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Kostel opět
v objetí lešení
a s rouškou

o zimní přestávce počátkem března
začalo kolem věže
farního kostela růst
lešení, a to až do
v ý š e ho d i nov ýc h
ci fer ní k ů, ta k ž e
ze Slavína není na
ručičky vidět a návrat ze sklepů se
mnohdy opožďuje.
Lešení bylo opentleno ochra nnou
sítí, sochy svatého
Petra a Pavla v průčelí byly oděny do
plastové folie a práce na odstraňování
hrubozrnného neprodyšného nástřiku a nesoudržných
om ítek z ap o č a ly.
Souběžně s tím se řeší rozsah
výměn lamel dřevěných žaluzií
v oknech, kde jsou zvony, instalace drátěných konstrukcí bránící vletu holubů a jejich kálení ve
věžních prostorách a obnova nátěrů okenních konstrukcí na věži,
sakristii a oratoři. Koronavirový
stav nouze a zákaz shromažďo-

vání sice napomáhá bezpečnosti
práce kolem kostela, kde je tak
minimální pohyb návštěvníků, ale
zvoneček zeje prázdnotou. V této
chvíli farnost nedisponuje finančními prostředky, kterými by vykryla celé dílo. Přejme si, aby tyto
chvíle pominuly a farnost dostála
svým závazkům.		
RŠ
Strana 1

OBEC
Rada obce č. 33
ze dne 17. 2. 2020
Rada obce:
- rozhodla, že akci „Oprava místní
komunikace v ul. Polní, Ratíškovice“ bude realizovat firma SWIETELSKY  stavební s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku,
- projednala administraci výběrového řízení na akci „Ratíškovice
– rekonstrukce společenské místnosti na ordinaci praktického lékaře“,
- projednala administraci výběrového řízení na akci „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém obce Ratíškovice
a digitální protipovodňový plán“,
- souhlasí s vyvěšením záměru
pronájmu ordinace praktického
lékaře v DPS Ratíškovice,
- souhlasí s dodatkem č. 1 k Nájemní smlouvě s Českou telekomunikační infrastrukturou, Cetin
a.s. ve věci změny názvu nájemce,
délky trvání smlouvy a navýšení
ceny nájemného,
- souhlasí s úhradou části nákladů na opravu značení Moravské
vinné cesty na katastru obce,
- schvaluje účetní uzávěrku ZŠ
a MŠ Ratíškovice za rok 2019
a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019,
- bere na vědomí Výroční zprávu
ZŠ a MŠ Ratíškovice o hospodaření školy za rok 2019,
- souhlasí s podepsáním smlouvy
o jednoduchém vypořádání autorských práv s SMS-služby s.r.o. pro
kulturní akce pořádané Osvětovou besedou Ratíškovice,
- bere na vědomí výsledky vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny a kogenerační jednotky
v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o.
ve věci „Optimalizace energetického hospodářství areálu Baník Ratíškovice“ a zajištění výběrového
řízení na nákup a prodej energetické komodity,
- souhlasí s podpisem Smlouvy
o sdružených službách dodávky
plynu pro Baník Ratíškovice, s.r.o.
od Innogy Energie,
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Rada obce...
Padělky.

- souhlasí se zpracováním pasportů dopravního značení, hřbitova,
inženýrských sítí a zeleně z projektu Centra služeb DSO Severovýchod,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na JMK   do programu environmentálního vzdělávání,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Evropa pro občany, Opatření 2.2 sítě mezi partnerskými městy,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z PRV – MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v rámci Fische - obec,
místo pro občany.
Rada obce č. 34
ze dne 27. 2. 2020
Rada obce:
- rozhodla, že akci „Ratíškovice
– rekonstrukce společenské místnosti na ordinaci praktického lékaře“ bude realizovat firma EDMONT Hodonín, spol. s r.o., která
podala nejnižší cenovou nabídku,
- rozhodla, že klimatizaci do
prostor připravované ordinace vybuduje firma AGTEK s.r.o.,
- rozhodla, že výběrové řízení na
nákup dopravního automobilu pro
JSDH Ratíškovice zabezpečí firma
PMCS s.r.o.
Rada obce č. 35
ze dne 4. 3. 2020
Rada obce:
- projednala administrativu výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro JSDH Ratíškovice,
- souhlasí s pronájmem kopírky na sekretariátu obce do roku
2025,
- projednala žádosti občanů o odstranění a ořez stromů v intravilánu obce,
- souhlasí s přijetím pracovnice
na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Hodonín,
- bere na vědomí informace o průběhu výkupu pozemků v lokalitě

Rada obce č. 36
ze dne 12. 3. 2020
Rada obce:
- rozhodla o přerušení provozu
mateřských škol z organizačních
důvodů, a to od pondělí 16. 3.
2020 do odvolání.
Rada obce č. 37
ze dne 16. 3. 2020
Rada obce:
- souhlasí s pronájmem ordinace
praktického lékaře v DPS Ratíškovice MUDr. Pavlu Neničkovi,
- souhlasí s podpisem darovací smlouvy mezi Nemocnicí TGM
Hodonín a Obcí Ratíškovice na
poskytnutí finančního příspěvku 20 000 Kč z rozpočtu obce ve
prospěch veřejné sbírky „Obměna
zdravotní techniky“,
- souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro stavební
povolení akce „Oprava místní komunikace v ul. Baťovka (Prostředňák)“, PD zpracuje Ing. Bedřich
Jurčeka,
- rozhodla, že prasklé velkoplošné
okenní sklo na přístavbě MŠ U Jezérka vymění firma Pramos a.s.,
- rozhodla, že opravu prasklé kanalizace v ulici U Hřiště provede
firma Matěj z Rohatce,
- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy
„Svoz odpadu pro obec Ratíškovice“,
- rozhodla o nákupu ochranných
a dezinfekčních prostředků z rozpočtu obce,
- rozhodla o další výměně prasklé
tabule skla na Hlavní autobusové
zastávce.
Rada obce č. 38
ze dne 30. 3. 2020
Rada obce:
- na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že akci „Protipovodňový, monitorovací, varovný
a informační systém obce Ratíškovice a digitální protipovodňový
plán“ bude realizovat firma PWS
Plus s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku,
- na základě doporučení hodnotící
komise zrušila zadávací řízení na
nákup dopravního automobilu pro
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JSDH Ratíškovice z důvodu toho,
že předložená cenová nabídka
převýšila limit pro zadávání této
zakázky,
- schválila novou výzvu a zadávací podmínky výběrového řízení na
nákup dopravního automobilu pro
JSDH Ratíškovice,
- souhlasí se zřízením předkupního práva pro Obec Ratíškovice od
Mysliveckého spolku Dúbrava na
pozemek 2429/17 v k.ú. Ratíškovice,
- jmenovala tříčlennou likvidační
komisi,
- souhlasí se zřízením služebnosti
vedení inženýrských sítí na obecních pozemcích pro přípojky k Rybářské baště,
- rozhodla o nákupu dezinfekce,
roušek, filtrů, látky a šňůrek na
šití roušek,
- souhlasí s otevírací dobou sběrného dvora odpadů na úterý, čtvrtek a sobotu. O velikonočních

svátcích bude dvůr zavřen.
- vzala na vědomí informace firmy
EKOR a.s. o nakládání s odpady
v souvislosti s šířením koronaviru.
Rada obce č. 39
ze dne 14. 4. 2020
Rada obce:
- souhlasí s podepsáním Dohody
vlastníků provozně souvisejících
vodovodů mezi společností VaK
Hodonín, a.s. a Obcí Ratíškovice,
- na základě doporučení likvidační komise souhlasí s vyřazením
některého majetku obce,
- souhlasí s finančním příspěvkem pro Centrum pro dětský
sluch Tamtam,
- souhlasí s finančním příspěvkem pro časopis Malovaný kraj,
- souhlasí s nákupem mobiliáře
pro ordinaci praktického lékaře
na DPS dle předloženého ceníku,
- rozhodla o opravě kanalizace
v ulici Hasičská,

- schválila účetní uzávěrku a výsledek hospodaření Osvětové besedy Ratíškovice za rok 2019,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
Osvětové besedy Ratíškovice za
rok 2019,
- schválila výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za 1.
čtvrtletí roku 2020,
- schválila Směrnici č. 3/2020 –
podpisový řád Osvětové besedy
Ratíškovice,
- zabývala se studií proveditelnosti provozu bytového domu v ulici
Ulička 1435,
- rozhodla o renovaci podlahy
v malém sále a vestibulu Spolkového domu Ratíškovice,
- rozhodla o aerofikaci prvního
travnatého hřiště v areálu Baník
Ratíškovice,
- vzala na vědomí otevření dotačních titulů z IROP a PRV.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

POLICIE
ÚNOR 2020
10. 2. 	Přijetí oznámení o vyvrácené lampě pouličního osvětlení
v lokalitě Baťovka. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že do lampy zřejmě nacouval nákladní automobil. Hlídka OP si
celou záležitost ponechala k dalšímu šetření.
Přijetí oznámení ve 21:10
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při
pátrání po hledaném muži, který
trpí autismem a měl by se nacházet v obci. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení spolu s PČR Dubňany, Strážnice, Hodonín a cizineckou policií byly hlídky rozděleny a proběhla pátrací akce. Ve
22:05 hod. byl muž nalezen v ulici
Rohatecká.
11. 2. Přijetí oznámení v 9:00
hod., že v ulici Vacenovická došlo
ke spadnutí drátů elektrického
vedení. Hlídka OP vyrozuměla firmu Stokláska, která hlídce OP poskytla součinnost při řešení celé
záležitosti.
Přijetí oznámení v 10:40
hod., že v ulici Vítězná u hájenky
došlo k pádu stromu na vozovku,
která je neprůjezdná. Hlídka OP
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o celé záležitosti informovala HZS
ČR, která poté strom odstranila.
12. 2. Přijetí oznámení od operačního střediska PČR, že na silnici mezi Ratíškovicemi a Miloticemi došlo k dopravní nehodě. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že vozidlo sjelo ze silnice a převrátilo se na střechu. Na
místě se nacházela řidička vozidla
paní XY, která hlídce uvedla, že
nemá žádné zranění. Hlídka OP
po celou dobu vyšetřování řídila
na místě provoz.
19. 2. Přijetí oznámení v 10:15
hod. o dopravní nehodě v ulici
Řádky. Po příjezdu hlídky OP bylo
zjištěno, že došlo k dopravní nehodě mezi osobním automobilem
Volkswagen Caddy, jehož řidička
nedala přednost v jízdě osobnímu automobilu Renault Thalia.
Účastníci dopravní nehody nebyli
zraněni a na místo přijela PČR Hodonín, oddělení dopravní nehody.
Přijetí oznámení ve 13:30 hod. od
pana XY bytem Ratíškovice, ulice

Posvátná, že se mu pokusil někdo
vloupat do jeho domu. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že pan XY má poškozené plastové dveře a sklepní okno
a z toho důvodu hlídka OP na místo přivolala PČR Dubňany, protože se jednalo o trestný čin pokusu
o vloupání.
Přijetí oznámení ve 14:00
hod. od operačního střediska PČR,
že v ulici Posvátná  dochází k napadání záchranářů složek IZS. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení spolu s PČR Dubňany, hlídka
OP poskytla součinnost   PČR při
řešení celé záležitosti.
24. 2. Přijetí oznámení ve 22:20
hod. od obsluhy Restaurace Sport,
že tam na záchodě leží muž a nemůže vstát. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, bytem ul. Cihlářská.
Hlídka OP muže vyzvala k dechové orientační zkoušce s pozitivním
výsledkem. Hlídka OP vyrozuměla
bratra pana XY, který si pro něj
přišel a odvedl domů.
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25. 2. Přijetí oznámení v 7:50
hod. od zaměstnance obce, že došlo k rozbití skla na Hlavní autobusové zastávce. Hlídka OP celou
záležitost zdokumentovala a ponechala k dalšímu šetření. Pachatel byl následně identifikován pomocí kamerového systému v obci.
26. 2. Přijetí oznámení v 9:20
hod., že v ulici Vítězná došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Po příjezdu hlídky OP na místo nehody spolupracovala hlídka
OP s PČR Hodonín oddělení do-

Z OBCE

N

a začátku března Česká republika v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v některých státech
Evropy, možností rychlého šíření
koronaviru u nás a výskytu onemocnění COVID-19, reagovala vyhlášením několika mimořádných
opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví a později vláda
ČR.
Obcí se hlavně týkalo opatření
z 10. března zakazující divadelní
a hudební představení, taneční,
sportovní, náboženské a podobné akce. Opatření dále zakázalo
osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách.
Rada obce poprvé řešila problematiku spojenou s nařízením
ministerstva 12. března, kdy na
návrh ředitele ZŠ Mgr. Josefa
Hanáka přerušila provoz v obou
mateřských školách od pondělí 16. března. Na zasedání dne
16. 3. rada projednala další opatření v obci týkající se omezeného
provozu obecního úřadu, knihovny, Baníku s.r.o., sběrného dvora,
ZŠ, seniorů v DPS a občanských
a církevních pohřbů.
V úterý 17. 3. se v Hodoníně
konalo setkání starostů Hodonínska, kde byli seznámeni s fungováním krizového štábu pro ORP
Hodonín, jeho úkoly a omezeným
provozem městského úřadu. Následně byl svolán krizový štáb
obce, který zatím jednal sedmkrát. V první fázi řešil plnění nařízení Ministerstva zdravotnictví
v obci, zajištění ochraných pomůStrana 4

pravních nehod a poté řídila provoz do příjezdu odtahové služby.  
BŘEZEN 2020
4. 3. 	 Přijetí oznámení v 5:55
hod. od operačního střediska
HZS o požáru velkoobjemového
kontejneru na místní skládce. Po
příjezdu hlídky OP na místo došlo
k odemčení areálu a dále OP spolupracovala s HZS na místě zásahu. Požár byl způsoben uložením
popela, který byl ještě v aktivním
stavu.

5. 3. 	 Přijetí oznámení v 7:10
hod., že paní odchytla u mateřské
školy U Jezérka volně se pohybujícího psa. Hlídka OP poté psa
převzala a umístila do záchytného
kotce v Ratíškovicích.
26. 3. 	Kontrola obce a občanů,
zda dodržují nařízení vlády týkající se opatření v rámci nouzového
stavu v ČR. Dovoz občanky Ratíškovic z Brna na žádost krizového
štábu a pokynu starosty obce.
TF & PK

Opatření proti šíření
koronaviru v Ratíškovicích
cek a dezinfekčních prostředků
pro pracovníky obce, obvodní lékaře, nejstarší seniory a hasiče.
Jednalo se hlavně o roušky. Jednorázové nebyly k dispozici a tak
se nejdříve nákoupily plátěné, šité
v dílnách v Ratíškovicích, Dubňanech a Vacenovicích. Na druhém
jednání schválil štáb návrh hasičů na šítí roušek dobrovolnicemi
v obci. Pracovníci obce se postarali o nakoupení materiálu, organizaci výdeje a rozvozu. Ve dvou
výzvách si přišla pro materiál
padesátka šikovných švadlenek.
Bylo ušito více než 3 400 roušek.
Část se rozvezla pracovníkům
obce a příspěvkových organizací,
seniorům, hasičům a praktickým
lékařům. Byly také obdarovány
domovy seniorů v Hodoníně a Kyjově, nemocnice Hodonín a Kyjov,
Policie ČR v Dubňanech, domov
Horizont a Charita. Ještě značná
část zůstává na obecním úřadě
k případnému dalšímu využití.
Dále rada a krizový štáb řešily žádost o pomoc pro studentku,
která se nuceně vrátila ze zahraničního studijního pobytu a z vážných důvodů nemůže zůstat po
příjezdu ve čtrnáctidenní karanténě v rodině. Rada rozhodla
o umístnění studentky v zařízení
ve sportovním areálu Baník.
Důležitým bodem několika jednání rady a štábu bylo zajištění
ochrany seniorů na Domě s pečovatelskou službou (DPS). Byl vydán
zákaz návštěv a omezený pohyb
nájemníků, nakoupeny ochranné

pomůčky pro případ výskytu koronaviru v DPS a projednán plán
opatrování nemocných v případě,
že nebudou umístěni v nemocnici.
Nájemníci a jejich rodinní příslušníci byli o těchto opatřeních informováni. Opatření platí i nadále.
Našla se řada dobrovolníků, kteří
jsou ochotni se o případně nemocné seniory starat.
Dále rada a štáb projednaly
provoz bazénu a sběrného dvora.
Rada rozhodla o otevření sběrného dvoru za mimořádných bezpečnostních opatření. Z důvodu
aktuální informace z Ministerstva
školství byl ukončen zavedený
úsporný režim v bazéně, provoz
předčasně zrušen a bazén vypuštěn.
Tématem jednání bylo také
nařízení povolení pro restaurace
prodávat z okýnka a přitom neporušovat zákaz otevření zahrádek.
Provozovatel restaurace musí zajistit plnění daných nařízení, za
nedodržení mu hrozí postih.
V současné době (konec dubna)
se ministerská a vládní opatření
zmírňují a ruší. Všichni věříme,
že tento trend bude pokračovat.
Přesto nemůžeme povolit v dodržování ještě platných nařízení,
i když s přibývajícím sluníčkem je
takové nošení roušky hodně nepříjemné.
Děkuji všem dobrovolníkům,
kteří se hlásí „do služby“. Moc
si toho vážím a doufám, že jejich služby nevyužijeme. Velký
dík patří padesáti ratiškovickým
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švadlenkám, které nezištně věnovaly
svůj čas a um pro potřebné. Díky všem
spolupracovníkům, kteří se podílejí na
organizaci a rozvozu roušek, dezinfekčních prostředků a zajišťují chod úřadu
a obce. V neposlední řadě děkuji radním a členům krizového štábu za jejich
čas a práci v nouzovém stavu.
Ing. Josef Uhlík,
starosta obce

O

bec Ratíškovice s potěšením obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace na přístavbu školy ve výši
12 991 822,20 Kč. Obec tímto donátoru Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
a společnosti PMCS, která sa na vyřízení žádosti a administrativě o dotaci
podílela, děkuje. 			
RŠ

Zalévat, zalévat, zalévat

P

očátkem měsíce března proběhla opětovně dosadba stromů podél silnice z Ratíškovic do
Dubňan. Předešlé pokusy o obnovení třešňové aleje se setkaly

jen s dílčím úspěchem. Velká část  
mladých stromů i přes to, že naši
hasiči v horké léto prováděli zálivku, uschla. Nyní byly vysazeny
hlavně ořešáky, které jsou vůči
suchu více odolné. Již teď, kdy se
ukazuje, že vláhy je nedostatek,
provádí jak pracovníci obecní čety,
tak hasiči zálivku, a to nejen kolem Dubňanské, ale i v nových lokalitách u benzinové pumpy před
školou, u školních dílen a U Jezérka. Přejme si, aby tento pokus
o dosadbu stromů v krajině byl
úspěšný a tedy i poslední.
Obec Ratíškovice děkuje pracovní četě a hasičům za zálivku
a dvěma mladým mužům, kteří ve
svém volném čase provedli jarní
střih jabloňové aleje k Baťovce.
RŠ

Kostel opět v objetí lešení

pokračování z titulní strany

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Strana 5

Červený kohout
na sběrném dvoře
4. března nás ráno před šestou probudilo kokrhání červeného kohouta. To na sběrném dvoře v třicetikubíkovém
kontejneru pomalu od předešlého dne prohoříval velkoobjemový odpad. Hasiči měli plameny záhy pod kontrolou.
Příčinou požáru byl horký popel, který do odpadu vysypa l ne z odp ově d ný
občan. Od žhavých
u h l í k ů se odpad
přes celou noc měnil
ve žhnoucí a dýmající spečenec. Nejzáva žnější na celé
události bylo, že v kontejneru bylo zabořeno rameno hutnícího válce
Hussmanu a zkroucení kovových dveří kontejneru. Nakonec vše dobře
dopadlo. Pracovníci kompostárny, kde je i zámečnická dílna, plechy
vyrovnali a kontejner je opětovně uzavíratelný a hutnící válec s uvnitř
uloženými elektromotory vysoké teploty přežil bez újmy. Vyměněny
byly jen některé kabely.
Poděkování patří hasičům a pracovníkům kompostárny a nám
ostatním patří ponaučení, že horký popel se do popelnic a kontejnerů
neukládá.
RŠ

Nové díry i nové vozovky

K

aždoročně se na některých
místních komunikacích objevují postupně zvětšující se prohlubně nebo rychle propadlé díry.
Nejinak je tomu i letos. Na silnici
v ulici Hasičská se opětovně, tak
jako loni, objevila díra, jejíž pří-
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činou je aktivní činnost potkanů.
To na ulici U Hřiště vznikla zase
kaverna v důsledku v minulosti
neodborně provedené vodovodní
přípojky, která procházela skrze
betonové potrubí. Vedle takovýchto dílčích, avšak nikoliv laciných,
havárií se budují i komunikace
nové. V prvním dubnovém týdnu
byla dokončena pokládka asfaltů v prodloužené
komunikaci v ulici U Jezérka, a to
včet ně polož en í
všech i n ž ený rských sítí, a v druhé polovině dubna
byly zahájeny práce na vybudování
asfaltové komunikace v ulici Polní,
která nahradí řidiči tolikráte proklínanou drkotavou panelovku (tzv.

ratiškovská D1). Dobré panely se
položily jako zpevněná přístupová
cesta k třetímu travnatému hřišti
v areálu Baník a zbylé se použily
na zpevnění skladovacích ploch ve
sběrném dvoru odpadů. Polámané
panely budou rozdrceny a recyklát
bude využit jak podkladová vrstva
pro chodník.
RŠ
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Koronavirus není naší jedinou
aktuální hrozbou!

K

oronav irová epidemie nám
hodně mění životy. Mnoho tradičních akcí se ruší, děti nechodí
do škol, mnoho aktivit je omezeno. Jednoznačnou prioritou těchto dnů je ochrana zdraví a životů
nás všech. Tomu je nyní podřízen
život nejen v naší zemi. V první linii boje s koronavirem slouží zdravotníci a jim je třeba vyslovit vel-

ký dík. Stejně tak všem, kdo jim
a nám ostatním pomáhají, třeba
šitím a rozvozem roušek.
Ale ani v této zvláštní době nesmíme zapomenout na ochranu
vody. Zvlášť my na okrese Hodonín. Kauza těžby štěrků v blízkosti našeho největšího zdroje pitné
vody Bzenec - komplex je stále
aktuální. Zájem těžaře o získání povolení těžby trvá, a tím trvá

i nebezpečí ohrožení našeho zdroje. Dopady dlouhodobého sucha
na krajinu a vodní zdroje pokračují, pokračuje pokles hladin podzemních vod a pokles vydatnosti
zdrojů podzemních vod. Všechny
prognózy upozorňují na další prohlubování klimatických změn a je
velkým hazardem otevírat těžebnu štěrku tak blízko našeho zdroje pitné vody Bzenec – komplex.
Za ochranu našeho zdroje pitné vody se měl uskutečnit dne
25. dubna 2020 „Pochod za vodu
pro lidi“. Tak jako mnoho jiných
akcí musel být zrušen. Ale ruší
se jen termín, akce se uskuteční v náhradním termínu, jakmile
bude zrušen nouzový stav a z něj
plynoucí opatření. O náhradním
termínu budete včas informováni
na mé facebookové stránce a na
www.zavoduprolidi.cz.
S přáním pevného zdraví
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z našich řad odešli...
Michal Dobeš		
Emanuel Šťastný
Julie Kotásková
Leopold Tomančák

73
78
86
66

František Kotásek
Josef Prčík		
Josef Chvátal		
Ludmila Bučková

let
let
let
let

85
64
68
41

let
let
let
let

František Kotásek

M

uzika dohraje, písnička dozpívá i lidský život jednou
končí…
Třetí březnový pátek nás po
ránu zaskočila smutná zpráva,
a to o úmrtí pana Františka Kotáska. Do muzikantského nebe
tak odešla velká osobnost dechové
hudby, autor orchestrálních polek
a valčíků či úprav lidových písní.
Poslední rozloučení se sice konalo pouze za přítomnosti nejbližší
rodiny, ale v nejbližším možném
termínu, kdy pominou všechna
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koronavirová opatření, chceme
uskutečnit důstojné rozloučení
hudebních přátel a veřejnosti.  
Pan František Kotásek se narodil 28. 4. 1934. Do vínku dostal
dar od Boha. Hrát na hudební nástroje, dirigovat a hlavně si hrát
s notami, jejichž výsledkem jsou
skladby, které mají v repertoárech
snad všechny české i moravské
muziky.
Při studiu na velehradském církevním gymnáziu rozvinul svoji
všestrannost a talent k nástrojům
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jako byly housle, varhany, harmonika, trombon,
klavír a křídlovka. Do své
kapely si ho proto hned
zařadil i kapelník Jan
Šupálek, aby zde hrál na
baskřídlovku.
V roce 1956, kdy nastoupil vojenskou službu v Šumperku, hrával
v plukovní hudbě a současně se zde zdokonaloval ve hře na klavír.   Po
návratu z vojny založil
hudební skupinu ZKRAT,
která působila pod Závodním klubem v Ratíškovicích do 70. let.
Organizační schopnosti a hlavně láska k dechovce byly natolik silné,
že v roce 1974 převzal po
panu Antonínu Voříškovi
i post kapelníka dechové
hudby, která v následujícím roce odehrála na
75 vystoupení. Pod jeho
vedením hudba zača la
vystupovat se sólovými zpěváky,
stala se známou a vystupovala
nejen po celé republice, ale i v zahraničí.
Málokterá kapela na Slovácku
se mohla pyšnit tím, že má vlastního autora. Ratíškovická dechovka ano.
Pan František Kotásek byl autorem téměř stovky skladeb pro
dechové hudby. Lásku ke svému
kraji, dědině, vínu můžeme slyšet
např. v orchestrálních skladbách,
polkách a valčících jako jsou Ze
Slavína, Ratiškovská, Naše krásná
Moravo, Ratiškovské zvony.  Silné
domácí zázemí, pohoda a prostor
daly vzniknout i písničkám o lásce: Když sem šel k své milé, Kdybych byla vtáčkem, Okolo měsíca,
Naše láska nekončí, Vůně růží,
ale aj písničkám s názvem Janička, Mařenka, Dášenka a dalším
orchestrálním skladbám. Kapelo,
začni hrát je název písničky i CD,
které nahrála Dolanka  a je profi-

lovým nosičem písniček od Františka Kotáska.
Prvním posluchačem skladeb
byla paní Kotásková a sousedi,
kteří rádi poslouchali, jak vznikaly první melodie písniček. V jeho
pracovně byl vždy naprostý pořádek. Noty, partitury písniček
vždy pečlivě uspořádané. Všechny
byly napsány srdcem a s láskou.
Mnoho skladeb sám pan Kotásek
i otextoval, ale jeho dvorním textařem a velkým kamarádem byl pan
Stanislav Pěnčík. Mezi jeho nejbližší přátele, které spojovala láska k muzice, byl pan Joška Ištvánek, Joška Novák a další spousta
kapelníků a muzikantů
nejen
z okolních dechových hudeb.
Pane Kotásku, děkuji za všechny písničky a krásné vzpomínky,
které nám tu zůstanou, děkuji za
muzikanty z vaší kapely, za novou
generaci muzikantů, zvláště Veselou muziku a Dolanku, pro které
jste byl a budete vzorem.

Ve l m i n á s p o t ě š i la v minulém roce Vaše
účast na festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích, kterého jste se víc
jak 40 let zúčastňoval
s dechovou hudbou i jako
čestný host, když to zdravotní stav dovolil.  
Děkujeme za všechny
hudební doprovody př i
vítání do života, svatby,
pohřby a jubilea, které
jste jako člen Sboru pro
občanské záležitosti odehrál.
Poděkování patří i za
nespočet na varhany odehraných nedělních mší
svatých a za hudební doprovody při hodech, plesech, Božího těla, Cyrilka
a vánočních mší.
Loučím se s Vámi jako
s posledním z muzikantského seskupení Šupálků
a za žáky, které jste učil
prvním tónům na harmoniku nebo rozdával cenné rady při
hře na baskřídlovku.   
Poslední sbohem posílá i zástup
muzikantů, kteří se vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu
nemohli osobně dostavit.    
Tak, jak se písnička dozpívá,
muzika dohraje, i lidský život jednou končí. Písnička i muzika zůstávají v srdcích jako plamínek,
který nás zahřívá. V našich srdcích zůstane pěkná vzpomínka na
Vás.  
Rozloučím se s Vámi názvem
Vaší nejznámější skladby, která
obletěla snad celý svět, stejně jako
rodnú dědinú zpráva z pátečního
rána.
Vám přátelé,
Vám přátelé … odešel jsem tiše
dne 19.3.2020.
S úctou a vzpomínkou
Jana Koplíková

Miťa Dobeš a Leoš Tomančák
Na „Slavíně“ za sklepama,
dyž jaro na dveřa ťukalo,
zazvόnila nečí hrana
a potom ticho nastalo.
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Zlé poselství sa rozletělo
a umíráček k temu hraje,
že Miťova duša opustila tělo
a letí tam, kde sú božské ráje.

Ovocný sad v „Hrubém poli“
posmutněl, dyž ztratil pána.
Snáď enom čas tú bolesť zhójí
a zas budú krásné rána.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Brzo nato další zlá věc
oživila smutnú dobu.
Zbývá uložit tělo a dat věnec
a postát u Leošového hrobu.
Kamarád a nadlesní pán,
co uměl řídit „rogalo“,
včíl už poletí sám.
Bez přistání – nastálo.
Tož, sbohem, sbohem, kamarádi,
vjec udělat nemožem.
Měli sme Vás všecí rádi,
ať je Vám lehká
ratiškovská zem…
					
Vojta Koten

R.I.P.

RIP či R.i.p. Requienscat in pace (odpočívej v pokoji) jsou slova, jimiž se
uzavírá v katolické církvi zádušní mše v latině.

S

lunečná sobota 14. března
2020 byla dnem, kdy jsme
mnozí prokazovali poslední službu lásky Leopoldu Tomančákovi.
O jeho přínosu pro Ratíškovice
svědčí fakt, že jej rada obce odměnila v uplynulém roce bronzovou
pamětní medailí. Dovolím si čtenářům Zvonu připomenout několik střípků z jeho bohaté mozaiky
života.
Světlo tohoto světa spatřil 27.
ledna roku 1954. Mládí prožil
v hodonínské „Bažuli“ a první výplaty si nosil z „Haku“, Jihomoravské armaturky. Jeho dobrým kamarádem tam byl i nám mnohým
známý fotograf Mikuláš Kulíšek.
Významným mezníkem v jeho
životě se stal 26. leden roku 1974,
kdy vyšel na společnou cestu životem s nejmladší dcerou Antonína
a Marie Koplíkových, Irenou.
O jeho zodpovědnosti pro rodinu svědčí fakt, že kvůli bydlení
změnil zaměstnání a stal se lesním dělníkem v Kobeřicích a posléze v Dambořicích. Už tehdy tam
při zaměstnání na několika arech
pěstoval česnek, aby vylepšil pro
manželku a syny Leoše a Lukáše
rodinný rozpočet. Brzy po narození třetího syna Jakuba se hlava
klanu Koplíků nám všem proměnila nečekaně už jen ve vzpomínku a sourozenci rozhodli, že rodinný dům v Ratíškovicích zdědí
nejmladší dcera.
Leoš, jak jsme mu všichni říkali,
utrpěl při likvidaci lesní kalamity
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úraz a začal si zvyšovat vzdělání
na Střední lesnické škole v Hranicích. Tím se zařadil do technického stavu a mnohé z místních
lesních dělnic jej znali jako lesního technika na Rúdníku. Pak se
struktura lesnictví různě měnila a Leoš zakotvil na Revíru čili
polesí Ratíškovice. To už bylo po
ekonomických a politických změnách, obec potřebovala odborný
dohled nad vrácenými lesy a on
představám radních v yhovoval
pro funkci lesního hospodáře.
Což obnášelo zpracovávání takzvaného decenia, to je desetiletý
plán těžby a výsadby lesa. Z toho
tak nějak logicky vyplývá členství
v Komisi pro životní prostředí. Autoři historie uvádějí, že mezi elitu
obce patřil starosta, farář, pan
řídící a fořt, kteří spolu v nedělní
odpoledne hráli královskou karetní hru taroky. No, a Leoš tuto hru
také ovládal.
Leoš hrával v mládí v Hodoníně
fotbal a v Ratíškovicích „mně padl
do spárů", a tak stal se hráčem
kuželek. Velice brzy jsme absolvovali trenérský kurz, a protože měl
řidičák, tak kuželky hrával, trénoval i jezdil s "dvanástset trojkú"
na zápasy i s prvním mužstvem,
za které také několikrát nastoupil. Protože nejmladší syn i dvojčata Dana a Irena se "potatili", dělal trenéra dorostu, dorostenkám
a jezdil s nimi po celé republice,  
neboť hráli nejvyšší dorosteneckou ligu.

Jeho zaměstnání mu bylo i koníčkem, byl členem mysliveckého
sdružení, výcvikářem klubu chovatelů jezevčíků a předsedou kynologické komise při Okresním
mysliveckém spolku.
Ještě jednou moje maličkost.
Asi jsem už velký pamětník, protože pamatuji zimy, kdy bývala
spousta sněhu a já jsem si půjčoval jeho běžky. I z tohoto důvodu
jsem pak od sourozenců běžkové
lyže dostal. Leoš byl vyznavačem
nejen bílé stopy, ale věnoval se
i sjezdovkám.
Nebyl to "př í z em n í" člověk
a zlákal jej paragliding, takže se
na naše okolí díval z ptačí perspektivy. Měl však zakázané létat
v intravilánu obce s upozorněním
manželky: „Já ťa nigde sbírat nepůjdu.“
O tom, že se z něj stal Ratiškovják, svědčí mnoho důkazů.
V době rozmachu ratíškovického
fotbalu jsme se každou sobotu
střídali a drželi si místo na tribuně a byli jsme svědky historického
finále Českého poháru.
Naši maminku jinak než v kroji
bylo někdy vidět jen při pečení svaStrana 9

tebních koláčků v "šatovce" a tato
skutečnost se podepsala i na něm.
Když jeho syn Lukáš dělal stárka,
tak si pořídil i "súkenice" slovácký
kroj pro ženatého.
Pouze nejbližší znali důvod
předčasného odchodu do důcho-

L

du, přesto měl v Kuželově vlastní
les, o který se staral, a obecnímu
se věnoval až do 12. března, kdy
se nemoc ukázala být silnější než
jeho touha po životě.
Pokud půjdete procházkou
kolem Ratíškovic a budete míjet

sloup svatého Jiljí, kříž U Zabitého, pamětní desku na Revíru,
informační tabuli Salónu (to až
pomine pandemie) nebo obrázek
svatého Víta na Rúdníku, připomeňte si Leoše, protože se na
těchto věcech podílel.

KRÁLOVNA Lidka

idka Bučková nebyla KRÁLOVNOU zvířátkového nebe zvolena poprvé, to je nám všem jasné,
né enom  Ratiškovijákom. Volili ji
…a to jednohlasně…její psí děti
- Ben, Dastik, Briana, Sam, Sid,
Laky a Andělka. Do voleb se vhrnula i kočka Śejla, Liduščin ježeček, křepelky, slepice, krásní zakrslí králíčci a o sto šest zpívaly
andulky. Nemohu zapomenout na
krásného beránka jménem Happy.
Tento dával volbám punc té největší slavnosti.
Je nutno přejít do reality. Lidka
Bučková nám v minulých dnech
náhle zemřela. Měla malých čtyřicet jedna let.
Blíže k Lidušce. 2. 10. 2011 byl
v Ratíškovicích první trénink agility, dnes velmi oblíbeného  sportu
-   pes člověk. Lidka s manželem
Dušanem začali zájemce pečlivě
a s láskou jim vlastní vyučovat
-   co se může a co s psíkem dělat nelze. Manželé Bučkovi založili
klub agility v naší obci a tři roky

po sobě se účastnili mistrovství
České republiky! Dělali spoustu akcí pro děti, hodně pomáhali
útulku na Slovensku… Díky Lidušce vznikl v naší obci záchytný
kotec, kde je zatoulaným psíkům
přechodně dobře.
Královně Lidce nebyly dopřány
děti, ale protože nejčistší láskou je

láska psa k člověku, určitě to Liduška měla vynahrazeno.
P.S Aničko Kotásková, děkuju za citlivost, se kterou jsi mně
a v tato místa  Lidušce, pomohla,
vč. úžasné fotky Lidušky s jejími
čtyřnohými dětmi.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Vzpomínka na Vlastimíra Chludila
(*3. 1. 1945 - †19. 7. 1989)

Z

ačal poslední válečný rok a v tu
chvíli - 1. ledna 1945
- se naše maminka,
Em i l ie Ch ludi lová,
roz. Feldwabelová, dožila 31 let (1. 1. 1914
- 28. 2. 1950). O dva
dny později, ve středu
3. ledna, se mamince
narodil syn, kterému
chtěli dát křestní jméno Vlastimil. Bylo to
v pořadí již čtvrté dítě
– nejstarší Jožinek měl 8 let, Jana
měla 6 let a já teprve 3 roky. I když
jsem byla hodně malá, přesně tři
roky a čtyři měsíce, pamatuji si,
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jak taťka s námi třemi čekal na verandě, než nás „porodní
babka“ – panímáma
Součková, jak se dříve říkávalo porodní
asistence, zavolala do
ložnice k mamince,
kde se právě narodil
náš nejmladší bráška. Za chvilku se asistentka ozvala z ložnice a volá: „Tatínku,
máte sy na! Děcka,
pojďte se podívat na bratříčka! –
Je to Vlastimír, aby byl mír v celé
naší vlasti!“ Nakonec naši rodiče
ponechali malému synovi jméno
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Vlastimír, které příhodně vyjadřovalo tehdejší touhu po míru, neboť
se od původní představy lišilo o jediné písmenko.
I když zbývaly do konce války pouhé čtyři měsíce, byli jsme
ubytováni celá rodina i s malým
Vlastikem na dole Vlasta, než válka skončila. Taťka mu sušíval na
prsou pleny a stařenka Anna Veselá tajně chodívala domů krmit
a dojit naši krávu, abychom měli
v dole čerstvé mléko. Tatínek nám

O

d 13. března se nám
proměnila už jen ve
vzpomínku Dana Zátopková. Dovolím se se čtenáři podělit o zvláštní připomenutí této významné
osobnosti. Od svých šesti
let žila Dana Ingrová, jak
se za svobodna jmenovala v sousedních Vacenovicích. A srdíčko ji tam
táhlo až do závěru života. Vacenovičtí na ni také
nezapomněli a udržovali
spolu velmi dobrý vztah.
Před dvěma lety si paní Dana
chtěla připomenout pochoutku je-

K

dyž jsme v mládí (a já se obávám, že jsem věčný puberťák)
říkali, že na čaji bude hrát Zkrat,
znamenalo to zkácené TO ZKRAT,
Taneční orchestr Závodního klubu
Ratíškovice. U jeho zrodu a v jeho
začátcích v roku 1959 byl vedoucí
orchestru František Kotásek. Je
(dnes) s podivem, jak tehdy dělil
kronikář Alois Holeček generace.
Uvádí starší - nad dvacetpět let
chodí na plesy na dechovku. No
a tedy my mladší jsme vyznávali
jazz, dixilend, poslouchali Laxík
(radio Luxenbourg) a zpívali Šlitra
a Suchého. Tento repertoár vábil
vedoucího orchestru, aby se mohl
i jinak angažovat než stereotypní
klasikou. V té době byly obzvlášť
pro svobodné velmi populární
"Čaje o páté". Vyhlášené byly například v Petrově, v rohatecké Kolonii v Maryši, "Kravíně", což byl
kulturní dům hodonínské elek-
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po válce často připomínal příhodu, že po stařence jednou vystřelili, ona letěla vzduchem a od
té doby už raději zůstala s námi
v úkrytu na Vlastě.  
Vlastik pracoval po základní škole na Dole Tomáš a později
v místní cihelně. Byl hodně dobrosrdečný a rád opravoval kamarádům a známým jízdní kola. Jako
jediný v obci měl udělané dvojkolo, na kterém s kamarádem jezdil
po okolí. Od jeho patnácti let ho

začaly pronásledovat epileptické
záchvaty, takže nakonec musel
odejít do invalidního důchodu.
Později si našel i přítelkyni z Rohatce a narodila se jim dcera Veronika, která dodnes bydlí v Opavě.
Vlastik zemřel náhle v pouhých
44 letech.
S láskou zavzpomínala
sestra Eva Hanáková,
roz. Chludilová

Vzpomínka

jího mládí "sviňúrkovou máčku".
Tak po ose paní starostka z Va-

cenovic - místostarosta
Ratíškovic - a moje maličkost přišlo přání, jestli by
bylo možné. Přestože už
byl velmi pozdní podzim,
dvě hrsti čirůvek zelánek jsem kromě klouzků
a ryzců pravých našel. Po
tepelném zpracování putovala směs do mrazáku
a pak až do Matičky Prahy. Údajně byla velmi potěšena a s požitkem naši
specialitu zkonzumovala. Tento příspěvek není
o chvále, ale přiblížení určité obyčejnosti slavných. RIP.
Vašek Koplík

ZKRAT
trárny. V Ratíškovicích bývaly na
sále hospody U Šťastných. Vstupné bylo 6 korun, vojáci 5. Pěknější
půlka populace i někteří chlapci si
tehdy nejznámější a nejoblíbenější
písničky psávali do sešitů a k nim
lepili fotografie oblíbených zpěvaček, zpěváků, hereček i herců.
Zkrat hrával prakticky všechno
od modernějšího foxtrotu, blues,
walzu, tanga, twistu, jive (jive je
rytmický swingový tanec, který
pochází z jitterbugu
a v mnohém je ovlivněný rokenrolem,
boogie-woogie a černošskými tanci) až po
mazurky, polky a valčíky. Aj verbuňk po
půl noci zahráli. Nejčastěji hrával v tomto
obsazení: František
Kotásek harmonika,
k l ávesy, Jo sef No -

vák trumpeta, Antonín Kundrata
trombon, pozoun, Jiří Ulman tenor saxafon, Václav Kovářík a Karel Němec alt saxafon, Jan Minaříček basa, Jindřich Hebron kytara
(i když to zkoušel i na trubku),
Jan Příkaský bicí, později Josef
Pospíšil. Zpívali Anička Vinklerová, Marie Hačundová a Joška
Okáník, v závěru trvání i Marie
Příkaská. Podle obecní kroniky
zvládali ročně asi 40 produkcí až
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do roku 1967, kdy část
muzikantů přešla do
cimbálové muziky a někteří muzicírování zanechali.
Místní divadelní
ochotníci nehrávali jen
dramata a veselohr y,
ale troufli si i na operetu či zpěvohru (Perly paní Serafinky, Podskaláci), a spousta lidí
si ještě připomíná rozlučku s revírníkem Vaculíkem
Z operety do operety. Tady také je
znát působení Františka Kotáska,
když hrával na harmoniku, což se
naučil a zdokonalil po čas základní vojenské služby v Šumperku,
Franta Luňák hrával trumpetu,
Joška Novák trombon, Tonik Bábíček alt saxafon a klarinet spolu s Josefem Hnilicou, Stanislav
Hanáček housle a za bicími seděl
Josef Pospíšil.

Když kapelník ratíškovických
muzikantů Antonín Voříšek skládá funkci, přebírá ji na jedenáct
let František Kotásek a ten ji
v roce 1983 předává absolventu
Ištvánkovi Veselé Muziky Milanovi Nedůchalovi. Za kapelníkování
Františka Kotáska s dechovkou
zpívala i početná dubňanská kolonie: Jana Horáková, Božena Tomanová, Joška Macek a Franta
Vašulka.

F ra nt išek Kot ásek
ovládal i hru na varha ny, t y kostelní na
bohoslužbách i elektronické ve Sboru pro občanské záležitosti při
svatbách, vítáních do
života, jubilejních setká ních i posledních
rozloučeních ve smuteční síni. Na gymnáziu
studoval housle, klávesy, baskřídlovku i kompozici, proto zvládal upravovat
a dělat aranžmá nejen muzikantům, ale i pěveckému sboru.
Tak jsme přes ZKRAT ve zkratce př ip om něl i mu z i k a ntskou
dráhu Františka Kotáska, který
19. března roku 2020 opustil naše
lidské společenství a kromě víc
jak stovky složených písniček se
s námi loučí tou neznámější a nejvíc hranou: Vám přátelé, hrával
jsem rád písně veselé...
R.I.P., Vašek Koplík

Uctění památky osvobození obce

V

pátek 17. 4. odpoledne uctili
členové obecního zastupitelstva památku osvobození obce
Ratíškovice, jež připadá na 18.
dubna, položením květin na významná pamětní místa v obci.

HISTORIE

Již 75 let vzpomínáme na naše
osvoboditele a všechny hrdiny,
kteří padli ve 2. světové válce,
a připomínáme si válečné události, jejíž pamětníci í přímí svědkové
jsou dodnes mezi námi.

Je těžko uvěřitelné, že celkový
počet lidských obětí války je více
než 60 milionů, z toho přes 12 milionů zahynulo v koncentračních
táborech.
JH

Svatý Jiří a svatý František
v ratíškovickém kostele

S

távající obnově fasády našeho kostela předcházelo v předloňském roce dílčí statické zajištění oratoře,
výměna kovových okenních konstrukcí v lodi a restaurování vitráží. Tyto práce byly financovány z dotací
a sbírek farníků. Co bylo potěšující, farníci navíc shromáždili peníze i na vyhotovení dvou nových vitráží
do oken v blízkosti kůru. V jedné vitráži je zobrazen svatý Jiří a v druhé svatý František z Assisi. Grafické
návrhy zpracoval záhorský výtvarník Ján Hladík a vitráže vytvořil a v měsíci březnu do lodi ratíškovického
kostela instaloval brněnský restaurátor Tomáš Mitvalský.
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Svatý František z Assisi, též
zvaný svatý František Serafinský,
se narodil 1182 v italském městě
Assisi v rodině bohatého obchodníka. Po několika viděních se
vzdal bezstarostného života, vzdal
se peněz a vyměnil svůj oděv s nejbližším žebrákem, pobýval v klášterech, kde myl nádobí, opravoval
kostely a pomáhal malomocným.
Hlásal chudobu a odevzdání se
do vůle Boží. V roce 1209 sepsal
jednoduchá řeholní pravidla, která nakonec i přes počáteční odpor schválil papež Inocenc III.,
čímž dal vzniknout Řádu menších
bratří. V roce 1212 život Františka v Kristu následovala první
žena Klára, s níž založil Řád svaté
Kláry známý jako Klarisky či Řád
chudých paní. Členkou tohoto
řádu byla i svatá Anežka Česká.
V roce 1218 založil František tak
zvaný třetí řád terciářů, a to pro
ty, kteří chtěli Františka následovat, ale nechtěli či nemohli se
vzdát světského života. Mezi nimi
byl např. francouzský král Ludvík
IX. nebo německá šlechtična Alžběta Durynská. V počátcích svého
mnišského života, když nenalézal
posluchače a následovníky, odešel
František do lesa a kázal lesní zvěři. Proto je svatý František z Assisi
pokládán za patrona zvířat, vlčat

P

ůvodně jsem měla do Zvonu
připraveno něco úplně jiného,
ale vzhledem k situaci, která se
v celém světě odehrává, jsem se
rozhodla zmapovat výskyt infekčních nemocí, které se vyskytovaly
v Ratíškovicích. Kvůli nouzovému
režimu nemám možnost navštívit
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

(nejmladších skautů) a ochránců
přírody. Málo známým dědictvím
po svatém Františkovi, vedle básně Píseň tvorstvu a dopisů a řeholí Řádu menších bratří a řádu
klarisek, je vánoční zvyk stavění
betlémů. On byl patrně první, kdo
v roce 1223 na Vánoce zinscenoval scénu narození Páně v chlévě
s živými zvířaty. Na sklonku svého
života se mu na těle objevila stigmata, tedy rány na boku a rukou,
shodné s ranami Ježíše na kříži.
František zemřel 3. října 1226
v Porciunkuli v chatrči slepý, na
zemi přikryt vypůjčeným pláštěm.
Svatý František, rovněž patron
Itálie, se snažil o šíření slova Božího po celém světě, a tak se stal
jedním ze zakladatelů organizované misijní činnosti. Byl a nadále
je vzorem důsledného následování
Krista v chudobě a lásce bližnímu.
Svatý Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z turecké Anatolie. První
literární zmínky o jeho životě pocházejí z 5. století. Podle legend se
narodil v křesťanské rodině, otec byl
římským důstojníkem. Po vzoru otce
Jiří vstoupil do armády, tam obdržel
titul Tribuna, poté
rytíře a stal se členem stráže římského císaře Diokleciána. Ten v roce 303
vydal edikty umožňující pronásledování křesťanů. Jiří
odmítl se účastnit
těchto perz ek ucí
a ke křesťanství se veřejně přihlásil, za což ho císař nechal mučit,
drtit kolem s hřeby a nakonec popravit stětím.
Nejznámější příběh o svatém
Jiřím, jenž bojuje s drakem, je východního původu a do Evropy byl
přinesen Křižáky. Příběh má řadu

předloh, podobnost s příběhem
o Perseovi a Andromedě je více než
nápadná.  U lybijského města Kyrény pobýval u pramene drak. Aby
se obyvatelé dostali k vodě, museli k odlákání draka každý den
obětovat losem určeného člověka.
Když si los vytáhla dcera panovníka a byla vydána drakovi, objevil
se římský voják Jiří na bílém koni,
který draka usmrtil. Občané města se z vděčnosti zřekli pohanství
a přijali křesťanství.
Svatý Jiří bojující s drakem je
alegorií křesťanského vojáka bojujícího se zlem. Svatý Jiří je patronem Anglie, Gruzie, Černé Hory,
Etiopie, Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska a řady měst Londýna,
Moskvy, Barcelony, Bejrútu, Istanbulu, Janova. Ve znaku jej má
Gruzie či Moskva a u nás Vysoké
Mýto. Rovněž tak je patronem celosvětové organizace skautů. Právě  ratíškovičtí oldskauti dali první finanční dar na vyhotovení  této  
vitráže.  Ve většině zemí má svatý
Jiří svátek 23. dubna. V českých
z e m íc h , n a S l o vensku a Polsku je
svátek svatého Jiří
slaví až 24. dubna,
neboť na 23. dubna
připadá den umučení svatého Vojtěcha.
Nově instalované vitrá že zobrazující životní osudy
svatého Františka
a svatého Jiří nám
dávají možnost seznámit se křesťanskou ikonograf ií.
Dávají nám rovněž inspiraci, vůli
pro usměrňování životních osudů
nás samotných.
Fa r nost R at íškov ice děk uje
všem donátorům za dobrou vůli
a dary a tvůrcům za dobře provedené dílo.
PhDr. Radim Šťastný

Infekce a epidemie
v Ratíškovicích

a rchiv y (to
by informace
byly určitě
podrobnější), takto mohu vycházet pouze
ze zdrojů, které mám k dispozici.
Nakažlivé nemoci byly, jsou
a budou. Ve středověku byl nej-

vážnějším rozhodně mor, kterým
bylo většinou nazýváno jakékoliv
infekční onemocnění s vážnějším
dopadem na společnost. Je pravStrana 13

děpodobné, že se nevyhnul ani
Ratíškovicím, nicméně o něm nemám žádné záznamy.
Dalším onemocněním je nebezpečná průjmová cholera, která se
přenáší nejčastěji pitnou vodou,
znečištěnou fekáliemi nebo potravinami. Podle ratíškovického učitele a kronikáře Jana Mikla „řádila dvakrát, ale ne příliš.“ Protože
se o ní zmiňuje zpětně po stati, ve
které píše o „čase francouzské vojny“, předpokládám, že se jednalo
pravděpodobně o evropskou epidemii z let 1881 – 1896. Roku 1881
u nás zemřelo během měsíce na
„průjem“ a „křeč žaludeční“ pět
osob různého věku, včetně jednoročního chlapce. Problémy s hygienou vody a stravy byly ještě
v předminulém století běžné
a hodně malých dětí tak umíralo
na „katarh střevní“, tedy zánět
střev.
Bakteriálním infekčním onemocněním je také záškrt (faráři
zvaný také difterie, mázdřivka
nebo mázry), který způsobuje těžkou angínu a přenáší se vzdušnou
cestou. Může při něm vzniknout
záškrt mandlí, nosní a hrtanu,
zánět srdečního svalu nebo i obrna. Od 70. let 19. století už výskyt
nemoci podléhal povinnému hlášení. Původce záškrtu byl odhalen
v roce 1883 a ve stejném roce byla
vyvinuta vakcína, díky čemuž začala úmrtnost klesat. Roku 1875
v Ratíškovicích na tuto nemoc zemřelo 5 dětí, v roce 1878 pak 10
dětí a 1879 8 dětí. Během března
1884 7 dětí a 27letý muž. O rok
později to bylo 6 dětí. V roce 1896
pak záškrt udeřil znovu. Nadučitel František Hlaváček zapsal do
školní kroniky, že „Letošního roku
řádil záškrt mezi dítkami místními.
Přes 50 dítek zemřelo, mezi těmito
byli i někteří žáci“. Z tohoto zápisu
vycházel později i kronikář Mikl,
který uvedl, že „v r. 1896 řádil mezi
dětmi záškrt, kteréžto nemoci padlo za oběť přes 50 dětí.“ Ovšem
podle matriky má přímo v Ratíškovicích jako příčinu úmrtí záškrt, tedy z němčiny „difteritis“
nebo latinsky „croup“, uvedeno 11
dětí. Dalších 19 v tomto roce zemřelo na zánět nebo „katar“ plic
a 5 na „souchotě“, tedy tuberkulózu, což byly v té době běžné smrtelné nemoci. Úmrtí na záškrt se
projevovalo v dalších letech velmi
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sporadicky, protože už byla možnost léčby v nemocnicích. Přesto
roku 1938 zemřel 4letý František
Macek v nemocnici v Uh. Hradišti,
kde byl také pochován na místním
hřbitově. V roce 1946 bylo u nás
zavedeno povinné očkování a nemoc téměř vymizela.
Virovým a v pozdější fázi bakteriálním onemocněním je zánět
hrtanu – laryngitida, která postihuje hlavně děti, ale i dospělé. Příznakem je otok hrtanu, zarudnutí
a jeho porušená funkce. Člověku
se špatně dýchá, lapá po dechu
a sípe. Farář Karel Vojtěch ji pojmenoval jako „zánět ohryzku“
a od srpna do prosince roku 1891
na ni zemřelo 9 dětí do deseti let.
V dalších letech se objevuje ojediněle.
„Osýpky“ je starší název pro extrémně snadno přenosné onemocnění, kterým jsou spalničky. Nákaza se šíří vzdušnou cestou
kapénkami. Projevem je vysoká
horečka, kašel, zánět spojivek,
rýma a po několika dnech červená
vyrážka. V rozvojových zemích je
to i doposud jedna z nejčastějších
příčin úmrtí dětí. V naší republice
je v současnosti díky povinnému
očkování úmrtnost minimální
a to pouze u osob, které nebyly očkovány vůbec nebo jenom jednou
dávkou. Osýpky jsou v roce 1872
uvedeny jako příčina úmrtí u sedmi dětí. Podle Kroniky obce Ratíškovice pak „Začátkem března 1894
vypukly v obci spalničky, takže
koncem března muselo býti vyučování zastaveno. Nemoc vyžádala si
přes 40 dětských obětí.“ Dle školní
kroniky „mezi nimi byli tři žáci“.
Jednalo se pravděpodobně o nakažené děti, protože podle zápisu
faráře jich zemřelo 14 ve věku od
jednoho do šesti let. Další epidemie spalniček přišla do naší obce
v r. 1901, kdy „v únoru onemocnělo
hodně dětí. Též školní dítky, zvláště v I. třídě onemocněly a proto byla
I. třída od 13. do konce měsíce února zavřena.“ Naštěstí se všechny
vyléčily. Počátkem listopadu 1904
se nemoc objevila znovu, „zvláště
mezi menšími žáky. Na základě
dobrozdání obvod. lékaře byla I.
a II. ttřída zatím na 14 dní uzavřena.“ Tyto třídy navštěvovalo 83
žáků. Protože epidemie nepolevovala, „obě třídy byly uzavřeny až
do konce měsíce listopadu. Zameš-

kaný tím čas byl až do ledna nahrazován tak, že se každý den ½
nebo 1 hodina podle okolností přidala.“ Při dalším výskytu choroby,
tentokrát až v roce 1931, se škola
nezavřela, i když „průměrné zameškání na celé škole činilo 11,6%“
z celkového počtu 344 děti.
„Šarlach“ (podle latinského
scarlatina), tedy spála, se objevila
v Ratíškovicích roku 1884 souběžně se záškrtem a zemřely na ni
dvě děti. Šíří se vzduchem kapénkovou infekcí, méně často přímým
kontaktem s nakaženou osobou
nebo kontaminovanými předměty.
Projevuje se horečkou, zánětem
mandlí a nezvyklým zbarvením
jazyka, vyrážkou, která může být
kvůli loupání kůže až krvavá, bolestmi hlavy a zvracením. V dnešní době se léčí pouze co nejrychlejším nasazením antibiotik a dosud
na ni neexistuje očkování. V roce
1900 na toto onemocnění zemřelo
pět dětí. Další epidemie přišla do
naší obce v září 1911, kdy „nemoc
rozšířila se tak, že i škola musela
býti na 8 dní zavřena“. Během měsíce zemřely tři děti. Po obnovení
vyučování „bylo za příčinou spály
52 žáků od návštěvy školní osvobozeno, což potrvalo u každého
jednotlivce asi 6 neděl…“ Spála se
vlekla i přes celý říjen a listopad,
kdy konečně obvodní lékař „dovolil dítkám návštěvu školy, ač i potom ještě zůstal jistý počet žáků
v kontumaci [izolaci, vyloučení]“.
V tu dobu navštěvovalo školu 403
žáků. Spála se vrátila i v lednu
1914, kdy „v měsíci lednu vyskytly
se 4 případy, postižené dítky nebyly po 6 neděl připuštěny do školy.
Ostatně byly zdravotní poměry až
na nějaký ten kašel dobré.“
Dalším z infekčních onemocnění je tyfus, uváděný v matrice
jako „typhus“ nebo „hlavnička“. Je
způsoben bakterií Salmonella typhi a přenášen stravou nebo kontaminovanou vodou. Projevuje se
vysokými horečkami, zimnicí, celkovou slabostí a průjmem, někdy
také zácpou. V současnosti se léčí
antibiotiky. Jako příčina úmrtí je
uveden např. v roce 1869, 1870
a 1871. Na přelomu let 1872
a 1873 na něj zemřelo sedm obyvatel. Roku 1876 mají hlavničku,
zácpu nebo průjem uvedenu jako
příčinu úmrtí čtyři děti a jeden
55letý muž.
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Výskyt pravých neštovic (variola) není zaznamenán v žádné
z ratíškovických kronik. Pravé neštovice se projevují horečkou, svědivou vyrážkou a následnými
strupy na kůži. Jsou vysoce nakažlivým onemocněním s vysokou
úmrtností, přeživší pacienti jsou
často nadosmrti poznamenáni
jizvami. V roce 1874 na ně zemřelo
6 dětí ve věku do tří let, souběžně
se v obci objevily také osýpky
a záškrt. Na „neštovice krvetočné“
zemřel roku 1888 i 12letý Josef
Gajdík. Neštovice jsou první nemocí, proti které byla objevena
vakcína a následně aplikováno očkování. Od roku 1919 bylo v Československu uzákoněno u dětí
jako povinné, v současnosti se
u nás považuje toto onemocnění
jako vymýcené.
Infekčním onemocněním je také
syfilis (příjice nebo lues). Může se
přenášet i z nemocné matky na
plod a v roce 1899 na ni zemřel ve
věku dvou měsíců Martin Slezák,
syn „nádeníka a podruha“. Jeho
rodiče se pravděpodobně odstěhovali, protože u nás nemají žádný
další matriční záznam. Ve stáří
osmi dnů to pak byl i Josef Toman, který má roku 1906 uvedeno „lues haerditaria“, tedy dědičná
syfilis. Ani o jeho rodičích není
žádný další záznam. V roce 1949
pak na toto onemocnění zemřel
i dvouměsíční chlapec.
V roce 1918 se v Ratíškovicích
objevil infekční zánět plic, tzv.
španělská chřipka. Je to označení celosvětové pandemie, která
probíhala až do roku 1920. Její
smrtnost byla 10 – 20% z nakažených (na rozdíl od úmrtnosti 3-5%
z celkového počtu obyvatel). V té
době se už začaly v některých státech objevovat plakáty, které varovaly před touto nemocí a doporučova ly nošení ochranných
obličejových roušek. Ratíškovický
kronikář Jan Mikl píše, že vypukla v září a její první obětí byla žačka V. třídy, dcera ratíškovického
kováře Anna Malářová. „Když pak
nemoc vypukla i v rodině nadučitele [ředitele] školy Fialy, byla škola
30. září uzavřena.“ Ovšem na „zánět plic“ zemřel už v červnu švec
František Ježek a v červenci Kateřina Mikušová. Je tedy možné, že
i oni byli infikováni. Od září až do
konce roku pak včetně Anny zeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

mřelo 11 osob r ůzného věk u.
Podle školní kroniky „tragickým
dojmem působila smrt dvou snoubenců: Kotáska Vavřina [21 let]
a Příkaské Terezie [17 let], kteří téměř současně zemřeli [27. a 28.
září] a vedle sebe pochováni jsou.“
Touto nemocí onemocněla i „sl.
[ečna] uč[itelka]. Melzerová Marie,
u níž vyvinul se zápal plic a jedině
síla sesterské v skutku obětavosti
její koll.[egyně] sl. Šebkové Marie
zachována tato při životě…“.
Jako závažné onemocnění se
začátkem 20. století odůvodněně
začala považovat i chřipka. V roce
1922 „v lednu rozšířena byla v obci
chřipka, jíž onemocnělo mnoho lidí
i dětí.“ Ve škole bylo z celkového
počtu 380 žáků přítomno jen 100
dětí. Další epidemie přišla a ž
v roce 1954, kdy v době začátky
února bylo „okolí i naše obec silně
zamořeno… Téměř v každém
domě…ležel nemocný nebo i celá
rodina…“ Nemocné navštěvoval
obvodní lékař z Dubňan MUDr.
Fiala se svojí manželkou, taktéž
doktorkou. Úmrtí nebylo žádné,
ale „nemocní dlouho pociťovali potíže a někteří pak byli i odeslání
k dalšímu léčení do nemocnice.“
Další větší vlna nemoci, spojená
mnohdy také se zápalem plic, přišla v letech 1959 a 1964. V roce
1971 pak „obvodní lékař měl jednoho dne v ordinaci přes sto pacientů, většinou s chřipkou.“
In fekčn í m onemocněn í m je
i hepat it ida, t z v. ž louten k a,
mnohdy také nazývaná „nemoc
špinavých rukou“. Jedná se o virový zánět jater typu A. Je snadno
přenosná a zdrojem nákazy jsou
bezpříznakoví nosiči nebo akutně
nemocní lidi, dotekem kontaminované předměty a špatně tepelně
upravené potraviny. Mezi její projevy patří teplota, nechutenství,
nevolnost a bolesti břicha. Až později dochází ke žloutnutí kůže
a očí. Je nutná izolace a rekonvalescence může trvat několik měsíců s dlouhotrvající dietou a omez en ím pohybov ých a k t iv it.
Žloutenka se objevila v Ratíškovicích v roce 1985 a při potvrzení
nákazy mezi žáky bylo „22. 4.
1985 okresním hygienikem vydáno
rozhodnutí o opatřeních.“ Podle zápisu ředitelky školy Jany Kalábkové byli všichni zaměstnanci
školy a žáci očkováni a nesměli se

zúčastnit až do konce školního
rok u spor tov ních, k ultur ních
nebo společenských akcí. „Účast
žáků na průvodu 1. máje byla povolena pouze v obci. Po ukončení
průvodu se žáci rozešli do svých
domovů.“ Onemocnělo 29 dětí,
které pak ležely na infekčním oddělení kyjovské nemocnice, a jak
je uvedeno v kronice obce, „3 měsíce nebyl provoz na kulturním
domě, nebyly žádné zábavy, žádné společné kulturní akce… nesměla se konat spartakiáda.“ Úbytek dětí pocítil i ratíškovický farář
Jan Veselý v hodinách náboženství, protože „pro infekční žloutenku bylo zakázáno vyučování až do
14. července.“ Na zdravotním středisku bylo týdně odebráno skoro
1600 krevních vzorků na jaterní
testy a odběry trvaly od března až
do srpna. Prvotní zdroj nákazy se
nepodařilo objevit.
Při předcházení infekčním nemocem je velmi důležitá hygiena
a infor mova nost oby vatel. Už
v roce 1927 se začala ve školách
provádět zdravotní prevence. „3.
června prohlédl Dr. Josef Hrubý lékař z Hodonína žáky 1. a 2. tř., dne
10. června žáky 3. a 4. tř., celkem
136 dětí. Shledal 3 děti tuberkulosní a mnohým rodičům doporučoval
lepší výživu.“ V padesátých letech
už se konaly preventivní prohlídky dětí, včetně zubních, několikrát do roka a „roentgenologické
prohlídky učitelů“. „Děti zdravotně
ohrožené“ jezdily na pobyty do zotavoven na účet Ústavu národního
zdraví, kde trávily dobu od 1 až do
7mi měsíců.
V dnešní době se provádí povinná očkování, čímž se dá mnoha
infekčním nebo životu nebezpečným onemocněním předcházet.
Dnes, 5. 4. 2020, pořád ještě trvá
nouzový stav kvůli koronavirové
pandemii. Pevně věřím, že se Ratíškovic nedotkne a že se vědcům
podaří vytvořit vakcínu, která
bude chránit zdraví nás všech.
Irena Bařinová
Oprava popisku fotografie
z 1. čísla Zvonu 2020 u článku
Ratíškovice před sto lety 1920.
Fotografie zobrazuje
„Vrt za včelínem“.
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Vzácná,
ohrožená
a chráněná.

N

a okrese Hodonín máme několik stupňů chráněných území.
Jsou to chráněná krajinná oblast,
přírodní park, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace
a přírodní památky. V Dúbravě se
nachází Národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava a Váté
písky. Přírodními památkami jsou
vyhlášené Osypané břehy, Pánov
a Vojenské cvičiště Bzenec. Pro informaci uvádím, že existuje i kategorie Památný strom a na okrese
Hodonín je jich zaregistrováno 33.
V Dúbravě jsou (byly) dva. Letní
dub mezi Dubňany a Mutěnicemi,
ten však v roce 2003 odumřel a je
návrh na vyškrtnutí. Žilkův dub
potkal podobný osud, je statný,
doposud stojí, ale od roku 2013 se
na něm žádný nový list nerozpučel.
Botanici, přírodovědci a mykologové rozlišují několik stupňů
ohrožení druhů. Vycházejí při tom
z Červeného seznamu IUNC (také
Červený seznam ohrožených druhů), což je sezna m ž ivočichů
a rostlin, vydávaný každé dva
roky Mezinárodní unií ochránců
přírody IUCN a řazený to do těchto
kategorií:
EX: EXtinet (vyhynulý), EW:
Extinetin the Wild (vyhynulý ve
volné přírodě), CR: Critically Endangered (kriticky ohrožený), EN:
ENdangered (ohrožený), VU: VUlnerable (zranitelný), NT: Near

Dúbrava XXII
Threatened (téměř ohrožený), LC:
Least Cocern (málo dotčený),  DD:
Data Deficent  (druh, o němž jsou
nedostatečné údaje) a NE: Not
Evaluated (nevyhodnocený).
Z bylin a rostlin, které v Dúbravě rostou, s nimiž jsem se setkal,
nebo je uvádí literatura, ohrožené
jsou: divizna brunátná, hlaváček
jarní, hvozdík pyšný, kavyl písečný (čertovy fúsa), kolenec jarní,
kolenec pětimužný, koniklec jarní,
kosatec různobarevný, kostřava
ametystová, kostřava pískomilná,
kostřava dominova, lýkovec vonný, mečík bahenní, oměj šalamounek, ostřice Buxbaumova, ostřice
úzkolistá, paličkovec šedý, pavinec horský, psineček obecný, psineček psí, rosnatka okrouhlistá,
řeřišnice malokvětá, silenka ušnice, sítina obecná, sítina tmavá,
smil písečný, zvonek hadincový
a žluťucha jednoduchá.
V rámci Bird Life International
byla významnou ptačí oblastí vyhlášena i Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví, které je současně i Ptačí oblastí v projektu
Natura 2 000. Její hranice jde od
Milotic na Vracov, dál do Bzence,
Moravského Písku přes Strážnici,
Rohatec, pak na sever podél železniční trati Rohatec Kolonie - Ratíškovice a napravo od silnice Ratíškovice - Vacenovice.
V ptačí oblasti jsou chráněni
všichni ptáci, pakliže na ně není

udělena výjimka z ochrany. Předmětem ochrany jsou prioritně čáp
bílý, lelek lesní, moták pochop,
skřivan lesní, strakapoud jižní,
strakapoud prostřední.   Významné ptačí druhy jsou: bělořit šedý,
břehule říční, dudek chocholatý,
chřástal polní, ledňáček říční, luňák hnědý, rákosník velký, včelojed lesní, vodouš rudonohý a volavka popelavá.
V Dúbravě jsou chráněni například i kulík říční, mlynařík
dlouhoocasý, moudivláček lužní
a pisík obecný.
Z fauny jsou uváděni také mimo
jiné: bobr evropský, hrouzek běloploutvý, ještěrka zelená, kudlanka
nábožná, kuňka obecná, mravkolev běžný (cúfalenka), netopýr černý, netopýr velkouchý, okáč jílkový,  pakudlanka jižní, pestrokřídlec
podra žcov ý, ploskoroh pestr ý,
přástev ník kostiva lov ý, roháč
obecný, sklepník rudý, svižník
polní, tesařík obrovský, přástevník kostivalový a užovka hladká.
Protože kritéria ochrany se často mění, je složité jmenovitě detailně uvádět jednotlivé druhy. Co je
jeden čas předmětem ochrany, to
jindy uváděno není, ale fakt je jeden, že bychom si všeho, co existuje, měli vážit a zbytečně nelikvidovat.
Vašek Koplík

Obrana národa

P

ři zjišťování skutečností, jak se
stavěli ratíškovičtí občané k německé okupaci, byl nalezen strojopis pocházející z let 1970-75 od
kronikáře Matěje Přibila. Z něj
jsem čerpal většinu informací.
Ratíškovická odbojová skupina
Obrana národa - plk. Balabána,
jejímž vedoucím byl Prokop Slezar,
byla napojena na Emila Pouchlého, knihkupce v Hodoníně a Františka Šelepu, učitele v.v. v Rohatci
- Kolonii. Po okupaci, ihned v roce
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1939, spolupracovala s místní ilegální skupinou KSČ a jejím vedoucím Františkem Dekařem i se
skupinami z Dubňan a Hodonína.
V bezpečném a dobře vybaveném
krytě v lese Odměry, který sám
pro tento účel zbudoval Prokop
Slezar, ukrýval vedoucího úseku
ilegální KSČ Moravská Rovnost
v Dubňanech Vladislava Tomana
a Františka Knébla z Hodonína.
Tato skupina ON - plk. Balabána, měla za úkol přepravu hlavně

našich letců přes Hodonín - Rohatec - Sudoměřice - Skalicu a Holíč
pri Morave. V této činnosti byl P.
Slezarovi nápomocen jeho spolupracovník Ján Holý z Holíče. Přicházející důstojníci z povolání,
v záloze, čsl. letci, lidé činní za
první republiky se u něho hlásili
smluveným heslem v jeho autobusu na náměstí v Hodoníně. Tyto
pak převážel do místní obce ke
svému spolupracovníku občanu
Josefu Antošovi, který je ve svém
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

domě ukrýval a poskytl jim vše
potřebné k životu. Stalo se, že někdy bylo v jeho domě ukryto až 30
přecházejících osob. Tato odbojová
skupina ON přepravila přes hranice 350 letců, kromě mnoha dalších desítek osob vystavených nebezpečí. Touto ilegální organizací
plk. Balabána byl také začátkem
roku 1940 převeden přes hranice
a opatřen potřebnými průkazy do
zahraničí náš zdejší občan horník
z č.p. 72 Jaroslav Kotásek nar.
31. 7. 1917, který byl 5. května
roku 1944 jako "Jan Kotek", členem výsadku SPELTER.
Da lší osoby př ichá zející
k P. Slezarovi za pomoci řidiče Josefa Jansy z č.p. 815 převážel různými směry až k polským hranicím k obci Radvanice, kde je od
nich převzal a převedl náš bývalý
občan Mikuláš Movický.
Po celou dobu okupace mu bylo
také svěřeno domácím odbojem,

aby se staral i o zásobování rodin
po zatčených a popravených. Jako
dopravce přivážel od mlynáře
Luňáka z Hodonína mouku a jiné
potraviny, které byly rozdělovány
za pomoci vlastenců jako tajné
příděly. Na příklad Františce Dekařové a pí. Kocůrkové z Ratíškovic a Hermíně Šelepové z Rohatce.
Potraviny doručoval i přes naše
četníky z Dubňan Hochmana, Konečného a Zahradníka do sběrného tábora ve Svatobořicích. Tam
byla internována i Františka Kotásková od 1.7.1944 do 9. 5. 1945.
Kromě již zmiňovaných P. Slezara,
J. Antoše, a J. Jansy byli členy ON
i Anna Slezarová Žišková
(4. 2. 1908) a Antonín Mokráš
(7. 11. 1893).
Františka Dekařová ve svých
vzpomínkách uvádí, že při vyřizování na farním úřadě u p. faráře
Emanuela Valouška, byl tento
nejen ochotný a vstřícný, ale jí při

odchodu poskytl peněžní částku,
přestože o ni nežádala. Velitel odbojové skupiny Moravská Rovnost
Martin Frolec k tomu dodává:
“Místní p. farář p. Emanuel Valoušek v době okupace naší vlasti
i našemu odbojovému pracovníku hlavní spojce - Rudolfu Rédrovi,
Ptáčkovi a Antonínu Foltýnovi ze
zdejší obce finančně pomáhal, a to
v době, kdy se už jako psanec musel před gestapem ukrývat, aby
jeho rodina netrpěla hladem. Sám
nevěděl jako duchovní správce, že
ve věži našeho kostela, za trámem
je ukryta jedna puška vz. Malincher a munice, kterou tam na můj
příkaz ukryli bratři Josef a Jaroslav Koplíkovi, bydlící naproti kostela. Krátce před frontovými událostmi tuto pušku ukryli poblíž zdi
u kostela.“
Vašek Koplík

Kraslice

R

atiškovské motivy na kraslicích a technika jejich škrabání bylo zaměření kurzu, který se
uskutečnil 12.3.2020, tedy v době
propuknutí koronavirové epidemie. Právě tato situace se odrazila
i na tom, že kurz byl uskutečněn
pouze jednou a za striktně přijatých vládních opatření, tedy do
počtu 30 osob. Mrzí mě, že se tohoto kurzu nemohla zúčastnit
paní Kateřina Gasnárková, která
je v této oblasti odbornicí na slovo
vzatou. Patří v Ratíškovicích k poslední generaci žen, které tuto
techniku škrabání ovládají.

Paní Gasnárkové patří velký
dík za přípravu celého kurzu,
vzhledem k jejímu věku jsem ji
chtěla co nejvíce ochránit od případné nákazy. Její cenné rady od
nabarvení vajíčka tuší a „šelakem“ přes techniku zdobení, ratiškovské ornamenty, které jsou
typické pro ratiškovské kraslice,
jsem mohla předat na kurzu díky
společně stráveným hodinám, kdy
jsme kurz připravovaly. Poděkování patří i těm děvčatům, která si
vzala pod patronát naše nováčky
a ráda jim předala jejich zkušenosti.

Díky patří i firmě Svatopluka
Stoklásky za zhotovení a nabroušení pilníků na škrabání kraslic.
Jana Koplíková

www.spolkovydumratiskovice.com
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Strana 17

CM Malena

ŠKOLSTVÍ

J

ako každý rok jsme se zúčastnili pravidelné akce
Fašaňk s MŠ Sluníčko, na kterou nás vždy zve
jejich pan učitel Ladislav Švidroň. Letos bohužel skoro nikdo z CM nemohl, i tak jsme muziku dohromady
dali. Trasa byla jako obvykle MŠ Sluníčko – Obecní
úřad - DPS - Na Mlýně. Akce se povedla a těšíme se
na příští rok!
Kdy budou povoleny další akce, to zatím nikdo
neví, ale věřme, že to nebude dlouho trvat a opět si
budeme moci spolu zahrát!
Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ

Fašaňk 2020

V

požárníky, kuchaře, medvědy, báby, myslivce,
řezníky a mnohé další se v pondělí 24. února
proměnily děti a rodiče z Mateřské školy Sluníčko.
"Šavle hore!!!“, zaznělo na tradiční fašaňkové obchůzce z úst nejmladších fašančárů. Průvod za zvuku muziky navštívil jako obvykle obecní úřad. Pan
starosta se projevil jako velký folklórista a předvedl
spolu s rodiči tradiční fašaňkové kolečko. Nechyběla
návštěva DPS, kde byly děti odměněny za svůj tanec
masopustními dobrotami. Poděkování patří všem, co
se tradičního fašaňku zúčastnili a už se těším na
příští zvolání "Šavle hore“!!!
Ladislav Švidroň,
učitel MŠ Sluníčko

A

ni jsme se nenadáli a hned po
fašaňkovém veselí nás čekal
týden plný povolání. „Děti, čím
byste chtěly být, až budete dospělými?“ Tak zněla otázka, která dětem dává mnoho prostoru pro fanta zii a k reat iv it u. Doma dět i
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Čím budeme, až budeme
dospělými?
vyzpovídaly rodiče, aby jim povyprávěli, co dělají za povolání. Ve
školce děti vyprávěly, čím by chtěly být ony, až budou dospělé. Někdo chtěl být doktorem, jiný paní
učitelkou, prodavačkou, hasičem
nebo policistou. A právě díky našim šikovným tatínkům policistům, měly děti možnost si vyzkoušet, jaké je to být opravdovým
policistou. Děti se dozvěděly, co
všechno má policista za opaskem,
aby mohl okamžitě jednat při zásahu, vyzkoušely si nasazován í pout, pod robi ly se decho vé zkoušce nebo si na vlastní kůži
zkusily tzv. medvěda. Na závěr si
moh l y pr oh lé d nout p ol ic ejn í
auto zevnitř a spustit majáky
z čeho měly pochopitelně všechny
děti největší radost.

Hned další den jsme se vydali
do firmy Zámečnictví Stokláska,
kde nás provázel Marek Blaha.
Poutavě dětem přiblížil, jak fungují stroje, ukázal výrobu železného šuplíku, ohýbání plechů, práci
na laseru a na závěr funkci 3D tiskárny. Celé firmě děkujeme za
milé přivítání, výbornou ukázku
práce a sladkou odměnu pro děti
nakonec. Děti odcházely zpět do
škol k y pl né dojmů, post řehů
a s úsměvem na tvářích.
Tak jako každý rok, tak i letos
tomu nebylo jinak a naši předškoláci se šli podívat, jak se peče výborné pečivo v ratíškovské pekárně u Příkaských. Děti mohly vidět
veškeré stroje, které se používají
při výrobě pečiva, obrovské pece
na pečení chleba a na závěr dostaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

ly koláček, na kterém si ve školce
moc pochutnaly. Celému kolektivu pekárny děkujeme za ukázku.
A u sladkého zůstaneme. Byli
jsme moc potěšeni, když nás maminka Julinky Norkové pozvala,
abychom se podívali, jak se v Ratíškovicích vyrábějí bramborové
patenty - laty. Děti si mohly samy
vyzkoušet laty vyrobit a nakonec
i sníst. Moc děkujeme za pozvání.
Závěrem našeho maratonu povolání jsme již každoročně navští-

vili místní knihovnu, kde nás provázela paní knihovnice Maruška
Škorpíková. Vyprávěla dětem, jak
to v knihovně funguje, ukázala rarity ratíškovské knihovny
– nejstarší, nejmenší a největší knihu. Závěrem jsme si vypůjčili knížku do školky, ze které
paní učitelka při poledním odpočinku přečetla pohádku. Děkujeme paní Marušce za provedení dětí světem knih a probuzení
vztahu k literatuře.

Měli jsme v plánu spoustu dalších akcí nejen pro děti, ale i rodiče, které vzhledem k současné situaci musely jít stranou. A tak se
naše školička musela 16. března
pro děti uzavřít. Avšak s dětmi
i rodiči jsme neustále v kontaktu
prostřednictvím školkového Facebooku a mailu. Přišlo nám spousta krásných pozdravů a fotek dětí,
například jak jim to sluší v rouškách, jak si hrají doma, pečou, pomáhají rodičům při domácích pracích, chod í na prochá zk y do
přírody, učí se novým věcem. Rodičům moc děkujeme za spolupráci a věříme, že čas strávený doma
v kruhu rodiny, láska, kterou dětem dáváme, je přece to nejdůležitější, co můžeme dětem dát. Chci
věřit, že tato situace je tu proto,
aby nás všechny posílila. Všem
přeji v následujících dnech pevné
zdraví.
„Jestli najdeš v životě cestu bez
překážek, určitě nikam nevede“ Arthur C. Clarke
Bc. Eliška Ilčíková,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Smyčcové oddělení
ZUŠ Dubňany

I

v této nelehké zavirované době
lze vyučovat hudbě. Stačí zapnout videochat na messengeru
a hodiny houslí vesele probíhají
dál. Říkáme tomu distanční výuka. Dokonce to některým žákům
velmi prospělo, jelikož odpadly
veškeré sk upi nové k rou ž k y
(folklor, fotbal, keramika, jazyky
atd.), žáci nikam nemohou, čili
mají více času na hudební nástroj.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Tento způsob výuky zdá se mi poněkud šťastným. Kéž by jim to vydrželo. Kdy se obnoví klasická výuka, zatím nikdo neví, snad brzy!
Hlavně ať jsme všichni zdraví.

Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ
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Jak děti prožívají „koronavirové volno“

P

ro nikoho není toto období
zrovna jednoduché. Hrnou se
na nás negativní titulky, informace. Někteří z nás každodenně zjišťují, jak stoupá počet nakažených,
zda ještě okres Hodonín patří
k oblastem, kde se moc nakaže-

ných nevyskytuje. Snažíme se vypadat optimisticky, abychom naše
děti povzbudili. Jak ale tuto situaci zvládají děti? Co jim běží hlavou?

Vyzvala jsem děti, aby mi napsaly, jak prožívají „koronavirové
volno“. Tady je pár postřehů,
z nichž dokonce můžeme vyčíst,
že dětem přece jenom škola chybí.

…neplánované volno si docela užívám, jenže když se musí být pořád doma a dělat jedny a ty
samé věci, tak je to takové o ničem. Buď se učím, čtu, hraji se sestrou nebo hraji hry na mobilu,
tabletu a PS4.
…mám se dobře a co vy? Stýská se vám po nás? Podle mě ne :-). Zatím jsem nic
nedočetl, tak to snad do konce prázdnin stihnu. Čtu Rychlé šípy, je to dost tlustá
kniha, moc se mi líbí.
…posílám vám pozdrav z karantény. Už mě to doma nebaví, raději bych chodila do školy a ven.
Snažím se učit a čtu, taky sleduji TV a jsem i na mobilu. Taky hráváme hry a pomáhám mamce doma.
…školu sice nemáme, ale musím se připravovat. Protože nikam nesmím, tak jsem doma se starší sestrou.
Ta má úkolů do školy víc než já. S mými úkoly mi taky pomáhá. Začal jsem číst knížku a ve volném čase hraji hry na xboxu. Ven chodím jen na dvůr za psem. A vy se máte dobře? Mějte se hezky.
…volno si užívám. Jenom škoda, že kvůli koronaviru nemůžeme chodit s kamarády ven dělat blbosti.
Jinak přečetl jsem knihu. Deník malého poseroutky. Už se těším do školy na kamarády a na Vás paní
učitelko. Mějte se hezky a myjte si ruce a nezapomeňte na roušku.
…posílám Vám pozdravení z domácí karantény. Každý den sleduji DÚ a snažím se je plnit. Mám
všechny úkoly hotové, jen slohovou práci ne, protože nevím, o čem mám psát :-).
…rozhodla jsem se Vás jen tak pozdravit a říct vám, jak je to u nás, když je ta karanténa. No vlastně... nijak. Doma je celkově nuda, a nejspíš jsem jediná ze sourozenců, kteří
se těší do školy. Úkolů máme dost, takže mám co dělat, ale ve volném čase během pracovních
dnů, jelikož je máma v práci, sedím u počítače, hrávám hry a volám s kamarády. Taky na jarní úklid jsem nezapomněla :-).
Mgr. Blanka Kotásková

P

Moje nucené volno

rvní dny jsem byla hodně
nadšená, dlouho
jsem spala, dívala se na
televizi, ale když se objevily na stránkách školy
úkoly, co máme dělat, tak
byla všechna radost pryč!
Ale učit se musíme! A tak
jsem si určila pravidla na k a ž dý den a začala mně domácí škola
a povinnosti.
Vstávám kolem osmé hodiny,
nasnídám se, udělám ranní hygienu a začínám s učením, které
jsem si rozdělila na celý týden. Po
každém předmětu si udělám krátkou přestávku jak ve škole a tak
pracuji do třinácti hodin. Potom
máme oběd, chvilku si pohraji
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s mladší sestrou a pomůžu jí s úkoly. Odpoledne zkontroluji na stránkách školy nové úkoly,
pošlu hotové úkoly učitelům, uklidím si pokoj
a jdeme n a z a h radu
nebo jdeme na procházku
někam do lesa. Když je učení hodně a nestihnu to dopoledne, tak se
učím i večer. Po večeři si pustíme
krátký film nebo seriál a jdeme
spát.
Tohle nucené volno je jiné než
volno o prázdninách, protože nemůžeme nikam chodit na návštěvy, do obchodů, nemůžeme
cestovat, nesmíme se navštěvovat
s rodinou a kamarády, ale musí-

me se učit a máme více času na
sebe a své záliby, např. malování,
hraní na různé hudební nástroje,
hraní různých her, na které nebyl
čas, když byla škola.
Doufám, že to brzy všechno
dobře dopadne, že už
brzy půjdeme do školy
a uvidíme se se spolužáky a učiteli. Už se moc
těším!!!

Sara Rodriguez,
žákyně 7. B
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

Knihovna v době
koronaviru

V

yhlášení nouzového stavu
Vládou ČR se dotklo i provozu
knihovny. Od 13. března byly
všechny knihovny v republice pro
veřejnost uzavřeny. Čtenáři tak
přišli den ze dne o možnost půjčit
si knížky. Fyzicky sice do knihovny nemohli přijít, ale mohli začít
využívat různých elektronických
zdrojů. Na webových stránkách
knihovny a především na facebookovém profilu knihovny byly nabízeny různé odkazy, kde si všichni
mohli z pohodlí domova zdarma
a legá l ně st á h nout e -k n i hy,
audioknihy, odborné publikace.  
Vyzdvihla bych především portál
www.protiviru.knihovny.cz, který
operativně vytvořila Moravská
zemská knihovna v Brně. Zde si

uživatelé mohli najít i ověřené informace o koronavirové nákaze.
Někteří čtenáři začali mít obavy
ze sankcí, pokud včas nevrátí vypůjčené knížky. To se vyřešilo tím,
že výpůjčky s datem vrácení od
13. března byly automaticky prodlouženy, poplatky z prodlení po
dobu uzavření knihovny tudíž nenabíhaly. Jen pro zajímavost uvádím, že i knihy, které čtenáři po
otevření knihovny vrátí, se musí
před uložením do regálů a před jejich dalším půjčením odložit na tři
dny do karantény.
Také byly zrušeny všechny skupinové aktivity. Nedokončili jsme
zimní cyklus Trénování paměti.
St udent i Vir t uá lní univerzit y
třetího věku se museli přestat

scházet na společné výuce a přejít
na čistě domácí výuku. Také čtvrteční Knihovnička byla zrušena.
Nemohla se ani uskutečnit již domluvená návštěva dětí z Mateřské
školky U Jezérka.
Tak tak proběhla naplánovaná
přednáška Kladný přístup k životu, jejímž smyslem bylo shrnout
přínosy pozitivního přístupu k životu, předat posluchačům metody
tréninku optimistického životního
stylu a konkrétní postupy, jak
dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.
Už se těším, až tato mimořádná
situace pomine a zase se s vámi
v knihovně uvidím v normálním
režimu.
Marie Škorpíková,
knihovnice

Návštěva dětí z Mateřské školky U Jezérka

Kladný přístup k životu
přednášel Ing. Zdeněk Svoboda,CSc. z nadačního
fondu Lepší senior.

Knihovna jako sběrné místo našitých roušek
od ratíškovických dobrovolných šiček. Moc děkujeme.

Cestovatelská přednáška Michala Štěpánka
„Turecko – dechberoucím Kurdistánem“

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020
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Přednáška o Mary’s Meals, která se konala na podporu této mezinárodní charitativní organizace. Ta se
zabývá projekty školního stravování v nejchudších
zemích světa, kde hlad a chudoba brání dětem získat
vzdělání.   Dobrovolné vstupné při této akci zajistilo
jedno jídlo denně 42 dětem na celý rok. Děkujeme
všem dárcům.

Vernisáž výstavy „Musím jít odvážně vpřed“
o tragickém osudu bojovníka Petra Křivky, rodáka z Kobylí. Hostem byl autor stejnojmenné knihy,
novinář, scénárista a spisovatel Luděk Navara.

Člověk míní – koronavirus mění!

V

minulém čísle „Zvonu“ jsem
Vás všechny zvala na 8. 5.
2020, kdy se měl konat „Pochod
kolem Ratíškovic“ a na cvičení Šoly

M

ožná Vás upoutá nadpis této
úvahy. Je však pravdivý a dokonce platí i v naší zvláštní době,
která tak ráda převrací správné
hodnoty. Ale popořádku: Když
jsem studoval teologii v Olomouci,
přišel zvláštní příkaz otce rektora.
Ten nařídil, že každý ze studentů,
pokud nemá vážný důvod, musí
projít řidičským kurzem. Byl to
skvělý požadavek, protože otec
rektor prozíravě tušil, že auto bude
pro budoucího kněze nezbytným
pomocníkem v duchovní správě.
Otázkou ale bylo, jak budeme
moct dosáhnout na pořízení dopravního prostředku. Ale otec
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zdravja z Piranu ze Slovinska. Jak
u nás, tak i ve Slovinsku platí velmi přísná opatření kvůli pandemii
koronaviru. Rušení spousty akcí
a zákaz cestování se
bohužel nevyhnulo ani pochodu
a návštěvě cvičenců.
Ačkoliv je mi to osobně
moc líto, je nutné
daná opatření respektovat a dodržovat.
Všichni si určitě
přejeme, aby nouzový
stav skončil co nejdřív.
A i v Ratíškovicích pro
to děláme mnohé –
např. obdivuhodná
aktivita při šití a ro-

zvozu roušek, za kterou všem,
co se dobrovolně zapojili, děkuji.  
A nezbývá než doufat, že po
skončení koronavirové epidemie
najdeme příležitost k obnovení
všech aktivit a přátelství.
S přáním pevného zdraví
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Pomoc, která
nepomáhá!?

rektor měl zkušenost
s ochotou dobrých
lidí. I já jsem si položíl
otázku, jak to jednou
všechno dopadne. Řidičák
jsem díky Bohu udělal, ale dál už
jsem nepřemýšlel. Dobrý Bůh se
však postaral. Zároveň se jmenovacím dekretem na své první kaplanské místo jsem dostal i nové
osobní auto. A jeho pořízení v roce
1973 nebylo snadnou záležitostí.
Byl jsem překvapen obojím darem.
Jmenovací dekret mně sdělil, že
prvním místem mého kaplanování
bude bílá Bezručova Opava.

A auto bylo darem tatínkových
kamarádů z Ratíškovic. Šlo
většinou o ročníky 1919 a 1920.
Nad autem sám opavský pan
děkan kroutil hlavou, že jej nebudu nikdy potřebovat. Kolikrát,
ač nerad, musel uznat opak. Auto
se stalo mým denním potřebným
kamarádem. Já jsem byl vděčný
těm, kteří se obětavě na tento dopravní prostředek složili. A zde
je právě další vysvětlení názvu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2020

mého příspěvku. Jejich čin se stal
zločinem. O tom všem jsem se pak
dověděl z osobní informace nezapomenutelného hodonínského
děkana P. Prnky. Vyprávěl mně, že
jej brzy po primici navštívil okresní
církevní tajemník pan Řehák,
rodák z Mistřína s důležitým úkolem. Měl v rukou seznam všech
dárců a nyní s ním měl pan děkan
všechny dárce a dobrodince
z Ratíškovic osobně navštívit, aby

O

údaje o výši daru byly doplněny
pro potřeby StB. Ale pan děkan
byl zkušený a rozumný člověk. Zajel nejprve s panem tajemníkem
do restaurace, tam jej pořádně
napojil, aby v horku netrpěl žízní.
a když už pan tajemník měl toho
dost, usadil jej do auta a vyžádal
si listinu se jmény dárců. Tu
pečlivě roztrhal a za jízdy vyhodil
oknem auta ven. Překvapenému
tajemníkovi sdělil, že to je konec

celé akce. Auto zůstalo a pro mě
také důkaz obětavosti těch, kteří
už nejsou mezi námi. S vděčností
jsem na všechny vzpome-nul
i u oltáře a poděkoval za dar, který
mně tolik pomohl a ukázal na charakter mnohých lidí. Jen prosím
Boha, aby se nic takového už nestalo. Proto musíme za to Boha
žádat a být ve střehu.
František Dobeš

K-centrum slaví 20 let

blastní charita Hodonín již 20
let provozuje Kontaktní adiktologické centrum Vážka. Toto
výročí jsme si připomněli malou

oslavou dne 28. ledna 2020. Kcentrum v rámci terénního programu působí ve všech obcích na
Hodonínsku. Zaměřuje se na osoby ohrožené závislostí, které se v souvislosti s užíváním
drog dostaly do
problémů, pomáhá
rodičům, kteří mají
podezření, že jejich
dítě užívá drogy,
provádí sběr a likvidaci pohozených
injekčních stříkaček
a tím přispívá
k bezpečnému
prostředí na Hodonínsku. Sociál-

ní pracovnice K-centra mají
k dispozici speciálně upravený
automobil, který umožňuje poskytovat služby nejen v domácnosti
klienta či v jakémkoliv veřejném
prostoru, ale také diskrétně
v autě. Pracovnice vyjíždějí do terénu na základě dohody s klientem,
případně na základě oznámení
o problému souvisejícím s drogami, a ochotně zodpoví veškeré dotazy ze strany veřejnosti, které se
týkají jejich práce či drogové problematiky obecně.

Sbírka potravin
a hygienických potřeb

O

blastní charita Hodonín ve
spolupráci s okolními obcemi
a farnostmi se rozhodla uspořádat
sbírku potravin a hygienických
potřeb, jak v samotném Hodoníně,
tak v jednotlivých obcích.
Jde nám o to, abychom mohli
pomoct hlavně rodinám, které se
ocitli v situaci, že některé nemají
na jídlo pro děti. Pokud byly děti,
ze sociálně slabých rodin ve škole,
měly obědy zdarma, teď se na nás
obrací hlavně matky samoživitelky  (ale nejen ty) s prosbou o pomoc. 18. 4. 2020 měla být celonárodní potravinová sbírka, ale ta
vzhledem k situaci byla zrušená.
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V R at í š k o v ic íc h
sbírka probíhala od
2 7. 3 . 2 0 2 0 d o
3.4.2020. Potraviny
u Tomečků darovaly
dvě krabice oplatků.
Trvanlivých potravin
a hygienických potřeb se vybralo
kolem 200 kg a 400 Kč v hotovosti. Potraviny ze sbírky v Ratíškovicích byly předány Domovu pro
matky s dětmi v Hodoníně, kde je
v současné době ubytováno 9 maminek a 20 dětí. Ještě po oficiálním skončení sbírky lidé přispěli
dalšími asi 50 kg potravinami
a 600 Kč.

Všem, kteří přispěli, děkujeme,
pokud chcete přispět finančně,
můžete prostřednictvím bankovního účtu: č. 35-8972550257/0100
(do poznámky uveďte – KORONA).

INZERCE
Rodina se rozrůstá, tak
potřebujeme větší dům.
Nabídněte ( 4+1, 5+1).
Děkuji za nabídky
na tel. 737 806 017.
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Rozluštěte přesmyčky křestních jmen,
která slaví svátek v měsíci dubnu:
BEZAILA
LARMECA
DŠUAN
MNEŘAH
DRICHRA
NAIVA
OOT
ŽEVENIE

TVAROSISL
SOLAMIRVA
DVENLUA
IJÍŘ
VLASTASVIL
MENHÍRA
AME
VLABHOLAS
SOJARLAV

ŠLEA
CENVINC
ZATANÁSIE
ENIRA
RAJDA
ORDULF
RÉVALIE
KIREA
CHOVTĚJ

LADRAXENA
GOUH
SUJIUL
KREMA
BREROT

Doplňte rostlinu do názvu filmu:
Buldoci a _________________
Slavnosti _________________
_________________ pro zámeckou paní
O _________________ ušatkách a _________________ parohátku (pohádka)
Trhala _________________ dynamitem
Princezna _________________ (pohádka)
Což takhle dát si _________________
Dým _________________ natě
Starci na _________________
_________________ a machři
Kawasakiho _________________
O veliké _________________ (pohádka)
Šest medvědů s _________________
Tři _________________ pro Popelku
Hra o _________________
Jak se točí _________________
Za _________________ keřem
Slunce, seno, _________________
Princezna na _________________ (pohádka)
© Paměťář
Mgr. Zdeněk Gloz
certifikovaný trenér paměti III. stupně
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