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Polní

oslední panelová vozovka v obci v ulici
Polní byla v měsíci
dubnu odstraněna. Část
panelů se použila pro zpevnění
ploch na sběrném dvoře odpadů,
část panelů byla deponována na
Sokolském a zde byla rozdrcena
a betonová drť následně byla použita do tělesa nově budované vozovky. Odtěžená hlína se využila
na srovnání nerovností v lokalitě
bývalého Balúsova moře. Ještě
před pokládkou konstrukčních
vrstev byly instalovány dešťové
vpusti a několik kanalizačních
přípojek. Určení výšek obrub bylo
kompromisem mezi výškou stávajících nájezdů k jednotlivým

rodinným domům a mezi odtokovými spády pro dešťovou vodu. Jelikož vozovka je situována v lokalitě, která je téměř vodorovná, bude
výsledná podoba silnice jemně se
vlnící, tak jako je tomu například
v ulici Séčka. Součástí stavby je
i užší zpevněná přístupová cesta
k nemovitostem v uličce od Dědiny ke školnímu areálu. V místě přístupu do školy a tělocvičny
bude vybudován na nové vozovce
retardér z žulových kostek. Souběžně s touto stavbou probíhají
již práce na vybudování chodníku
pro pěší, a to v úseku od Jezérka
k novému retardéru. Připravuje se
rovněž vybudování chodníku mezi
parkovištěm a školním areálem,
což zvýší bezpečnost pohybu dětí
vystupujících z aut v čase před zahájením ranní výuky.                RŠ
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OBEC
Rada obce č. 40
ze dne 27. 4. 2020
Rada obce:
- na základě doporučení výběrové komise rozhodla, že dodavatelem nového přepravního vozu pro
JSDH Ratíškovice bude firma AGROTEC a.s., Hustopeče, která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s vícenáklady na opravu komunikace v ulici Polní - retardér bude vyhotoven z žulové
dlažební kostky,
- souhlasí s dodatkem smlouvy
s firmou SYTYS.cz s.r.o. ve věci
více a méně prací a termínu dokončení díla - komunikace v ulici
U Jezérka,
- rozhodla o dovybavení ordinace
praktického lékaře v DPS Ratíškovice o mobiliář,
- rozhodla o opravě havarijního
stavu kanalizace v ulici Hasičská,
- souhlasí s další etapou obnovy
nátěrů sloupů veřejného osvětlení
v obci,
- rozhodla, že 12 kusů nových
bílých třídních tabulí dodá a instaluje firma Česká tabule, Podolí
u Brna, která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu obce
Ratíškovice ve změně č. 4, a to ve
věci vymezení koridoru pro stavbu přeložky pozemní komunikace III/4258 jako součásti stavby
„Náhrada přejezdu P8155 v km
111,535 trati Břeclav - Přerov“,
- v souvislosti s mimořádnými
opatřeními COVID-19 rozhodla o otevření provozu v obecní
knihovně a drezíně,
- vzala na vědomí Zprávu o činnosti Obecní knihovny Ratíškovice za rok 2019,
- rozhodla o nákupu a instalaci
rozvaděče s časováním pro čerpadlo pro nové travnaté hřiště v areálu Baník,
- určila cenu za likvidaci dřeva na
sběrném dvoře odpadů pro podnikatelské subjekty,
- souhlasí s poměrnou úhradou
faktury na právní služby ve věci
společné právní obrany proti povolení těžby štěrkopísku v lokalitě
Uherský Ostroh.
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Rada obce...
Rada obce č. 41
ze dne 4. 5. 2020
Rada obce:
- rozhodla o rozšíření vydláždění
plochy u DPS pro instalaci stojanů
na kola,
- projednala technické řešení položení vodovodního řadu v lokalitě
Padělky, která je určena pro výstavbu nových rodinných domů,
- souhlasí s podpisem Smlouvy
o sdružených službách dodávky
plynu pro Baník Ratíškovice, s.r.o.
od Innogy Energie,
- rozhodla o vybudování nového
chodníku v ulici Polní, a to v úseku od Jezérka k prvnímu vstupu
do školní zahrady a podél parkoviště.
Rada obce č. 42
ze dne 18. 5. 2020
Rada obce:
- schválila zadávací podmínky pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Protipovodňový monitorovací,
varovný a informační systém obce
Ratíškovice a digitální povodňový
plán“,
- schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Bytový
dům Ulička 1435, Ratíškovice“
a určila členy hodnotící komise,
- schválila dodatek k mandátní
smlouvě na výkon odborného lesního hospodáře v lesích Obce Ratíškovice,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo ve věci stavebních prací,
instalace nového topení a rekonstrukce podlah v budově Mateřské
školy U Jezérka,
- rozhodla o vypracování průkazů
energetické náročnosti pro obecní
budovy č. p. 1301 a č. p. 101,
- rozhodla o montáži zábradlí při
vstupu do obecního úřadu,
- rozhodla o ukončení provozu
krytého plaveckého bazénu,
- souhlasí s obnovením provozu
ubytovny v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s finančním darem na
pietní akt odhalení památníku
obětí tragické události na Dole
Dukla před 50 lety.

Rada obce č. 43
ze dne 1. 6. 2020
Rada obce:
- souhlasí s dodatkem smlouvy
o dílo mezi Obcí Ratíškovice a firmou EDMONT ve věci navýšení
ceny za vícepráce při rekonstrukci ordinace praktického lékaře
v DPS,
- rozhodla o instalaci čidel na topná tělesa v DPS,
- souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a MUDr. Pavlem Něničkou ve věci
pronájmu movitých a nemovitých
věcí,
- rozhodla o zpracování projektové dokumentace na vybudování
chodníku v ulici Polní a u školního parkoviště,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv v bytovém domě Ulička 101,
- projednala na základě doporučení stavební komise stavební záměry občanů,
- bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Ratíškovice za
1. čtvrtletí 2020,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o nájmu mezi Obcí Ratíškovice
a Osvětovou besedou Ratíškovice,
- souhlasí s odprodejem použité
zámkové dlažby občanům,
- souhlasí s návrhem Výzvy k podání nabídek v rámci poptávkového řízení pro poskytnutí úvěru
na financování akce „Bytový dům
ul. Ulička 1435“.
Rada obce č. 44
ze dne 15. 6. 2020
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy se
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., která podala
nejnižší cenovou nabídku ve věci
zpracování digitálního povodňového plánu obce,
- souhlasí s podpisem smlouvy se společností Swietelsky
stavební s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku ve věci vybudování chodníku v ulici Polní
a u školního parkoviště,
- provedla formální kontrolu naRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

bídek firem na akci „Bytový dům
Ulička 1435, Ratíškovice“,
- souhlasí s podpisem smlouvy
se společností CETIN a.s. ve věci
překládky elektronických komunikací v místě zamýšlené výstavby
bytového domu Ulička 1435,
- projednala administrativu výběrového řízení na zajištění finančního úvěru pro stavbu bytového
domu Ulička 1435,
- proje d n a l a ž ádost i ob č a nů
a spolků na pronájmy pozemků ve

vlastnictví obce,
- seznámila se s projekty rekonstrukce chodníků v ulici Dědina,
Vacenovická a Rohatecká,
- schválila  výsledek hospodaření
Baníku Ratíškovice s.r.o. za rok
2019,
- vzala na vědomí výroční zprávu
o hospodaření společnosti Baník
Ratíškovice s.r.o. za rok 2019,
- vzala na vědomí konání voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech
2.– 3. 10. 2020,

- byla seznámena s termínem, dokdy členové rady musejí vypracovat oznámení o střetu zájmů,
- zabývala se možností zpracování
studií na rekonstrukce obecních
studní, a to v rámci projektu Mikroregionu Hodonínsko.

Přijetí oznámení, že v Restauraci
Sport sedí bez roušek hosté. Hlídka OP celou záležitost prošetřila
a hosty a majitele restaurace poučila.
Přijetí oznámení v 19:30 hod. o dopravní nehodě osobního vozidla
a motorky u železničního přejezdu („U Lípy“) směrem na Milotice.
Hlídka OP po příjezdu na místo
spolupracovala s PČR Hodonín,
oddělení dopravních nehod.

buje pes. Po příjezdu hlídky OP
na místo byl pes odchycen a poté
předán majiteli. Hlídka OP celou
záležitost řešila domluvou.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

POLICIE
DUBEN 2020
2. 4. Přijetí oznámení v 19:45
hod., že v ulici Zelnice došlo k dopravní nehodě. Po příjezdu hlídky OP se již na místě nacházela
hlídka PČR Dubňany. Hlídka OP
po celou dobu vyšetřování nehody
poskytla součinnost.
Přijetí oznámení ve 21:30 hod., že
u benzínové pumpy má ležet v příkopu muž. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY z Vacenovic, který sdělil hlídce OP, že požil větší množství alkoholu a vůbec neví, jak se
dostal do Ratíškovic. Hlídka OP
mu poté na místo přivolala taxi
službu, která jej odvezla do jeho
bydliště.
7. 4. Přijetí oznámení v 13:30
hod. od operačního střediska PČR,
že potřebují poskytnout součinnost při pátrání po paní XX, která
se ztratila z nemocnice Hodonín.
Hlídka OP provedla kontrolu bydliště a obce Ratíškovice s negativním výsledkem. Poté hlídka OP
jela provést kontrolu cyklostezky
směrem na Hodonín, kde paní XX
spatřila a poté převezla zpět do
Nemocnice TGM Hodonín.
28. 4. 	Přijetí oznámení v 17:15
hod., že v lokalitě u Lišinového
jsou zaparkované nákladní automobily, které tu mohou parkovat
pouze po zaplacení. Hlídka OP po
příjezdu na místo zjistila, že vozidla řídí ukrajinští řidiči. Hlídka
OP poté řidiče poučila a ti následně druhý den ráno pozemek opustili.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

KVĚTEN 2020
1. 5. Přijetí oznámení ve 22:55
hod., že v lokalitě za stavebninami ruší noční klid mládež, která si
zde rozdělala táborák. Po příjezdu
hlídky OP byla mládež poučena
o vhodném chování a hlídka OP
dále nařídila mládeži, aby si po
sobě uklidila.
2. 5. Přijetí oznámení ve 21:30
hod., že opět dochází k nevhodnému chování mládeže za stavebninami. Hlídka OP po příjezdu na
místo mládež vyzvala, aby se zde
již nezdržovala a místo po sobě
uklidila.
3. 5. Přijetí oznámení v 7:50
hod, že v lokalitě U Hliníka dochází k porušování dopravního značení „Zákaz vjezdu“. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že k žádnému porušování nedochází a vozidla stojí na parkovišti.
Přijetí oznámení v 8:00 hod., že
v ulici Družstevní se volně pohy-

5. 5. Analýza kamerového záznamu na žádost PČR Hodonín,
odbor dopravních nehod, kvůli
dopravní nehodě, která se stala
4. 5. 2020 na křižovatce ulic Vítězná a Dědina, kdy viník nehody
z místa odjel.
Přijetí oznámení v 18:25 hod., že
v ulici Družstevní se volně pohybuje pes. Po příjezdu hlídky OP na
místo byl kontaktován majitel psa,
který si psa odchytl.
8. 5. Přijetí oznámení v 15:35
hod. od PČR Hodonín odbor dopravních nehod, že potřebují poskytnout součinnost, kdy došlo
k pádu cyklisty z kola na silnici
směrem na Milotice. Po příjezdu
hlídky OP na místo byl muž předán do péče RZS, která muže převezla na vyšetření do nemocnice
Hodonín. Hlídka OP předala kolo
jeho manželce.
11. 5. Přijetí oznámení, že v lokalitě u rybníka Hliníček se vyvrátil
strom. Hlídka OP o celé záležitosti informovala JSDH Ratíškovice,
která po příjezdu na místo strom
pořezala a zabezpečila místo události.
15. 5. Přijetí oznámení v 16:50
hod., že v obchodě COOP v ulici
Posvátná došlo ke krádeži zboží.
Po příjezdu hlídky OP na místo
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bylo zjištěno, že zboží měla odcizit
slečna XX. Hlídka OP o celé záležitosti informovala PČR Dubňany.

17. 5. Přijetí oznámení ve 23:25
hod., že v ulici Cihlářská měla
z kola spadnout dívka. Po příjezdu
hlídky OP na místo byla přivolána

RZS, která dívku převezla s tržnou ránou na hlavě do nemocnice
Hodonín.
TF & PK

Z OBCE

„Kostelní rouška“
napůl žerdi

P

ráce na obnově fasády našeho
farního kostela pokračují.  Pomyslná rouška na věži byla sňata, lešení nejvyšších pater bylo
odstraněno a kolemjdoucí mohou
spatřit zářivé barvy nových omítek. Nyní probíhají štukatérské
práce na průčelí kostela a je započata i obnova nátěrů okenních
konstrukcí. Záměrem je rovněž

očištění a konsolidace kamenných
soch sv. Petra a Pavla a kamenných ostění vstupů.  K obnově pískovcového soklu bude přistoupeno
dle finančních možností farnosti.
V této chvíli však to vypadá, že
kamenné desky budou instalovány až v příštím roce. Farnost
děkuje všem dárcům za finanční
dary. 				   RŠ

Ordinace praktického lékaře na DPS
je v provozu od 1. června 2020

V

únorovém Zvonu jsem informoval o rozhodnutí rady a zastupitelstva řešit ukončení provozu ordinace pro dospělé u MUDr.
Emilie Proksové. V loňském roce
jsme přistoupili k přípravě rekonstrukce společenské místnosti
DPS na ordinaci praktického lékaře. V únoru byl dokončen projekt.
Následně byl vybrán dodavatel
stavby a začaly probíhat přípravné práce. Samotná rekonstrukce
začala v první polovině března
a dokončena byla v druhé polovině května. I přesto, že celá rekonstrukce probíhala v době koronavirových omezení, proběhla díky
dobré koordinaci prací bez větších
problémů.
Za hlavního dodavatele stavebních prací byla vybrána firma
Edmont s.r.o., Hodonín. Vzduchotechniku a klimatizaci dodala firma Agtek s.r.o. a nábytek zhotovil
Martin Jura. Projekt vypracovali
a stavbu dozorovali manželé Šikrovi. O povolení a kolaudaci stavby se postaral pan Tomáš Kočvara. Další subjekty se podílely na
přípravě rekonstrukce (pracovní
četa obce, firma Stokláska, Miroslav Hřebačka, František Holeček,
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Noel s.r.o.). Všem výše uvedeným
děkuji za odvedenou práci v krátkém čase a patřičné kvalitě.
Rekonstrukce si vyžádala částku 2,86 mil. Kč. Z toho přípravné
a stavební práce s projektem a dozorem činily 2,1 mil. Kč, vzduchotechnika s klimatizací 0,3 mil. Kč,
nábytek 0,3 mil. Kč a další vybavení ordinace 0,16 mil. Kč.
V únoru byl zveřejněn majetkoprávní záměr na pronájem nové
ordinace. K pronájmu se přihlásil MUDr. Pavel Nenička z Vlkoše,
který od 1. dubna převzal provoz
ordinace od MUDr. Emilie Proksové. Tímto děkuji panu doktorovi
Pavlu Kopečkovi za azyl, který poskytl po dobu dvou měsíců ve své
ordinaci.
Dne 29. května proběhla slavnostní kolaudace, které se zúčastnili firmy podílející se na rekonstrukci, členové zastupitelstva,
zdravotníci působící v obci, děkan
Mons. Josef Zouhar, farář Jiří Čekal a zástupce charity pan Václav
Salajka. Kolaudace se konala bez
muziky, veřejnosti a dalších přespolních hostů z důvodu vládních
opatření.

Při kolaudaci dalšího zdravotnického zařízení v obci srdečně
děkuji všem zdravotníkům, kteří
se starají o naše zdraví už pěknou
řádku let. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Emilii Proksové
za celoživotní (čtyřicetileté) působení v Ratíškovicích, za ochotu
a spolupráci při zajištění a předání praxe pro dospělé. Přeji pevné
zdraví a pohodu při pokračování
ve zdravotní péči o naše děti.
Dále děkuji místním pracovníkům charity a nájemníkům DPS
za trpělivost s hlukem a prašností
při výstavbě.
Doktoru Pavlu Neničkovi a jeho
týmu přeji hodně sil, pevné nervy
a spokojené pacienty v nové ordinaci.                   Ing. Josef Uhlík,
starosta obce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ORDINACI PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE NA DPS
SOBOTA 4. ČERVENCE 2020
od 9 do 12 hod.
Při návštěvě ordinace vám může
přítomná laboratorní firma na
požádání odebrat zdarma krev.
Srdečně vás zve
MUDr. Pavel Nenička.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

BLAHOPŘÁNÍ

D

ne 18. června 2020 oslavil pan
František Toman, č.p. 111, neuvěřitelných 100 let. K jeho krásným kulatinám mu kromě rodiny
přišel popřát starosta obce Josef
Uhlík, ratíškovické narozeninové vinšování složil Vojta Koten,
pro dobrou náladu vyhrávala Veselá muzika pod vedením Jožky
Nováka ml. a krojovaný doprovod zajistily děti z MŠ U Jezérka.
Všechno nejlepší a hodně zdraví  
přejí občané Ratíškovic.            JH
Dnes je tady slávy kopec,
aj gratulanti s muzikú.
Popřát došel celý konec
na oslavu velikú.

Nigdo už v paměti nemá,
že nejaký strýc tak dlúho žil,
tož ruky hore a žádná tréma,
živjó, živjó ze všech sil.

A to všecko stójí za to,
to tu ešče nebylo!
Je to cenější aj než zlato,
o tem sa nám nesnilo.

Vedení obce Vám přeje,
a aj všecí občané,
ať enom všecko dobré vás hřeje
a co nechcete, ať sa nestane.

„100“ roků od narodění,
tož, na to si připijem!
Vínem či pivem, co pění,
na živjó s panem TOMANEM!

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Užívajte klidné stáří
od rána až do klekání,
po všecky dně v kalendáři
a k temu Boží požehnání.
Vojta Koten
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Třídění a kázeň

Z OBCE

Z

pravidla každou první středu v měsíci svážejí naši pracovníci od rodinných domů pytle
s plasty a textilem. Je potěšující,
že občané odpad třídí, čímž se
snižují finanční náklady obce na
likvidaci komunálního odpadu
a současně se šetří přírodní suroviny. Je potěšující, že množství vytříděných plastů narůstá. Jestliže
v roce 2017 se vytřídilo 51 tun
plastů, tak v roce 2019 to bylo již
65 tun. Je již však méně potěšující, že v pytlech s plasty se mnohdy
najdou i odpadky, které plastové
rozhodně nejsou. Někteří občané

si tak sobě ulehčují práci s likvidací odpadů a těm, kteří se tříděním zabývají, naopak práci ztěžují. Při posledním svozu se v pytli

s plasty například objevilo i několik skleněných lahví.   Při stlačování plastů v kukavozu tak může
dojít k jejich rozbití a při ručním
třídění na třídící lince v Těmicích
ke zranění personálu. Navíc nekázeň v třídění komodit narušuje
obchodní vztahy s odběratelskými
firmami.
RŠ

Proč má mít štěrk přednost před pitnou
vodou? Kauza pokračuje…

Z

áměr soukromé firmy těžby št ě rkopísk ů
v Uherském Ostrohu prošel od
roku 2006 několika procesy posuzování. Problémem bylo a je, že
těžební prostor je umístěn v těsné
blízkosti strategického prameniště Bzenec-komplex pro 86 měst
a obcí Jihomoravského kraje [okr.
Hodonín, Břeclav] a dvě obce Zlínského kraje, a to je celkem více
než 140 tisíc obyvatel včetně občanů Ratíškovic. I přes mnoho
zamítavých stanovisek byl kladně
posouzen a Ministerstvo životního
prostředí v roce 2015 vydalo souhlasné stanovisko k těžbě a Český
báňský úřad vydal letos rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu. Zahájení těžby je
tak velmi blízko.
V čem je velké riziko ohrožení nebo dokonce zničení našeho zdroje pitné vody? Odtěžením
půdy a vytěžením štěrků dojde
k odkrytí velké plochy hladiny
podzemní vody, která bude vystavena přímému znečištění. Půda si
zatím velmi dobře plní svou funkci
- izoluje podzemní vody od zdrojů
znečištění a působí i jako filtr. Celé
území je navíc v záplavovém území a při povodních do toho místa
nateče vše možné z lokalit (i průmyslových) nad námi. Toto jsme
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zažili nejen v roce 1997. Těžebna
štěrků je příliš blízko, znečištění
rychle doteče do studní a voda
pak nebude pitná. A navíc musíme
samozřejmě brát v úvahu dopady
sucha. Tím se nezabýval žádný
ze zodpovědných orgánů – tedy
Ministerstvo životního prostředí
a báňský úřad, a při tom suchem
náš okres trpí hodně dlouho.
Chceme-li tady žít, musíme si
zdroje pitné vody chránit a nepřipustit jejich ohrožení. Těžebnu přece může těžař otevřít jinde,
podstatně dál od prameniště pitné
vody pro občany.
Obce se rozhodly podat správní žalobu k soudu a požádat soud
o odkladný účinek. Mnoho občanů se ptalo, jak se mohou také zapojit do boje za ochranu vody. Pro-

to se konal v sobotu 13. 6. 2020
protestní pochod Za vodu pro lidi.
Účastníci mohli vidět prameniště
i lokalitu těžby.
Děkuji všem, kteří svou účastí
na protestním pochodu vyjádřili
svou obavu o vodu a podpořili nás,
kteří bojujeme už dlouho a zatím
málo úspěšně. Počasí nám mimořádně přálo a sešlo se nás skutečně hodně. Účast byla víc než
2 000 lidí a nás z Ratíškovic bylo
možná i 120. Všem moc děkuji za
obrovskou podporu a velmi si toho
vážím. Až těžba negativně ovlivní
životy nás všech, bude již příliš
pozdě. Pitnou vodu nám už nikdo
nikdy nevrátí! A proto ještě jednou
velký dík!!!
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z našich řad odešli...
Stanislav Koplík
Jiří Novák		
Jana Součková
Jan Příkaský		
Emilie Machačová
Zdeňka Novotná
Marie Dudová		

81
52
68
89
72
69
79

let
let
let
let
let
let
let

Vlaštovky
na odletu

VZPOMÍNKY

K

aždý rok se koná přehlídka
pěveckých souborů pod názvem Zpívání pod Náklem. Letos
bohužel zasáhla vyšší moc „COVID-19“ a pravidelné zpívání se
v květnu nekonalo. K této krásné
pěvecké akci se váže vznik souboru Robečky ze Séčky, který založila Teresie Dobiášová. Když se
konal první ročník, Terka se spolu se svými kamarádkami vydaly
na zpívání podívat. Oblekly se do
krojů a za hezkého přivítání od
Maruny Bardúnové slovy: „Vítáme
Robečky ze Séčky!“ Tak dostal budoucí ženský soubor svůj název.
Robečky svým zpěvem celých
17 let rozdávaly radost. Účastnily se různých vystoupení doma
i v zahraničí, kde sklidily uznání i úspěch. Spolu taky prožily
spousty zážitků a o jeden malý
a symbolický příběh se s vámi
ráda podělím. Seděly jsme nastro-

V

sobotu 6. června 2020
byl v Šardicích odhalen pomník obětem největšího důlního
neštěstí v jihomoravském lignitovém revíru. 9. června 1970 tehdy
přišlo na Dole Dukla v Šardicích
o život 34 horníků. Jednou z obětí
byl i tehdy pětatřicetiletý brigadýr
ratíškovický občan Petr Zemánek.
Ten v osudové chvíli jako báňský
záchranář šel varovat spolupracovníky a už nevyfáral. Z Ratíškovic pocházeli i Josef Kotásek
a Stanislav Cibulka.
Při každém tomto bolavém výročí si na Petra vzpomenu. Byl
to totiž první horník, kterého
jsem měsíc před touto tragédií na
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jené v našich krásných ratíškovických krojích na fašaňku. Suknice natrčené, jedna jak druhá,
a úplně cizí muž před námi prohodil: „Vy tady sedíte jak vlaštovky na odletu!“ A i když „vlaštovky
v krojích“ už odletěly, tedy že Robečky ukončily svoji činnost (již
v prosinci 2019), přesto moc ráda
na krásné období lidových krojů
a zpěvů vzpomínám.
S úctou a láskou
Eva Hanáková

Půl století
šachtě potkal. Otec mojí manželky na Dukle zastával post čerpače. Měl na starosti odčerpávání vody,
a to potřebovalo dozor
každý, nejen pracovní den. O svátcích se
netěžilo, na dole byla
jen nejnutnější obsluha a prováděly se
údržbářské práce na
mechanizmech a on
si domluvil s vedoucím směny, že svého
zetě po šachtě provede. Při prohlídce

Foto zleva: Věrka Zelinková,
Marie Macková,
Milka Neduchalová, Iva Příkazká,
Františka Zubalíková,
Lenka Křepelková,
Lidka Marciánová, Vítek Zelinka,
Žofie Klimešová, Marie Rybová,
Eva Hanáková,
Josefka Vacenovská
a Terka Dobiášová.

jsem s pomocí důlní lampy sice
dobře viděl, ale ten tmavý lignit
a sporé osvětlení a poprvé v takovém prostředí, byl jsem celkem
zmatený. A u důlního
kombajnu se naráz
ozvalo: „Vašku, to jsi
ty?“ No, hleděl jsem
na bílou přilbu a zuby
i oční bělmo, ale nikoho jsem nepoznal.
Až přišel úplně blíž,
tak to byl právě Petr
Zemánek na údržbě
důlního kombajnu. To
jsme se viděli 9. května a o měsíc později
se to neštěstí stalo.
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A ironií osudu jsem pak od roku
1973 víc jak dvaadvacet let fáral
a důlní problematiku znal.
Mnohem později jsem se dověděl, že Petr se na horničinu dostal
na základě „Lánské akce" spolu
s dalšími kamarády: Rostislavem
Rozsypálkem, Josefem Bravencem
či Augustinem Poláškem.

SENIOŘI

V

e čtvrtek 11. června se uskutečnil výlet na kolách. Naplánovaná trasa vedla z Ratíškovic
do Milotic, Svatobořic-Mistřína,
kde hlavním cílem byl památník
a muzeum internačního tábora Svatobořice. Uprchlický tábor
zde vznikl již v letech 1914 - 1920
pro běžence z Haliče a Bukoviny. 29. září v roce 1938 mnichovský diktát rozhodl zprovoznit
uprchlický tábor pro uprchlíky
z pohraničí. 17. září 1942 byl vydán rozkaz umístit zde příbuzné

Lánská akce byl plán celostátního organizování náboru pracovních sil, především mládeže pro
učební obory těžkého průmyslu. Akci vyhlásil v červenci roku
1949 prezident Klement Gottwald
na setkání s hornickými učni
na zámku v Lánech, po kterém
nese jméno. Bylo to kvůli zajiště-

ní přísunu pracovníků především
pro hornictví a hutnictví. V jejím
rámci probíhala i výstavba učilišť
a hornických domovů (internátů).
Zahrnovala také získání ženských
pracovnic - hornic a zednic!
Václav Koplík,
ke konci havířské kariéry
také čerpač

Cyklovýlet seniorů
uprchlých Čechů. Internováni zde
byli i židé, kteří i s ostatními byli
rozvážení do koncentračních táborů. Po osvobození zde byl zajišťovací tábor pro zajatce a Němce
až do října 1946.
Další zastávkou byla konírna
v milotickém zámku, kde na výstavních panelech vesnic, které patří do mikroreginonu Nový
Dvůr, jsme se dozvěděli o postupu
a osvobození jednotlivých obcí. Po
obědě v Miloticích U Draka jsme
pokračovali směr Vacenovice, pro-

jeli jsme krásným úsekem zvaným
Žlébky a zastavili jsme se v hospodě U Letochů. Poté nás starostka
Vacenovic Jana Bačíková provedla Habánským sklepem. Dozvěděli jsme se o jeho původu a vypalování keramiky v 16. století. Přes
Vacenovice okolo upraveného rybníčku Hůštík, jsme pokračovali
na Rúdník a do Ratíškovic. Počasí
přálo a spokojeni byli i senioři. Poděkování patří Jaroslavě Kundratové za dokonalé zajištění výletu
seniorů.
Růžena Šeďová

Pochod za vodu pro lidi

V

sobotu 13. 6. se někteří senioři zúčastnili pochodu, jehož cílem je ochrana zdroje vody v Moravském Písku, který zásobuje pitnou vodou obyvatele okresu Hodonín. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Růžena Šeďová

KRONIKA

T

ři čtvrtě století letos uplyne
od nejkrvavější světové války.
Války, která měla své dekorované
hrdiny, ale byli i neznámí, pro něž
byla slova vlast a odvaha rovněž
krédem v tehdejší situaci. O mnohých toho bylo zveřejněno hodně,
ale byli ti, o nichž nic publikováno
nebylo. To je i případ ratiškovického autodopravce Prokopa Slezara.
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Zapomenutý odbojář
Ani jeho synovec, bývalý předseda
MNV, v obci toho o tom moc neví.
Jaký je k tomu důvod, těžko hledat, a tento příspěvek to nechce
řešit.
Impulzem k této problematice
byl rozhovor na úplně jiné téma
s Marií Pavkovou. Ta mezi řečí
potvrdila skutečnost, o které se

mluvilo i v naší rodině, a to, že
v údolí U Panenky Marie byla jakási základna, odkud pod rouškou tmy byli převáděni odbojáři
na Slovensko. Emeritní učitelka
mateřské školy si také vzpomněla,
že pokud její dědeček Josef Antoš
(Palír) zavedl na tuto dobu řeč,
byly děti z místnosti vykazovány.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Ale znáte děcka. Zakázané ovoce
nejvíc chutná, a tak za dveřmi poslouchala. Po mnoha letech jeho
syn František Antoš (Sir) dceři vyprávěl, jak šel k nedaleké studánce Nedbalce těm ukrytým s konvičkou pro vodu a tam jej málem
zastřelil německý voják.
Tuto převaděčskou činnost měl
na starosti již zmiňovaný Prokop
Slezar a známý, v Berlíně popravený legionář a odbojář, rohatecký učitel František
Šelepa. V naší rodině se tradovalo,
že tam (v porohatecku Račím údolí)
byl zakopaný autobus, Marie mluvila
o bunkru. Faktem
zůstává, že se na
toho ratiškovického
autodopravce nikdy
nevzpomnělo, tak
až snad nyní po velmi dlouhé době.
František Šelepa,
jehož krycí jméno
bylo „Franta Dlou-

C

hý", byl členem odbojové organizace Obrana národa (ON) a velitelem
úseku Rohatec spadajícího pod
okresní velitelství ON v Hodoníně.
Na činnosti ON se podílel i Národní mučedník Vít Příkaský dodáváním falešných dokladů, s nimiž se
uprchlíci dostávali přes hranice.
Šelepa spolupracoval s rohateckými rodáky bratry Studentkovými,
z nichž jeden měl živnost ve Skalici a druhý v Malackách. Jim posílal ty, kterým pomáhal přes hranice
na Slovensko.
P řeváděn í f ungova lo mimo jiné
i tak, že odbojáři
(i židé a jinak ohrožení) byli umístěni
ve vl a k u a sp ř ízněný strojvedoucí
na určeném úseku
vlak přibrzdil a oni
mohli seskočit na
domluvených místech.
Pro úplnost cituji z bakalářské

práce Antonína Korduly: „Jedním
z bodů, které si stanovila ON byl Bezpečně převádět unikající osoby,
které míří do zahraniční armády
přes moravsko-slovenské hranice... Z tohoto důvodu byli do transportů zapojeni obyvatelé z pohraničních oblastí... Jedním z nich byl
i Prokop Slezar z Ratíškovic, jenž
byl majitelem autobusové dopravy.
U něj se měli prchající osoby hlásit
pomocí smluveného hesla při nástupu do vozidla, které parkovalo
na Masarykově náměstí v Hodoníně. Poté byli přes Ratíškovice dopraveni do Rohatce k jistému Františku Šelepovi, který pak uprchlíky
připravil na cestu přes hranice
a nebo, když se vyskytly důvody
k vyčkávání, tak jim Prokop Slezar
poskytnul pohostinství - popřípadě
s pomocí přispěchal Josef Antoš...
Z pohledu Ratíškovic, byla tato
lokalita a osoba Prokopa Slezara
v ilegálních přechodech stěžejní.“
S vděčností a úctou děkujeme
vzpomenutým za třičtvrtě století
prožitém v míru.
Vašek Koplík

Věrko, děkujeme!

o je leták - barevný dvojpapír,
potištěný slevněným zbožím
všeho druhu, víme všichni. Tak
jako víme, co je koronavir. Jen
letáky mají pro lidi naprosto jiný
náboj než nemoc COVID 19 - radši
ho nevzpomínat. Celý svět se bojí.
Letos uběhlo 13 let, co Věrka Kordulová, rozená Pekárková ukončila roznos novin, letáků
a dopisů. A víte kolika poštovních
schránek se Věrka denně dotkla?
(Rozluštění bude na konci mého
příspěvku).   Nedávno jsem psala
o našich celodenních poštovních

doručitelkách. Myslím, že z úcty
k roznosu i jiných tiskopisů do
poštovních schránek je nutno
vzpomenout i pracovitou včelku
Věrku, která vzpomínaných 13
let vyplnila poštovní službou čas,
kdy už její pracovní povinnost
byla u konce.
Posuďte, Věrka a jejích 13 let
- ve 4 hod. sa dědinú „rozběhly“
noviny, v 7.30 hod. už mosely byt
ve schránkách. Noviny sa nosí
denně… sobota, pondělí a středa,
to jsou dny pro letáky a na dopisy se také v ranním čase nemůže

zapomenout.
P.S.: má dvě části.
1. Pracovitost má Věrka v genech po mamince paní Pekárkové, která byla léta poslankyní
MNV,což, možná mnozí nevíte.
2. Počet poštovních schránek
Věrky: 600.
Věrko, za Ratiškovijáky upřímné poděkování za 13 let poštovní
práce.
Marta Kordulová.
kronikářka Ratíškovic

Památný strom Slováckého mužského
pěveckého sboru
20 let Lípy milénia – MM

Z

dá se to jako včera. Bylo jaro magického roku 2000.
Navštívil jsem zahradnictví v Tuřanech, zakoupil nádherně zapěstovanou lípu s kořenovým balem
připravenou k výsadbě, kterou jsem věnoval mladému Slováckému mužskému pěveckému sboru, jehož jsem
byl tehdy vedoucím.
Tuto lípu jsme pak slavnostně zasadili před budovu naší radnice - na Kašubovém, místě, kde stával můj
rodný dům číslo 139. Při příležitosti tohoto jubilea jsme 1. 6. 2020 u Lípy milénia zazpívali a otevřeli láRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020
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hev Neuburgu z roku 2000. V naší
obci máme několik památných
stromů. Tomuto však ještě dlužíme dodělat označení a pravdivou
zmínku v našich kronikách, aby
neupadnul v zapomnění a občas
u něho někdo zazpíval.
Vždyť příchod nového milénia
hned tak někdo nezažije, jak se to
podařilo nám!!!
Jan Holeček

Senioři komunikují

T

o byl projekt Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových, do kterého se před deseti

P

estrá
byla
historie
Dúbravy a rozličné jsou
i houby v ní rostoucí. Možná
zjednodušeně, ale výstižně lze
rozmanitost druhů hub charakterizovat jako před Jančíkem
(převaha listnáčů) a po Jančíkovi
(převaha borovic). Původní porost
byl listnatý s převážnou většinou
dubu, což se promítlo i do pojmenování lesního komplexu. Jelikož
houby se ve většině případů úzce
vážou na druh stromu, je logické,
že masivní výsadbou borovic se
změnil i sortiment hub. Proto se
před Jančíkem vyskytují jiné druhy hub, než po výsadbě jehličnanů, konkrétně borovic. Výčet bude
jen orientační, poněvadž soupis
druhů nacházející se v Dúbravě nikdo nedělal. Nabízím určitý
„houbařův rok" v listnaté části.
Ohnivec rakouský často vyroste pod sněhem už v únoru a až do
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lety zapojili i ratíškovičtí. Společně OÚ, ZŠ a knihovna. Pod vedením
lektora Doc. Ing. Josefa Šillera CSc. jedenáct seniorů od 17. do 21.
května 2010 vnikalo do tajů PC a internetu. Autor článku se přiznává, že v tu dobu ani nevěděl, jak se počítač uvádí
do chodu. Po absolvování kurzu s pomocí potomků jsem začal elektronicky komunikovat. I když
mnozí, i školáci ze základky toho umí víc, přece
jen spoustu informací i kontaktů, si myslím, jakž
takž zvládám a jsem za to velmi vděčný. Hlavně
Jeefovi a Dochtorovi, že mě do toho "dokopali".
Nevím, jak zbývající účastníci kurzu PC využívají, ale já si už bez internetu a PC nějak fungování ani neumím představit. Snad pro statistiky
prozradím, že nejstaršímu abiturientu je v současnosti víc jak 85 let a jeden se tohoto "decenia"
nedožil.
Vašek Koplík

Dúbrava XXIII
května se dají najít nádherně karmínově zbarvené mističky, houby
známé z historických atlasů hub
jako ohnivec šarlatový, až důkladnějším mykologickým studiem
u něj badatelé rozlišili víc druhů.
Známy jsou i nálezy plodnic žluté
barvy a ty jsou označovány jako
ohnivec rakouský žlutý. Někdy
již kolem prvního jarního dne se
objevují první plodničky kačenky
české. Je to dobrá jedlá houba,
která se ale z přírody pomalu vytrácí a z těchto důvodů bude zasluhovat ochranu. Měsíce duben
a květen jsou pro houbaře ve znamení smržovitých druhů. Smrž
obecný, špičatý a další se sbíraly
a připravovaly odedávna. Spolu
s nimi i ucháče obrovské a svazčité, ty jsou ovšem v současnosti
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také chráněné. Porosty Dúbravy nabízejí i plodnice destice žlutavé a ta by se také sbírat k jídlu
neměla. Na pokraji lesa a v prosvětlených přilehlých hájích šlo
při velkém štěstí najít krasočíšku žlutou, drobnější, ale nádherně zabarvenou jakoby mističku,
z toho vznikl i název krasočíška.
Tato houbička si nejspíš také zaslouží studium z toho důvodu, že
ty z Dúbravy neobsahují červené
barvivo na rozdíl třeba z Beskyd.
Bohužel ty remízky byly pokáceny, tak kdo ví, jestli se ještě někde
někdy objeví. Toto jarní období je
již nebezpečné pro nepozorné či
neznalé houbaře, protože začínají růst smrtelně jedovaté plodnice
závojenky (zvonovky) jarní.
V anglosaských zemích je vžitý
název pro čirůvku májovku „svaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

tojiřská houba" nebo „houba svatého Jiří". Důvodem tohoto pojmenování je růst prvních plodnic už
koncem dubna kolem svátku svatého Jiří. Současně s májovkami
se nejen v Dúbravě, ale i v hájích
a v sadech objevuje závojenka podtrnka. Pokud ji v lese najdeme pod
hlohem či planou trnkou, můžeme ji bez obav sbírat, jinak se při
konzumaci můžeme otrávit některou z jejích jedovatých sester. Koncem „měsíce lásky" – května už
můžeme najít první plodnice lišek
bledých (kuřátek) nebo hřibů dubových a některé z četných druhů
holubinek. Za příznivých podmínek rostou první plodnice bedel
vysokých, suchohřibů plstnatých
i velmi vzácných suchohřibů meruňkových – žlutavé formy a smrtelně jedovaté muchomůrky jarní.
Je to období i kozáků březových
a osikových, vzácnějších hřibů
kaštanových - ty rostou i pokud
je vláhový deficit, ovšem houbaři
k nim moc důvěru nemají, protože
tyto hřiby mají dutý třeň (nožku).
Za příhodných podmínek rostou
i zástupci rodu ryzec. Tento rod
se vyznačuje tím, že po poranění z dužiny i lupenů vytéká různě zbarvená tekutina - mléko. To
pokud je bílé či bezbarvé, palčivé
nebo hořké signalizuje, že se jedná o nejedlý druh.
Čas před prázdninami je příhodný pro růst „barevných hřibů".
Ty už kromě koloděje a kováře
jsou většinou zákonem chráněné a sbírat by se také neměly. To
jsou například hřib kovář odbarvený, hřib nachový, hřib Le Gallové i hřib rubínový. Objevují se již
i první plodnice asi nejvíc sbíraného hřibu hnědého, ten má ovšem

Rationa

P

od hlavičkou této firmy se
v Ratíškovicích deset let vyráběly stroje a další i unikátní věci.
Dnešní výrobci si z těchto výrobků moc vzor nejspíš nepřeberou.
V současné době EU totiž řeší
podstatu, aby stroje a spotřebiče
se nelikvidovaly, ale šly opravovat
a repasovat, ovšem některé stroje
z Rationy jsou funkční a obrábějí
i po osmdesáti letech! Dodnes!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

kulminaci růstu v září a říjnu,
a jen odborníci si troufnou na hřib
siný, který má dutý třeň, a navíc
i po poranění modrá.
Koncem školního roku roste už
i muchomůrka tygrovaná, která
způsobuje nejvíc otrav díky tomu,
že si ji nepozorní houbaři často
zaměňují za „perlu kuchyně", což
je jeden z názvů muchomůrky růžovky, většinou zvané „masák".
Začátek prázdnin je čas, kdy se
objevují první plodnice naší nejjedovatější houby muchomůrky
zelené. Pro informaci uvádím, že
50 gramů této houby je smrtelně
jedovatých pro dospělého člověka
o váze 75 kg. V půlce srpna mají
houbaři radost z prvních „doliňáků", to je lidový název pro hřib
smrkový, pro hřib dubový se vžil
název „travňák".
Zcela samostatnou kapitolou
jsou houby rostoucí na listnáčích. Nejranější z nich je po celý
rok rostoucí třepenitka svazčitá,
což je houba obsahující podobné
jedy jako má smrtelně jedovatá
muchomůrka zelená, a její hořká
sestra třepenitka cihlová. Květen
je období, kdy fruktifikují první plodnice „lipůvek". To je lidový
název pro opeňku měnlivou, ta
s oblibou vyhledává pařezy nebo
odumřelé větve lip. Nejčastěji po
deštích můžeme narazit na větve
i kmeny obrostlé hlívou plicní a to
je dobrá a jedlá houba, vzpomínaná už v Dalimilově kronice. Na
nesnášenlivost některých jedinců
doplatila penízovka vřetenonohá
rostoucí u kořenů dubů. Dlouhou
dobu se mohla nabízet na trzích,
bohužel byly z ní zaznamenány
nějaké otravy, a z tohoto důvodu
byla ze seznamu hub, které se

mohou nabízet na trhu, vyškrtnuta. Poblíž dubů, habrů či buků
lze vzácně najít choroš oříš  a na
podzim i trstnatec lupenitý. Těmto houbám se krajově říká „baranička". Koncem září, i když jsem ji
v roku 2011 našel už i v červenci,
se objevuje václavka obecná. Jak
její název napovídá, měla by růst
kolem 28. září, kdy mají Václavové
svátek. U našich jižních sousedů
na Slovensku se jí říká michalka.
Michala je 29. a  Václava 28. září.
O téměř dva měsíce dřív počátkem
srpna se nacházejí trsy václavky
bezprstenné. Je to dost zřídkavá
houba teplejších vinorodých oblastí. Určitou mohutností udivují plodnice vějířovce obrovského,
který dorůstá do úctyhodné hmotnosti.
Zmínit bychom se měli i o pýchavkách,
které
mykologové
rozlišují na pýchavky, plešivky,
prášivky a pestřce. To jsou kulovité útvary od velikosti menší než
pingpongový míček a až po několikakilogramové plodnice a ty
mykologové označují jako vatovec
obrovský, když praktičtí houbaři ji
sbírají jako pýchavku obrovskou.
Závěr roku, což je v listnaté části
Dúbravy podzim, obstarávají strmělky mlženky, čirůvky fialové
a bedly červenající, které jsme našli i „zmrzlé nastojato" při podzimním „zamykání lesa".
To je skromný výčet druhů,
protože jsme se nezastavili u „drahokamů", což jsou hvězdovky,
mnohokrčka dírkovaná, škárka
hvězdicovitá nebo z Tasmánie zavlečený květnatec Archerův.

Firmu založil konstruktér od
světoznámé firmy Baťa Eduard
Křížek (nar. 21. 3. 1905, zem. 12.
10. 1974), který se v průběhu II.
světové války osamostatnil. Měl
na tu dobu velmi kvalitní strojní
vybavení, mimo jiné i bodové svářečky a zaměstnával až 40 pracovníků. Nutno připomenout, že
jeho společníkem se stal vracovský rodák František Svitálek (nar.
25. 11. 1903, zem. 17. 11. 1979).
Podle různě posbíraných informací si majitel Eduard Křížek sám

zajišťoval marketing, výrobu, zásobování, odbyt i reklamu a každou sobotu také výplatu. I když
na tu kolikrát museli zaměstnanci čekat, až se vrátí s obnosem za
čerstvě prodaný výrobek.
Přestože nosným programem
byly stroje na dřevo - přímočaré
a okružní pily (cirkulárky), hoblovky, dekopírky a soustruhy na
dřevo i rámové pily na železo, jako
první v republice vyráběl markovací pokladny i dvousetlitrové díže
na zpracování těsta. Po osvobození

Václav Koplík
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dodával výrobky na pilu k Otakaru Weinharovi a bratrům Hnilicovým na výrobu vozů na pneu.
Jedním z techniků Rationy byl
také vynálezce František Chochola, který měl chráněný patent na
strojek na řezání droždí (kvasnic).
Dneska je všechno balené a navážené, ale dřív se droždí dodávalo
v kvádrech a krájelo nožem. Chocholův vynález to řešil rámečkem
a tenkými a pevnými drátky, díky
čemuž měli obchodníci usnadněnou práci a jeden dílek byl stejný jak druhý. Takže odpadalo
i vážení.

SVITALEK 1962

P

omocí propustek za údajnými
příbuznými se po 15. březnu
1939 legálně dostávali na území
samostatného Slovenského štátu pronásledovaní čeští vlastenci
i budoucí příslušníci zahraničního
odboje. Po zpřísnění podmínek vystavování potřebných dokumentů
už to nebylo možné a hranice se
překračovala ilegálně, převážně
v noci. Běženců přibývalo o prchající z koncentračních táborů
a nuceně nasazené. Obecní kroniStrana 12

Základní surovinu - odlitky
získával od hodonínské slévárny
HAK a. s.  (Hönig a Kudrna). Když
koncem války bylo mezi Vacenovicemi a Ratiškovicemi (tak se tehdy název obce psal) sestřeleno 25.
dubna 1945 sovětské letadlo americké výroby bombardér A-20 G
Boston, dopravil k němu autogen
a Antonín Příkaský jej rozpaloval
a získával surovinu pro výrobu
pístů pro osobní automobily, řemenice či podstavce pod žehličky.
Zbytky tohoto letounu byly dlouho
ještě u Příkaských (Mléčkařů) na
dvorku.
Jako mistry zaměstnával Antonína Luňáka a později i Františka
Nesvadbu z Rohatce, kterého si
„stáhl" ze Zlína a jenž pak pracoval v autoopravně Tatra v Hodoníně.
Z Rohatce tam pracovali mimo
jiné i Pravoslav Baruš a odborový předák Josef Štylárek. Početné bylo také zastoupení pracovníků z Vacenovic: Martin Krist,
Cyril Macháček i Zdeněk Novák
(bylo jich asi 6). Z místních to byl
František Ňorek, Jaroslav Koplík,
František Kordula (Trubka), Jaroslav a Miroslav Blahovi, František
Kundrata, syn Miloslav a už zmi-

ňovaný Antonín Příkaský. Jako
čerstvý vyučenec z kovářské dílny
bratří Hniliců to byl i Petr Slezar.
A v Rationě se vyučili mezi jinými František Foltýn, Isidor Zemánek a Tomáš Šupa. Pro zajímavost
uvádím, že povinností učňů bylo
rozdělat oheň před začátkem směny z domu doneseného materiálu.
Známi jsou z té doby i Miroslav
Partika z Mutěnic, Josef Světlík ze
Suchova a František Vinkler (?).
S velkým rizikem zaměstnával
i Jana Tomana (Zmrzlinu), který
se do „Reichu" nevrátil jako totálně nasazený a díky jeho slévačské
praxi tavili zmiňované části letadla.
Po znárodnění mu zbyl už jen
malý soustruh a malé svářečky
a do odchodu do Prahy zaměstnával Dorka Zemánka. Firma vyráběla v létech 1940-1949.
Za pomoci vzpomínek kmotřenky Marie Slezarové – Blahové,
Františka Foltýna a Jana Tomana i potomka Antonína Luňáka –
syna Františka – se zjištěné informace snažil dát dohromady Vašek
Koplík.
Václav Koplík

ZAMĚSTNANCI DÍLNY KŘÍŽKA

Nepraví sekáči

ka ani publikace
o Ratíškovicích se
z neznámých důvodů (převaděči asi nestáli
o glorifikaci) o této aktivitě nezmiňují. Při důkladnějším poznávání
zjistíme, že nebylo málo těch, co
pomoc potřebovali, stejně jako
těch, co v Ratíškovicích, ač nejsou příhraniční obec, pomáhali,
přestože riskovali represe i život
nejen svůj, ale i nejbližších. Bezesporu největší nebezpečí a riziko

- tudíž i největší odvaha byla potřebná po čas heydrichiády v roce
1942. Mezi skromné a statečné
patřil i rolník Cyril Antoš, shodou
okolností švagr tehdejšího starosty Petra Koutného. Sám Cyril Antoš (nar. 1902) o tom uvádí: „Bylo
to jednou večer, začátkem měsíce
září roku 1942, tedy v době, kdy
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

pomsta Němců už dovršovala nejvyšší míry. Už dosti pozdě večer
někdo zaklepal na moje dveře.
Jako zemědělec jsem v době prací
i s rodinou uléhal až pozdě v noci.
Otevřel jsem a ve tmě bylo vidět
stát tři muže. Byl jsem v domnění, že snad jde pro mne gestapo,
když tehdy to bylo častým zjevem.
Ale z mojeho leknutí mě poněkud
vytrhl cizí hlas. Mluvil asi rusky
nebo ukrajinsky z jeho slov jsem
porozuměl, že prosí o odpočinek –
nocleh, a to jen na několik hodin.
Nebyl jsem si přece jen jistý, zda-li
to nejsou nějací provokatéři Němci,
neboť stále denně byla oznamována v rozhlase nebo na plakátech
jména osob, které poskytly přístřeší nehlášeným osobám a za to je
Němci popravili. Ale přijal jsem je.
Protože moje děti (Vavřin nar. 1926
a Františka 1937) ještě nespaly,
provedl jsem je průjezdem stodoly do stáje, tak jak si přáli, to aby
byli krytí. Podle jejich přání jsem
jim připravil slámu a přikrývky.
Za chvíli jim žena přinesla mléko
a chleba, nic jiného v domě tak
pozdě nebylo. Když žena odešla,
zeptali se mě, zda-li mám děti. Řekl
jsem jim, že dvě. Chlapce a děvče.
Dobře, že odpočíváme zde ve stáji venku. Děti by mohly nechtěně
prozradit, že jste nás zde nechal
přes noc. Já jsem jim na to řekl,
že beztoho se už děvče ptalo, kam
matka stále chodí na dvůr s mlékem apod. Ona jí odpověděla, že
bere mléko kočkám.
Pak přišla další řeč o tom, zda-li bych je nemohl dnes brzy dostat
na druhou stranu přes řeku Mora-

vu, protože hranice a mosty byly
střeženy německými strážci. Slíbil
jsem jim, že po jedné hodině v noci
za nimi přijdu a že směrem přes les
je převedu na svoje louky do tak
zvaného Závidova, kde mám právě
posečenou louku. Domluvili jsme
se i o tom, že každý z nich dostane do ruky hrábě nebo vidle, jakoby šli se mnou hrabat seno. Tehdy
bylo koncem léta ještě teplé počasí. Po nesnadném ujednání, neboť
jsem jim těžko rozuměl jejich řeči,
se i stalo. Co bylo ještě doma k jídlu, jsem jim připravil na cestu. Asi
po druhé hodině v noci, vyzbrojeni
hráběmi a vidlemi jsme se vydali
na cestu. Šli jsme velmi opatrně
a ráno, když sluníčko vycházelo,
byli jsme na místě. Odtud jsem jim
ukázal další směr cesty, přímo na
řeku Moravu, na tzv. „Lhotských",
kde hladina vody je v řece jen po
pás. Zde se dá snadno přejít. Sou-

hlasili s mojím návrhem, že při
nejhorším umí plavat. Vypadalo
to všechno, jakoby to bylo všechno předem připravené. Poděkovali,
rozloučili se a jeden po druhém odcházeli. Přál jsem jim hodně štěstí,
aby jejich úkol se jim podařil. Některé nářadí jsem ukryl v posečené
trávě a já jen s hráběmi šel domů.
Nikdo nás cestou nespatřil, ani
sekáči, kteří byli brzy zrána na
loukách. Jen po celý den jsem byl
i se svou ženou trochu rozrušen po
všech událostech, které se staly za
noci. V té stávající době heydrichiády nebyl nikdo jistý, že bude někým vyzrazen.
To se opakovalo ještě několikrát. Celkem jsem tímto způsobem
převedl 3x po třech mužích, 2x po
dvou a jednou jednoho. Tito muži
byli, jak jsem zjistil podle řeči, ruské, jugoslávské i některé jiné slovanské národnosti.
Dodnes nevím, kdo je ke mě
posílal, vždyť všichni přišli najisto. Vzpomněl jsem si i na to, zda-li je ke mě neposílala nějaká odbojová skupina, v níž byl zapojen
zdejší rodák a můj dobrý přítel Vít
Příkaský, neboť krátce před jeho
zatčení gestapem jsem s ním mluvil o všeličem, o Němcích apod. Je
možné, že někdo z jeho odboje věděl o mojí rodině."
Na závěr svého vzpomínání Cyril
Antoš dodává: „Doufám, že všichni
šťastně přežili válku, což jsem jim
ze srdce přál. Kdybych se s nimi
s některými sešel a popovídal si
s nimi..."
Václav Koplík

Kutání, dolování i vrtání

V

souč asnost i se u ž nejspíš
těžko dovíme, co vnuklo progresivní rodině podnikatelů Kleinů pokusit se o dobývání lignitu
v okolí Račího údolí, pro ratíškovické U Panenky Marie u mlýna
na Rúdníku. Historické dolové
mapy prokazují, že 30. XII. roku
18 6 4 p o ž á d a l i
majitelé Wilhelm
Čer ma k, Eduard Klein a Alois
a Moritz Scholz
z Kelčan o povolení
průzkumu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

a těžby lignitu v dolovém poli „Viktoria" č. 2247.  Dolové pole „Anna"
bylo těmto společníkům propůjčeno na nález lignitu 24. VII. 1865
č. 1191. O tom, kolik lignitu bylo
vytěženo, se žádné informace nedochovaly.
Zato je známo, že Alois Scholz
(1821-1883) byl
proslulý hornický a hutní specialista, ředitel
ž ele z á ren olo mouckého arcibiskupství, ge-

nerální ředitel štěpánovsk ých
a sobotínských železáren rodiny
Kleinů, vrchní vedoucí Rotschildových vítkovických hutí, dozorčí a poradce v řadě železáren na
Moravě, v Čechách a v Uhrách
a v neposlední řadě spoluvlastník
a zřizovatel grafitových dolů, přádelen atd.
Sága o rodě Kleinů by možná
vydala víc jak televizní seriál Dallas.
Zakladatel rodu Hans Georg
Klein byl chalupník. Jeho syn
Johan (Hans) Friedrich nar. 8. 1.
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1756 už byl statkář, jenž zbohatl
na dodávkách střelného prachu
v pruské válce. Z jeho devíti dětí
se jen šest dožilo dospělého věku,
zato všichni byli mimořádně nadaní a pracovití a někteří byli
povýšeni do šlechtického stavu.
Spolumajitel dolového pole Anna
u Ratíškovic Eduard Klein se narodil v Rajhradě a jeho otcem byl
Josef Engelbert Klein, což byl jeden ze šesti přeživších synů statkáře Johana Fridricha.
Určitě obzvlášť pro ratíškovické
je pozoruhodný záznam z publikace „Úplný topografický německo-český seznam osad markrabství
moravského a vévodství slezského". Vyšel roku 1885. Podle něj
tehdy Ratíškovice (Ratischkowitz)
měly 1294 obyvatel a vyznačovaly se „Braunkohlenbergbau" čili
hnědouhelnými doly. O které se
jednalo - toť otázka, ale jsou zaznamenány. A se čtenáři se podělím i o další informaci z ní a to,
že „Ratischkowitzer Jägerhaus",
Ratiškovská myslivárna byla na
„Hoffer Alee", na Hoferské cestě.
Ing. Antonín Kuba patřil mezi
soukromé kutéře v období před

P

svoji vlastní publikaci) vydaná
roku 1926 uvádí na str. 35 takovouto informaci: „Na venkově
nachází dělnictvo obživu v uhelných dolech v Dubňanech, Čejči,
Lužicích a Ratíškovicích, kde se
též dobývá nafta". (Tou dobou už
určitě existoval důl Slovenských
akciových cihelen Vlasta).
Místu, kde se ropa těžila, se
do současnosti říká „Petrolínka". Podle dochovaných statistik
u Ratíškovic vytěžily ČND (Československé naftové doly) v letech
1960-1963 264 tun ropy, když
maximum bylo v roce 1962, a to
186 tun.
Velké množství ropy se těžilo
v sousedních Vacenovicích, odkud
se vozila v cisternovém vagónu
na důl Tomáš. Pro úplnost, v roce
1952 se jí ve Vacenovicích vytěžilo
1 566 tun.
Vašek Koplík

Když Burian pískal…

ředstavovat Vlastu Buriana
snad ani nemusím. Král českých komiků (*9. 4. 1891 - †31.
1. 1962) byl filmovou a divadelní
hvězdou především v období první republiky. Na stříbrném plát-

Strana 14

1. světovou válkou a byl
majitelem
výhradních
kutisk v obcích Hrušky,
Týnec, Lužice, Sokolnice, Žatčany, Ratíškovice, Vacenovice a Dol. Dunajovice.
Některé průzkumné vrty monitorující „nález naftových plynů" pod
lokalitami Rubanice a Mrkotálky nesou dataci 1908 a signum
OPTEG. To jsou počáteční písmena těžařské společnosti Österreichische – Petroleum – Terrain –
exploitations - GmbH. Jiné z roku
1913 zase OPIAG, což byla Österreichische Petroleum – Industrie
– Gesellschaft. Na polohopisné
mapě dolového pole „Svatopluk"
pronajatého na těžbu zemního
plynu ze 7. února roku 1922 jsou
ještě souhlasy Moravské těžařské
společnosti „Mährische Bergbau
Gsellschaft", což byla sesterská
společnost rakouské firmy „Vulkan, Rohöl - Bergbau Ges i České
akciové společnosti při raffinnování petroleje v Kolíně.
Z toho lze usuzovat, že zájem
o nerostné bohatství kolem Ratíškovic (i Ratiškovic, jak se psaly do
roku 1945) byl rozhodně nemalý
a byly to dnešní terminologií řečeno nadnárodní společnosti.
Vlastivěda Moravská – Místopis
Moravy – Brněnský kraj – Hodonský okres (čili každý okres měl

ně zářil i v době okupace, kdy
se snažil svým humorem lidem
ulehčit jejich nelehký osud. Nebyl
však jenom hercem. Hodně času
trávil také na sportovištích. Hrál
tenis a golf, jezdil na koni, něko-

likrát posílil fotbalovou jedenáctku „starších pánů“ a v roce 1940,
čtrnáct dní před premiérou filmu
Baron Prášil (později uváděného
pod názvem Když Burian prášil)
se zúčastnil cyklistického víceboje v dráhové cyklistice v Praze na
Letné.
V období I. světové války působil jako brankář AC Sparta.
Přestože jeho fotbalové aktivity
časem ustoupily divadlu a filmu,
byl dál jejím nadšeným fandou
a pokud to šlo, také rozhodčím
a v období II. světové války i trenérem. V roce 1943 se svým klubem
a s píšťalkou v ruce navštívil také
Ratíškovice.
Na samém začátku musím
napsat, že v průběhu toho roku
naše I.A mužstvo sehrálo 42 zápasů – 7 přátelských, 27 mistrovských I.A třídy, 5 zápasů o Český
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

pohár (kdy jsme byli bohužel vyřazeni), 1 pohárový turnaj Moravského slova a 1 župní podnik
Hodonsko:Slezsko. 21 zápasů
bylo na vlastním a 21 na cizích
hřištích. Z těchto utkání bylo 26
vítězných, 13 prohraných a 3 nerozhodné, celkové skóre 182:123
brankám. Všechny zápasy na našem hřišti navštívilo celkem 30
800 diváků, tzn. na jeden zápas 1
400 fanoušků.
V týmu v tomto roce hrál Jaroslav Klimeš, Rudolf Šmatlák,
František Gajdík, František Voříšek, Antonín Voříšek, František
Jüstel, Petr Vacenovský I a Petr
Vacenovský II, Petr Vybíral, Josef
Čech, František Seremek, Alois
Grufík, Jan Šteflovič, František
Skřivánek, Josef Chrobák, Václav Poláček, Josef Donát, Mikuláš
Kovářík, Matouš Blaha, Jan Ilčík,
Humpál, Josef Toman a František Příkaský. Petr Vybíral byl na
jaře roku 1942 vyhlášen nejlepším
střelcem I. A. tr. BZMŽF (Bradovy
Západomoravské župy footballové).
Při přípravách na jarní sezónu
ratíškovičtí jako vedoucí mužstvo
I. A třídy BZMŽF sehráli utkání
na hřišti SK Baťov (část dnešních
Otrokovic). Podle zlínského tisku
„Hosty předcházela velmi dobrá
pověst a budiž zdůrazněno, že skutečně svým výkonem nezklamali.
Jejich výkon se všeobecně líbil…
Ratíškovice hrály rychle, obětavě,
měly vyrovnaný celek, kdy jedinou
slabinou byl brankář…“. Prohráli
jsme 5:3 (4:2) a gól dal Jüstl, Vybíral a Voříšek.
V podzimním kole mistrovství
se naši umístili na druhém mísRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

tě. Podle zprávy v týdeníku Náš
kraj ze dne 12. 7. 1943 „V posledním mistrovském zápase dovedly
Ratíškovice naprosto přesvědčivě
zdolat svého soupeře [S.K. Královo Pole]. Přes toto velké vítězství
však nedostaly se na první místo
a jejich včerejší soupeř si lepším
poměrem branek zajistil postup do
divise. Pro Ratíškovice je ovšem
i druhé místo krásným úspěchem.“
Měly jsme stejný počet bodů, ale
soupeř měl o 2 branky lepší skóre.
Populární sportovní fotbalový
klub AC Sparta s hlavním rozhodčím Vlastou Burianem přijel
do Ratíškovic 17. července. Nejednalo se o samostatnou cestu, ale
o několikadenní zájezd na Slovácko. Několik dní před tím navštívili
také Uherský Brod, kde v zápase
s ČSK (Český sportovní klub) Uh.
Brod zvítězili s vysokým skóre
13:1 a v hledišti sedělo okolo 7 000
diváků.
U nás zápasu přihlíželo 4 500
fanoušků. Návštěvnost mohla být
mnohem větší, „nebýti silné bouřky, která trvala ještě půl hodiny
před zápasem.“ Mužstvo Sparty jsme u nás pohostili „takovým
způsobem, že celá výprava byla
nadmíru spokojena a vyslovila se
znovushledáním v příštím roce.“
Při nástupu byli hosté uvítáni
předsedou klubu Janem Grauem
a krojovaná skupina ratíškovických děvčat předala všem „krásné
svérázné kasety a různé věci proslulé slovácké keramiky.“ Jednalo se o dřevěné kazety malované
slováckým ornamentem z dílny
Josefa Uhlíka a keramiku z dílny Karla Němce. Josef Uhlík byl
v té době matrikářem a Karel Ně-

mec II. místopředsedou klubu.
Mezi dívkami, které upomínkové
předměty předávaly, byla i Kateřina Šlahůnková, později provdaná
Gasnárková.
Podle zprávy náčelníka našeho
klubu Albína Pavelky „Sparta po
napnutí veškerých svých sil a za
slabého rozhodování populárního
Vlasty Buriána zvítězila nad naším mužstvem 8:3.[3:2]“
O tom, že ratíškovický tým sehrál dobrý zápas i přes špatné
skóre, svědčí zpráva, která byla
otištěná v novinách České slovo
19. července t. r. Podle ní měla
Sparta v našem mužstvu velmi
dobrého soupeře. „Domácí neměli
nikterak z jednotlivých sparťanských respekt, a krajní obětavostí
donutili hosty, aby zahráli v ligovém tempu. Zápas se vyvíjel za
střídavých útoků a Ratíškovice se
ujaly vedení již v 5. min. pěknou
brankou Vacenovského. O tři minuty později Sparta vyrovnala Zmatlíkem. Ve 13. min. domácí se ujali
opětně vedení Voříškem a po této
brance se dostala hra za rychlých
střídavých útoků do varu, v níž
Sparťané měli smůlu ve střelbě,
kterou napravil teprve ve 30. min.
Ludl vyrovnávací brankou a týž
hráč upravil ve 42. min. poločas na
3-2. Po změně stran dal za Spartu tři branky Zeman a Ludl s Vejvodou po jedné brance. Za domácí
dal třetí branku Voříšek.“ V jiných
novinách je oproti zprávě ratíškovického klubového matrikáře uveden „místní rekord návštěvy: 6 000
diváků.“
Pražané nastoupili v sestavě
Karel Horák, Jiří Zástěra, Karel Senecký, Karel Kolský, Rudolf
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Šmejkal, Ladislav Koubek, Jiří
Zmatlík, Josef Ludl, Josef Zeman,
Jaroslav Vejvoda, a Josef Hronek.
Podle tisku byl sparťanský
trenér a rozhodčí Vlasta Burian
„středem pozornosti i ovací“, ale
podle vzpomínek Petra Vybírala
rozhodování až tak moc přesné
nebylo. Protože Burian byl komikem a miloval improvizaci, bral
tento přátelský zápas částečně
i jako divadelní přestavení. Čas
sledoval na budíku, který nosil
u sebe, a píšťalku sem tam vyměnil za mrkev. Protože jej však lidé
měli pro jeho humor rádi, mnohé
mu odpustili…

Poslední zápas svého zájezdu
na Slovácko sehrál AC Sparta
v Lanžhotě, kde byl hostem nováčka I. A třídy BZMŽF. Sparťané
nastoupili ve stejné sestavě jako
v Ratíškovicích a zřejmě nehráli
na velké vítězství. Proto také výsledné skóre bylo 4:2 a o branky se
rozdělili po dvou Zeman s Ludlem.
Fotbalový tým AC Sparta Praha se po několikaleté krizi stal
v tomto roce vítězem 1. ligy. V sezóně 1943/44 sehrál 26 zápasů
s bilancí 22-4-0 a získal 48 bodů.
Celkové skóre bylo 112:27 s průměrným počtem vstřelených gólů
4,31 a inkasovaných gólů 1,04.

Tento ligový ročník byl posledním
hraným za II. světové války, protože další sezóna se kvůli blížící se
frontě ani nerozehrála.
Irena Bařinová

Vzpomínka na spartakiádu

J

e tomu právě 60 let, co se děvčata z Ratíškovic zúčastnila
2. celostátní spartakiády v Praze.
Chodily jsme do cvičení vedené
pod TJ Baník, kde nás vedla sestra, jak jsme jí všechny říkaly, paní

Božena Vanďurková (roz. Němcová). Nacvičovaly jsme skladbu za
ženy, i když jsme byly dorostenky.
Za okres Hodonín jsme byly vybrány – my děvčata z Ratíškovic. Byla
to velká radost, že jsme se mohly

Zleva vzadu: Marie Bílová (roz. Koplíková), Františka Klimešová (roz. Buřinská),
Eva Hanáková (roz. Chludilová), Cyrilka Tomanová (roz. Macková), Magdalena
Koplíková (roz. Balgová), Jožina Fišerová (roz. Lokajová), Emilie Kordulová (roz.
Vacenovská, již zemřela), Vlasta Vybíralová, Emilie Ingrová (roz. Klimešová),
Františka Matušková (žije v Praze) a Jarka Slováková. Vpředu zleva Josefa
Kordulová (již zemřela) a její dcera Jana Turečková (roz. Kordulová).

FK Baník Ratíškovice

D

o tohoto výročí patří neodmyslitelně i 65. výročí získání
dorosteneckého titulu „Mistr ČSR
pro rok 1955“, který jsme vybojovali v Gottwaldově ve dnech 25.
10. – 29. 10. 1955.
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zúčastnit tak velké a významné
celostátní sportovní události a ani
nám nevadilo, že jsme do Prahy
jely v nákladním železničním voze
– tzv. „prasečákem“.
V Praze jsme byly ubytovány
v Základní škole na Žižkově, odkud jsme každé ráno jezdily na
Strahov. Po náročné cestě jsme
ještě ten den ve čtyři hodiny odpoledne měly secvičnou. Pak samotné vystoupení bylo úžasné. I když
byla doba komunistická, my mladá děvčata jsme tu dobu takto nevnímala. Poslední den byl průvod
Prahou, kde jsme mávaly panu
prezidentovi Antonínovi Novotnému. Chtěla bych tímto pozdravit
děvčata, která se spartakiády se
mnou zúčastnila a ještě žijí: Marie Bílová, Jožina Fišerová, Vlasta
Vybíralová, Františka Matušková,
Zita Němcová, Magdalena Koplíková, Cyrilka Tomanová, Emilie
Ingrová a Jana Turečková, která
bydlí v Rohatci a Jarka Slováková
žijící v Malé Morávce.
S láskou vzpomínala
Eva Hanáková

SPORT

ROK 1930: založení fotbalového klubu v Ratíškovicích.
ROK 2020: slavíme 90. výročí založení.
Mistry se stali: Vladimír Bla- (r. 1937, 18 let), Emil Šupálek
ha (r. 1937, 18 let), Michal Šu- (r. 1938, 17 let), František Kordula
ral (r. 1937, 18 let), Jan Blaha (r. (r. 1938, 17 let), Josef Vacenovský
1938, 17 let), František Toman (r. 1937, 18 let), Pavel Toman (r.
(r. 1937, 18 let), Stanislav Blahů- 1937, 18 let), Ivan Bílský (r. 1938,
šek (r. 1939, 16 let), Josef Chludil 17 let), Jan Grau (r. 1939, 16 let),
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Josef Šural (r. 1937, 18 let), Josef Kreml (r. 1939, 16
let). Musím vzpomenout i Stanislava Koplíka (r. 1939,
16 let) a Stanislava Blahu (r. 1936, 19 let), kteří byli
u vzniku tohoto mančaftu v neděli 12. 3. 1955 v prvním přípravném utkání v Rohatci, které jsme vyhráli
10:0 (5:0).
Jak vedla cesta k mistrovskému titulu? V mistrovství kraje jsme hráli formou předzápasů před týmy
„A“. Zvítězili jsme ve všech 10 utkáních se ziskem
20 bodů a s vynikajícím skóre 72:4.
Následovala řada šesti kvalifikačních utkání (65-1-0, skóre 27:3), opět bez prohry. Vybojovali jsme
titul dorosteneckého mistra kraje Gottwaldov (16-151-0, skóre 99:7).
Následoval další kvalifikační turnaj ve skupině „C“ se šesti účastníky: 1. Brno ZJŠ, 2. Meopta
Přerov, 3. Vítkovice, 4. Ivanka při Dunaji, 5. OÚŠPZ
Bratislava, 6. Baník Ratíškovice. I tento turnaj jsme
vyhráli (viz tabulka).
1.
Ratíškovice 5-4-1-0  16:4  9
2. Brno ZJŠ 5-2-2-1  11:9  6
3. Meopta Přerov 5-2-1-2  9:13  5
4. OÚŠPZ Bratislava 5-2-0-3  10:11  4
5. Vítkovice 5-1-2-2  6:8  4
6. Ivanka pri Dunaji 5-1-0-4  8:15  2
Těmito výkony a výsledky jsme si zajistili účast
ve fotbalovém turnaji o mistra ČSR, který se konal
v Gottwaldově ve dnech út. 25. 10. – so. 29. 10. 1955.
V pondělí 24. 10. jsme odjížděli směr Gottwaldov na
ubytování v Kudlovské dolině, odkud jsme k utkáním dojížděli.
Hned druhý den v úterý 25. 10. jsme hráli první
utkání v Gottwaldově na Letné s Baníkem Lučenec
4:1 (0:1), góly dal Vacenovský (3) a Kordula (1). Druhé
utkání jsme hráli na škváře v Kroměříži ve čtvrtek
27. 10. s Baníkem Duchcov 3:2 (0:1), góly dal Bílský,
Kordula z přímého volného kopu a Vacenovský v 89´
z penalty. Po utkání nás z hřiště odnesli na ramenou
až do kabin místní armádní důstojníci. Třetí utkání,
rozhodující, jsme hráli v sobotu 29. 10. opět v Gottwaldově na Letné před zaplněným hledištěm a s několika stovkami fandů z Ratíškovic. Našim soupeřem
byl Liberec se skóre 1:1 (0:1), gól dal v 83 minutě
Kordula po přihrávce Váci. Tento gól a vítězná remíza nám bohatě stačila na vítězství i v tomto turnaji
a k zisku titulu „Dorostenecký mistr ČSR pro rok
1955“, který jsem nazval Zlatým rokem ratíškovského fotbalu.

Tabulka finálového turnaje:
1.
Baník Ratíškovice 3-2-1-0  8:4  5b.
2. Liberec 3-1-1-1  5:3  3b.
3. Duchcov 3-1-1-1  4:3  3b.
4. Lučenec 3-0-1-2  1:7  1b.
Hráli jsme v obvyklé sestavě, jenom nemocného
Emila Šupálka nahradil Jenda Grau.
Laďa Blaha
Miša Šural-Jenda Blaha
Josef Chludil-Ivan Bílský-František Kordula-Josef
Vacenovský–Pavel Toman–Jan Grau
Připraven – Josef Šural, Josef Kreml
Konečná tabulka počtu odehraných mistrovských
a přátelských utkání a vstřelených gólů:
Mistráky   24-21-3-0   123:15 45b.   ø   5,12 gólu na
utkání
Přáteláky 2-1-1-0  12:2  
Celkem 26-22-4-0  135:17   ø 5,19 gólu na utkání
V průběhu roku jsme odehráli 2 přípravná utkání.
12. 3. v Rohatci – výhra 10:0 a 20. 11. doma s jedenáctkou kraje Gottwaldov 2:2. To bylo všechno za 9
měsíců. V tomto roce jsme také tvořili základ krajské
reprezentace, ve které byl Josef Vacenovský, František Kordula, František Toman, Pavel Toman, Jenda
Blaha, Miša Šural a Ivan Bílský.
Střelci v mistrovských utkáních – Vacenovský (41),
Kordula (35), Bílský (17), Pavel Toman (16), Šupálek
(5). Útočná pětka celkem 114 gólů. Další góly dal
Jenda Blaha (5), Blahůšek (2), Miša Šural (2), celkem
123 gólů.
V přátelských utkáních stříleli – Kordula (5), Pala
Toman (3), Vacenovský (3), Blahůšek (1), celkem 12
gólů.
Góĺy vstřelené v mistrovských a přátelských celkem: Vacenovský (41+3), Kordula (35+5), Pala Toman
(16+3), Bílský (17+0), Šupálek (5+0), Jan Blaha (5+0),
Blahůšek (2+1), Miša Šural (2+0), celkem 135 gólů.
Pro zajímavost – pocházíme z těchto částí našej
dědiny:
1. Řádky – František Toman, Pala Toman, Miša Šural, Staňa Koplík, František Kordula.
2. U mlýna – Blahůšek, Šupálek, Chludil
3. U hřiště – Josef Vacenovský, Jenda Grau
4. U hájenky – Jan Blaha
5. U Jezérka – Ivan Bílský
6. U novej škole – Laďa Blaha
Vítězné mužstvo
"Přeborník československé
republiky dorostu 1955"
28. 10. 1955 na hřišti Spartaku
Gottwaldov (dnešní Zlín).
Stojící zleva: vedoucí mužstva
Vybíral Petr, Šupálek Emanuel,
Bílský Ivan, Kordula František,
kapitán Vacenovský Josef, Toman
Pavel, Grau Jan, Blahůšek
Stanislav, trenér Vacenovský Petr
(zv. Plachta, r. 1923).
Klečící zleva: Blaha Jan, Šural
Michal, Blaha Ladislav, Toman
František, Chludil Josef.
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Těchto 13 borců bylo základem
mistrovské jedenáctky. Připraveni byli také Josef Šural z Baráků, Jožka Kreml za Humnama
a Staňa Blaha od Sokolského.
65. výročí se nedožili trenér
Petr Vacenovský a vedoucí man-

K jubileu

R

atíškovičtí se letos chystali na připomenutí devadesáti
let organizovaného fotbalu. Nabízí se otázka, odkud se rekrutovali
mladí hráči? Jan Příkaský (19312020) ve svých pamětech vzpomíná vyhlášenou „Ladičkovu"
jedenáctku. Ta hrávala "na Sokolském". A byla jediná, která hrála s kopacím míčem. Však také,
kdo chtěl hrát, musel složit jednu
korunu na balón. Ladislav Hadač jako syn obchodníka vlastnil
„kopačák" a spoluhráči se takto
skládali na nový. Zbytek mančaftů hrával s „pucú". To byly hadry
posmotávané špagáty (motouzem).

čaftu Petr Vybíral. Z hráčů pak
Pala Toman, Emil Šupálek, Jenda Blaha, Standa Blahůšek, Laďa
Blaha, Josef Chludil, Jenda Grau,
Josef Šural a Standa Koplík. Pořád jsou mezi námi Josef Vacenovský, František Kordula, František
Toman, Miša Šural, Ivan Bílský,

Josef Kreml a Standa Blaha. Na
zemřelé kamarády fotbalisty nikdy nezapomeneme. Čest jejich
památce!¨

„Mlýňáci" hrávali na místech,
kde je nyní ulice Družstevní.  
„Vendelíni" – Valkovičova jedenáctka měla hřiště za zahradami
rodinných domků ulice Posvátné
ke trati. "Zelení jeleni" Tomečkova  
jedenáctka (Jan Tomeček, František Šebesta, Stanislav Michenka,
Michal Vacenovský atd.) na Řádkách na pravé straně od dnešní hasičské zbrojnice. Hráli také
Dědiňáci – „Řuponi", "Černí vlci"
i SONP Kladno (Vojtěch Šupálek,
Lojza Kotásek, Janek Ilčík, Jan
Vlasák. Jan Kordula).
Cituji z Pamětí: Pravidelně každou neděli po ranní mši svaté, vycházela mládež z kostela a jejich

hlavním cílem bylo hřiště u trati.
Hrávalo se s takovým elánem, že
se zapomínalo i na nedělní oběd.
Právě zde, na těchto hřištích vyrůstaly takové talenty, které pak
oblékaly dresy ratíškovské jedenáctky, na příklad Petr Slezar, Jan
Kordula, Jan Příkaský, Jara Voříšek a další.
Nechtělo se mi pátrat detailně
po datech narození, ale spousta
jmenovaných je ročník 1932, no
a fotbalisté o pět let mladší - ročník 1937 už hráli organizovaně za
Baník a stali se památnými historickými Mistry ČSR dorostu.

Smyčcové oddělení ZUŠ

S úctou a pokorou zavzpomínal, připravil a zapsal spoluhráč
František Kordula

Kdysi také dorostenec

ŠKOLSTVÍ

P

o dvouměsíční distanční výuce (přes videa) jsem
začala opět vyučovat prezenčně. V hodinách nechybí roušky, ochranný štít pro učitelku a dezinfekce na ruce. Jen koncert na konci školního roku letos
prvně nebude. Aby se žáci nějak odprezentovali, točím s nimi v hodinách videa, kde uslyšíte jejich nacvičené skladby s klavírním doprovodem. Videa se
poté shrnou do jednoho hromadného videa, kde vystoupí cca 10 žáků ze všech poboček s různými nástroji. Vše je prezentováno na kanálu YouTube nebo
na Facebooku pod hlavičkou Základní umělecké
školy Dubňany, název Online covid-koncert. Můžete
si to poslechnout z křesla vašeho obýváku, jen doufám, že příští koncert už bude opět naživo se vším
všudy. Přeji příjemný poslech a pevné zdraví!
Marie Ostřížková, učitelka na ZUŠ

P

Májový online covid-koncert ZUŠ Dubňany

o neplánovaných dvouměsíčních prázdninách jsme se
opět setkali v naší krásné školce. S úsměvem na tvářích jsme
se v pondělí přivítali a ihned se
pustili do hraní, tvoření, zpívání
i kreslení a užívali si, že se zase
vidíme. Však už se nám po sobě
stýskalo. Děti, ale i rodiče se bez
nejmenších problémů přizpůsobili zavedeným změnám, a tak se
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Znovu spolu
mohl ze zahrady znovu začít rozléhat smích a křik dětí. Sice nás
mrzí, že jsme museli zrušit veškeré akce, hlavně naplánovaný výlet
do Kovozoo nebo již tradiční rozloučení s předškoláky, ale nebojte,
všechno si to vynahradíme.
Jednou z akcí, která se však
uskutečnila a měla u dětí velký
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

úspěch, byl Den dětí. Na zahradě bylo pro děti připraveno „Hledání pokladu“ - děti musely projít
vyznačenou trasu a plnit zadané
úkoly, po nalezení mapy stačilo už
jen najít ukrytý poklad. Tímto děkujeme potravinám U Tomečků za
sladký příspěvek do truhly s pokladem.

Sotva se dveře školky znovu
otevřely, už se zase za několik dní
uzavřou. Čeká nás totiž celkem
rozsáhlá rekonstrukce (nejen)
podlah, tak snad to dobře dopadne a budeme to tady mít zase
o něco pěknější a útulnější.

Na závěr patří ještě jedno poděkování panu Hnilicovi, který nám
daroval velkého dřevěného koně,
snad nám na něm děti nikam neodjedou. Na zkrášlení jeho stáje už
pracujeme, takže za všechny, zejména za děti, velké díky.
Jaroslava Jurová,
učitelka MŠ U Jezérka

Poděkování za celoživotní práci
Emilii Kudrové

T

outo cestou bych chtěla za celý kolektiv MŠ Sluníčko poděkovat naší bývalé vedoucí, paní učitelce,
kolegyni, kamarádce Emilii Kudrové za její celoživotní pedagogickou práci. Za její veškerou péčí, trpělivost a lásku k dětem si zaslouží
velký obdiv a uznání. Svoji práci
vždy vykonávala s obrovskou dávkou lásky a brala ji jako poslání.
Kromě práce s dětmi prokázala
také své řídící schopnosti a naše
mateřská škola pod jejím vedením
vzkvétala.
Za všechna SLUNÍČKA, velká
i ta malá, Ti milá Emilko, přejeme
především pevné zdraví, spoustu krásných a spokojených let
prožitých v klidu a pohodě a nikdy
neopouštějící radost v duši!
Bc. Eliška Ilčíková,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Strana 19

Psychologické inspirace dr. Svobody

K

aždý z nás má své oblíbence
mezi herci, zpěváky, spisovateli či hokejisty. Mezi favority může
patřit, byť to zní nezvykle, klidně
i psycholog. Naše škola, respektive
její určitá ženská sekce, si dlouho
přála, aby opět mezi nás zavítal se
svojí přednáškou PhDr. Jan Svoboda (*1958), dlouholetý psycholog, který od roku 2006 působí
jako odborný asistent na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. I když setkání každého z nás
s psychologem nepatří mezi naše
oblíbené činnosti, přesto „psychologická vyprávění“ dr. Svobody
vždy návštěvník sleduje se zaujetím. To lze potvrdit i jeho pravidelnými návštěvami v televizi – v pořadech „Dobré ráno“ nebo „Sama
doma“. A na základě jeho bohatých zkušeností z praxe a erudice
lze vždy i v pedagogické komunitě
o čem vyprávět, neboť minimálně
každý týden se ve škole odehraje
něco „psychologicky zajímavého
a významného“.
I květnové setkání ve školní jídelně ZŠ se stalo opět pro peda-

SKAUT

Č

innost Junáka byla v minulosti 3x zakázána, ale
že by byla jeho činnost omezena a ještě k tomu nemocí, se
v historii ještě nestalo. Koronavirus omezil naše každodenní životy
a i naši činnost v rámci Junáku,
byly jsme postaveny před zcela novou situaci, kterou jsme nezažily.
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gogické pracovníky hlavně inspirací k zamyšlení nad aktuálními
klíčovými tématy: vztah k sobě
(sebepoznávání), projevy lidství,
obsah rodičovské lásky, jak zachránit dnešní rodinu, jak lidský
organismus přijímá a řeší události
a nakonec se dr. Svoboda zaměřil na strach ze vztahových vazeb
a chování jedince. Pozorný posluchač si z jeho vyprávění vždy odnáší i několik desítek stěžejních
myšlenek či východisek, které jsou
důležitými vodítky k seberozvoji,
seberegulaci, lepšímu sebepojetí
a nakonec k seberealizaci, protože
každý vztah k něčemu a k někomu začíná u nás, přesněji v nás.
Proto nakonec nabízím pět stručných úvah k zamyšlení, jež zazněly v průběhu přednášky:
• Čemu budu ve svém životě věřit, je obvykle otázkou výchovy.
• Všichni žijeme podle toho, co
za pravdu považujeme.
• Z dětí děláme svědky života,
neučíme je život žít.
• Ničemu pořádně nerozumíme,
ale hned všechno hodnotíme.

• Statistiky likvidují ojedinělost
a originalitu jedinců.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Stínadla Ratíškovice
Bylo nutné nějak reagovat
a přijít s aktivitami, které
nebudou závislé na setkávání. Kreativitě se přece meze nekladou. Tak nás napadlo, že když
můžeme alespoň ven, mohla by se
hrát nějaká pátrací hra. Inspirace přišla z Brna, kde se podobná
a stejnojmenná hra také hraje,

byť tedy mnohem sofistikovaněji.
Bohužel nebyl čas ani technické
dovednosti vytvářet složité systémy a pravidla, bylo potřeba rychle
reagovat a hru rychle dostat mezi
lidi. Proto jsme jako platformu
pro komunikaci zvolily Facebook.
A v čem hra spočívá? Jedná se
o nalezení míst z fotografií, které
jednou týdně zveřejňujeme na FB
stránce Stínadla Ratíškovice. Své
fotky z tajných míst nám poté pátrací týmy zasílají do zpráv a my
je kontrolujeme a zapisujeme,
abychom měly přehled, co komu
chybí. Fotky se taky sami nenafotí, a tak jsme během dvou týdnů před začátkem hry několikrát
obíhaly Ratíškovice, válely se při
focení po zemi a hlavně se tvářily nenápadně, což ostatně děláme
stále, protože spoustu fotek bylo
potřeba přefotit, nebo naopak najít nová místa. Kudy chodíme, tudy
fotíme a všímáme si zajímavých
detailů. Není to jednoduché, snaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

žíme se nenarušit něčí soukromí,
nikam nelozit, takže místa musí
být přístupná z ulice, cesty apod...
Už i naši kamarádi si všímají míst,
která by se dala nafotit a posílají nám je. Proběhl již 7. týden hry
a my jsme zveřejnily víc jak 100

fotografií, přihlášeno máme 14
týmů, ale odhadujeme, že pátrá
mnohem více, jen se oficiálně nezapojují a zkoušejí jen podle paměti. Někteří jsou méně aktivní, další
jsou zase neuvěřitelně rychlí. Zapojit se mohl kdokoliv a kdykoliv.

Železná sobota

Ú

čast přes 20 brigádníků. Jezdilo se obecním traktorem
- (Obroda - o třech pichl kolo na
vlečce) a Ivecem (Božena - mosel
to pak odjezdit sám).
Dvakrát jsme pěkně zmokli - pr-

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Máme velkou radost z toho, že se
zapojují jak rodiče a děti z našich
oddílů, tak i veřejnost a kamarádi
a samozřejmě máme radost z pozitivních ohlasů a toho, že naši hrou
inspirujeme i další.
Efka a Jo

(první větší akce po korona-krizi)

šalo na začátku v 8 hod. ráno a na
konci akce ve 20 hod. večer. Letos
teho bylo velice moc.
Odhady se pohybují od 20 do 30
tun. Skutečnost do uzávěrky Zvonu ještě nebyla známa.

Poděkování patří všem brigádníkům za práci, svačinářkám za
jídlo, firmě Stokláska za zázemí
a hlavně všem občanům Ratíškovic, kteří nám dali šrotové železo.
			
Palis

Strana 21

Svatojiřský závod 2020

P

(Sv. Jiří - parton skautů)

roběhl letos elektronicky, protože termín konání se nacházel zrovna v době pozastavení činnosti kvůli koronavirové krizi. Byla upravena pravidla a pro účastníky byly
připraveny rafinované otázky a úkoly. Malá ochutnávka:
úkol č. 2) - Napiš kolik má letos junácké středisko Ratíškovice zaregistrovaných členů. (pátračka po internetu)
úkol č. 8) - Jaké číslo vyjde při vynásobení počtu nově vysazených stromků u Jezérka a počtem nových laviček u Jezérka. (Nápověda: počet stromků x počet laviček),
úkol č. 10) Odhadni, kolik bude účastníků této soutěže. (Vyloženě hádací úkol)
Ostatní úkoly včetně odpovědí najdete na www.junakratiskovice.
cz
Ještě poznámka z úkolu č. 10 - odhady počtu účastníků soutěže se
pohybovaly v souvislosti s počtem členů celého střediska mezi 50 - 80
členy (cca 20% členů). Ale skutečnost byla bohužel žalostná, soutěže se
zúčastnilo pouhých 7 členů!
1. místo   Jirka Zahrádka   63 bodů
2. místo   Vojta Ištvánek   60 bodů
2. místo   Elenka Zahrádková   60 bodů
4. místo   Vendulka Mokrášová   56 bodů
4. místo    Vojta Sasínek   56 bodů
6. místo   Pavlína Polanská   55 bodů
7. místo   Anežka Sasínková   50 bodů
Palis

Nové knihy

KNIHOVNA

Beletrie pro dospělé:

Ahnhem Stefan		
Backman Frederik		
Bolton. Sharon J.		
Bryndza Robert		
Gabaldon Diana		
Ferrante Elena 		
Greer Hendrichs		
Grmolec Zdeněk		
Hájíček Jiří			
Chris Carter 			
Deaver Jeffery			
Engelmann Reiner		
Jacovsová Anne		
Javořická Vlasta 		
Keleová-Vasilková Táňa
King Stephen			
Krobot Miroslav		
Lapena Shari			
Lonsdaleová Kerry		
Macek Miroslav		
Martin George R. R.		
Mfacmillanová Gilly		
Mlynářová Marcela		
Moyesová Jojo 		
Pawlowská Hallina		
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X způsobů smrti. Čisté zlo motiv k vraždě nepotřebuje.
Úzkosti a jejich lidé
Travič. Zlo v tomhle městě nikdy úplně nezmizelo.
Kanibal z Nine Elms. Už jednou unikla vrahovi. Dokáže to i podruhé?
Vepsáno krví vlastního srdce
Příležitostné nápady
Anonymní dívka: lže, aby se dozvěděla pravdu
Jošt
Plachetnice na vinětách
Hovor se smrtí, Nenávist, Galerie mrtvých
Poslední hodina
Účetní z Osvětimi: vina Oskara Gröninga
Kavárna u Anděla (počátek nové rodinné ságy)
Na faře
Slib
Vlci z Cally, Čaroděj a sklo. Temná věž
Nečíst
Jeden z nás
Všechno, co dáme
Ona a já aneb Manželem snadno a rychle
Oheň a krev. Tři sta let před Hrou o trůn vládnou draci Západozemí
Chůva
Dvakrát dole, jednou nahoře
Schovej mě v dešti
Čmelák. Láskyplné povídky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Pennyová Louise		
				
Perlová Gisela			
Potter Alexandra		
Třeštíková Radka		
Soukupová a kol.		
Vondruška Vlastimil		
Weawer Tim			
Winniková Sylwia		

Břicho nestvůry. Případy vrchního inspektora Gamache
Nejkrutější měsíc. Případy vrchního inspektora Gamache
Byla jsem doktorkou v Osvětimi: musela jsem asistovat Mengelemu
Zpovědi trosky po čtyřicítce
Foukneš do pěny
Povídky V bílém plášti
Křišťálový klíč II, Vídeňský sen
Nikdo není doma
Děvčata z Osvětimi

Naučná pro dospělé:
Barnfield Jo			
Boučková Tereza 		
Dušek Jan			
Hroudová M.,  Zigáček L.
Kosatík Pavel			
Plokhy Serhii			
Šlachta Robert		

Šití: střihy – jak je vytvářet, upravovat a přizpůsobit
Bhútán, má láska 	
Camino na kolečkách
Cyklotoulky s dětmi, vozíkem a nočníkem (1. – 3. díl)
Věra Čáslavská: život na Olympu
Černobyl: historie jaderné katastrofy
Třicet let pod přísahou

Beletrie pro děti a mládež:

Cassová Kiera			
				
Čech Pavel			
Hanover Rebecca		
Hergé				
Horáček Petr			
Lebeda Jan			
Soukupová Petra		
Zadinová Radka		
Walliams David 		

Selekce. 1. díl, Elita. 2. díl, První. 3. díl, Dcera. 4. díl, Koruna. 5. díl
Šťastně až na věky, Zaslíbená
O Červenáčkovi
Dvojníci
Poklad Rudého Rackhama (Tintin)
Jak myška snědla měsíc
Medovníček. Medulka a Medulínek
Klub divných dětí
Stíny v duši
Ledová obluda

Naučná pro děti a mládež:

Vozidla, Moje tělo – rozpohybované knihy
Půjdu do školky, Jak to žije ve škole, Maminka má miminko
Řekni mi: Kdy to bylo?, Koně, Dinosauři

Marie Škorpíková,
knihovnice

Poděkování

C

hci tímto poděkovat jedné osobě z naší obce, která pomáhala nejenom mně, ale i mnoha
dalším s posilováním v době koronavirové karantény. Daná osoba má svátek 23. ledna, její jméno
má šest písmen a v Ratíškovicích
bydlí 69 osob tohoto jména. Stejného jména je také autor románu
„Saturnin“ nebo režisér filmu „Noc
na Karlštejně“. Příjmení této osoby
má 4 písmena. Pochází pravděpodobně z německého slova, používaného v období 12. až 16. století,
které označovalo klacek, hroudu
nebo klín. Může pocházet také
z koncovky německého jména Nikolaus či Niklos. V České republice žije 11 osob daného příjmení,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

v okrese Hodonín je jich nejvíce,
celkem 5. V naší obci žijí s tímto
příjmením dva lidé různého pohlaví, kteří jsou mezi sebou spojeni
nejbližším pokrevním příbuzenstvím. Obě osoby bydlí v ulici, která je krátká.
Tato osoba po celou dobu karantény ve svém volném čase vhazovala do poštovních schránek
a vkládala na Facebook návody
na různá cvičení, která pomáhala posilovat jednu velmi důležitou

část našeho těla. Pokud ještě pořád nevíte, o koho se jedná, zkuste
přeházet jednotlivá písmena přesmyček: GOL KNĚZ ZDE - KNĚ
LOG ZDE - GEN KOZ ZDĚL nebo
DOG Z ZNĚLEK. Pokaždé vám vyjde jméno a příjmení dané osoby.
Ještě jednou děkuji – všechna
cvičení byla zajímavá, některá mi
dala pořádně zabrat…
Irena Bařinová
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Rozpoznáte z přesmyček, kdo slaví
svátek v měsíci červnu?
SAVALISTAN
PRET
ARULA
NAJ
BĚZKYN
MILJAR
AMTARA
DLIORAB
NOTRBRE
NANOTÍN
OSLAJV

VPAEL
ADARINA
VTÍ
TIVAE
AMDRED
ADOSBROLV
ARKÁŠ
BROUN
ANITONE
ARNOLD
FOLDA

ALMIN
DEKŇAZ
OŠEL
VĚTKA
SOLIA
VALLIDAS
AGIT
VLAPA
INVA
BOLUMÍR
Mgr. Zdeněk Gloz
certifikovaný trenér paměti III. stupně

Rok v Tokiu
(1. část)

CESTOVÁNÍ

N

ěkteré profese v dnešní době umožňují pracovně vycestovat na delší dobu do exotických zemí. Jsem velmi
rád, že Mgr. Stanislav Kadlčík, Ph.D., vědecký pracovník Akademie věd ČR, souhlasil s mým přáním seznámit i čtenáře Zvonu se zážitky a postřehy, které získala jeho pětičlenná rodina v rámci patnáctiměsíčního
pobytu v Japonsku, a to dokonce v třicetimiliónovém hlavním městě Tokiu.
(J. Hanák)

Město: Tokio, japonsky Tókjó-to,
znamená „Východní hlavní město“. Vlastně je to ale jméno jedné
z japonských prefektur, kde leží
centrální oblast města. Souvislé
osídlení ale zasahuje daleko za
tuto oblast i daleko za hranice
prefektury Tokio. To, co Japonci
považují za vlastní Tokio city je
rozlohou asi jako Praha, a tvoří ho
23 částečně samostatných městských částí s vlastními městskými úřady. Zhruba uprostřed toho
je centrum města. Jsou tam vládní úřady, ambasády, čtvrti s mrakodrapy, obchodní čtvrti, ale mezi
tím vším i obyčejné čtvrti s domky. Některé z těch 23 městských
částí jsou mimo  centrum a je tam
již běžná  zástavba. Celé Tokio city
je pak srostlé nejen s mnoha okolními městy prefektury Tokio, ale
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i s městy a městečky jiných prefektur. Patří tam třeba i známé město
Jokohama. Celá souvislá tokijská
aglomerace leží přibližně na ploše
čtyř prefektur, zabírá plochu asi
nejmíň jako celý Jihomoravský
kraj a má možná až 40 milionů
obyvatel. Projet tou celou oblastí
napříč by běžným vlakem zabralo
několik hodin. Město je sice v zálivu u moře, ale nějaké promenády a pláže tam moc nejsou, vše je
dost zastavěné. Dokonce se město
rozšířilo i do moře na umělé ostrovy. Na druhé straně města jsou
pak zalesněné hory.
Počasí: Japonsko je hodně protáhlé. Zatímco sever má zimy
mrazivé, tak na jihu jsou subtropy. Tokio je někde napůl, teplota
asi jako u Jadranu. V létě je ale

v Tokiu dost vlhko, teploty jsou ve
dne často lehce nad 30°C, v noci
20-28°C. Přibližně v červenci je
období dešťů, pokud neprší, je zataženo. Aspoň to ale dělá teploty
snesitelnějšími. V srpnu bývá jasno a největší vedro. Proti vedru
se používají vějíře, deštníky, někdy i ručník kolem krku. V zimě
je stabilně lehce nad nulou a sucho takové, až je tráva úplně hnědá. V horách za městem ale bývá
v zimě i sníh.
Japonci: Jsou většinou spíš tiší,
organizovaní, disciplinovaní, tak
trochu nepřístupní a jsou velice
milí a úslužní v jednání se zákazníkem nebo někým jiným důležitým. Volají na sebe navzájem
příjmením, dokonce i mezi kolegy
v práci. Vlastní jméno používaRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

jí jen mezi svými blízkými. Večer
často chodí do restaurací, které
jsou malé až miniaturní a jsou
všude kolem, třeba jen na nudlovou polévku. Děti chodí do školy v uniformách a školní rok jim
začíná 1. dubna. Letní prázdniny
jsou v srpnu.
Angličtina: Není úplně samozřejmostí, že se cizinec běžně domluví anglicky, a to i v centru města.
Někdo umí dobře, někdy se jde
trochu domluvit, často ale vůbec.
Když někdo odpoví, že umí jen
trochu, znamená to zpravidla, že
je vyhráno a jde se nějak domluvit. Někdy se Japonci velmi snaží
a shánějí někoho, kdo se anglicky dorozumí nebo vytáhnou překladač. I mezi různými oblastmi
vlastního Tokio city jsou rozdíly.
V místech jako třeba Šindžuku,
Šibuja a Roppongi se jde domluvit
anglicky asi nejlíp. Možná proto,
že je tam nejspíš největší koncentrace usazených cizinců. V některých jiných částech Tokio city,
jako je Kita, Adači nebo Kacušika
se  anglicky domlouvá trochu hůř
a na cizince se tam moc nenarazí.
V Tokiu je dnes běžné, že v městské dopravě jsou nápisy a hlášení také anglicky, a někdy i čínsky
a korejsky. Dál od centra to tak už
běžné není.
Veřejná doprava: Možná není až
tak hustá jako v našich městech,
v Tokiu se proto nachodí o něco
větší vzdálenosti. Používá se hlavně metro a městské vlaky. V centru je jediná linka tramvají. Autobusy jsou spíš jako doplněk, ale
na dost míst se bez nich rozumně
dostat nedá. Existují také dálkové
autobusy do jiných měst. Autobu-
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sové zastávky jsou často nenápadné, někdy jen malá cedule. Asi nejjednodušší je najít je na Internetu.
Cestovat v Tokiu během dopravní
špičky na nejvytíženějších trasách
metra a vlaků bývá náročné, lidé
se na sebe často mačkají, pohnout
se absolutně není kam. Mimo nejvytíženější spoje se ale cestuje celkem dobře. Vše je čisté. Bude to
i tím, že vstup do metra a vlaků
je možný jen po zaplacení a přes
turnikety. Do turniketů se vstupuje s jízdenkou koupenou v automatu nebo s předplacenou elektronickou kartou. V autobuse se
nastupuje jen u řidiče a vystupuje
jen zadními dveřmi. Trochu překvapivé je, že není běžné pouštět
někoho staršího nebo nemocného
sednout. Stane se to jen občas.
Pro lidi s holí a těhotné je v každém vagónu či autobusu několik
barevně odlišených sedadel s výraznými nápisy okolo. Přesto i tam
je velmi často nikdo nepustí.
Ulice: Zpravidla jsou velmi čisté,
i v zapadlých uličkách. Není neobvyklé vidět, jak lidé před domy
umetají, i když uklidit není moc co.
Psí výtvory majitelé psů hned na
ulici sbírají. Pokud se pes vymočí,
často vytáhnou malou PET flašku
a místo polévají vodou. Ulice mimo
hlavní tokijské městské obchodní a dopravní cesty jsou většinou
velmi úzké, často snad i jen na
jedno auto. Asfalt tam bývá často ode zdi ke zdi. Jako chodník se
v těch případech dá někdy použít
úzký pruh kolem domů vymezený
čárami na silnici. Cyklostezky po
městě se řeší vyznačením symbolů stezky při kraji silnice.
Domy: Jsou v Tokiu většinou je-

den vedle druhého, ale s mezerami, někdy i pár decimetrů. Běžné
domy mimo rušné ulice mají obvykle tři podlaží. Často stojí na
velmi malé ploše, kam by se dal
zaparkovat jeden menší autobus.
Centrální vytápění není. Když
je chladno (cca listopad až březen), tak se topí klimatizací nebo
přenosnými topítky na elektriku
nebo nějaké tekuté palivo. Čiré
skla v oknech v husté zástavbě
moc nejsou, okenní skla mají často plastický povrch a někdy zatavené pletivo. Klimatizace je v létě
nezbytná. Zásuvky jsou americké
– 100 V. Kliky dveří bývají často kulaté, ale prodávají se na ně
gumové nástavce pro snadnější
otevírání. Menší domy jsou často
dřevěné, ale zvenku mají omítku,
obklady nebo jejich plastové napodobeniny. Při bourání těchto
dřevěných domů často stačí buldozer s rypadlem (lžící), který do
domu doslova najede a rozštípe ho
během pár dnů na kusy, které se
pak roztřídí a odvezou. Nový dům
pak na tom místě může stát i do
pár měsíců.
Muzea: jsou početná, velká i miniaturní, drahá i zdarma. Běžně
v nich kromě zaměstnanců bývají
i dobrovolníci, většinou lidé v důchodu, kteří dělají průvodce nebo
jsou jen po ruce něco vysvětlit.
Parky a zahrady: Zahrady jsou
takové ty známé zdobené krajinky: tvarované stromy, drobné
stavby, rybníčky, upravené kameny a cestičky. Zahrady bývají
oplocené nebo obezděné. Většinou
se tam platí vstupné, v přepočtu
cca 40 – 100 Kč za dospělého. Děti
mají vstup zdarma. Mnohem čas-
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Veškerý nový obrost se pak každoročně v zimě odstraňuje, aby ulice
zůstaly průjezdné a větve nekryly
okna, lampy a různá značení. Nad
tím vším a často i skrz ty stromy je
nataženo velké množství různých
kabelů. Stromy se ale někdy silně řežou i ve velkých parcích, kde
je prostoru dost. I tam zahradníci
koruny stromů často po nějakém
delším čase skoro komplet odřežou a nechají pak v dalších letech
obrůst nové.

tější jsou ale parky, ty jsou podobné jako u nás, ale i tam se může
objevit malá část v japonském
stylu. Vstup do hlavní tokijské
zoo stojí cca 120 Kč pro dospělé,
děti mají vstup zdarma. Vstupné
do mořských akvárií bývá zpravidla mnohonásobně dražší a platí
se i za děti. Docela dost stromů je
v Tokiu opadavých, takže v zimě
jsou holé, jako u nás. V létě, v parcích a zahradách, zlobí komáři.
Srpen je obdobím cikád. Kde je
trochu zeleně, tam jsou cikády
slyšet od svítání do setmění.
Stromy: Ty jsou ve městě dvojího, a naprosto odlišného střihu.
Jednak jsou to pečlivě tvarované
a zastřihávané stromy, se kterými si zahradníci doslova celý
rok hrají. Nejčastěji jsou k vidění
v zahradách, ale občas i v parcích
a ulicích. Mimo zahrady se ale zahradníci o stromy většinou starají tak, že je čas od času ořežou,
až zůstane kmen a pár nakrátko
zkrácených kosterních větví. Až
po čase strom zase obroste a rozkošatí, tak se to zopakuje. Někdy
je to vlastně nutnost, protože podél silnic, a to i v širších ulicích,
jsou často jen půlmetrové pruhy
volné země, pak chodník na metr
či dva a pak jsou domy. A v tom
pruhu země rostou stromy. Ne
nějaké slabě rostoucí, aby se tam
vešly, ale třeba i bujně rostoucí
platany a jinany. V těchto případech se nechají vyrůst deset i víc
metrů vysoko, ale větve se udržují
jen tak půl či jeden metr dlouhé.
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Památky: Tokio nemá centrum
plné památek. Před sto lety postihlo celou oblast jedno z nejničivějších zemětřesení, které město
téměř srovnalo se zemí. To málo
starého, co zůstalo, pak většinou
vzala druhá světová válka. Přístup k památkám je ale i tak v Tokiu trochu volnější než u nás. To,
že se někde píše, že je něco staré
tisíc let, může klidně třeba znamenat, že na tom místě v té době
postavili chrám, pak tam několikrát postavili nový a aktuální verze může být železobetonová konstrukce ze sedmdesátých let 20.
století, zachovávající zhruba tvary
starých chrámů. Týká se to i mnoha vyhlášených turistických cílů.
Některé staré památky pak také
vezmou trochu za své při různých
vylepšujících rekonstrukcích. Staré zachovalé stavby (spíše menší)
jsou ale na různých místech centrálního Tokia stále sem tam k vidění. Někdy jsou to stavby přivezené po válce odjinud z Japonska.
Chrámy a svatyně: Vypadají na
první pohled v podobném japonském stylu, ale nejde o totéž a jsou
tam i stavební odlišnosti. Chrámy
souvisí s budhismem, který přišel ze zahraničí. Svatyně souvisí
s původním japonským přírodním
náboženstvím. Japonci to ale někdy neoddělují a v areálu chrámu
mají i svatyni. Radostnější události jako svatby a výročí mají ve
svatyni. Záležitosti s pohřbem řeší
v chrámu. U chrámů jsou pak někdy i hřbitovy. K večeru se jednotlivé budovy zavírají, pokud tedy
byly otevřené, areály ale bývají
dál přístupné. V případě chrámů
můžou i turisté vstoupit dovnitř
budov (většinou bez bot) a nahlédnout. Vstup bývá   v Tokiu zdarma. U vchodu nebo jinde v areálu

chrámů a svatyní se prodávají náboženské předměty. Mnoho hlavně menších chrámů bývá zavřeno,
ale jejich areály zůstávají volně
přístupné. Chrámy a svatyně bývají v každé čtvrti, i několik. Vidět
jde jak rozlehlé komplexy, tak třeba i jen jednotlivé malé stavby.
Tradice: Občas jsou v chrámech
a svatyních nebo v ulicích různé
slavnosti, zvláště od jara do podzimu. Kimono a jiné místní oblečení
se nosí jen při slavnostnějších rodinných záležitostech (kdo chce),
při náboženských záležitostech
nebo při focení v zahradách do rodinného alba.
Parkování: V tokijských ulicích
moc míst na parkování není. Parkování před domem není většinou
prakticky možné kvůli úzkým ulicím a domům až k silnici. Občas
se parkování řeší otevřeným prostorem v čelní stěně domu, kam
zapadne přesně tak akorát jedno
auto. Občas je celé přízemí vlastně
parkoviště a byty jsou až nad tím.
Veřejné parkoviště jsou menší než
u nás, často jen na několik aut. Po
zaparkování se většinou ze země
nadzvedne pod podvozkem zábrana. Zasune se zpátky až po zaplacení v automatu. Existují také
velké ocelové konstrukce pro parkování několika aut nad sebou,
kam se auta zvedají zvláštními
mechanismy. V Tokiu jsou i parkovací domy a podzemní parkoviště, ale kvůli nedostatku prostoru
se tam často najíždí přes otočné
rampy. Nebo se najede do vjezdu,
lidé vystoupí, prostor se uzavře
a auto je pak strojově přesunuto
speciálními dopravními mechanismy na parkovací místo někde
v útrobách domu či jeho podzemí.
Po zaplacení je zase z útrob parkovacího domu stejným způsobem
dopraveno zpět.
Koban: Malá dvoupodlažní policejní budka, občas domek, s osazenstvem cca dva lidi. Vše na ploše přibližně 5x5 m. Kobany jsou
v každé čtvrti, občas i více než jeden. Mají na starost bezpečnost ve
svém okolí, jsou tam vylepeni hledaní kriminálníci a jde i o možnost pomoci pro turisty ztracené
ve městě. Policie jezdí po městě
nejen v autech, ale i na kole. V ToRATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

kiu je obecně bezpečno a moc se
nekrade. Peněženka v pootevřené
kabelce by po průjezdu celou trasou jakékoliv linky metra byla nejspíš pořád na svém místě a pokud
by náhodou vypadla ven, pravděpodobně by skončila na nejbližším
oddělení ztrát a nálezů.
(pokračování příště)
Kadlčíkovi

AKCE

L

etos je od jara hodně věcí, zaběhlých rituálů a zvyklostí
jinak. Přizpůsobujeme se rychle, ohleduplně, ukázněně.   A tak
i příprava konírny byla po prvním úklidu upozaděná a šikovné
ženy šily roušky jednu za druhou.  
Hned jak to bylo zase možné, práce pro novou sezónu pokračovaly.  
Na otevření jsme si museli všichni počkat až do první poloviny
května.   Natěšeni delší pauzou,
hezkým počasím a i obyčejnou
zvědavostí se v neděli 17. 5. 2020
sešlo v konírně plno návštěvníků.
Už tradičně přijela největší a nepřehlédnutelná skupina kolařů ve
žlutých tričkách, a tak je už skoro zbytečné dodat, že z Vacenovic.
Co bylo velmi milé, pak že, byť
v menším počtu, přišli návštěvníci
z každé obce mikroregionu.   A to
nemyslím jen jejich starosty.
Letošní mimořádný stav neumožnil připomenout si v celé Evropě důležité výročí - 75 let od konce

Zahájení letošní sezóny
v konírně o něco později
(a v rouškách)
2. světové války.  Čas nás vzdaluje od válečné reality a její hrůzy
prožili už jen naši stařečci, naši
rodiče byli ještě děti. Další generace znají válku už jen z vyprávění,
knížek nebo filmů.   Válka nebyla
jen na přímých frontových liniích,
někde daleko, ale prošla i každou z našich obcí. Úplně natvrdo,
blízko, se střelbou, násilím, neštěstím pro plno občanů.   O tom
všem vyprávěla úvodní výstava
konírny s hodně vypovídajícím
názvem „Poslední dny hákového
kříže v Mikroregionu Nový Dvůr“.
Gestorem výstavy, spoluautorem
a průvodcem vernisáže byl pan
Petr Něnička z Vlkoše. Jestli jste
ještě nebyli v jeho Military muzeu
gen. Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši,
lze to jen a jen doporučit.
V poslední době plné nečekaných změn je příjemné najít místo,
kde jsou trvalé hodnoty, osvědčená zábava pro děti, aktuální in-

formace pro turisty, milé výrobky
šikovných lidí a originální výstavy, na které vás srdečně zveme po
celou sezónu.
Vlaďka Motlová

Zpověď pečovatelky v době pandemie

V

e všem je třeba vidět pozitiva.
Snažila jsem se proto
i v této situaci hledat
to dobré. První dva
týdny po vypuknutí
pandemie byly v práci těžké. Pro
mě hlavně organizačně, zajištění
roušek, desinfekce, zorganizovat
si práci podle potřeb a hygienických opatření u klientů. A pro mé
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

klienty to bylo těžké psychicky.
Byli vyděšení a bezradní. Snažila
jsem se proto do tak těžké situace
vnést klid a humor. Velký problém
pro seniory byla rouška. Nebyli
zvyklí na takové omezení, špatně
se jim v rouškách dýchalo, a proto
většina z nich roušku v domácím
prostředí nenosila. Klienti, kteří
byli upoutáni na lůžku a neměli
dostatek informací o době, která

nastala, byli vyděšení. Proto jsem
se snažila jim vše v klidu vysvětlit a navodit pocit bezpečí. Všem
klientům chyběla rodina. Nejbližší příbuzní k nim docházeli, ale
v omezené době.
Mně osobně chyběl kontakt
s lidmi. Mám pocit, že lidé neměli
zájem se v roušce oslovovat. Možná proto, že nikdo nikoho nepoznával. Smutné byly velikonoční
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svátky, ale aspoň jsme měli možnost rozjímat nad životem a uplynulou dobou. V osobním životě jsem měla
větší zápřah než kdy jindy. Každodenní psaní úloh se synem, vaření, pečení atd. Tolik buchet jako v době
krize jsem neupekla za celý rok :-) Bylo to náročnější, ale
jako rodina jsme si to užívali. Málokdy jsme si našli na
sebe tolik času jako v této době.
Celkově se na tuto situaci dívám pozitivně. Potěšila
mě obrovská solidarita mezi lidmi. Velké poděkování patří všem, kteří pro naši službu šili roušky, nebo nám je
darovali. Moc si vážím starostlivosti a pomoci naší paní
vedoucí. Byla se mnou stále v kontaktu a já jsem ji mohla
zasypávat problémy, které neustále nastávaly.
Věřím, nebo spíš doufám, že tato situace většinu lidí naučí víc si vážit zdraví, rodiny, přírody, že si uvědomíme, že
nic není samozřejmost.
Pečovatelka CHPS Hodonínsko

Spolkový dům Ratíškovice
Vernisáž Tomáš Frolec

Broušení parket, lakování a generální úklid malého sálu
společností PUREWINDOWS, s.r.o.
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Co jsme dělali za času koronaviru

Ž

ijeme nyní zvláštní dny, které doufejme, v dohledné době
a aspoň na čas pominou. Hned na
počátku se jejich symbolem stala
drobná proprieta - rouška. Nebyl to JEN pruh látky, primární
ochrana před nákazou, ale kousek textilu se paradoxně stal politikem odrážejícím morálku těchto dnů. Na rozdíl od jiných zemí
se v České republice stala rouška   fenoménem,   dokladem stavu  
společnosti, která na nedostatek
ochranných pomůcek zareagovala nebývale soudržně samozásobováním. Krize v lidech probudila solidaritu, začali si navzájem
pomáhat, šít roušky. Rozběhla se
netušená samovýroba doprovázená video návody a spoty, kde na
důležitost jejich nošení upozorňovaly herecké veličiny.
S vyhlídkou na budoucnost se
Etnografický ústav Moravského
zemského muzea proto rozhodl
vytvořit malou kolekci dokladů
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tohoto dění v podobě roušek a doprovodné grafiky na téma COVID
19. Jedná se o soubor vědomě tvořený v době trvání nebezpečí, protože vnímáme riziko, že po odeznění tyto předměty zmizí, skončí
v kontejnerech. Ze shromážděné
kolekce bude těžit až následující
generace badatelů a kurátorů, pro
které bude např. v roce 2040 cenným zdrojem materiálu např. pro
výstavu „Rok 2020 - 20 let po té.“
Stejně tak nás zajímá, jak jste
tuto dobu vnímali vy, občané Ratíškovic. Budeme rádi, když si
vezmete papír a na půl stránky
odpovíte na následující otázky.
Na Facebooku je nyní skoro každý, proto prosíme o psaní rukou
- bude to váš vzkaz následující generaci.
Anketa:
- Co znamenala Korona pro Vás
osobně?
- Jak ovlivnila opatření vlády Váš
život?

- Jakou podobu měla Vaše karanténa? Jak vypadal Váš den?
- Co Vám vadilo nejvíce?
- Co jste postrádali?
- Jak jste zvládali např. školu
s dětmi?
- Co Vám dělalo největší starost?
- Jak bude probíhat Váš každodenní život po skončení nouzových
opatření? Změní se něco ve Vašem
soukromém nebo profesním životě?
- Máte fotodokumentaci z časů karantény? Pošlete prosím.
- Napište nám, co se Vám honilo
hlavou, napište Vaše postřehy ze
života za časů Korony.
Podpis např.: Jana, 52 let
Vaše odpovědi doručte
na podatelnu OÚ Ratíškovice.
PhDr. Hana Dvořáková,
vedoucí Etnografického ústavu
a kurátorka
e-mail: hdvorakova@mzm.cz

Strana 29

Strana 30

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2020

Rodina se
rozrůstá, tak
potřebujeme
větší dům.
Nabídněte
( 4+1, 5+1).
Děkuji
za nabídky
na tel.
737 806 017.
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