková Teresie
Foltýnová Žofie
Dobeš Jan		

86
86
86
86
65

let
let
let
let
let

Šebesta Jan		
Blahová Ludmila
Chludil Karel		
Příkaský Petr		
Kordula Bohumír
Foltýn František

87
61
52
59
67
88

let
let
let
let
let
let

Paní varhanici s láskou

K

terá to tak asi v našich
Ratíškovicích může být?
ANO, jistě to naprostá většina
z Vás, která tento článek čte,
přesně ví. Josefka Benovičová,
původně Příkaská. Hraje na
varhany v našem kostele už 50
let. Varhany ji dost schovávají.
Josefka je menší a drobnější,
ale z našich ulic tuto vždycky nastrojenou, pěknou paní
s jemným krokem dobře známe. Paní Josefka je nejmladší
z šesti dětí. Před ní přišla na svět
Františka, Stázka, Růžka, Hedvika. Potom to byl Tonik a… na
řadě byla Josefka. Byl 1. prosinec
1938.
Josefčino dětství odpovídalo nejen počtu dětí v rodině, ale
i těžké době, do které sa narodila. Složitá situace postihla většinu
rodin.
Pavlov, Plumlov, Věstonice,
Rokytnice u Přerova, Opava tady všude malá Josefka pobývala. Školu dochodila v posledně
zmiňované - v Opavě. Předchozí
věty osvětlují složitou rodinnou
situaci …, ne všude se jí z Ratíškovic chtělo jít, ale zbytí nebylo.
Tento začátek životní cesty se jistě
nedá k dnešním dnům ratíškovských dětí přirovnat. Josefka se
však tam, kde všude pobývala,
mnohému naučila a byly to nejen

AKCE

ruční práce… Za pomoc v kuchyni mohla Pepička, tak krásně jí říkala sestřička klášterního jména
Marta, poslat nějaký peníz domů.
Přejdu k hudbě. Naučila se hrát
na klavír, zkoušela to na housle,
na harmoniku.
Josefka Příkaská sa do Ratíškovic vrátila v 18-19 letech. Začala pracovat v kuchyni Elektrárny
Hodonín. A tady sa potkala s Jendou Benovičem ze slovenských
Horných Orešan. On tady spravoval elektriku. Dva - mosím napsat
- pěkní lidé měli v roce 1959 svatbu, kde všechno „řídila ratiškovská vrchní kuchařka, tetka Serafína“. Postupně sa v tejto rodině
narodily dvě děti - nejstarší je Mirek a poté sa narodila Jana. Taťka
Jenda už na svou Josefku a děti
dohlíží a ochraňuje je z orešanskoratíškovského obláčku.

Paní Josef ka Benovičová
hraje u nás v kostele páté desetiletí, jak jsem výše vzpomínala, ale chci doplnit, jak často
doprovázela naše známé Příkopky a co je možná málo známé, že rovněž tak s láskou provázela sedmičlenné uskupení,
jež vedl pan Vojta Kundrata,
zpívali - Jožka Příkaský (Jožinin), sestry Eva a Jana Chludilovy, Jarka Dolanská a paní
Terka Dobiášová. Bylo to např.
na Hornický den, na Silvestry.
(A to prosím nechyběly ani árie
z operet.)
Robert Blaha, František Kotásek - po celá léta v nich měla paní
Josefka ty, kteří ji pomohli v zastoupení. František Kreml, František Bureš - s úctou uvádím varhaníky času dřívějšího.
Ještě k přiložené fotografii současných varhaníků.
O paní Josefce jsem napsala
vše, co jsem se dozvěděla. Téměř
13 let hraje obětavě v našem kostele na varhany maminka tří dětí
Verunka Tomečková a 10 let je
tomu, co se v krátké době naučil
hrát na digitální piáno (a to nikdy
na hudební nástroj nehrál) Tomáš
Hanák. Uběhlo 100 let, co hrál na
varhany jeho stařeček Josef Chludil.		
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Silvestrovský
Prvomájový průvod

Č

as letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy….
zpíval mistr. Ale to neznal Mikroregion Nový
Dvůr, jeho silvestrovské pochody a nápad milotických pořadatelů Silvestra 2019, dát do jediného
dne celé dějiny. Asi jim pomohlo nějaké pohádkové
kouzlo ze zámku, aby se z každé obce vypravili po-

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020
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chodníci z různých časů lidského
bytí. Domácí se logicky zabydleli
v čase baroka, v čase zámeckého
hodování a kostýmů. V podzámčí
na nás pak čekaly prosté, ale lahodné jídla i pití ve velké hojnosti.
Historie ale nezačínala zámky,
ale hodně, hodně dřív obyčejnou,
někdy počmáranou jeskyní. Důkazem toho byla víc než pětisethlavá tlupa pravěkých lidí, která
s nezbytným vybavením své doby
– prazbraněmi, pravozítky, pratrofejemi, pralyžemi - majestátně
produpala zámeckým mostem.
Lidé stárli, vyměnili kožešiny za
prosté šaty a Cyril s Metodějem
přinesli z Vlkoše nové myšlenky
a přivedli s sebou svůj lid. Též jich
přišel největší počet v histoii společných Silvestrů. Stroj času se
pak přes středověk a baroko přenesl díky Skoronicím do 1. republiky, která měla své dobré časy, ale
i horší, kdy nebylo skoro nic. Pře-
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skočím čas vyhrazený Ratíškovicím a civilistům aktuálního 21.
století, abych zmínila budoucnost
ze dvou planet jedné galaxie Svatobořic-Mistřína. Jejich blikající
tykadla dávala evidentně signály
celému vesmíru.
A do takovéto společnosti vešel ratíškovský, cca dvěstěpadesátihlavý prvomájový průvod doby
ne až tak dávno minulé. Už heslo
na originálním Vlasti(k)vozu jasně
říkalo, o co tu šlo a že: „U nás je aj
nemožné možné!“ Tváře tehdejších
autorit a transparenty lemovala
modrobílá ratiškovská mávátka.
Nechyběly ani obdivuhodné alegorické vozy, které byly vždy ozdobou každého průvodu a jet na
nich bylo velkou poctou, které
předcházely zásluhy nebo aspoň
známosti. Heslo „Nový rok do rukou lidu!“ bylo jasné, ale i tak byli
tajní agenti ve střehu, aby si to
někdo nevysvětlil jinak. Chudák

„kopečkář“ Vojta - původně chtěl
za čáru, ale nějak se zamotal
a skončil v našem průvodu.
Jeden by řekl, že už není co
vymyslet a Miločáci zase ukázali, že všechno jde, když je nápad
a dostatek šikovných a ochotných
lidí. Děkujeme! A zase to bylo velice milé, srdečné, vtipné, veselé,
pohostinné setkání stovek lidí ze
6 obcí mikroregionu a nejbližšího
okolí. Pravdou je, že za letošní historicky největší účastí některých
obcí, mohlo stát opravdu hezké
počasí (to škaredé se už vypršelo
v Raťkách). Určitě moc pomohlo. Ale pořád je to hlavně o lidech
a stroj času v Miloticích ukázal,
že společné silvestrovské pochody mají svoji historii, současnost
a věřím, že i budoucnost. Ať nám
všem v čase roku 2020 slouží
zdraví, provází nás slušnost, radost i štěstí a setkáme se zase
31.12.!		
Vlaďka Motlová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

M

ůj kolega Petr Chotívka si
vytvořil k Raťkám během
posledních pár let velice blízký
vztah. A přivedl k němu nejen svoji
velkou rodinu, ale i rodinku svého
kamaráda Honzy Liebnera. Už několikáté léto nám dělají v dědině
milou společnost a poznávají místní i okolní krásy. Potud to není nic
zvláštního, protože něco takového
se stává v Raťkách kde komu. ALE
Petr a Honza jsou výjimeční tím,
že jsou oba dlouholetí členové divadelního spolku ze 300 km vzdálených měst Březnice a Rožmitálu
pod Třemšínem. A abychom si jejich divadelní dialogy či monology nenechali jen pro malý okruh
přátel, slovo dalo slovo a upekla se
dohoda, že přijedou s divadelním
představením do Ratěk. Potěší tak
své přátele, místní diváky a zároveň ukáží kouzlo naší obce ostatním členům divadelního spolku.
Představení „Brdský večer vánoční“ mělo dvě samostatné čás-

Jak se upekly a podařily
brdské divadelní „Vánočky“
ti, které oddělila velmi příjemná,
pivem a občerstvením obohacená,
přestávka. První část byla sestavena z několik scének, které napsal Honza Liebner, popisujících
jak historické události odehrávájící se kolem roku nula, tak scénky z doby dnešní, které v předvánočním čase běžně zažíváme.
Například při shánění kaprů, při
pečení vánočního cukroví či rozbalování dárků, kdy ne pokaždé
běží všechno tak poklidně, jak bychom si přáli. Naštěstí se vždy našel někdo, kdo dal chodu událostí
správný směr - anděl, který navíc
připomněl podobu dění s některým moudrem Desatera.
Po přestávce pokračovalo představení krátkým vánočním příběhem z hospodského prostředí
- Vánoce po loupežnicku. Zaslouženým a vřelým potleskem cca 80
diváků, ale divadelníci večer zdaleka nekončili. Herci a diváci bezprostředně splynuli v jednu mi-

lou skupinu a hudební uskupení
Břehule, které živou hudbou provázelo celé představení, hrálo pro
všechny. Zpívalo se, vykládalo se,
koštovaly se krajové dobroty, které divadelnici přivezli. Zvláštní pozornosti se těšilo březnické pivo!
Co jsme si s divadelníky z Březnice a Rožmitálu upekli, to jsme si
doslova i snědli. Věřím, že kdo si
udělal v povánoční době čas a přišel, nelitoval. Ochotnické divadlo
je srdeční záležitost a doplněné
živou hudbou, zapojením kupy
dětí (malé ovečky) přináší radost
a cosi víc ochotníkům i divákům.
Děkujeme všem brdským divadelníkům za moc milý a pohodový
večer na závěr roku 2019. Přejeme jim hodně tvůrčích nápadů,
radosti z představení, vnímavé diváky a těšíme se na další štaci do
Ratěk!
Vlaďka Motlová

Ples seniorů

V

neděli 16. února v 15 hodin se zaplnil Spolkový
dům v Ratíškovicích seniory. Pod názvem „Senioři se baví“ pořádali svůj ples. Bohatá tombola, líbivá
hudba manželů Grufíkových lákala na dobře prožité
plesové odpoledne. Mezi pozvanými hosty byla senátorka Anna Hubáčková a starosta obce Josef Uhlík,
kteří podpořili ples osobně. Svým malým proslovem
a zdravicí pozdravili všechny přítomné. V tónu charlestonu vystoupily seniorky novým tancem a zvládly
jej dokonale. Anna Hubáčková přišla tanečnicím
osobně poděkovat a zároveň seniorky pozvat na menší mezinárodní setkání seniorů, které bude v Ratíš-
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kovicích. Poděkování pro ředitelku spolkového domu Janě Koplíkové za vstřícnost a hlavně za zjednodušení
nové hudební jednotky. V neposlední řadě poděkování patří paní Heleně Vybíralové za krásné odpoledne
a zvládnutí všech nástrah při zajišťování zdárného průběhu celého programu. Děkují senioři.
Růžena Šeďová

PIWI

V

e čtvrtek 3. 2. 2020 večer
se v malém sále Spolkového
domu uskutečnila přednáška Ing.
Radka Sotoláře Ph.D. z lednické
vinohradnické fakulty Mendlovy
univerzity Brno, a to na téma
„Novější PIWI odrůdy a české novošlechtění“. Na třicet
ratíškovických vinohradníků a vinařů se seznámilo
s novými odrůdami révy vinné, které jsou odolnější vůči
plísním a houbám. Přednáška byla o to zajímavější, že
se o daných odrůdách nejen
hovořilo, ale se i koštovaly.
Byly zde k ochutnání i nové
české odrůdy, které nemají
ještě ani jméno. Sortiment

vín novošlechtěnců byl doplněn
i o vína ratíškovická, která tak
prošla před připravovaným dubnovým koštem prvním neformálním testem.
Radim Šťastný

Žehnání mladých vín
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Obecní ples

72. Krojový ples
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26. Dětský krojový ples

CM Malena

N

a konci roku jsme opět zahráli na akci Koledování u jesliček, které se konalo 26. prosince v místním kostele. Nejprve jsme doprovodili Zpěváčky
a Rozmarýnek, poté zazněly v našem samostatném
podání dvě moravské a jedna česká koleda. Kostel
byl zaplněn do posledního místa a my jsme se snažili naší hrou a zpěvem ujistit posluchače o původní
podstatě Vánoc koledou „Přišlo jsi k nám Jezulátko".
Po Novém roce jsme přijali pozvání zahrát Trojkráľový koncert na Slovensku v obci Šajdíkove Humence, kam nás
pozvala moje kolegyně ze ZUŠ Laura Tománková, která
koncert pořádala. Vystřídalo se zde několik sólistů na nejrůznější nástroje a jako zlatý hřeb koncertu jsme vystoupili my. Repertoár byl stejný jako u nás v kostele. Přestože
v této obci cimbálovou muziku nemají, moc jsme se jim líbili. Na cimbál s námi hostovala Michaela Svorová z Dubňan.
V závěru dostal každý účinkující prskavku do ruky, zhasla světla a celým chrámem zněla slovensky koleda Tichá
noc, svätá noc. Bylo to velmi krásné a dojemné! Pro příště
si naučíme i text slovenské verze. Po koncertě následovalo
příjemné občerstvení v hasičárně s místním veselým hasičským sborem.
Strana 14
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Na konci ledna opět proběhl
Dětský krojový ples v Ratíškovicích, kde jsme už
poněkolikáté zahráli spolu
s místní DH Veselá muzika.
Hráli jsme jak samostatně, tak doprovod Zpěváčků
a Rozmarýnku. Na kontru
s námi hostovali dva muzikanti ze spřátelené CM
Lúka (Hovorany + Čejč) Vojta Kučera a Tomáš Slabý.
Akce se vydařila a radost
měli i výherci tomboly!
Týden poté jsme již 4. rokem opět s DH Veselá muzika odehráli Dětský krojový ples v Žádovicích. Kontru vypomohli
kontráši z CM Lúka. A na pár písniček se k nám přidal náš
věrný fanoušek, malý houslista Zbyněček.

Smyčcové oddělení
ZUŠ Dubňany

J

elikož těsně před Vánoci onemocnělo 6 žáků, museli
jsme pravidelný vánoční koncert smyčcového oddělení
zrušit. Po svátcích zcela vyzdravení žáci začali opět trénovat své skladby, takže 23. ledna se v naší učebně nad knihovnou uskutečnil pololetní koncert, kterého se zúčastnili houslisti už v plném počtu. Klavírních korepeticí
se ujala kolegyně Laura Tománková.
Na konci ledna žáci dostali výpis vysvědčení za 1. pololetí, který jsme si rozdali v příjemném prostředí café
U Kordulky. 							
		
Marie Ostřížková, učitelka ZUŠ

HISTORIE

P

řed sto lety, tedy v roce 1920,
se v Ratíškovicích narodilo
59 dětí. Patřila mezi ně i Božena
Kadlčíková, která se v roce 1943
provdala za Michala Příkaského,
a tím získala přezdívku „zahradníkova“. V únoru přišla na svět
Apolena Kotásková. Otec není
při narození uveden, ale o necelé dva roky se s její matkou oženil a v ten samý den prohlašuje,
že „tuto Apolenu uznávám za své
dítě a žádám, abych jako její otec
byl zde zapsán.“ Anděle Dobešové
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

Ratíškovice před sto lety
1920
se narodil syn František, jeho otec
Jindřich byl „t.č. v Americe, Spoj
Státy“ a kmotrou byla chlapci při
křtu „svobodná dělnice Rosina
Kordula“. Protože neuměla psát,
nakreslila tři křížky a její jméno
dopsal farář Josef Celý. Ratiškovskému malíři Václavu Pouchovi
se narodil syn Jaroslav Josef a ve
„špitale“ (obecním chudobinci)
přišel na svět syn obecního pas-

týře Jakuba Koplíka Vojtěch. Na
„dole petrolejovém“ se „vrtacímu
mistru na petrolej“ Vojtěchu Kocurovi a Marii r. Piotrovski narodil
syn Stanislav František Zikmund.
Jiřímu Tomanovi, který byl stolařem „t.č. ve Falknově“ v okrese Děčín, se narodil syn Jiří a obuvníkovi Františku Neduchalovi dcera
Anna. Domkaři Tomáši Nesvadbovi a jeho manželce Marii, kteří byli
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oddáni v roce 1912 v Binghamtonu v USA „v kostele slovanské farní osady sv. Cyrila a Metoděje“ se
narodila dvojčata Vavřin a Marie,
chlapeček však po několika dnech
zemřel. Kovářskému pomocníku
Antonínu Voříškovi se narodil syn
František a krejčímu Bedřichu
Kotenovi syn Vojtěch, který pak
v dospělosti pokračoval v otcově
povolání. Koláři Metodovi Měchurovi se narodila dvojčata Metod
a Kristina, děvčátko ale za týden
zemřelo. Tesaři Josefu Koplovi se
narodil syn Antonín a hajnému
Františku Tomanovi syn František, který podle povolání otce nosí
po celý život přezdívku „hajných“.
Zemřelo 34 osob, z toho 16 dětí
do jednoho roku věku, většinou
na „střevní katarh“ nebo „vrozenou slabosť“. Některé z nich přežily jenom pár hodin po porodu.
26. prosince na krvácení při porodu zemřela ve věku 38 let Františka Vacenovská, farář Josef
Celý zapsal poznámku „zemřela
náhle, kněz nebyl přivolán.“ Dcera, pokřtěná po matce Františka,
zemřela o rok později na „katarh
[zánět] průdušek“. Jako nejstarší
roku 1920 zemřel na rakovinu žaludku 63letý Ignác Koplík.
V tomto roce bylo uzavřeno třicet sňatků. Mimo jiné malíř pokojů František Toman si vzal za
ženu služebnou Marii Lindnerovou; na dovolené byl domobranec
6. setniny železničního pluku Jan
Vacenovský, který se v lednu oženil se služebnou Annu Zbořilovou.
Kovář Jan Valkovič si vzal Růženu Příkaskou a Marie Dekařová
se provdala za Antonína Jaretze,
kočího z Cahnova v dnešním Dolním Rakousku nedaleko soutoku
řeky Moravy a Dyje. Ženil se provazník František Zatloukal a také
Antonín Smýkal, „kovářský dělník
v Písečném dvoře“ v Hodoníně.
Protože mu bylo 19 let, musel od
svého otce, kováře na Písečném,
dostat povolení, potvrzené dvěma
přítomnými svědky. Dceru ratíškovického obchodníka Antonína
Hrabince Johanu si v květnu bral
za manželku „vrtní mistr na petrolej“ Jakub Schäffer. Protože byl
rozený roku 1897 v Harracholině,
potřeboval ke sňatku „osvědčení
od Polského konsulátu v Praze,….
že proti uzavření sňatku…nejsou
známy žádné zákonité překážky.“
Strana 16

7. srpna se provdala druhá obchodníkova dcera Anna za řezníka Jana Chludila z Dubňan, který byl „domobranec desátník při
slováckém praporu 27 pěšího pluku v Tormoši u Nitry“ a ke sňatku
potřeboval „povolení velitelství čs.
pěšího pluku v Zlatých Moravcích
a čs. duchovní posádkové správy.“
Vdávala se švadlena Štěpánka Nováková, rozená v Čelechovicích,
a svědkem jí byl ratíškovický revírník Antonín Kögel. V červenci
si 70tiletý vdovec a „výminkář“
Vavřinec Chludil vzal za manželku 62letou vdovu, domkařku
Františku Blahovou.
5. února 1920 bylo v „obdeníku československé strany sociálně-demokratické“ Slovácko
otištěno blahopřání ke sňatku:
„Na še m u m i l é m u s o u d r uh ov i
Františku Vlasákovi a jeho vyvolené družce Terezce Bláhové. Milujte se jak dva holoubkové, stůjtež s námi za idee nové, budiž
s Vámi ničen otrokářský barbar,
ku šťastnému žití voláme Vám: Na
zdar!. D[ělnická].T[ělovýchovná].
J[ednota]. v Ratiškovicích.“
V roce 1920 byl u kostela postaven a posvěcen pomník na památku „ zdejších ve světové válce
padlých vojínů“ se slibem, že „každoročně tu prvou neděli po svátku
sv. Cyrilla a Methoděje bude slavná mše sv. za ony padlé a odpoledne dušičková pobožnosť u pomníku. Pomník posvěcen 11./VII.“
O jeho postavení se velkou měrou
přičinili členové sdružení Venkovské Omladiny.
V lednu toho roku byla okresní
školní radou Jednotě Orla a Dělnické tělovýchovné jednotě propůjčena jedna třída v nové škole
(dnešní Škole pohody) jako tělocvična. Od května do června byl
proveden soupis osevních ploch
(veškeré orné půdy bylo u nás
v té době 529 ha 59 a) a sčítalo se
také stromoví na katastru obce.
Úroda na pozemcích byla vysoká,
ale na trhu pořád platily vysoké
ceny jako po válce, zákonem daným maximem se nikdo neřídil.
O prázdninách sepsaly a ocenily
úřady majetek občanů. Účelem
bylo „předepsání dávky z majetku
a přírůstku na majetku.“ Podle zápisu ve farní kronice byla v okolí
obce zastavena těžba nafty, „ač
pramen je vydatný, petrolej čistý“.

Důvody tohoto kroku těžební vídeňská firma OPIAG nezveřejnila.
Zápisy z jednání obecní rady
v tomto roce se nedochovaly.
V Knize nájmů a knize Příjmů do
obecního rozpočtu však můžeme
vyčíst některé z příjmů do obecní
pokladny. Obec měla zisk ze „záhonů se stonkama u Soboněk“,
prodávala trávu ve „slepém járku
u Rúdníčku“ a na „Trávníkách“,
pronajímala meze na obecních
pozemcích, umožňovala hrabání
listí a jehličí v obecním lese. Pronájem platili ratíškovičtí z pozemků v „Hustém trní“, v „Hrbově“, „na
Drahách“ a na „Roztrhánkách“.
Využívány byly „pasuňky nad Vrbkami“ a „pasuňky za Petrolínkou“.
Příjmy obec získala za „prodané
březové proutí metlařům“, platila
se také „dávka ze zábav“ a „nájem
z petrolinky“.
Do „povšechných správních výdajů“ obecní úřad zahrnul mimo
jiné peníze, zaplacené za „4 L petroleje pro kancelář“, za lampu
a „uhel z Milotic“. Stolař Jiří Toman
dostal zaplaceno 180 K za „správu
dveří ke skříni“, Jan Příkaský 66
K za „dovoz uhlí 11 q“ a Jan Křižka
20 K „za správu bubna“. Mzdu dostal také hotař (hlídač polí) Blaha,
ponocný František Hnilica a obecní strážník Martin Macek. Stolaři
Jungmannovi zaplatili za „opravu
oken v ob. hostinci“, Ehrlichovi za
„3 dni dělání otýpek“, Dekařovi za
„tesařskou práci u has. skladiště“
a Josefu Tomanovi za „dovezení
dubů v Rudníku“. Obec zakoupila 60.000 borových sazenic a od
„Klučky ze Bzence 40 dkg borového semene.“ Hnilicovi zaplatila obec „za natahování varhan“
a služné bylo vyplaceno „Kundratovi zvonařovi“.
V 60. letech 19. století byla zákonem zavedena povinnost obcí

PLÁN DOMU JULIE BĚLOCHOVÉ
Z R. 1920
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POMNÍK U KOSTELA

pečovat o chudé a nemajetné lidi
s domovským právem v dané obci.
V Ratíškovicích stál chudobinec
zvaný „špital“ v místě dnešního
domu Macků čp. 290 v ul. Za poštou. Obec tu v tomto roce zaplatila
útraty za „opravu putynky“, „pokryvači za pokrytí špitálu a šopy“
a zakoupila „modrou barvu na malov. špitálu“. Mezi vydáními jsou
uvedeny i částky na „chudinskou
podporu“, 20 K stál „Koplové chud.
pohřeb“ a 100 K stála „zemřelé almužnici truhla“.
Jsou zapsána i „vydání býčí“
za chov obecních býků. Je mezi
nimi zahrnuta „moučná dávka za
opatrovníka býků“, 62 K stálo 50
kg soli a z rohateckého nádraží se
musely dovést řepné řízky na krmení.
Mezi „náklady na silnice a cesty“ je zapsána „oprava mostku
u kostela“, oprava „cest v dědině“,
cest „u Včelína“, „most v dědině
a cesty k Mistřínu“. Opravil se
také rybníček „Prádlo“ (u Járku
v místě dnešního parkoviště v ul.
Ulička) a „most k Rudníku….cesta
pod náklem a na příhoně.“
17. listopadu zemřel starosta
František Nedůchal „po 1½ roce
úřadování“. Podle obdeníku Slovácko byl „první soc.-dem. starosta ratiškovský. Soudr. Neduchal,
horlivý stoupenec naší strany, byl
tichým, klidným, leč obětavým pracovníkem, jehož slovo bylo vždy na
svém místě. Naše hnutí v Ratiškovicích a okolí ztrácí v něm soudruha poctivého.“ Na jeho místo byl

„zvolen klubem obecních starších
strany soc.-dem. soudr. Pavel Zemek, kterýžto složil již starostenský slib… Na místo radního zvolen
soudruh Kordula Martin. Pracujte
ke blahu obce a hlavně těch, kteří
Vás důvěrou poctili. Zdar Vaší práci!“
6. března 1920 se vrátil po
čtyřletém zajetí zpět do Ratíškovic
zdejší učitel a legionář František
Šelepa. „V pondělí na to měl zajímavou přednášku o svých dojmech
a zkušenostech z Ruska.“ Na své
původní působiště se v červenci
vrátil také učitel a kronikář Jan
Mikl. Jak sám pak píše v kronice,
někteří občané, „jsouce poštváni
proti mé osobě, vyvinuli čilou agitaci i na okres. škol. výbor poslali
nesprávné udání se žádostí, abych
se do Ratíškovic nedostal… Pro
naprostý nedostatek bytů v obci,
povolila mně míst. šk. rada prázdnou třídu k obývání v nové škole
[dnešní Škola pohody], ovšem jen
zatimně, kterážto zatimnost trvala
přes 3 léta.“ Učitel bydlel ve třídě
a „kabinet na kuchyni přeměněn“.
Do školy chodili ve šk. roce
1920/21 194 chlapci a 184 děvčata. Tři třídy byly v nové a tři
ve staré školní budově. 28. října
1920 byl Dětský den a oslavy druhého výročí samostatné republiky
a v listopadu „koná se slavnost
250letého výročí úmrtí J. A. Komenského“.
Zápisy jak ve školní, tak ve
farní a obecní kronice jsou velmi skoupé na záznamy událostí

tohoto roku, ovšem ze školních
matrik můžeme vyčíst složení
obyvatelstva v naší obci. Většina
dětí byla z rolnických rodin, bydlel tu ale listonoš Vincenc Dobiáš,
učitel Bohumil Černohlávek, hostinský Josef Klimeš, stolař František Jungmann, obuvník Josef
Toman, zámečník Theodor Pfister,
obchodník Antonín Hebron, tesař
František Vlasák, holič Ludvík
Křížek, hostinský Jan Růžička,
hajný František Toman, pekař
Jan Křížek, kovář František Hnilica, obuvník František Mináříček, tesař Josef Kopl, poštmistr
František Polišenský, kolář Methoděj Měchura. Své děti posílal
do školy důlní dozorce František
Slezar, hostinská Anastazie Hrabincová, obchodník Eduard Křížek, hajný Antonín Dekař, tesař
Antonín Dekař, kovář Ferdinand
Malář, obecní pastýř Jakub Koplík, tesaři Antonín Ingr a Martin
Ehrlich, cestář František Blaha,
obchodník Josef Ivan, hostinský
Josef Klimeš, železniční zřízenci
Jakub Kovářík a Methoděj Lokaj,
zedník Vincenc Šlahůnek, horník
Chrč Petr, na Petrolínce pracoval
jako kovář Fridolín Kühne a vrtací
mistr Vojtěch Kocur. Do naší školy
chodily i děti mlynáře Karla Doležala z Rúdníka, který patří katastrálně do Vacenovic.
Irena Bařinová

VRTULE ZA VČELÍNEM

www.spolkovydumratiskovice.com
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Boží muka Panny Marie
Sedmibolestné

V

prosincovém čísle Ratíškovického Zvonu psal Václav Koplík o Božích mukách Panny Marie
Sedmibolestné na pomezí ratíškovického a vacenovického katastru
a klade otázku, zda byla posvěcena. „Kaplička“ byla postavena po
I. sv. válce a zbudovat ji nechal
Jan Příkaský z čp. 27.
Narodil se v roce 1876 v Dubňanech, jeho manželkou byla Magdalena roz. Foltýnová (r. 1875),
vdova po Janu Zemánkovi (r.
1875). Po jejich sňatku 19. ledna 1904 se jim narodilo pět dětí
– Jan (r. 1905), Růžena (r. 1908),
Josef (r. 1909), František (r. 1911)
a Petr (r. 1906). Společně vychovávali také dvě dcery z Magdalenina prvního manželství - Annu
Zemánkovou (r. 1899) a Marii
Zemánkovou (rozená 1901
„posthuma“, tedy jako pohrobek dva měsíce po smrti
svého otce Jana Zemánka,
jenž zemřel na mrtvici). Po
válce s nimi žila v domě
také jeho tchýně Františka Foltýnová r. Tomanová
(r. 1855).
Podle vojenského Kmenového listu byl Jan Příkaský
odveden do války 8. dubna
1915 a už od 15. dubna bojoval na frontě jako pěšák.
V nové republice pak byl
1. listopadu 1919 přeřazen
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jako aktivní záložník do I. náhradní setniny Československého pěšího pluku č. 3, evidované čs. okresním velitelstvím č. 25 v Kroměříži.
Podle osobních spisů pak byl od
15. prosince 1920 „pokladan za
neodved[eného] a prop[uštěn]. ze
svazku voj[enského]“.
Kapličku u cesty do Vacenovic
nechal postavit po svém návratu
domů pravděpodobně jako poděkování za přežití válečných útrap.
V té době stála přibližně na konci
dnešního mokřadu ratiškovského
Járku u drůbežárny na levé straně cesty ve směru na Vacenovice.
Takto je také zaznačena i na topografické mapě z roku 1952.
V červenci roku 1951 ratíškovický administrátor Miloslav
Kunc „v nejhlubší úctě“ prosí „nejdůstojnější biskupskou Konsistoř“
v Brně o její posvěcení. Podle jeho
slov „Boží muka, farníky zvaná
´kaplička´, dosud posvěcena nebyla, ačkoliv je dávným přáním nejen
jejího zbudovatele, ale celé rodiny
Příkaských a ostatních zdejších
farníků, aby se tak stalo.“ Ke své
žádosti přiložil před svědky sepsané potvrzení rodiny Příkaských,
ve kterém se zavazují, že „jak my,
tak naši potomci se budeme vždy
pečlivě starat o údržbu a vždy dobrý stav Boží muky s obrazem Bolestné Panny Marie kterou v době
po prvé světové válce na pozemku
patřícím obci Vacenovice zbudoval
náš otec Jan Příkaský, t.č výměnkář…. Tento svůj závazek nikdy
ani my, ani naši potomci, nezmě-

níme a nezrušíme.“ Podepsán je
Josef Příkaský se svojí manželkou
Anastázií r. Nesvadbovou. Svědky
byli sourozenci Jan Příkaský z čp.
34 a Petr Příkaský z čp. 49.
Protože se kaplička nacházela
na katastrálním území Vacenovic,
tehdejší předseda MNV (Místního
národního výboru) této obce Antonín Hajný souhlasí s jejím posvěcením a „nemá žádných námitek,
aby trvale zůstala na nynějším
místě.“ Ujišťuje také, že „nebude nikdy odstraněna s místa, na
němž byla zbudována.“ Své svolení k posvěcení dal i vacenovický
farář P. Rudolf Matěna.
Na základě prosby a přiložených dokumentů biskupská konsistoř v Brně 22. 7. 1951 povoluje, „aby p. administrátor Miloslav
Kunc mohl slavně posvětiti Boží
muku rodiny Příkaských.“ Podle
jejích pokynů má být svěcení poznačeno ve farní kronice. Originály všech dokumentů k povolení
byly zaslány 5. srpna 1951 „nejdůstojnější biskupské Konsistoři
v Brně“ a v současnosti jsou uloženy společně s žádostí v Diecézním archivu Biskupství brněnského v Rajhradě. Zápis o samotném
posvěcení však není.
Kaplička byla později zbořena
pravděpodobně při stavbě silnice
a melioracích přilehlých pozemků v šedesátých letech. V obecní
kronice Vacenovic je pouze zápis
z roku 1952 o vybudování nové silnice Ratíškovice - Vacenovice, která „byla dobrovolnými brigadami
občanů rozšiřena prohloubena a navezena škvárami
z kyjovské sklárny a z dolu
Tomáš v Ratiškovicích a válcem silničním urovnána.“
Protože šedesátá léta byla
hodně vyhrocena politicky,
záznam o asfaltování silnice a případném odstranění
kapličky z těchto let v kronice není žádný.
Jak psal Václav Koplík,
o její postavení na dnešním
místě, tedy na pravé straně silnice na ratíškovickém
katastru, se postaral roku
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1969 Jan Šupálek. Ten ve svém
proslovu při první pobožnosti prosí farníky, „aby jste ji [Pannu Marii Sedmibolestnou] zde uctili, svými modlitbami a sv. růžencem, aby
i nadále držela nad vámi, a nad
celým světem, svoji ruku ochranou,
aby vyprosila naší vlasti, hodně
kněží na vinici Páně… Kdo kolem
této kapličky šel, snad se zbožně
pokloníl.“
Nedochoval se žádný záznam
o skutečném posvěcení kapličky
ať už z roku 1951 nebo 1969. Zápis není ve farní či obecní kronice
Ratíškovic, ani v kronice farnosti,
nebo obce Vacenovice. Není uloženo případné potvrzení svěcení ani

na biskupské konsistoři v Brně
či jejím archivu v Rajhradě, ani
v archivech olomouckého arcibiskupství v Olomouci či Opavě.
Vzhledem k tomu, že nešlo o žádnou významnou církevní stavbu,
vacenovický duchovní správce
o souhlas s posvěcením ani nemusel žádat. Obecně je také u drobných církevních staveb, které navíc vznikly v době komunismu,
velmi obtížné nějaké dokumenty
vypátrat.
Je však možné, že žádné „oficiální“ svěcení vůbec neproběhlo,
protože podle slov vacenovického
faráře P. Jiřího Doležela mohla
„kaplička“ získat své požehnání

už tím, že by u ní byla sloužena
mše.
Bohužel se mi v Ratíškovicích
nepodařilo najít pamětníka, který
by si na případnou mši vzpomněl.
Žádný takový není ani ve Vacenovicích, kde mi s hledáním pomohla
„stařenka Marijánka“ Šimečková.
Pouze vnuk budovatele Antonín
Příkaský (r. 1943) si pamatuje, že
se tu konávaly pobožnosti, u kterých býval někdy přítomen i farář.
Takže „kaplička“ třeba na své posvěcení pořád čeká…
Jan Příkaský z domu čp. 27 zemřel 18. listopadu 1956 v požehnaném věku 80 let.
Irena Bařinová

Kutání a dolování

P

ěkné kulaté jubileum dobývání
nejmladšího uhlí, lignitu, na
svém katastru si mohlo připomenout město Hodonín. Podle záznamů a zápisů i zdigitalizovaných
důlních map 21. října roku 1869
požádal Bartoloměj Fafschamps
o propůjčení pozemku v lokalitě Hrubá louka za účelem těžby
hnědého uhlí. Báňský hejtman
Gustav Adolf Wehrl v Olomouci
také 19. listopadu 1869 toto povolení vydal. Jednalo se o důlní pole
mezi Ratíškovicemi a Pánovem
Hrubou loukou.
Auspitzův rohateck ý cukrovar tehdy těžil (podle důlní mapy
z roku 1869) na hodonínském katastru pod hlavičkou Bartoloměj
Fafschamps v dolov ých polích
Josefine, Helena, Karolina, Josefi
a Judita do let 1876/1884. V mapě
dolu Judita je zapsáno: Původně Bart. Fafschsmps, pak (Karel)
Hahn - Beeler, od r. 1872 Rohatecký cukrovar, jenž zrušil důl v r.
1876.
Zajímavý je ovšem údaj na mapě
dolu Vlasta patřících Slovenským
akciovým cihelnám, z roku 1927,
kde v těsné blízkosti katastrálních
hranic Ratíškovice - Hodonín je
zaznamenána jednoduchá dolová
míra "Theresia" dolového pole Milost Boží (Gnade - Gottes), patřící firmě Rud. Kolisch Erben Sam.
Reich. Tam je zanesena s údajem
17. října 1853. Takže ta historie
hornictví v Hodoníně se o šestnáct
let posouvá a mělo by to být 166
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let těžby lignitu na hodonínském
katastru.
Ta identifikace, pro koho se
vlastně těžilo, je hodně složitá, protože spousta fabrik, dílen
a živností je pokrevně i kapitálově
propletená a pospojovaná. Figurují v ní bratři Adolf a Ignác Leopold
Redlichovi jako odběratelé energetické suroviny od roku 1870 pro
cihelnu a od roku 1886 pro cukrovar, celá familie koryčanských
rodák ů Kolischů, jejich švagr
Gmeyner, jenž byl mimo jiné i akcionářem železniční trati Hodonín
- Holíč i třeba majitel kyjovských
skláren Samuel Reich.
Nevím, je-li to osud či souhra
náhod, ale faktem je, že tento spolupodílník na dolování v dolovém
poli Milosti Boží (Gnade-Gottes)
Samuel Reich byl i majitel skláren
Karolinka (hutě Caroline) v Novém
Hrozenkově, kde bylo později zbudováno pro tehdejší JML hornické
rekreační zařízení Vranča, na které jezdívali na výměnu i horníci
z tehdejšího NDR.
Příznačné pro historické důlní mapy je, že míry se zde udá-

vají v klaftrech. Jeden hornický
sáh, lechter, látro mělo hodnotu
1,91797 metru. Jáchymovské látro byla vlastně výška, na níž mohl
dosáhnout horník perlíkem. Málokdo také ví, že důlní míra byl
pravoúhelník o ploše 45 116 m2,
jehož kratší strana bývala 56 kl.
a delší 224 klaftrů. Od roku 1819
byla stanovena i hloubka a to 100
kl., což je asi 190 m. Povolení na
dobývání nerostů se dávala obvykle na dvě důlní míry. A dolové
pole tvořilo několik důlních mír
vedle sebe. Takže ta „Theresia" je
jakousi výjimkou, protože se jedná o jednoduchou důlní míru.
S přihlédnutím na Vlastivědu
Moravskou, která Hodonín do šedesátých let 19. století popisuje
jako rolnické město, kryté slámou
(asi došky) bez většího průmyslu,
se nabízí jako jedna z mála možností možnost dodávání lignitu do
parních lokomotiv na Severní Ferdinandově dráze? Nebo se najdou
doklady o nějakém jiném využití
lignitu, protože domácnosti toho
asi tolik nepotřebovaly. A také pokud se snad lignit dopravoval až
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do kyjovských skláren, asi to moc
rentabilní nebylo? Nebo bylo, oni
tehdejší podnikatelé si to uměli velice dobře spočítat. Vyvstává ovšem jedna otázka a to, kdo
tam tehdy vlastně těžil! Myšleno
fyzicky. Odkud byli horníci? Byli
z blízkých Ratíškovic? Hodonín je
přece jen dost vzdálený. Do Dubňan to je také dálka a horníci jsou
v ratíškovické matrice až kolem

roku 1870 na kolonce Adolf, která byla na vrchu Náklo. V matrice
je první údaj ze 6.3.1850, kdy se
v kolonii Na drahách Ratíškovice
č.p. 210 narodila Clotilda Frölichová. U jejího otce je uvedeno
zaměstnání oberhäjer. Zajímavé
možná je, že další sourozenci mají
u tatínka zapsáno štajger. Což byl
takový vedoucí směny. Stejnou
funkci má uvedenou i otec Rudol-

fa Žižlavského Anton v roce 1883.
Zatím první objevený horník
v matrice je Josef Nenička jakožto svědek na svatbě Franze Jäžka
(Ježka) v tom samém roce.
Jen pro pořádek dodávám, že
dalším dolem na hodonínském
katastru byl v půlce padesátých
let Důl Osvobození, jehož sídlo
bylo udáváno z politických důvodů v Ratíškovicích.
Vašek Koplík

Modrý pavilon osiřel

N

ejspíš jen pamětníci si pamatují můj příspěvek otištěný
před deseti lety ve Zvonu. Tehdy
se tam vzpomínalo na různá seskupení tvořená mladými lidmi
po čas německé okupace a těsně
po ukončení II. světové války. Asi
nejznámější z nich byl Modrý pavilon. V uplynulých týdnech jsme
doprovodili na poslední cestě zbývající tři členy tohoto seskupení.
Bernarda „Bertu" Příkaského, Isidora "Dorka" Zemánka a „Súseda"
Josefa Foltýna.
Základna Modrého pavilonu
byla na podkrovce keramické dílny Karla Němce. Ten také zhotovil
pro tento spolek i erb, na němž byly
znázorněny profese členů. Najdeme zde symbol strojařů ozubené

kolo. Zástupci tohoto řemesla byli
například Petr Slezar „Jestřáb",
Isidor Zemánek, Tomáš Šupa „Talér" a Josef Chludil „Pepek". Hrnčíře zastupoval Karel Němec ml.
Včelaře Petr Kadlčík. Zemědělce
Oldřich Kadlčík. Krejčí Josef Foltýn. Byl tam i symbol horníků
a někteří uvádějí ševce namísto
krejčího. Bohužel dochovaná fotografie není už moc kvalitní a pamětníci také se nám mění už jen
ve vzpomínku. Možná se časem
někde nějaký důkaz objeví a bude
ten znak i identifikování přesnější.
Co se ale podařilo, je text písně,
podle něhož se spolek pojmenoval.
Autorem melodie z roku 1932
je uváděn José Armándola. To je
pseudonym, pod kterým komponoval německý sklad a t e l a k l av í r i st a
Wilhelm August Lautensch l ä ger. Tento
plodný autor se podepisoval pod texty
i dalšími exotickými
jmény jako Edwin
Haller, Udo Türner,
James Wanson či
A. Nippon. U textu
je uveden Petronius
a pro mne je zatím
neznámý. Píseň vyšla
na několika gramofo-

nebezpečná

P

ři procházkách v Dúbravě se
můžeme setkat s rostlinami,
které mohou obsahovat antinutriční látky. Ty zhoršují vstřebávání a využitelnost živin a tímto
se dlouhodobě podílejí na absen-
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ci některých pro život důležitých
prvků. Jiné mají i toxické vlastnosti, které mohou způsobit velmi
vážné zdravotní problémy. Někdy
bohužel i úmrtí. Určitým parado-

nových deskách, naposledy ji na
CD nahrála v roce 1998 dechová
hudba Zdounečanka, vítěz Zlaté
křídlovky pro rok 1984.
Text této Andaluské serenády
či tanga habanera, jak je na titulcích uvedeno, je tento:
Plá hvězdami obloha celá
a země již ztichla ztmělá
jen písnička nedoznělá
kdes večerní bloudí tmou.
Již v modravý závoj se halí
náš pavilon lásky malý
a zdraví nás v dáli
náš domek malý písní
svou vábivou.
Jen dokud jsme mládi v lásce
nám kyne štěstí
nuž mějme se rádi kdoví,
co zítřek věstí.
Co dnešní den dá ti, to zítřek zhatí, zůstaneš sám
však tato noc, seňoro,
patří jen hvězdám a jen nám.
Jen dokud jsme mládi,
v lásce nám kyne štěstí
my měli se rádi
osud však jinak věstí.
Co dnešní den dá ti,
o zítřek nám zas zhatí
pak jen vzpomínka zbyla
a pavilon zůstal tam sám.
Václav Koplík

xem je fakt, že pokud jsou (tyto
látky) podávány v nejnepatrnějších dávkách, i ty nejvíc škodlivé
mohou léčit choroby. I z těchto důvodů patří léčba přírodními produkty do rukou znalých a zkušených odborníků.
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Bez chebdí
Je velice podobný bezu černému
(kozičky, hural) je to však bylina
a nepříjemně zapáchá. Roste na
pasekách, na pokraji lesa a v křovinách. Působí dráždivě ke zvracení. Ve větších dávkách vyvolává
závratě, dávení a průjmy. U dětí
došlo po požití plodů k smrtelným
otravám.
Blín černý
Roste na rumištích a u cest zejména v teplejších oblastech na
slunných a suchých stanovištích
v písčité půdě. Patřil mezi posvátné rostliny pohanských Germánů
a podle jejich zvyků musel být kořen blínu vyhrabán nahou pannou. Ti jej přidávali do piva či medoviny nebo byl používán jako jed.
Bolehlav plamatý
V ČR roste v teplých nížinách
(do 600 m n m.) podél cest, v příkopech a na březích vodních toků.
V antice byl součástí jedů, které se
používaly k popravám nebo mezi
traviči. Vstřebává se i přes pokožku a otravy způsobuje i vonění ke
květům.
Břečťan popínavý
Popínavá vytrvalá rostlina, jejíž
plody jsou tmavě modré nebo černé bobule, které vydrží na rostlině
až do jara. Bobule jsou pro člověka jedovaté, vyvolávají silné průjmy a při požití většího množství
mohou ohrozit člověka na životě.
Pro ptáky však nejsou jedovaté.
Citliví jedinci mohou reagovat podrážděním už na dotyk rostliny.
Čemeřice černá
Běžně se pěstuje na zahrádkách, v republice tu a tam zplaňuje. Celá rostlina je prudce jedovatá.
Dřišťál dráč
Byl v minulosti (od roku 1939
v důsledku vládního nařízení)
téměř vyhuben. Roste na pokraji
lesů a křovin v chudých půdách.
Téměř celá rostlina vyjma zralých
plodů obsahuje alkaloidy. Požívat
drogu by neměly v žádném případě děti, těhotné a kojící ženy. Zralé

ŠKOLSTVÍ

C

elou zimu jsme marně čekali na pořádnou kopu sněhu
a pořád nic. Jakoby se paní Zimě
letos do toho sněžení moc nechtělo. Boby, lopaty a sáně smutnily
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plody jsou bez obav použivatelné
a vyráběly se z nich džemy, marmelády a kompoty.
Durman obecný
(Panenská okurka, andělské
trumpety, vlčí jablka, maslák
i ježkova palice či čertova buřina
jsou jeho lidové názvy). Roste na
pokrajích lesů, hájů a na polích.
Celá rostlina je jedovatá a po požití hrozí smrt ze selhání srdce.
Dymnivka dutá
Roste ve světlých lesích, má 33
lidových názvů. Celá rostlina je
jedovatá. Obsahuje víc jak 20 alkaloidů a vyvolává stavy podobné
zánětu mozkových blan.
Hlaváček jarní
Nejen v Horkách, ale i v Dúbravě můžeme narazit v dubnu či
květnu na těžko přehlédnutelné
velké žluté květy. Byla popsána
řada otrav nesprávným dávkováním i s vražednými úmysly.
Janovec metlatý
Čilimník metlatý. Roste na pokrajích lesů a má asi 70 lidových
názvů. Celá rostlina je jedovatá, působí na ledviny a srdce, ale
otravy z něj jsou vzácné.
Kapraď samec
Roste v jehličnatých i smíšených lesích. Obsahuje látky jedovaté pro člověka, a i po vyléčení
otravy hrozí oslepnutí.
Konvalinka vonná
Roste ve světlých lesích, jedovaté jsou všechny části rostliny, tedy
i plody a dokonce i voda z vázy. Její
listí se používá ve farmakologii.
Lilek potměchuť
Roste na pokraji lesů. Po požití
bobulí se dostavují křeče v hrdle
a ústech, zvracení, průjmy a zvýšený tep.
Lýkovec vonný
Kriticky ohrožený druh rostoucí
ve světlých lesích je velmi prudce
jedovatý. Na kůži vyvolává záněty
a puchýře. Dříve se z rozdrcených
větví vyráběl jed, který rybám
způsoboval vnitřní krvácení.
Náprstník velkokvětý
Roste na prosluněných pase-

kách i světlých lesích (a je pěstován i jako okrasná rostlina).
Žvýkání listů způsobuje zánět
v ústech, nevolnost a zvracení.
V případě konzumace čaje nebo
většího množství listí, dochází
k poruchám zraku, srdečního rytmu a ke smrti.
Ocún jesenný
Roste na loukách i světlých pokrajích lesů. K otravě dojde i při
neopatrném bylinkaření. Obzvlášť
citlivé jsou děti. Všechny části
rostliny jsou až smrtelně jedovaté.
Podražec křovištní
Najdeme jej na pokrajích lesů
a ve světlých hájích. Při předávkování způsobuje zvracení, průjem,
zánět ledvin, zástavu dechu i srdce, případně potrat.
Posed bílý
Roste v křovinách a houštinách
a je to nebezpečné la xativ um
(projímadlo) a diurektikum (podporuje vylučování moči). Způsobuje podráždění žaludku, kolikové bolesti, vysoké horečky a krev
v moči.
Potměchuť
Roste ve vlhkých křovinách
a na pasekách. Po požití většího množství způsobuje rozrušení
červených krvinek.
Rulík zlomocný
Roste na mýtinách a při pokrajích lesů. Velká dávka může končit
smrtí z obrny dýchacího ústrojí.
Láká k jídlu obzvlášť děti.
Starček obyčejný
Roste na pasekách, je plevelem
v zemědělství. Patří mezi jaterní
jedy a k otravě může dojít i po požití mléka krav, které se pásly na
starčeku.
Vlaštovičník větší
Celá rostlina je jedovatá, roste
na pokraji lesů a může způsobit
kožní onemocnění, popřípadě poškodit oční rohovku.
Vratič obecný
Roste na pasekách, lesních lemech a světlinách. Ve vyšších
dávkách způsobuje závažné otravy i smrt.
Václav Koplík

Líná paní zima
na policích ve sklepě a sníh
jsme potkali tak akorát v pohádkách, písničkách, říkankách a na
papíře – tolik namalovaných sněhuláků, zimních krajin a stejně

nám sněhu nebylo dopřáno. Štěstí měl ten, kdo vyrazil s rodiči na
hory a sníh si užil tam, my ostatní
jsme si na zimní sporty alespoň
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hráli - vyzkoušeli jsme koulování papírovými koulemi, lyžování,
bruslení, dokonce i snowboard.
A i když toho sněhu nebylo, my už
pomalu začínáme vyhlížet jaro.
Těšíme se totiž, až vyzkoušíme
nové koloběžky, které nám věnoval
Městský úřad Hodonín, Odbor dopravy a přestupků v rámci Evropského týdne mobility, za což moc
děkujeme. V zimních měsících
jsme dále stihli nazdobit stromeček pro zvířátka v lese, zhlédnout
divadlo O perníkové chaloupce
nebo objevovat kouzlo ledu v našem zamrzlém jezírku na zahradě.
Na předškoláky čekal zimní
úkol v rámci „Recyklohraní aneb
ukliďme si svět“, což je školní

Když základka tančí
Dále Matěje Michenku (8.A), hrajícího na bubny skladbu Bohemian Rhapsody od skupiny Queen,
a celkem sedm tanečních skupin
VAMP Dance Studia z Ratíškovic
pod vedením Gabky Kulhavé (Koudelové). Na závěr jako velké finále
a v premiéře zatančilo polonézu
14 tanečních párů žáků 9.A třídy
s hostujícím žákem z 8.A, který
doplnil deváťáky na sudý počet.
Vzhledem k tomu, že na páteční večer bylo dobrovolné vstupné,
rozhodli se pořadatelé věnovat
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výtěžek 5.150 Kč z dobrovolného
vstupného dětskému hospici s názvem „Dům pro Julii“, který se nachází v Brně, ul. Ečerova 5. Hospic
pomáhá dětem, které zažily nebo
zažívají bolest, bezmoc a prázdnotu, jakou pociťuje rodič, který nemůže pomoci svému dítěti.
V sobotu 8. února v 19:30 hod.
zahájila svojí souvislou hudební disco produkcí DJ-ka Martina
Procházková z Rádia Haná v Olomouci 4. školní reprezentační ples
ZŠ a MŠ Ratíškovice. Znamenité

program, ve kterém děti získávají
znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Děti v průběhu roku
plní různé úkoly, ten zimní měl
název Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Po přečtení pohádky měly děti
vyhledat nejbližší červený kontejner v okolí a splnit úkol v podobě
pracovního listu. Po zaslání řešení
získá školka body, které pak může
vyměnit za různé odměny.
A co nás čeká dál? Rychle se
k nám blíží karneval, takže šikovné maminky, tatínkové, babičky
a samozřejmě děti – nejvyšší čas
začít vyrábět kostýmy a masky!
Jurová Jaroslava,
učitelka MŠ U Jezérka

pokračování
z titulní strany
renomé minulých plesů zapříčinilo vyprodání všech vstupenek
a výborná hudba zajistila, že ještě
ve 2:50 hod. (hudba přestala hrát
podle smlouvy ve tři ráno) byl taneční plac plný tancechtivých návštěvníků. O půl deváté zhlédli
návštěvníci opět skvěle provedenou polonézu a ve 24:00 se losovala tombola a rozdávaly výhry,
čítající 256 rozmanitých darů od
příznivců a přátel školy.
Skvělá akce se neobejde bez
skvělých lidí, kteří umí vzájemRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

ně spolupracovat na
společném cíli - udělat ples ještě lepší
než ten minulý. Jsem
velmi rád, že škola
takové nadšence má
a patří jim velký dík.
Takže asi příští rok
opět naviděnou na
tanečním parketě.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Fašaňková neděla s koštováním
Výsledky pomazánkového koštu

			
Děkujeme všem, kteří obohatili fašaňkovú nedělu svými vzorky pomazánek, vína a dary do tomboly.
Velké díky účinkujícím za předvedení tance Podšable a pochování basy.
Vedení MO KDU-ČSL a Orla Ratíškovice

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020
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ZŠ a MŠ Ratíškovice
je fakultní školou

K

aždá škola, ať základní, střední či vysoká, má svoji určitou
profilaci, tedy své specifické zaměření. Zaměřením ratíškovické
základní školy je naplňování primárního cíle základního vzdělávání dle školského zákona, a to „vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení“. K tomu škola potřebuje
kvalitní a motivované pedagogy,
kteří dokáží tyto cíle naplňovat,
a jedním z indikátorů kvality práce pedagogického sboru je získání statusu „Fakultní škola“. Titul
propůjčují fakulty vysokých škol
vybraným základním a středním
školám na základě různých doporučení, splnění přísných kritérií
a se zárukou komplexní a kvalitní
výuky.
Naše škola byla nominována
Ústavem pedagogickým věd (ÚPV)

Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně, s jejichž akademickými pracovníky ratíškovická základní škola několik let
úspěšně spolupracuje, což velmi
příznivě vyjádřil zástupce vedoucího ÚPV doc. Mgr. Jiří Zounek,
Ph.D., slovy: „Pane řediteli, vy jste
překvapený, že jste byli navržení?
To se trošku divím! :) Vždyť vaše
dosavadní spolupráce a podpora je
perfektní.“
Propůjčení titulu je stvrzeno
Dohodou o vzájemné spolupráci, kterou podepsali ve středu 5.
února 2020 ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice PhDr. Josef Hanák a děkan
FF MU v Brně prof. PhDr. Milan
Pol, CSc., a jež se škole propůjčuje vždy na období 3 let. Obsahem
Dohody je mimo jiné realizace pedagogických praxí pro studenty
učitelství, výzkumná činnost akademických pracovníků a studentů

FF MU vedoucí ke zkvalitnění vyučovacích metod a forem práce na
konkrétní škole, celoživotní vzdělávání stávajících učitelů ZŠ a MŠ,
bezplatné konzultace s vysokoškolskými pracovníky, nabídka
akcí FF MU (exkurze, přednášky,
semináře) pro učitele ZŠ a MŠ, realizace a posuzování diplomových
prací studentů učitelství a též
podpora talentovaných žáků.
Získání titulu, jehož propůjčení
škole „nečekaně a neplánovaně“
iniciovalo a nabídlo přímo vedení
FF MU, je velmi potěšující, neboť
jeho udělením tak oceňuje náročnou a kvalitní práci pedagogů
Základní školy v Ratíškovicích
v rámci Jihomoravského kraje.

PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

SKAUTI

J

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

iž tradičně Junák Ratíškovice zformoval kuželkářské družstvo a účastní se celou zimu kuželkářských
mačů. Letos nás reprezentuje těchto 12 borců - členů KPS (Klub přátel skautingu)
Radim Antoš - Šakal
Petr Koplík - Petřák
Jan Vařák - Jeníček
Karel Mráka - Caramba - trenér
Michal Mráka - Hugo
Tomáš Pokoj - Puškin - aktivní hráč
Libor Toman - military vinař
Pavel Hnilica - Palis - kapitán mužstva
Michal Zdražil - Šmudla - aktivní hráč
Zbyněk Dobeš - Bob - trenér
Jiří Šimeček - Jirci
Martin Kotásek - nováček
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Místo
1
2
3
4
5
6
7
8

team			
GAMA OCEL		
HASIČI		
FAMILY		
SPK			
FEŠÁCI		
JUNÁCI		
ORELSKÉ		
JEDNOTA OREL

body 		
24		
18		
16		
12		
12		
8		
8		
4		

průměr
1527
1439
1403
1433
1414
1372
1368
1308

AKTUÁLNÍ STAV v době uzávěrky tohoto čísla Zvonu, to jest po 13. kole RKL ze 14, se nacházíme na
6. místě z osmi družstev.

Palis

Skautský ples ve stylu
COUNTRY 2020
13. Skautský ples ve stylu country proběhl v sobotu 1. 2. 2020 na
Spolkovém domě v Ratíškovicích.
Hrála kapela ŠU-FA z Kyjova, která hrála velice dobře, a to od 19
hod. až do půlnoci. Od půlnoci
jako loni - DISKOTÉKA a púšťači Bubo a Bob. Předtančení odd.
Trojka – velký úspěch, (retro
kostýmy), půlnoční překvapení
- Kloboučníci - vynikající nápad
i provedení. Samozřejmě jsme tradičně losovali vstupenky o chutné
ceny - letos 1. místo dort ve tvaru měšce zlaťáků – poděkování
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letí do Vracova Lence
Nevřivé. Nechyběl ani
již zavedený ESSMŮV
fotokoutek, který byl
letos plný nových rekvizit. Nezklamal ani
bratr Brk (84 let) z Tvrdonic, který letos ve spolupráci
s bratrem Mikrobem nachystali
na galerii velice pěknou výstavku
grafik a obrázků od grafika Ladislava Ruska „Šamana“. V tombole
letos 200 cen! Nejlepší kostýmy 1.
místo Kuli - jako Tequila, 2. a 3.
místo Stano a Ela (něco mezi indi-

ány a pračlověky). Moc děkujeme
všem návštěvníkům a sponzorům našeho vskutku vydařeného plesu.
Fotky a seznam sponzorů na
našich nástěnkách a našem webu:
www.junak-ratiskovice.cz
Palis
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PIŠKVORKY-áda 2020

P

roběhla řádně v sobotu 8. 2. 2020 od 15 do 17 hod. na klubovně
Junáka Ratíškovice. Počet soutěžících ve čtyřech kategoriích 33
účastníků.

kategorie 15+ (8 účastníků)
1. Peťka
2. Palis
3. Ivka

kategorie 4. – 6. třída (14 účastníků)
1. Vojta S.
2. Zvěd
3. Vítek

kategorie 7. – 9. třída (5 účastníků) kategorie 1. – 3. třída (6 účastníků)
1. Jáchym
1. Vojta
2. Kaša
2. Libuška
3. T. K.
3. Simona			
				 Palis

KNIHOVNA

T

ak jako každý rok, i letos bych
Vás chtěla seznámit s tím, jak
fungovala knihovna v minulém
roce.
Již několik let se pohybuje počet registrovaných čtenářů (to je
těch, co řádně zaplatili v daném
roce registrační poplatek) něco
přes 500, v loňském roce jich bylo
přesně 500. Největší podíl tvoří
děti do 15 let a to 39,4 %, čtenáři
do 60 let představují druhou nejpočetnější skupinu 37,4 % a čtenářů nad 60 let chodí do knihovny
23,2 % z celkově zaregistrovaných
čtenářů.
Knihovní fond ke konci roku
2019 čítal 11 325 titulů, z toho
3 097 ks představovala literatura
naučná a 8 145 ks beletrie, čtenáři si můžou také vybírat z 83
zvukových knih a 15 titulů časopisů. Knihovní fond byl obohacen
celkem o 349 nových knih, většina byla zakoupena z rozpočtu
obce. Ta vynaložila na nákup
knih 63 234 Kč a na periodika
4 761 Kč. Pravidelně se zapojujeme do projektu Česká knihovna,
díky němuž nám Moravská zemStrana 26

Knihovna v roce 2019
ská knihovna darovala 36 nekomerčních titulů v hodnotě 7 436
Kč. Jde o umělecká díla české
literatury, českou ilustrovanou
beletrii pro děti a mládež a vědu
o literatuře.
Čtenáři si půjčili celkem 8 840
titulů, na jednoho čtenáře tak připadá v průměru 18 výpůjček za
rok, což je téměř shodné s minulými lety.
Veřejné knihovny se za poslední léta výrazně proměnily. Hlavní
prioritou zůstává sice půjčování
knih, ale musí umět nabízet i jiné
aktivity pro své občany. V naší
knihovně proběhlo 26 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo
635 návštěvníků. Jde především
o periodicky se opakující akce
jako je Virtuální univerzita třetího věku (v roce 2020 nastoupilo
30 studentů již do 5. semestru),
trénování paměti nejen pro seniory ve dvou cyklech ročně a každý čtvrtek probíhá Knihovnička
pro maminky s nejmenšími dětmi.
Pravidelně knihovnu navštěvují
první třídy, což na konci školního

roku vyvrcholí slavnostním pasováním na čtenáře. Také děti z našich mateřských školek se seznamují pravidelně s knihovnou.
Knihovna organizuje rovněž
kulturní akce, jako jsou besedy se
spisovateli, cestovateli nebo oblíbený projekt Listování. Začátkem
minulého roku jsme po čase opět
mohli přivítat naši rodačku Naďu
Horákovou, aby nám vyprávěla
o své nové knize Tajnosti sborovny. Do knihovny také přijela spisovatelka Markéta Harasimová,
pro děti z první a druhé třídy zahrála „Kočkohrátky s Ťapičkou“
a pro dospělé přednášela na téma
„Uteč své depresi“.
Cestovatele, kteří byli ochotni
se podělit se svými zážitky, jsme
našli v loňském roce především
v našich řadách. Zdeněk Gloz nás
seznámil se svým dobrodružným
14denním putováním po Iránu
a tři odvážní borci Joka, Jirci
a Bob zavzpomínali na svou výpravu na kole z Ratíškovic do Normandie za 14 dní. Pozvání také
přijal cestovatel z Valašského MeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

ziříčí Michal Štěpánek, promítal
a vyprávěl o Gruzii – tajemném
království ve stínu Kavkazu.
V prosinci přijel Lukáš Hejlík se
svým projektem Listování, tentokrát šlo o tragikomedii „Holčička
a cigareta“ francouzského autora
Benoita Duteurtreho.
Každé dva roky knihovna vyhlašuje literární soutěž. Letos jsme
se již podruhé připojili k projektu

Jižní Morava čte, téma „Tajemství
knihovny“. O tom jsem informovala v minulých číslech Zvonu.
Na závěr, jako vždy, vám prozradím, které knihy se v loňském
roce nejvíce půjčovaly. Stejně jako
v roce 2018 byla nejvíce půjčovaná kniha oblíbené slovenské autorky románů pro ženy Táni Keleové-Vasilkové Srdce v temnotách,
dále pak detektivka Noční lov od

britského autora Roberta Bryndzy a na třetí příčce se umístily
dvě knihy regionálních autorů –
Poslední aristokratka od Evžena Bočka, kastelána milotického
zámku a Hodonín nostalgický,
kterou vydalo město Hodonín ve
spolupráci s autorem Antonínem
Kučerou.
Marie Škorpíková,
knihovnice

LISTOVÁNÍ – HOLČIČKA A CIGARETA

PŘEDNÁŠKA SPISOVATELKY MARTINY BITTNEROVÉ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 200. VÝROČÍ NAROZENÍ BOŽENY
NĚMCOVÉ. „MATKA A DCERA: BOŽENA NĚMCOVÁ
A THEODORA NĚMCOVÁ“

Tajemství knihovny
Co skrývá se ve tmě za zdmi,
když noc ovládne den,
co děje se v budově za tmy,
když všichni dávno sní svůj sen,
když už nikdo nevychází ven.
Co děje se ve stranách knih,
co když malý princ dává svůj slib,
co když Mauglí leze po zdech,
co když lichožrouti dívají se po
párech,
co když příběh přes noc stává se
živ.
I kdyby se tohle dělo,
co bylo by s písmeny,
snad by tam každé jen nesedělo
a i bez známky života šly do tmy,
třeba za psy ze psí smečky.

J

menuji se Pepa a nikdy mě nebavilo číst. A můj kamarád Matěj je na tom zrovna tak. Knihovna
je pro nás zapovězeným místem.
Jednou, když jsme se byli projet
na kole, narazili jsme v lese na nějakou starou budovu a řekli jsme
si, že to zítra prozkoumáme. Nazítří jsme se tam teda vydali. A dostavil se problém číslo jedna, „nečekaně“ bylo zamčeno. Tak jsme
obhlédli okolí a našli jsme křovím
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

I kdyby se tam všichni pohybovali,
nemohli by se přeci vejít,
co když mají speciální hodiny,
se kterýma nastaví rodiny,
kdy se nehýbat a kdy žít.
Každou noc bylo by plno,
nevěděl by o tom i tak nikdo?
I kdyby to bylo, co by to bylo?
Kdyby se knihám daroval život,
vždyť by to přece nebylo dobro.
Vždyť postavy by utekly,
nebo nesmí z knihovny?
Co když mají strach o své životy,
že spálilo by je slunce,
nebo už nebyly by v knížce.

zakryté rozbité okno. Tím rozbitým oknem jsme vlezli dovnitř.
Byla tam hrozná tma. Jediné světlo, které tam bylo, prosvítalo přes
zabedněná okna. Štěstí bylo, že
měl Matěj mobil, tak jsme si mohli
posvítit. Prvně jsme nevěděli, kam
jsme se to dostali, ale pak jsme to
zjistili. Byla to knihovna. S tím se
dostavil problém číslo dva. Vlezli jsme do knihovny, která je pro
nás, jak už jsem se zmínil výše,

Třeba jsou postavy
v knihách rády,
proto by nechtěly pryč,
nikdo nechce se na popel spálit,
proto nechtěly by nic,
nic jen v knize se z budovy vzdálit.
A jak by se vrátily zpět?
Co když první paprsek slunce je
vrátí,
vrátí však jen ty, co jsou ve
zdech,
ostatní venku by spálil.
Co když je toto tajemství knihoven.
Martina Janková,
žákyně 8.A
zapovězeným místem. Začali jsme
to tam prohledávat a Matěj našel
v jednom stole vzkaz asi od toho,
co tu býval knihovníkem. Vypadal
takto:
16. října 1862
Prohlašuji, že v mé knihovně je
skryto největší bohatství lidstva.
Ale lidé jsou tak chamtiví a mocichtiví a chtějí toto bohatství mít,
že mi kvůli tomu i usilují o život.
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Ty, který jsi tento dopis našel, máš
šanci zjistit, co je toto bohatství.
Když vyluštíš sérii hádanek, tak ti
to prozradím. A tady je první:
Altera est occultatum litteram
in cellario in desk perscriptoren.
To v nás vzbudilo velkou zvědavost, protože jsme vůbec nevěděli, jakým je to napsáno jazykem.
S tím jsme tu knihovnu plnou zaprášených knih prohledávali dál.
Po chvilce hledání Matěj našel
knihu s velkým nápisem „Latine“.
„Vždyť to je učebnice latiny“,
povídám hledě do stránek knihy.

„Možná je ten dopis napsaný latinsky“, řekl Matěj.
A byl. Pár dnů nám to trvalo,
ale první hádanku jsme pomocí
té knihy vyluštili. Našli jsme další
dopis a v něm byla další hádanka,
která zase souvisela s knihami.
Takhle to šlo dál a dál, prokousávali jsme se knihu po knize, hádanku po hádance, až jsme se dopracovali ke konečnému dopisu:
20. října 1862
Blahopřeji, zvládl jsi to. Zasloužíš si vědět pravdu. Ti chamtiví

lidé, kteří toto bohatství tak chtějí mít, nevědí, že toto tajemství je
v každé knihovně a že každý je vítán, aby přišel a toto bohatství získal, protože to tajemství je moudrost skryta ve všech těch knihách.
Bylo to pro nás velké dobrodružství, které nás navíc naučilo
číst knihy. To je podle mě velký výkon vzhledem k tomu, že jsme se
do knihoven velice zdráhali chodit. Dokonce nás to začalo i bavit.
A za to to stálo!
Ondřej Gajdík,
žák 7.A

T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Doplňte vhodně lokální názvy:
Ždánické
Strážnické
Bzenecké
Ježovský
Hodonínský
Vlčnovské
Dubňanská
Velický
Petrovské

Skalický
Bzenecká
Veselské
Skalický
Bzenecký
Rohatecká
Kuželovský
Kyjovské
Vracovská

Suchovské
Vřesovský
Bukovanský
Panna Maria
Mikulecká
Bojanovský

větrák (mlýn), okurky, hora, Mlýny, brambůrky, železnice, lom, vdolečky, Plže, kostelíček,
Bombarďák, lipka, trdelník, ocet, trubičky, desítka, rubín, Dolňácko, výšlap, mlýn,
Žarošská, dědina, salám, panenky,
V každé větě najděte ukryté jméno:
V řece voda viditelně klesala, protože deště už ustaly.
O našem útočníkovi se říká, že kope trestné kopy jako Panenka.
Myslivec ulovil koroptev, žena ho doma pochválí.
Strom se zlomil a naše příjezdová cesta zůstala neprůjezdná.
Vždy, když byl cítit kopr, oko pořád slzelo.
V zimě tuto obýval kolibu šedivý bača.
Mgr. Zdeněk Gloz
certifikovaný trenér paměti III. stupně

Bez názvu

P

ři loňském vzpomínání u příležitosti 30. výročí, kdy se
československá společnost vymanila z komunistického sevření
a při vzpomínce na rok 1968, kdy
vojska Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu přepadla
a okupovala naši vlast, se mně
v mysli vybavil životní příběh.
To se mladý hoch dostal do soukolí, z něhož nakonec díky sametové revoluci vyvázl, ale vytrpěl
u toho hodně ústrků a ponižování.
Zpočátku nechápal, jak je možné,
aby byl tehdejšími šéfy veřejného
a společenského života, kteří byli
dobrými známými a i kamarády
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jeho rodičů, za svou pravdu zařazován do nejhorších kategorií. Za
pravdu, ve které nikomu neubližoval, byl tlačen na okraj společnosti. Kladl si otázku, jak bylo možné,
že svoboda a spokojenost lidí měly
být směněny za lži a vynucované
štěstí v davu pod „prapory revoluce“ a při povykování stupidních
hesel…
O Vánocích, dva roky po válce,
se v jedné šťastné rodině narodil
malý klučík. Přišel na svět a nevěděl a ani nemohl vědět nic o radostech, ale ani o strastech, které
na něho v životě čekají. Rodiče,
tetička a ostatní nejbližší příbuz-

ní byli odhodláni připravit mu to
nejlepší, čeho byli v těch bídných
časech schopni. Tetička byla ještě hodně nešťastná a smutná ze
ztráty svého dvacetiletého syna,
který po těžkém ochoření v roce
1945 zemřel. Ale malý chlapeček jí postupně přirůstal k srdci
a bolest ze ztráty syna se pomalu
vzdalovala. Klučík zvládal a překonával všechny nástrahy, které mu život přihrával. Rodiči byl
veden k lásce k Bohu, k čestnosti
a pravdomluvnosti. Milující, ale
přísný a důsledný otec dbal na to,
aby se chlapec dobře učil a podporoval ho v jeho zájmech o příRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

rodu. O Vánocích, ale i při jiných
slavnostních příležitostech ho zásoboval velkým množstvím knih,
které malý kluk doslova hltal. Ale
jedna věc klučíkovi nedávala klidně spát: jak to, že ve škole a v rádiu říkají takové věci, které doma
byly podávány úplně jinak? A proč
bylo zapovězeno o tom mluvit? Do
dětské dušičky to vnášelo neklid,
vždyť lhát se přece nemá! A že by
mamka a taťka neříkali pravdu to nebylo možné! Tak proč je to ve
škole jinak? „Až budeš veliký, tak
na to dojdeš. Teď si s tím nelam
hlavu,“bdověděl se.
Vychodil základní školu, odmaturoval na střední škole a začal
studovat na vysoké. Měl už svou
životní lásku a už chápal, proč
jsou některé věci dvojaké. Srpen
1968 mu otevřel oči úplně. Poznal
odpovědi na otázky, jak je možné
že někteří lidé nazývají přepadení,
okupaci a ponížení za přátelskou
výpomoc a návštěvu. Jenže, co je
to za návštěva, která přiletí v noci,
letadly vyzbrojenými minami a raketami, přijede na tancích plných
granátů a vojáků s ostře nabitými samopaly a přinutí porobený
národ uctívat její státní symboly?
Vždyť to je nejhorší sprosťárna
a zrada! A bezmoc není žádná sláva a důvod k radosti, ale je to ta
největší bída a ponížení!
Při prvním výročí okupace se
naskytla příležitost vyvěsit pár letáků, vyzývajících občany, aby si
dali na klopy černé pásky, rozsvítili světla aut a aby takto klidně
dali najevo svůj protest. Letáky
ještě upozorňovaly, že státní představitelé zradili svůj lid.
Lepičů letáků bylo pět a ti letáky v noci z 20. na 21. srpna
1969 vyvěsili. Ráno je všechny do
jednoho měli a s neskrývanou radostí posváželi na STB do Hodonína. Mladý hoch byl odvezen jen
v teplácích, bez trička a bosky, jak
ho STB nachytala při přípravě na
zkoušku z fyziky.
Vyslýchající chlapíci si hráli na
vševědoucí tvrďasy, ale ve skutečnosti to byli ťulpasové, kteří ve
škole při vyučování určitě nedávali pozor nebo tam vůbec nechodili.
Pravopis jim nic neříkal, ale zato
měli ty správné odznaky na klopách. Místo studu za svou omezenost, dávali nepokrytě na odiv
svou tupost…
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020

Září se blížilo ke konci a bylo
zapotřebí jít se do školy zapsat do
dalšího ročníku. Ale v listopadu
mělo být soudní řízení a v mysli
mladého muže se odehrávalo dilema: co teď?! Co když prokurátor
podlehne pokušení, že i okres Hodonín má záporné hrdiny, které
je třeba zavřít? Nebo, co když to
nebude až tak zlé a nechají ho dál
studovat, ale v posledním ročníku
ho vyrazí?
Svěřil se s tímto problémem
zapisující úřednici, se kterou se
znal, a ta mu doporučila jinou
možnost. Nejlepší bude, řekla,
když tě nezapíšu a vyjádření soudu zůstane tady ležet, protože tu
nebudeš. Měl by sis najít zaměstnání mimo okres a tam ten soudní
rezultát nepřijde, protože u soudu
budou mít za to, že studuješ. A tak
se také stalo. Po dvouleté podmínce se soud dotazoval, zda se student choval řádně. Jenže fakulta odpověděla, že student už dva
roky nestuduje. Po krátké časové
prodlevě se zjistilo, že mladý muž
pracuje u ČSD v Břeclavi. Vedoucí
zvláštních úkolů v lokomotivním
depu se po krátkém rozčarování
velmi zaradoval, že má v pracovním kolektivu takto napraveného
člověka, který po všech zdravotních testech, kurzech a zkouškách a nezbytných přípravách je
už hotový strojvedoucí. A jako na
zavolanou právě nastal čas výročních členských stranických schůzí a mladý strojvedoucí měl podle
představ vedoucího jezdit společně s ním po všech přidružených
strojních stanicích a děkovat straně - matce všech stran - za to, že
mu umožnila návrat mezi „slušné
lidi“. Vedoucí nepochodil. Mladý
muž ze sebe nenechal udělat cirkusového medvěda, protože podmíněný trest byl začerněn a už nikdo na něho nemohl pohlížet jako
na viníka.
V době trestu to ale viděl zkostnatělý vesnický výbor KSČ, lépe
řečeno – někteř í jeho členové
v místě bydliště, po svém. Mladý
muž spolu se svou ženou, jednou
z pěti lepičů a také odsouzenou,
hluboce ovlivnili jejich myšlení.
Byl příležitostně označován za
„k…u prašivú“ a bylo mu řečeno,
že nejlepší by bylo „nechat ho skapat aj s celú rodinú lebo rovnú vystřílat.“ Mladému muži se chtělo

křičet: „Dyť já nejsu zloduch ani
rakovina společnosti, jak ňa nazýváte. To su přeca já, dyť ňa znáte
a kvůli nekomu cizímu ňa zatracujete…“ Taktéž ženská část nejmocnější strany pojala normalizaci společnosti po svém. Na jednom
z plesů se rozparáděné ženštiny
tak rozohnily, že hned u pokladny
kulturního domu urvaly mladomanželce rukáv na nových krajkových šatech, a to s hurónským
pokřikem: „Co sem lezete, ešče
teho máte málo a nedáte pokoja“.
Překážek jim ti nejspravedlivější
ze spravedlivých vytvářeli každoročně dost a dost. Ani píle a slušnost mladým manželům nezaručovaly klid. Občas se našel někdo,
kdo si na nich zchladil žáhu.
Jednou, v roce 1975, se odehrálo toto. Mladí manželé se rozhodli, že si postaví rodinný dům. Po
vyřízení žádostí a zaplacení všech
poplatků (přeložení elektrického
sloupu, přeinstalování elektroměru, přípojky vody, zbourání starého domku, zhašení vápna, navození stavebního matriálu a mnoho
dalších příprav) přišel z „okresu“
v Hodoníně dopis, že: „Stavba vašeho domu se zamítá, protože v lokalitě je plánována výstavba domu
služeb, jehož pozice zasahuje do
vaší parcely“. Razítko, datum,
podpis. A to už bylo nadmíru! Po
křiku v chodbách okresního úřadu došlo ke zmírnění rozhodnutí,
že když je to takové, tož tu stavbu
povolíme, ale uliční fronta vašeho
domu musí být rovnoběžná s frontou Kovomatu, nikoliv vaší ulice.
Ještě ten týden přišlo povolení,
ale situační plánek byl počmárán
červenou tužkou a uliční fronta
byla nepřehlédnutelně vyznačena
s poznámkou - dodržet dle nákresu a pár vykřičníků.
Také se stalo, že když chtěli tito
mladí rodiče umístit dítě do mateřské školy, museli si vyslechnout
„rozhřešení“ od „šéfů všehomíra“:
„Děcko vám tam veznem, ale mosíš odpracovat dvojnásobný počet
brigádnických hodin než ostatní
a pod dohledem zkušeného soudruha, aby ťa nenapadly nejaké
blbosti.“
Nakonec to ale přišlo. V dětství mladý muž často slýchával
od rodičů, že žádný strom neroste
až do nebe. A to se také vyplnilo.
Živelnost, domnělá neohroženost
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a nabubřelost nejspravedlivějšího režimu zahájily pád do černých hlubin. Všechno zlé se začalo v dobré obracet. Dokonce i ten
samý prokurátor, který před dvaceti lety hřímal a chtěl uvrhnout
do vězení „pomýlené mladé lidi“
podle nového pohledu a výkladu práva všech pět odsouzených
zprostil jakékoliv viny (hurá!). Nevinnost byla potvrzena úředně.
Rok po sametové revoluci se
mladý muž vypravil se svým kolegou na cestu vlakem po západní
Evropě. S očima i ústy dokořán
projeli Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Monako a Německo a poznali
život obyčejných rodin ve Španělsku, Francii a Holandsku.
A světe, div se! Nikde žádné
srpy a kladiva, ani jedna sovětská

POZVÁNÍ

V

slat také. Nevím, jak to mohli dokázat bez matky všech stran a bez
neomylného velkého bratra.“ Víc
prostoru už mu ti zapšklí a nas…í chlapíci nedali a zasypali ho
samými milými výrazy patřičnou
jiskrou v oku.
Při 30. výročí „sametové revoluce“ byla média zahlcena fakty
a příběhy o neskonalých těžkostech, které v době normalizace
ovlivnily osudy mnoha lidí. V televizi bylo odvysíláno mnoho inscenací na ponurá témata životů
lidí, kteří byli komunistickou mocí
nelítostně šikanováni a perzekvováni. Náš případ za zmínku a připomenutí také stojí.			
Vojta Koten

Pozvánka na cvičení
„Šoly zdravja“ v Ratíškovicích

rámci akce „Pochod kolem
Ratíškovic“ se dne 8. 5. 2020
p ř e dst av í c c a 5 0 č lenů Š oly
zdravja (Školy zdraví) ze Slovinska
se svým cvičením. Cvičit se bude
na venkovním tanečním parketu
u Spolkového domu v Ratíškovicích.
Projekt Šola zdravja funguje ve
Slovinsku od roku 2007. V současné době je tam do cvičení zapojeno více než 140 skupin, které mají přes 3000 registrovaných
členů a mnoho dalších fanoušků
a pozorovatelů.

Šachový oddíl SK Baníku
Ratíškovice zve do svých řad
nové hráče, kteří by chtěli
reprezentovat obec
v okresní soutěži.
Kontakt: Zdeněk Zemánek,
tel.: 721548397
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vlajka, žádné třímetrové nápisy
na střechách činžáků slibující,
že úkoly nějakých sjezdů budou
splněny. Naopak, usměvaví lidé,
obchody plné zboží, domácnosti
vybavené vším potřebným a nikde žádný smrad po prohnívající
společnosti, jak nám naši vůdcové
v čele s velkým bratrem téměř půl
století vtloukali do hlavy.
Hned po návratu domů měli oba
cestovatelé neobyčejnou chuť sdělit své dojmy ostatním, proto se večer vypravili do závodního klubu
na kulturáku na pivko. U jednoho
stolu seděla bývalá elita - celý vesnický výbor KSČ. K radosti měli
opravdu daleko. Mladý muž to nevydržel a šel je „povzbudit“, řka:
„Právě jsem se vrátil ze Západu
a myslím, že by vás tam měli po-

Vedoucím a zakladatelem je
specializovaný neurolog Dr. Nikolaj Grišin, který žije a pracuje
v Lublani. Publikoval řadu knih
a návodů o struktuře těla, jeho
fungování a schopnostech těla,
jak si samo pomoci. Vytvořil soustavu cviků nazvanou „1000 pohybů“.
Během třiceti minut se procvičí
všechny klouby těla a svaly. Začíná se u dlaní a končí u chodidel.
Výrazným rysem je pravidelnost
cvičení. Cvičí se denně, za každého počasí a cvičení je tak jednodu-

Zajištění manželé
hledají byt pro nový začátek.
Tel. 604 641 397

ché, že se může ke skupině připojit jakýkoliv kolemjdoucí. Cvičení
není náročné, nevyžaduje žádnou
průpravu ani žádné vybavení a je
vhodné pro jakýkoli věk. Ve Slovinsku je většina členů starších
50 let. Cílem pravidelného cvičení je udržet flexibilitu, obratnost
a rovnováhu těla, a tím dosáhnout
co nejlepšího zdravého života.
Než se vydáte na pochod, přijďte si se Šolou zdravja zacvičit!
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Na stáří jsme se rozhodli
přestěhovat do menšího
rodinného domku.
Finance zajištěny prodejem
našeho bytu. Za nabídky
děkujeme. Tel.: 739 851 890
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2020
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