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Komunálplac
staveništěm

atíškovický Komunál s hospodou, Zanzákem a kinem
je již několik let pouhou historií. Po demolici této stavby z 30.
let minulého století zde vznikl otevřený prostor, který v první říjnový
- předhodový týden byl oplocen,
byly navezeny stavební buňky
a Toi Toiky, což značí, že ještě letos
je zahájena stavba nového domu
s 20 byty (12 jednopokojových,
6 dvoupokojových, 2 třípokojové).

Dodejme, že na stavebním projektu se začalo pracovat v roce 2016
a dokumentace byla ještě dvakráte přepracovávána. Dodavatelem
díla je Stavební firma Plus, s.r.o.
z Hodonína a na dokončení bytového domu má 2 roky od předání staveniště. Přejme si, aby dílo
pokračovalo bez komplikací a bylo
završeno v předtermínu tak, aby
bylo možno zlepšit bytovou situaci
v naší obci.			
RŠ
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OBEC

Rada obce č. 48
ze dne 17. 8. 2020
Rada obce:
- rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, že uzavře
smlouvu o dílo na akci „Bytový
dům Ulička 1435 Ratíškovice“
se společností STAVEBNÍ FIRMA
PLUS, s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku.
Rada obce č. 49
ze dne 31. 8. 2020
Rada obce:
- schválila aktualizaci přílohy č. 1
ke směrnici č. 4/2013 k dani z přidané hodnoty,
- schválila firmu SVP Components
s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm na
zpracování pasportu veřejného
osvětlení v obci a zpracování žádosti o dotaci na výměnu svítidel,
- projednala majetkoprávní záměry a souhlasí s jejich vyvěšením
na úřední desce,
- souhlasí s předfinancováním
mimořádné dotace MŠMT ČR pro
ZŠ Ratíškovice na nákup 24 nových notebooků,
- schválila rozpočtové opatření č.
1/2020 pro ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- souhlasí s opravou čerpadel ve
sklepě Restaurace Sport,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o sdružených službách dodávky
plynu pro Baník Ratíškovice, s.r.o.
od Innogy Energie pro rok 2022,
- souhlasí s nákupem odvlhčovače
s přídavným topidlem,
- projednala organizaci plesové sezony 2021,
- vzala na vědomí informaci o náhradním termínu rybářských závodů.
Rada obce č. 50
ze dne 16. 9. 2020
Rada obce:
- projednala žádosti vlastníků vinných sklepů na Slavíně o pronájem obecních pozemků za sklepy,
- rozhodla o rekonstrukci narušené kanalizace před budovou radnice,
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Rada obce...
- souhlasí s pořízením PROMOBOXU TV pro vysílání infokanálu,
- rozhodla o demontáži analogového rozhlasu v obci,
- rozhodla o nákupu nového notebooku pro práci s obecním rozhlasem,
- souhlasí se zpracováním projektu revitalizace lokality za stavebninami,
- souhlasí s tím, aby studii proveditelnosti a žádost o dotaci na
novou počítačovou učebnu v ZŠ
Ratíškovice zpracovala společnost
PMCS Břeclav,
- souhlasí s vybudováním dočasného parkoviště v ulici Zelničky
na okraji parku za zdravotním
střediskem a chodníku do areálu
zdravotního střediska,
- souhlasí s podáním žádosti
o akreditaci ZŠ Ratíškovice, jakožto vzdělávací instituce umožňující
tzv. průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v regionu,
- souhlasí s doplněním ceníku
pro zapůjčení drobného hmotného
majetku při společenských akcích
ve Spolkovém domě Ratíškovice,
- zabývala se stížnostmi občanů
na bouchání plynových akustických plašičů ptactva ve vinohradech,
- v důsledku zhoršující se situace
šíření nemoci COVID 19 rozhodla
o zrušení kulturních akcí v měsících září a říjen,
- stanovila prodejní cenu publikace Tajemství lesa Doubrava a okolí
Ratíškovic zvláště na 200 Kč.
Rada obce č. 51
ze dne 5. 10. 2020
Rada obce:
- souhlasí s uzavřením smluv
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
- souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a Kyjovským Slováckem v pohybu,
- souhlasí se Studií na revitalizaci
lokality u stavebnin v Ratíškovicích a s podáním žádosti o spolufinancování na SFŽP,
- souhlasí s PD na rekonstrukci

komunikace v ulici Středňák na
Baťovce,
- souhlasí s PD „Ratíškovice Školní 321 HORAS, základnová
stanice veřejné komunikační sítě“
pro CETIN a.s.,
- souhlasí s nákupem mycího
stroje na okna pro Baník Ratíškovice, s.r.o.,
- souhlasí s nákupem nových baterií pro tranzit FORD Baníku
Ratíškovice, s.r.o.,
- souhlasí s nákupem dřevěných
desek a jejich opracování pro výměnu sedaček na hlavní tribuně
v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí se zateplením střechy
plynové kotelny v areálu Baník
Ratíškovice.
Rada obce č. 52
ze dne 19. 10. 2020
Rada obce:
- doporučuje zastupitelstvu obce
na základě výsledků hodnotící
komise uzavřít smlouvu o úvěru
na financování výstavby bytového
domu s Českou spořitelnou a.s.,
která podala nejvýhodnější nabídku,
- souhlasí s instalací fotovoltaických panelů a instalací tepelných
čidel na topných tělesech v bytovém domě Ulička 1435,
- souhlasí se smlouvami o zemědělském pachtu se společností
ZERA a.s.,
- souhlasí s nákupem nové sací
hadice na vysavač listí,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výměnu svítidel veřejného
osvětlení, a to v rámci programu
EFEKT 2021,
- souhlasí s tím, aby novým dodavatelem elektrické energie a zemního plynu pro obecní budovy
a zařízení byla společnost Centropol, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku,
- projednala možnosti parkování
obyvatel Baťovky na obecních pozemcích v této lokalitě,
- souhlasí s podobou projektové
dokumentace „Stavební úpravy
LC v Ratíškovicích“,
- bere na vědomí hospodaření ZŠ
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a MŠ Ratíškovice za 3. čtvrtletí
2020 a Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok
2019/2020,
- schválila Plán řádné inventarizace Osvětové besedy Ratíškovice a vnitřní směrnici č. 4/2020
Inventarizace majetků a závazků
Osvětové besedy Ratíškovice,
- souhlasí s Plánem inventarizace
Baníku Ratíškovice, s.r.o.,

- souhlasí s tím, aby novým dodavatelem elektrické energie pro
Baník Ratíškovice, s.r.o. byla společnost EP Energy Trading a dodavatelem zemního plynu společnost Centropol,
- projednala otázku odpovědných
zástupců pro živnostenská oprávnění Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
- vzala na vědomí opatření vlády
ČR v souvislosti s COVID 19 a roz-

hodla o změně návštěvní doby na
obecní úřad pro veřejnost,
- vzala na vědomí informace o předprojektových přípravách ke stavbě nové rozvodny
TR400/110kV investora ČEPS, a.s.
v lokalitě bývalé býkárny.

Po příjezdu hlídky OP na místo
určení hlídka OP po celou dobu
vyšetřování nehody řídila dopravu.
29. 8. Přijetí oznámení ve 2.15
hod. od operačního střediska
PČR, že v ulici Posvátná se napadají dvě osoby. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení byla v dané lokalitě na místě spatřena již pouze
jedna osoba, a to paní XX, bydlící
v ul. Posvátná.

veterinární stanice Hodonín, kde
byla vyšetřena a dále bylo rozhodnuto veterinářkou, že musí dojít
k jejímu usmrcení z důvodu značného zranění.
19. 9. Přijetí oznámení v 7.25
hod. od paní XX, trvale bytem
ul. Múdrá, že v okolí fotovoltaické
elektrárny „řádí motorky“ a dochází k nadměrnému hluku. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení nebyl nikdo spatřen, ale hluk
z motorů byl slyšet, a proto hlídka OP provedla kontrolu lokality
a následně zjistila, že na Pánově je
závod v motokrosu a hluk pochází
odtud.
20. 9. Přijetí oznámení ve 22.00
od pana XY, ul. U Hřiště, že ho
požádala sousedka, aby přivolal
PČR z důvodu domácího násilí. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení spolu s PČR Dubňany poskytla
OP po celou dobu vyšetřování součinnost PČR Dubňany.
24. 9. Přijetí oznámení ve 21.30
hod., že opět dochází k nevhodnému chování mládeže v lokalitě
U Vagónu. Hlídka OP po příjezdu na místo mládež vyzvala, aby
se zde již nezdržovala a místo po
sobě uklidila.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

POLICIE
SRPEN 2020
6. 8. Přijetí oznámení v 9.00
hod. od PČR o dopravní nehodě v lokalitě „Zátočina“ ve směru
z Ratíškovic na Hodonín. Po příjezdu hlídky OP na místo určení
hlídka OP řídila dopravu při zásahu a vyprošťování vozidla složkami IZS.
7. 8. Přijetí oznámení ve 22.25
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při
rušení nočního klidu v ulici Vacenovická. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení byla celá záležitost
řešena domluvou a majitel domu
pan XY hlídce OP sdělil, že již se
to opakovat nebude.
8. 8. Přijetí oznámení ve 23.15
hod. od PČR Dubňany, že v lokalitě za stavebninami dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že rušení nočního klidu
má na starosti mládež a OP jim
akci ukončila.
12. 8. Přijetí oznámení ve 2.15
hod. o narušení objektu obecního
úřadu. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení byl objekt OÚ zkontrolován s negativním výsledkem
a následně byl dán zpět do stavu
alarmu.
14. 8. Přijetí oznámení v 13.30
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při
dopravní nehodě za železničním
přejezdem ve směru na Milotice.

ZÁŘÍ 2020
3 .9. Pochůzkovou činností bylo
v 8.00 hod. zjištěno, že na křižovatce ulic u Zbrodku a k Rúdníku
stojí odstavené nezajištěné vozidlo
zn. Lancia. Hlídka OP poté vyrozuměla PČR Dubňany a následnou lustrací zjistila, že automobil
patří panu XY, trvale bytem Hodonín. Hlídka OP následně zjistila,
že pan XY se nachází v ulici Posvátná u paní XX, jež ho vyrozuměla, aby si své auto přeparkoval
a zajistil.
16. 9. Přijetí oznámení v 19.00
hod. od dětí, že v lokalitě U Vagónu našly sraženou kočku a neví
si s ní rady. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení byla kočka dána
do krabice a následně odvezena do

TF & PK

Navštivte webové stránky obce
INFORMACE / FOTOGALERIE / AKTUALITY
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Z našich řad odešli...

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Věra Zemánková
Marie Chludilová
Josef Šupa		
František Zemánek
Eva Hanáková		

89
91
65
79
79

let
let
let
let
let

Stařeček Koten
18. října tohoto roku by se dožil
100 let pan Vojtěch Koten, svými vnuky a posléze všemi, kdož
ho znali, oslovovaný stařeček. Za
svého téměř devadesátiletého života byl velice činorodý. V mládí
kopával a chytával v brance za
ratíškovský Baník a ve sportovní
činnosti pokračoval dál v roli rozhodčího (až po 2. ligu) a i ve funkci
instruktora. Byl aktivní v Jednotě
Orel a v Lidové straně, kde zastával funkce v místní, ale i okresní
organizaci. I na kulturním poli
zanechal hlubokou stopu. Hrával, ale i režíroval divadelní představení v Ratíškovickém spolku.

Po celou dobu svého života nechyběl na žádném krojovaném plese.
Ač převážnou část života pracoval
na ředitelství Jihomoravských
lignitových dolů v Hodoníně jako
statistik, byl vyučený krejčí u svého otce Bedřicha a ještě v pokročilém důchodovém věku šil a opravoval mužské slovácké obleky,
ale i normální pánské či dámské
oblečení. Se starou partou kamarádů udržoval každodenní kontakt a rozdával radost při zpěvu
na starém „Sportě“ i na tom nově
zrekonstruovaném. Byl též členem
redakce „Ratíškovického zvonu“
od počátku jeho vzniku.

Redakce zvonu

Víno(z)braní
Štíhlé dívčí prsty s hroznem si pohrávají,
zatímco zhrublá chlapská ruka pohárek drží.
Oči už slibují a víčka se přivírají
a touha střemhlav řítí se strží.
Křehkost a samet navzdory síle...
Nakonec vše praská v oblouku chtivém!
Obrana chabá vzdala se přesile...
Vše je teď Tvoje, všechno si vem,
štěrbinou úst dere se unyle.

Výdechy už nejsou trhané,
je v nich už pokoj a znějí dlouze.
Neklid však nemíní umlknout. Ne a ne
a vše už podléhá druhotné touze.
Poté ruměnec zjeví se na tváři,
a chuť vdechnout dým.
Oběti jsou už na oltáři,
a každý dotek stává se laskavým.
Vojta Koten (podzim 2015)
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„Vždyť víš,
srdce nehasnou …“

Eva Hanáková
*1. září 1941, Ratíškovice
† 30. října 2020, Hodonín

J

ednou z posledních a nejz a mi lova nějších sk ladeb
naší maminky Evy Hanákové se
stala písnička „Srdce nehasnou“
v podání Karla Gotta a jeho dcery Charlotty. Lze v ní najít snad
úplně všechno, co má upřímná
skladba s hlubokou myšlenkou
obsahovat – něhu, poetičnost, příjemnou melodii, pohodu, pokoru,
sílu povzbuzení a další skrytá
a láskyplná pohlazení. Stala se
pro tisíce posluchačů bez rozdílu
věku, kteří milují své blízké, srdeční záležitostí. A když jsem si
i já v den úmrtí své nejbližší osoby tuto písničku pustil, vybavily
se mi okamžitě nesmírné lidské
hodnoty, které může člověk získat
pouze od své milující maminky –
laskavá náruč, vlídný hlas, spokojený domov, hluboké pochopení,
životní moudrost, skrytá povzbuzení, jiskřičky naděje a zejména
její andělský úsměv.
Naše maminka Eva Hanáková, roz. Chludilová, se narodila 1.
září 1941 v Ratíškovicích jako třetí dítě manželům Josefu a Emilii
Chludilovým. Tatínek byl známý
pánský krejčí a maminka byla se
synem Josefem a dcerou Janou,
prov. Mokrášovou, v domácnosti.
Ihned po základní škole nastoupila do místní cihelny, kde již v pouhých 14 letech poznala těžkou
práci. V roce 1960 se provdala za
Jiřího Hanáka a následně zůstala
jedenáct let doma se třemi dětmi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

– Evou (*1961), Josefem (*1964)
a Martinou (*1968). Nejednou
jsme od maminky slýchávaly, že
„nelituje jediného dne, kdy mohla
být doma a starat se o tři císařské děti“, neboť všichni tři jsme
se narodili císařským řezem, což
bylo v tehdejší době zcela ojedinělé a pro rodičku velmi nebezpečné.
Po mateřské nastoupila do Zemědělského a zásobovacího podniku
(ZZN) v Rohatci na „Kolonce“, kde
zůstala pracovat až do zaslouženého starobního důchodu, nejdříve jako uklízečka, později jako
dlouholetá prodavačka zemědělských potřeb (ZEMPO Rohatec).
Jako prodavačka se setkávala
s lidmi z celého tehdejšího Československa, kteří se k ní a k jejímu potěšení až do pozdního věku
hlásili. Byla nesmírně ráda ve
společnosti – zvláště mezi milými
a veselými lidmi, a každý určitě ví,
že se vždycky i ona sama snažila rozdávat svoji pozitivní vnitřní
energii, mimo jiné i její oblíbenou
písničkou „Má sílo“. Po své drahé
mamince Emilii, kterou nenávratně ztratila v pouhých osmi letech,
milovala především lidové písničky, jež si celý život prozpěvovala.
Byla moc ráda, že mohla zpívat
několik let v kostele na kúru a též
s děvčaty, které si příhodně říkaly
„Robky ze Séčky“. Doma jí každý
den vyhrávalo rádio nebo gramofon, což příznivě a nesporně ovlivnilo i její děti a vnoučata – právě
ona nás všechny naučila hudbu
poslouchat a milovat. Z radosti
a lásky k hudbě napsala i několik
vlastních písňových textů, které
zhudebnili skladatelé František
Kotásek a Milan Nedůchal.
Její osobní život byl plný mnoha
tvrdých zkoušek, zdravotních překážek, nečekaných nástrah a nechtěných zvratů, ale vždy se ke
všemu postavila čelem a jedině to
jí umožnilo všechny ty problémy
úspěšně a statečně překonávat.
V posledních pěti letech se přidalo několik velmi vážných nemocí,
ale i tu „blbou“ chronickou leukémii zvládala tak úspěšně, že z ní

ošetřující lékařka ve Fakultní nemocnici v Brně měla velkou radost, jak výtečně nemoc psychicky
i fyzicky přijala oproti jiným pacientům. I proto paradoxně ráda
jezdila „na výlety“ do Brna – na
Žlutý kopec (s karcinomem prsu)
i na hemato-onkologickou kliniku
v Bohunicích, protože měla štěstí
na ošetřující lékaře, jejichž profesionální přístup k ní byl na průběh léčby jednoznačně příznivý,
ale hlavně jí umožnili prožít další
krásné roky života.
Ještě předposlední den před
svým náhlým odchodem ve věku
79 let, který nedávno s blízkými
v kruhu rodiny oslavila, s přehledem surfovala na Internetu, odpovídala přátelům na Facebooku
a posílala zprávy prostřednictvím
emailů. Snažila se, a to i přes výrazný zrakový handicap od dětství, každý den luštit křížovky
a Sudoku, aby se udržovala v psychické a mentální kondici, a přitom si nikdy nepostěžovala, že
ostatní jsou na tom lépe.
Maminka přijímala a prožívala život s velkou pokorou takový, jaký byl – se všemi radostmi
a starostmi. Její životní nasazení
bylo opravdové, upřímné a její statečnou a skromnou osobnost nejlépe vystihuje motto posledního
rozloučení: „Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci a poctivost ve své
duši.“ I proto vím s naprostou jistotou, že naše maminka Eva Hanáková na nás pohlíží z nebeské
Síně slávy a my – její děti i potomci, jsme byli a navždy budeme na
ni právem pyšní – za vše, co pro
nás kdy udělala a za co se pro nás
obětovala. Milá maminko, vždyť
víš, srdce nehasnou …!!!

Za celou truchlící a milující
rodinu
syn Josef
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Na Polní se
kolaudovalo

V

pátek odpoledne 4. září byla
uvedena do provozu nová
komunikace a chodníky v ulici Polní. O slavnostní atmosféru se postaral svými skladbami
JR Band a za přítomnosti hostů, zastupitelů a občanů dílo
požehnal pan farář Jiří Čekal.
Rekonstrukce panelové cesty byla
projekčně zpracována již v roce
2014, ale v realizaci bránil pozemek zatížený exekucí. V loni se
provedla změna projektu a zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu
finance na realizaci. Po získání
stavebního povolení a výběrovém

Z OBCE

řízení byla v dubnu rekonstrukce
zahájena. Vzhledem k tomu, že se
komunikace nachází v blízkosti
školy, projekt počítal s řadou prvků, zajišťujících větší bezpečnost
dětí. Komunikace je začleněna do
obytné zóny, kde je povolena maximální rychlost 20 km/h a v místě křížení komunikace s chodníkem do školy je umístěn retardér
na zpomalení rychlosti aut. Rada
dále rozhodla o rozšíření projektu
o chodníky, a to podél komunikace v ulici Polní a podél parkoviště
u školy. Náklady na rekonstrukci
činily téměř 7 250 000 Kč a vy-

budování chodníků 875 000 Kč.
Realizace proběhla bez větších
komplikací, v předem daném termínu a vysoké kvalitě. Poděkování zaslouží firma Swietelsky
s.r.o., projektant a stavební dozor
Ing. B. Jurčeka, Ing. P. Voznicová
a všichni, kteří se na rekonstrukci
podíleli. Zvláště děkuji občanům
v ulici za vstřícnost a dodržování
opatření při rekonstrukci a hlavně za trpělivost s dlouhodobě
nevyhovujícím stavem panelové
cesty.
Josef Uhlík,
starosta obce

Cyklostezka: dajlimimedajli?

R

atiškovská cyklostezka na hodonínský Pánov se setkává s kladným hodnocením i u odborné veřejnosti.
Získala 3. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2019, a to v kategorii dopravní a inženýrské
stavby a Cenu veřejnosti v soutěži ČDS&T 2019 v kategorii A4 dopravní stavby ostatní, v níž naše cyklostezka získala největší počet hlasů v on-line hlasování.							
RŠ
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JSDH Ratíškovice

V

úterý 27. 10. 2020 převzali do užívání velitel JSDH Ratíškovice Ivan Vlasák a starosta obce Josef Uhlík
nové devítimístné doprovodné vozidlo zn. IVECO, které je vybaveno technikou i pro účely zásahů malého rozsahu. 												
(JH)

SPOLKOVÝ DŮM / KUŽELNA / BAZÉN / UBYTOVÁNÍ

www.banikratiskovice.cz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020
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Komunálplac staveništěm
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Laco Deczi a Celula New York
později, ale přece

AKCE

V

mezikoronarovirové pauze „stanného práva“
14. září se těsně před dalšími omezeními
shromažďování uskutečnil z jara odložený koncert Laco Decziho a jeho kapely Celula New York.
Vzhledem k řadě zrušených kulturních akcí si
posluchači jazzu surovou energií nabitou hudbu
v podání špičkových muzikantů náležitě užili.
RŠ

Soutěž, která se nekonala

V

březnu letošního roku se měla konat tradiční
soutěž ve zpěvu ve Svatobořicích – Mistříně. Kvůli
coronaviru byla přesunuta na sobotu 19. září. Bohužel, ani druhý pokus o uskutečnění soutěže Jaromíra
Měchury 2020 nevyšel. Den před samotnou soutěží
musela být zrušena.
Za Ratíškovice postoupilo z Rozmarýnku 5 šikovných
dětí. Karolína Příkaská, Karolína Dobiášová, Tomáš
Baďura, Jakub Gajdík a Samuel Oleszkiewicz. Poctivě se na soutěž připravovaly a trénovaly. Jeden chlapec si dokonce zpíval i na dovolené v jeskyni a poslal
mi pak nahrávku. (Díky, Tome!)
Ve středu na zkoušce Rozmarýnku proto dostaly tyto
děti diplomy a medaile, které jim poslali organizátoři
soutěže.
Dana Mokrá

Rozmarýnek a Zpěváčci
folklorní dění od jara do podzimu

V

březnu byla situace
stále kritická. Zkoušky
Rozmarýnku a Zpěváčků
musely být zrušeny. Rušily
se i připravované vystoupení a festivaly. Coronavirus nás izoloval a uzavřel
do svých domovů. Ale ani
to nebránilo tomu, abychom si dále nezazpívali!
Místo zkoušek děti dostávaly emailem amatérská
animovaná videa ze známých písniček. Byla to
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jediná možnost, jak s nimi být
v kontaktu, motivovat je k další folklorní činnosti a posunout
hranice folkloru více do rodiny.
Takové společné rodinné zpívání
a muzicírování není nikdy na škodu. Někteří rodiče pak na oplátku
poslali videa, jak si děti zpívají
doma.
Nekonalo se „Vynášení Moreny“ na Smrtnou neděli ani „velikonoční hrkání a klepání“ na Velký pátek a Bílou sobotu. A kluci
nechodili ani „po šlahačce“ na
Strana 9

Velikonoční pondělí. Zatím jsme
alespoň dětem pořídili kroje – kordulky, rukávce, rubáče, zástěrky,
třaslavice a košele… některé byly
přešity ze starších krojů, jiné jsou
úplně nové.
V květnu jsme museli zrušit
výlet do Prahy a vystoupení na
Folklorních slavnostech v Senátu,
oslavy Svátku matek a Soutěž ve
zpěvu ve Svatobořicích – Mistříně.
V červnu jsme se s dětmi z Rozmarýnku sešli po dvou a půl měsících. Z důvodu hygienických
a bezpečnostních opatření bylo
nutné rozdělit děti na tři skupinky. Nejdříve chodila nacvičovat
nejmladší děvčata. A šlo jim to
moc hezky. Po půlhodince je vystřídala starší děvčata. Trochu si
musela povzpomínat na slova písniček, a nakonec si i zatancovala.
Poslední půlhodinku měli vyhrazenou kluci. Zpívali a verbovali
s velkým nasazením. Obavy, že
po takové dlouhé době děti možná
nepřijdou a budou si hledat jinou
zábavu, se díky bohu nenaplnily.
V červenci nás čekalo vystoupení na Slavíně – Zpívání pod Náklem. Měli jsme hodně práce! Bylo
to první vystoupení zhruba po půl
roce. Na přípravu jsme měli jen 4
zkoušky. Proto jsme poctivě nacvičovali za doprovodu CM Malena.
První prázdninovou středu jsme
měli poslední zkoušku před sobotním vystoupením. Bylo krásné
letní počasí, a proto jsme využili
možnost sejít se v příjemném prostředí Muzea "U Kronikářa". Před
18. hodinou přišly první nedočkavé děti z Rozmarýnku. Pak se dvůr
muzea plnil dětmi čím dál víc, až
to vypadalo, že se snad sejdeme
konečně všichni!
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Přezpívali jsme si v rychlosti program sobotního vystoupení
a pak nastala volná zábava a opékaní špekáčků. Děti si hrály a bavily se podle svého. Měli jsme radost, že jsme se po koronavirové
pauze zase mohli sejít.
Kolem půl osmé přišli rodiče
a mladší sourozenci našich dětí
z Rozmarýnku. Chvilku jsme si
s dospěláky společně popovídali
u pohárku bílého nebo červeného vína. Teprve první kapky deště
nás upozornily, že už je čas rozejít
se domů.
A byla sobota 4. 7. 2020, počasí jak malované a děti z Rozmarýnku se pomalu scházely
u kapličky sv. Urbana na Slavíně
pod Náklem. Nastrojené do ratiškovských krojů jsme si je s Jitkou
převzaly od rodičů a před Holečkovým a Kotenovým sklepem jsme
se rozezpívali. Do sklepů jsme se
nemuseli schovávat, bylo hezky,
nepršelo. Přesto díky chlapům
z mužského sboru za zázemí. Kluci si ještě oprášili slova a kroky
verbuňku s Ríšou.
Po krátkém zahájení jsme přišli na řadu jako první. Opět za

hudebního doprovodu CM Maleny s vedoucí paní učitelkou Maruškou Ostřížkovou a primáškou
Magdalénkou. Na harmoniku se
přidal Ríša.
I když bylo po 18. hodině, sluníčko ukazovalo svou sílu a hřálo.
To by ani tak nevadilo, ale dětem
na pódiu svítilo přímo do očí. Proto klopily hlavy a všelijak proti
němu mhouřily oči. Ale i tak byla
děcka výborná. Děvčata zpívala
a tančila „Konopice“, pak je vystřídali kluci se sadou skočných.
Po sborečku děvčat přišel na řadu
verbuňk a ke klukům z Rozmarýnku se přidali i chlapi z mužského sboru. Přivedli je na jeviště
a nakonec s nimi společně zpívali
poslední sloku verbuňku „Štyry
koně ve dvoře“ a někteří odvážní
i cifrovali. Následovala děkovačka,
úklona, potlesk a hurá na odměnu. Párek v rohlíku nebo klobásek
a točená kofola.
Ve středu 5. srpna jsme svolali kluky z Rozmarýnku (ty, kteří
se nedovolenkovali s rodiči nebo
na táboře), aby přišli na Muzeum
U Kronikářa. Dostali jsme pro náš
krúžek šavle (dřevěné) od Jarka
K. Ale zatím jen jako polotovar.
Bylo třeba je natřít barvou a také
okovat kovovými kroužky. Přišlo
pět chlapců a jeden tatínek. Šavle
byly natřené coby dup. A při horkém letním počasí barva dobře
schnula. Kluci byli rádi, že se setkali a nechtělo se jim moc zpívat
ani tančit. Pobíhali po dvorku muzea a hráli si. Ale Ríša je pak svolal a byl neoblomný. „Kluci, pojďte
si vyzkúšat, jak sa s tema šavlama tancuje,“ zavolal na ně a pod
návratím začali s panem Gajdou
ukazovat klukům základy tance.
Nakonec si kluci povzpomínali
i na slova písniček, které se tančí
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

na fašaňk a zkusili si i základní kroky. Vyhlásili jsme proto soutěž o lepší taneční skupinu. Protože na další
kluky, kteří tuto středu nepřišli, to natírání a tancování čekalo příští týden. A tak se i stalo. Za týden se
sešla další skupinka kluků a všechny šavle teď máme natřené. Už jen začít nacvičovat „Pod šable“.
Od září začaly běžné zkoušky Rozmarýnku. Přibyla nám do
souboru dvě nová děvčata. Do
mladších Zpěváčků se přihlásilo
dalších 16 velmi šikovných dětí.
Začali jsme trénovat nové písničky, oprášili jsme i starší věci, se
kterými jsme zatím nemohli nikde
vystupovat. Bohužel po 4 zkouškách nastal opět STOP stav souboru a zákaz zpěvu. Co bude dál?
Prosím, děti a rodiče, zpívejte si
alespoň doma. Máme pro vás velké překvapení, které snad vyjde,
pokud nám to situace časem dovolí.
Díky, rodiče a všichni, co nám
fandíte a pomáháte! Moc si toho
vážíme.
Dana, Jitka a Ríša

SENIOŘI

Zdařilé zájezdy seniorů

Z

ájezdy začaly 29. července,
a to do města Znojma. Zde navštívili kostel svatého Mikuláše,
radniční věž, podzemí, projížďku vláčkem, významný klášterní
komplex Loucký klášter a také

navštívili tržnici v Hatích. Pro veliký zájem tohoto zájezdu byl vypraven další autobus 26. srpna.
Další zájezd se konal 10. září
po našem malebném okolí. Senioři navštívili zámek Strážnice,

zajímavé řešení podzemí v Uherském Ostrohu, vinařství Hruška v Blatničce a Svatý kopeček
v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Zájezd se také pro velký
zájem opakoval, a to 17. září.

Poslední výlet byl cyklo do města Kyjova

V

Kyjově jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Kyjově a expozici Střední umělecké průmyslové školy
Uherské Hradiště. Na zpáteční cestě se výletníci zastavili u Milotických rybníků a v Habánském sklepě
ve Vacenovicích. Výletním dnem byla středa 23. září, kdy senioři v pohodě ujeli 35 km.
Za tyto zdařilé výlety děkují senioři Heleně Vybíralové a Jaroslavě Kundratové.
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Růžena Šeďová
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Medailon

MYKOLOGIE

T

řetí výstavu hub poř ád a l a MO Č esko slovenské strany lidové
v tehdejším SZK Doly Ratíškovice ve dnech 7. a 8.
září roku 1980. Na výstavě, která byla poprvé pořádána ve dvou dnech, na
které měl premiéru pozdější dlouholetý odborný garant Alois Vágner.
Tehdy ještě s asistentkou
brněnské houbařské poradny paní Květoslavou
Koncerovou. Pro úplnost
dodávám, že na této výstavě byly
ke zhlédnutí fotografie seskupení „Kontakt" a bylo vystaveno na
čtyřicet různých druhů dřevin.
Až do roku 2014 to byla dlouhá
řada výstav, při kterých tíha odpovědnosti za správnost určení
byla právě na Aloisi Vágnerovi,
rodáku z Vyškova (26. 6. 1939).
Výjimkou byl rok 1985, kdy houby
určoval šéf brněnské houbařské
poradny RNDr. Vladimír Antonín
a „Dušičková" výstava o rok později, kdy houby na podzim vůbec

nerostly, ale ratíškovičtí v tehdejší
zasedací místnosti MNV Na Mlýně
vystavovali 1. - 3. listopadu 155
druhů hub určených paní Koncerovou. Na Ratíškovice Lojza, jak
jsme mu všichni říkali, nezapomněl, i když se věk přece jen hlásil
a ještě v roce 2017 nás poctil svou
návštěvou. Loni jsme někteří vycestovali do Brna Lesné, abychom
si připomněli jeho významných
osmdesátin a letos od 23. srpna
už budeme na něho jen v dobrém
vzpomínat.

Bleší trh

KRASOSPOLEK

P

lechové skřidélky bez hrnců,
sada konviček na čaj bez skřidélek, koštovací pohárky na víno
saké, plastová čínská váza z období dynastie Ming, myslivecká srnčí
trofej z králíka, litrovka na mléko
o obsahu 0,87 litru nebo obrázek
Krista Pána ve 3D. Ano, aj takové
poklady sa daly najít na letošním
charitativním bleším trhu, kerý sa
opět konal v Muzeu U Kronikářa Strana 12

Tajům mykologie se
věnoval od půlky šedesátých let XX. století a pravidelným studiem i spoluprac í s Květoslavou
Koncerovou, Ing. Karlem
Křížem a RNDr. Františkem Šmardou se vypracoval na jednoho z nejlepších terénních mykologů
u nás. Houbařské i odborné veřejnosti byl znám
především jako v ýborný znalec makromycétů
(vyšších hub) a neúnavný
popularizátor.
Na jubilejní výstavu, která byla
kvůli covidu - 19 zrušena, chystali pořadatelé několik panelů s doklady o účinkování Aloise Vágnera
v Ratíškovicích, nejen na výstavách.
Lojza byl kamarád a rovník i se
Stanislavem Koplíkem. Na oba
členové mykologického kroužku
s vděčností vzpomínají.
Vašek Koplík,
prezident
mykologického kroužku

pod návratím v Dědině.
Kdo chtěl, tak si určitě neco pro
svoje potěšení našel, kdo nechtěl,
tak sa aspoň zastavil a podíval sa
na ty skvosty. A co zbylo, to sme
nabídli hodonínské charitě Sběráček a v pátek na žebřiňáku odvézli
na bleší trh do Moravské Nové Vsi.
Děkujeme všeckým, kdo přispěli svým zbožím nebo finančním
darem za předměty „zakúpené“.

Letos sme díky Vám vybrali víc
než 14 000 korun, keré byly rozdělené fifty-fifty mezi Mobilní hospic s pobočkou v Hodoníně a Centrum pro sluchově postižené ve
Veselí nad Moravou. Dobrá věc
sa podařila, příští rok sa těšíme
na shledanou!
Krasospolek a přátelé
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

Bumbes - 50. výročí

N

a přelomu léta a podzimu
v roce 1970 byla zprovozněna
a slavnostně otevřena restaurace
Beseda. Na svou dobu moderní
provozovna, ve které se až doposud vystřídalo několik vedoucích
a nespočet členů obsluhujícího
personálu a zrovna tak to bylo i se
značkami točených piv a limonád.
Za éry šéfa pana Josefa Ševely
byla kuchyně se širokým sortimentem jídel vyhlášená svou kvalitou a zrovna tak i kvalitou piva.
Řady těch nejstarších pamětníků už velice prořídly, ale ještě je
dost těch, kteří mají v paměti veselé klábosení a někdy i zpěv šoférů z Baťovky, kteří se po šichtě
stavovali „na jedno“. V paměti
jsou i dlouhé nedělní řady nastrojených krojovaných tetek, ale
i strýců vracejících se z kostela
a čekajících „na šišku“ k obědu.
V dnešní nelehké době se hospodám až tak nedaří, ale ti, kdož
si chtějí dopřát kvalitní pivko vědí,
že přesně takové najdou na „Bumbálku“. (Omlouvám se současným

HISTORIE

N

edávno jsem v jedné z větších hodonínských prodejen
zahlédla člena ostrahy, jak nenápadně sleduje jednoho ze zákazníků, snad potenciálního zloděje nebo podezřelého. A hlavou
mi problesklo všechno, s čím jsem
se setkala při četbě starých dokumentů. Ovšem hlavním rozdílem
mezi současností a minulostí je
podle mě to, že v dřívější době lidé
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majitelům, že používám jiný název, jenž je na vývěsním štítě - Hospoda
u Klimešů, protože ten starý je víc „zažraný pod kožu“).
Dříve se občas stávalo, že při slavnostnějších příležitostech nebo na
hody hrávala v restauraci kapela, ale dnešní doba se zase vyznačuje
známými letními posezeními „na základně“, což jsou podvečerní besedy převážně ratíškovských dam, které u stolů venku buď oslavují svátky a narozeniny, nebo jen tak si dojdou posedět a při pivečku „odpustit
paru“ a vypovídat se z každodenního shonu a starostí.
Tož, hospodám zdar a „Bumbesu“ zvlášť.
Vojta Koten

Kradlo sa dycky…
kradli většinou proto, že neměli
peníze a potřebovali to k přežití.
Za drobné krádeže se dříve ratíškovičtí zodpovídali obecní radě
a jako trest byli „odsouzení kpokútě na zdejší chudé“, takže jak se
říkává: „Všechno zlé je pro něco
dobré.“ 1. 8. 1886 tak „předvolaná byla Alžběta Petrželkova stranivá pokopání erteply“ a pokutu
„1 zl[atý] 10 k[rejcarů] do osmi

dni zaplatiti“ měla. Nedotknutelné
byly i obecní pozemky a porosty
na nich, proto „zakázano do obecního lesa na suché drva choditi:
kdo bude chycen, bude 2 zl[atými]
pokutován.“ Stejně tak „by se žádny v jarním poly neopovážil dobytek pást kdoby natrefen byl 50
kr[ejcarů] můsy dat pokuty.“
O tom, že někteří obyvatelé obce sice chovali pár kusů
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hovězího dobytka, ale neměli jej
kde pást, svědčí zápis z roku 1888,
kdy „předvolan Vavřin Chlůdil
stran pasení dobytka vzakázanem
mystě tj. v Hrůbem olši v mladině.
Ůrčen k pokutě ze třech kůsů 1 zl
50.“ „V tem samem mistě“ pásl také
„Josef Dekař, Matuš Blaha, Šupálek Vdova, Blaha Vdova“ a „táto
pokůta má byti do 25ho t.m. zapravená, kdyby zapravená nebyla tak
k soudů se zadati má.“ Nebyl to ale
jenom hovězí dobytek, jedenkrát
také pásl „Vlasak Jozef v mladině
koně.“ Ani pokuta a hrozba soudu
však některým z chudoby nepomohla, a tak se jména trestaných
„stran pasení dobytka vzakazané obecní mladině“ často opakují
a většinou „pokuta se má složiti
na zdejší chudé“. Kdo nezaplatil,
mohl se ocitnout i v obecním vězení, protože v lednu roku 1889
obecní rada jednala mimo jiné
o tom, „by obecní árešt co nejspíše
opraven byl.“
Krádeže se projednávaly většinou „při zejití ušího Vyboru“ obecní rady a nevyplatila se ani křivá výpověď či popření prokázané
viny. „27ho lystopadu 1889 předvolan františek Kundrata stran
pokradené obecní rži, při seti rži
v Hrbovje, františek Kundrata se
vykázati na Jána Valkoviče a Jiřího Kadlčika“, tito však o ničem
nevěděli, naopak „světkama Tomášem gajdíkem a Michalem Kotaskem se dosvědčuje, že františek
Kundrata na pohřební hostině to
propovjeděti měl, za tuto nepravdu se frant. Kundraa odsuzuje od
niže psanych k pokutě 1 zl pravym
jeden zlaty na zdejší chudé do 8
dní do kase složiti.“ Pokutami byl
financován místní „chudý ústav“,
tedy chudobinec.
V roce 1920, tedy dva roky po
ukončení I. světové války, kvetla
lichva a potraviny byly velmi drahé. Stát sice stanovil maximální
ceny, ale „dle nich se nikdo neřídí.“
Navíc byl o prázdninách proveden
soupis majetků a jeho ocenění
před válkou a po válce „za účelem
předepsání dávky z majetku a přírustku na majetku.“ Lidé se proto snažili získat potraviny a věci
pro domácnost, kde se dalo. Už
v lednu toho roku byl Josef Kreml
odsouzen k 20 korunám pokuty „za přespřilišne ořezani pruti
v obecnim lese“, pravděpodobně
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na topení. V roce 1921 soudil Pavla Tomana Okresní soud ve Strážnici „pro noční krádež sena“, při
které „býl osobně i s kravský potahem chicen.“ Jako svědkové byli
„služebnici i Správec“ z rohateckého dvora v místě dnešní „Kolonie“.
Jan Hnilica byl zase „přichicen
při krádeži kopání erteplí vlese
na Pánnově“, při činu jej přistihl
pánovský revírník a bylo „dokazané že již měl 80 řadků vyhrabaných“. 11letý Antonín Běloch byl
„pořknut při krádeži hodinek Pokryvači z Milotic jenž mu posluhovál“, jak bylo „zjistěno višetřováním starosty.“ Stejně starý Vavřin
Ungr byl zase souzen za „odnašení strán otýpek Pekaři Ivanovi.“

Petr Zemánek a ratíškovický
obuvník Matouš Vlasák byl „pochicen v noci četnickým strážníkem“ při „poškozeni lesa v nočni
dobu u teho ořezování březového
průtí na metle.“ Oba dva doznali,
že kradli „pro nezaměstnanost,
k vyživě pro domáci rodinu.“ Zemánek byl za stejnou krádež „v půlnoci pochicen“ i v únoru následujícího roku. V červenci 1924 pak
byla Antonie Krupová „služebna
u Klimše hostinskeho“ odsouzena
„v obecním kanceláři pro kradež
erteplí a oharku“ k pokutě 10 Kč.
Pro mě nejstarším a zároveň
nejzajímavějším záznamem o krádeži v Ratíškovicích a následném
trestu je zápis v „Černé knize prá-
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va loveckého hradu Buchlova“, ve
které jsou zapsány případy, odehrávající se mezi lety 1562 - 1654.
Jak sám název napovídá, její vznik
náleží do doby, kdy většinu trestných činů tvořily lesní pychy, tedy
krádeže. Výkonem soudu byli pověřeni tzv. lovčí, na které dohlížel
královský purkrabí, a měli za úkol
chránit zeměpanské lesy před všemi škodami a trestat přečiny, které se v nich odehrály. To znamená
pytláctví, nedovolené lovení ryb či
krádeže dříví. Později se pravomoc
lovčích rozšířila o trestání veškerého porušování zákona v této
oblasti, tedy také zabití, vraždy,
krádeže, loupeže, žhářství, smilstvo a čarodějnictví. Soud trestal
nejen zločiny, které byly spáchány
na území buchlovského panství,
ale také ty, které spáchali obyvatelé těchto osad jinde. Jsou v ní
tedy zapsány „právní vějpovědi od
práva loveckýho při přítomnosti
pánův vyslaných z města Hradiště
na hradě Buchlově na přestupníky
přikázání Božího, které se … zběhly, působily a vykonaly.“
Podle jednoho ze zápisů „Léta
Páně 1650, dne 8. Augusti [srpna]
osazeno právo lovecké k žádosti
a na připsání J. M. [Její Milosti]
paní Kunhoty Petřivaldský, rozený

ze Zástřizl a na hradě Buchlově.“
Tobiáš Frydrych Frýza jako zástupce královského rychtáře města Uherská Skalice (dnešní Skalice na Slovensku) žaloval Macka
Slováka z osady Břestku, která
patřila pod správu buchlovského panství. Podle něj „roku 1649
o svatém Janě Křtiteli Janovi Horňákovi v dědině v Ratíškově dva
voly nočním časem ukradl a takový řezníkovi Havlovi zlechovskýmu
prodal.“ Zároveň po něm „nic jinějšího nežádá, než aby takoví voli
zase navráceni byli podle artikule [odstavce] 10. a 15. P[aragrafu]
a na žádnú těžkost jemu nestojí.“
Macek Slovák se bránil, „že nikoliv takových volů nevzal, než že
jich od jakýchsi dvú chlapú mezi
Ostrohem a Kunovicí za 29 zl. koupil a na jakéhosi Solaře starý se
odvolává, však jeho nezná.“ Poté
se však přiznal k tomu, že „ty dva
voly před rokem o svatým Janě
nočně tam v Ratíškově Janovi Horňákovi ukradl a řezníkovi do Zlechova prodal roku 1650 o svatým
Duše. Že vzal v Uhřích někadej pár
volů, prodal jich do Střílek řezníkovi.“
Vůl měl velkou cenu, základním pravidlem života bylo v té
době dodržování desatera božích

přikázání a světské právo bylo neúprosné. Podle dalších výpovědí
byl obžalovaný podezřelý i z možné vraždy a tomu také odpovídal
trest, který vynesl lovecký soud.
„Poněvadž Macek Slovák z dědiny Břestku nad Pánem Bohem se
zapomenul, přikázání jeho svaté přestoupil, lidem škodil, voly
v Uhřích ukradl a sem do Moravy je
honil a prodával a také na domnění
jest, že by i mordem vinen býti měl,
pročež za takový spáchaný skutek měl jinší smrt podstúpiti, však
z milosti práva a vzácnú přímluvú
JM [Jeho Milosti]paní a JM pána
na hradě Buchlově prve smíříce se
s Pánem Bohem, předně má jemu
od mistra popravního ruka pravá
na popravním místě uťata a potom
mečem hlava sťata bejti a tak podli práva umříti. Actum vejpovědi
[výpověď vykonána] při právě loveckém na hradě Buchlově dne 8.
Augusti [srpna] léta 1650.“
Ortel na hradě Buchlově vykonal kat z Uherského Hradiště
a tím bylo tehdejší spravedlnosti
učiněno zadost…

Irena Bařinová

Dúbrava XXV
Houby nositelé života i zkázy

P

osláním hub je přeměna, rozkládání odumřelých součástí
přírody. Takže jsou součástí koloběhu látek v přírodě, rostlinných
i živočišných. Některé druhy mají
funkci určitých predátorů a napadají i živé organizmy a podle
způsobu vegetace je mykologové
označují jako parazitické. Vitální
a silný jedinec se dokáže ubránit,
ale poškozený nebo nedostatečně
vyvinutý podlehne zákonu přírody a jeho existence napadením
takovouto houbou končí. Nic ale
není jen bílé nebo černé, ani úplně špatné a dobré. Řada parazitických hub má kladné stránky a jen
některé lidstvo zatím dokáže prospěšně využívat. Určitě spousta
toho čeká ještě na objevení a využití.
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Lesníci udávají jako nejnebezpečnějšího škůdce dubových porostů pstřeň dubový. Je to ovšem
jedlá houba, kdysi označovaná
jako gulášová houba, i když má
trochu kyselejší chuť. Řezbáři a pracovníci se dřevem si také
všimli toho, že pstřeňem napadené dřevo je lépe zpracovatelné
a navíc exoticky dotmava zabarvené. To je důvod, proč je využívají
k umělecké a dekorativní tvorbě.
V bývalé NDR dokonce uměle infikovali uskladněné dubové kmeny
touto houbou.
Ovšem nejobávanější dřevokaznou houbou je „kodexová" václavka. (Označení kodexová se používá u hub, které se mohou nabízet
k prodeji.) Ta se do dřeva stromů
dostává různými poraněními. Má

tendenci svým podhoubím, které
ve tmě světélkuje, napadat velkou
rozlohu lesa listnáčů i jehličnanů.
Z toho tak mohly vzniknout zkazky o svítících pokladech či strašidlech.
Naprosto výjimečné postavení mezi parazitickými houbami
má troudnatec kopytovitý. Skutečnost, že dobře saje tekutinu
(i krev), byla známa již v mladší době kamenné. O tom svědčí
archeologické nálezy. Tato houba má i hojivé účinky. Vysušený
sloužil k rozdělávání a přenášení
ohně, z toho důvodu jej dříve nazývali i choroš zápalný. Vojáci jej
používali jako „luntů“ při střelbě
z děl a prvních pušek. Před vynálezem zápalek sloužil i kuřákům
k připalování dýmek. Lidé ho doStrana 15

kázali namáčet a opracovávat a je
dodnes součástí (čapky a vesty)
některých krojů. Pokrývka hlavy
vyrobená z troudnatce kopytovitého pomáhala při bolení hlavy.
Dlouhou dobu vymáčený a vyklepaný sloužil k odsávání krve při
operacích. Ve středověku jej nasáklý opiem a dalšími látkami používali k narkóze. Včelaři je také
používán při nakuřování včelstev,
když včelám odebírají dílo.
Březovník obecný používal tajemný Ötzi jako čaj, bylo zjištěno,
že trpěl střevními parazity a výluh z březovníku to patrně léčil.
Nejnovější výzkumy prokazují
u březovníku silné protirakovinové účinky.
Jenom břízy napadá rezavec
šikmý. Bájná na Sibiři generacemi užívaná houba, z níž se v současnosti vyrábí léky „Befungin"
a „Čaga". Údajně v krajích, kde se
z tohoto rezavce vaří čaj, neznají
tamní obyvatelé rakovinu plic.
Klanolístka obecná má funkci takové policie, když rozkládá drobné větvičky, ty odpadnou
a nezarůstají do zdravého dřeva.
Archeologové v poslední době dokazují, že nemocní neandrtálci ve
Španělsku před 30 000 lety používali k léčbě i konzumaci právě
klanolístku.

Stovky i tisíce drobných plodniček hnojníku nasetého napadají
a rozkládají kořeny a zbylé dřevo
v půdě a to pak vypadá, že plodnice rostou v trávníku z půdy a že
to z rozkládání dřeva ani moc společného nemá.
Dalším paradoxem jsou hlívy
ústřičná a plicní. Obě se mohou
nabízet k prodeji na trhu. Navíc
hlívě ústřičné jsou přisuzovány
mnohé léčebné účinky, a proto je
součástí podpůrných prostředků.
Strom, obyčejně listnáč, na kterém se objeví plodnice choroše
šupinatého, je odsouzen k zániku. Důvodem je destrukční podhoubí napadající dřevní hmotu.
Napadené stromy je potřeba co
nejdřív pokácet, aby se předešlo
nepříjemnostem po pádu stromu.
Mladé plodnice tohoto choroše se
též mohou nabízet na trhu.
Nález kukmáku bělovlnného
potěší mykology, ovšem pěstitelé lesa z něj velkou radost nemají, protože narušuje kvalitu dřeva
kmene napadeného stromu.
Šupinovky zlatozávojná, kostrbatá i zhoubná jsou sice ozdobou
lesa, ale způsobují bílou hnilobu
dřeva, a tím znehodnocují výtěžnost.
Velmi zajímavou skupinu tvoří
houby na houbách. Takový nedo-

hub zlatý parazituje na hřibech.
Rovetka cizopasná na holubince
černající a rovetka pýchavkovitá
na velkých plodnicích holubinek
a ryzců. Ovšem jedlá houba na
jedovaté? Na plodnicích pestřců
obecných vyrůstá často i několik
plodnic hřibů příživných (někdy
se uvádí i jako hřib parazitický
nebo cizopasný). Faktem zůstává,
že je zaznamenána smrtelná otrava po požití "silné" polévky připravené ze sušených plátků pestřců,
proto jsou pestřce uváděny jako
jedovaté. Kdežto hřib příživný je
uváděn jako jedlý. Zpravidla se
jedná o drobnější hříbky, i když
atlasy uvádí průměr klobouku
2-12 centimetrů. Literatura jej
uvádí v písčitých borech, v našem
okolí se našel zatím do září 2020
jen jedenkrát, ovšem v tomto mimořádně deštivém roce vyrostly desítky plodnic, a tím udělaly
radost místním houbařům. V jižních Čechách a Polabí je hojnou
houbou, u našich jižních sousedů
na Slovensku se jedná o houbu ze
zákona chráněnou a její hodnota
je 69 euro. Další podivuhodnou
houbou je hlízenka sasanková,
která parazituje na bylině sasance hajní.
Také z těchto důvodů je zřejmé,
že svět hub je tajemný a zvláštní.
Václav Koplík

Původ tradice

J

iž z útlého mládí si pamatuji zvyk nosení Panny Marie na nocleh. Tato tradice v éře socíku zanikla a byla
obnovena počátkem devadesátých let minulého století. Její kořeny nebyly známy, ale Ratíškovice byly
jedinou obcí na Slovácku, kde se toto uskutečňovalo. Šťastnou shodou okolností se mi dostal do rukou dopis adresovaný organizaci pomáhající onemocněným s malomocenstvím - leprou. Tam je k částce přiloženo
i vysvětlení z jakých zdrojů obnos pochází a shovívavým čtenářům z něj cituji:
„Dyž nám bylo tak 9-10 roků (pozn.
autora pisatelka je z roč 1927) - tož
nám velebný Pán Emanuel Valoušek (pozn. farář v Ratíškovicích
od roku 1937) vykládali v náboženství - že v téj dědině gde před
nama slúžili (pozn. Čáslavice okr.
Třebíč) tento zvyk ba skoro pobožnosť děvčata dodržovali - poradili
nám - jak to máme dělat - a nech
to zkusíme. Co školačky sme to
nadšeně skúšali a první adventní
deň sme sa dali do guče tak 8-10
děvčat s každéj ulice a šli sme.
Došli sme do domu deň předem
- pozdravili sme Pochválen buď
Strana 16

Ježíš Kristus - tetko my sa vás
ideme optat esli byste nevzali na
nocleh Pannu Mariu. Ze začátku
nevěděli co a jak - my sme jim poradili - nachystajte v izbě stůl prostřite tam bílý tyštuch - do hrnka
trochu písku a postavte tam svíčku
- z okna podajte kahánek z myrtú
- lebo s muškátem - abyste ju pěkně přijali no a dyž sme ju donésli
- zasej sme pozdravili a začali sme
takovým říkáním co nás velebný
pán naučili - Nad Betlémem - nade
chlévem - vzešla jasná vězdička po ulici nocleh hledá svatá matička
- nebylo rodiny - kerá by ju vzala

- proto sa ke chlévu - smutně ubírala - toto sme říkali všecky. Potom
jedna vystúpla z řady a říkala zas
toto: „Do chléva nechoď- Panenko
svatá- poď rači k nám - izbétečku
malú máme - šak rádi Ti ju nachystáme - oltáříček postavíme - světélko Ti rosvítíme - nebude mrznút
Tvoje děťátko - nebude hladovět to Boží ptáčátko - neb co máme - to
Ti všecko z lásky dáme - dříve než
k spánku ulehneš - Ti píseň zazpíváme.
Pomodlili sme sa „Pod ochranu Tvou se utíkáme" a zaspívali
„Dobrú noc Maria přejeme Tobě
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

Tebe za patronku bereme sobě
- nás Matko túto noc - pod ochranu vem - kéž by nám Bůh popřál
všem líbezný sen. „Panenko Maria
dobrú noc".
Tetičkám sa kotúlali slza jak
hrachy - bylo to dojemné a vzácné a oni sa radovali - že u nich
nocuje „Panna Maria". -Tak sme
chodili dum vedlé domu - celý advent - kdysi nám kerási dali „padesátník" (padesát haléřů) my sme
sa tak radovali kúpili sme si za
to („Vanilkový" cukr - každá sme si prstem nabrali a olízli a mysleli si - že nám
patří půl světa.
Ale nadruhý rok sme chodili zaséj - no a negdo nam
dál za cestu aj jabko - lebo
ořech - no a potom aj nejakú
penízu. Jabka a ořechy sme
si rozdělili a tú trochu peněz
co sme dostali sme zanésli
na fáru a odevzdali velebnému pánovi aby to bylo na
potřeby chrámu Páně. Byli
za to vděční a při půlnoční tetičkám děkovali. Tak
sme ten zvyk dodržovali co
sme chodili do škole ale už

KRONIKA
O lidské dobrotě

P

oužívám vzácné vzpomínání
Mařenky provdané Mackové,
ale pro všechny „Cigánkové“, na
poslední prodejnu textilu, na náš
TEP.

„Uplynulo 62 let, co jsem nastoupila do oděvního obchodu do
Hodonína. Byl tam veškerý textil
- metráž, kusové zboží, galanterie,
koberce – a já pořád cítím vůni tohoto obchodu.“
Mařenka pokračuje: „Do této
práce jsem se vžila, velice mě to
bavilo. Po dvou letech se uvolnilo
místo v Ratíškovicích za vedoucí
prodejny Marii Grufíkovou. V roce
1961 jsem se provdala za natěrače
Vojtěcha Macka.. V roce 1962 jsme
měli dceru Vojtěšku. Mateřská dovolená byla půl roku, poté jsem
šla hned do práce. Moja stařenka
Cigánková (nar. 1885) opatrovaly. Než jsem šla do obchodu, tak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

potom zas šli ti mladší a kolikrát aj
chlapci sa přidali, přešél čas a už
chodili aj naše děti.
Ale potom sa situace jaksi změnila a zvyk upadl v zapomění. Je
to tak šest rokú (1993) byla schúza
„Výroční" Lidovéj strany na neco
zas bylo potřeba peněz - a nebyly. My s mojú sestrú (Ludmila roč.
1934) seděli vedlé sebe a napadlo
nás co dyby sme nosili Pannu Mariu. Já sem sa přihlásila o slovo
a ono sa to stalo skutkem - ale byl

problém - gdo ju bude nosit! No já
už sem měla aj vnúčata ale šli sme
to zkusit a protože ty hospodyňky
byly ty co Pannu Mariu nosily - tož
sa na to velice těšily. Bylo nás ale
šest aj ženy (lebo děvčata co zpívajú na chóře) tož sme sa vydaly.
Enomže co to je jedna partyja na
celú dědinu- tož sme ich tych sošek
nosili po taškách aj 10-12- abysme
teho obešly víc.
Dybyste viděli tú radosť kór tych
starších stařenek keré byly v izbétce samy jak radosťú plakaly. „Panenko Maria Ty dnes
budeš se mňú spat já tu
nebudu sama a kolikrát sa
promodlily celú noc a doslova ju slzama umývaly.
Příští rok sa dvě partyje
přidaly, aby sa věc obešlo
peníze sa dávajú na fárupořád je na neco ptřeba.
Tak sa ten starý zvyk obnovil. Mně už ide na dvaasendesátý rok ale sem to eště
nevzdala a dokáď nohy slúžijú furt chodíme.
Z dopisu charitativní
společnosti opsal
Vašek Koplík

Poslední textil
v Ratíškovicích
stařence jsem všecko nachystala,
plenky oprala, plátěné košelky vyžehlila, děťátko bylo jak z cukru.
Moja mamka chodila do JZD v Ratíškovicích. Chodilo tam hodně
žen. Většinú pěšky. Daly si nošku
(popelku) na záda a šly. To byly látky! Od kostela po dubňanskú vodárnu – 12 řádků. Nekdy jsme šli
aj mamce pomoc. Manžel jezdil po
republice natírat stožáry vysokého
napětí, s Františkem Jurkovičem,
panem Čajků. TO UŽ NENÍ PRAVDA! Uběhlo mezitím 6 let. Jezdila
jsem do Brna, kde jsem dělala obchodní školu. Brněnské vedení mě
pořád lákalo, a tak jsem všechny
zkúšky absolvovala. Dokonce kurz
aranžování na prodejnách. Po šesti
letech se nám narodil chlapec Slávek. Po půl roku jsem šla zase do
práce. Sestřenice Marie Grufíková
šla do důchodu, tak jsem začala
dělat vedoucí prodejny. Obchod

byl na Příkaském, říkalo se na Hadačovém, naproti nového obecního
úřadu. Ta práce mě velice bavila,
měla jsem lidi ráda, všichni mě
znali, všech zákazníků jsem si vážila. Děkuji všem za přízeň po celú
dobu. Co to bylo bílých košel pro
muzikanty, sloter na stejnokroje,
všechny barvy, odstíny, to se nedá
ani vypsat. Vzpomínám si na tetičku Anežku Kadlčíkovu, která říkala: “Já ani nemožu otevřít skříň,
všecko mně vypadává, Maři, Ty jsi
všeckému vinna“. A co naše PŘÍKOPKY, co se objevilo, všecko měly.
A když jely na pútě, tak co ještě neměly, tak si kúpily.
A ještě malú vzpomínku. Manželova mamka měla bratra, ten
se seznámil s kamarádkú, měli
děvčátko pětileté. Toto děvčátko
nechali v Ratíškovicích a odjeli
do Ameriky. Když bylo děvčici 16
roků, jela do USA hledat rodiče.
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Celá třlda (ročník 1926 – 1927) ju
šla vyprovodit na nádraží Rohatec.
Šli bosky. Jedna měla boty, vyzula
je, dala jich Stázce, byly ji veliké,
tak je vycpali papírem. Čtrnáct dní
jela na lodi (šífem). Když dojela do
Ameriky, rodiče našla. Rodiče se
vzali, měli ještě dvě děti. Když se
vrátila do Ratíškovic poprvé, řekla
jsem Příkopkám, aby došly něco
zazpívat. Můj syn to natočil. Máme
dodnes pěknú vzpomínku. Jedna kazeta je v USA a druhá je na
obecním úřadě. Žije ještě její sestra
Eli, s kterú si dodnes dopisuju.
Ještě jednou děkuji všem zákazníkům kolem dokola obcí za 62 let
přízně v obchodě. Dodnes také vzpomínám na přátelství lidí z vedení uňovské prodejny Textil Brno, náměstí
Svobody 4.“ O Mařenčině lidské dobrotě a vstřícnosti i během dalších let by se dal napsat román.
Marta Kordulová, kronikářka obce Ratíškovice

Les Doubrava
v nové knize

ROZHOVORY

K

oncem září vydala Obec Ratíškovice novou knihu s názvem „Tajemství lesa Doubrava a okolí Ratíškovic zvláště“, kterou sestavil PhDr.
Josef Hanák (J.H.), ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice, spolu s mykologem
Václavem Koplíkem (V.K.). Přinášíme stručný rozhovor s oběma autory
o vzniku nové knihy.

Kdo přišel s myšlenkou napsat
knihu o Doubravě?
J.H. Inspirací byly články Václava Koplíka, které začaly vycházet
v Ratíškovickém Zvonu od roku
2014, a to dokonce na můj popud,
když jsem Václava požádal, aby
napsal něco jiného o Doubravě,
myšleno tím, ne jenom o houbách.
V.K. A tak k dnešnímu dni už existuje přes 25 pokračování a pořád
je co objevovat. Jak říká ředitel,
hlavní autor knihy, na Doubravu
se lze dívat z mnoha úhlů pohledu. Jinak to vidí botanik, jinak
geolog a jinak třeba turista.
A kdo sestavil obsah knihy,
tedy o čem se bude psát?
J.H. Kromě všech článků Václava
Koplíka jsem se probral knižními
katalogy velkých knihoven, které
lze procházet prostřednictvím Internetu, a snažil si udělat představu, jaké knihy a články byly
o Doubravě napsány. Je vždy třeba vycházet z toho, co již existuje,
a pak už se to „píše samo“! Jsem
si jistý, že kniha jenom o lese
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Doubrava jako taková neexistuje.
V.K. Já doplním, že mám spoustu
materiálů z dřívější doby, kdy jsem
se začal zajímat nejenom o houby,
ale i o historii regionu, osobnosti,
byliny atd. To vše se nám při psaní knížky hodilo.
Co bylo nejtěžší při psaní publikace?
J.H. Určitě bylo nutné zařadit například informace i z oblasti geologie a geomorfologie, a to se neobejde bez desítek cizích pojmů.
Informace o geologii Hodonínska
jsou velmi roztříštěné a muselo
se spoustu detailů dohledávat na
více místech a ve více publikacích.
Navíc já jsem „pouhý“ matematik-fyzik a geologie mne „jen“ zajímá.
Nadšení při tvorbě takové publikace ale často nestačí a musel
jsem se ptát svých přátel.
V.K. Já se domnívám, že každý
autor je vždy ve stresu, aby nezapomněl vložit do textu nebo i celé
publikace všechno, co měl v plánu. Jak se to jednou vytiskne, už
to nelze doplnit ani vrátit zpátky.

Jenomže každá kniha má svůj
předpokládaný počet stran, takže
se neustále hledá kompromis, co
otisknout a co vynechat. I u této
knihy jsme se z plánovaných 160
stran nakonec „těžce“ dostali na
„pouhých“ 228 stran.
Jak složité je psát knihu ve
dvojici?
J.H. S Václavem velmi snadno!
(smích) Byť je mezi námi věkový
rozdíl 19 let, přesto spolu velmi
rádi spolupracujeme, a to již více
než 15 let. Václav Koplík je opravdový znalec místních poměrů,
spoustu věcí si pamatuje, takže
dokáže okamžitě reagovat na stovky mých dotazů. Já jsem hlavně
milovník informací o regionu, které se mi hodí do školy – do výuky,
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ale bohužel ne takový znalec jako
Václav!
V.K. S ředitelem jsem začal spolupracovat v okamžiku, když jsme
v roce 2008 „stěhovali“ Besedy nad
kronikou ze společenské místnosti
na DPSce do jídelny nové základní školy, kde je více místa a velmi dobrá akustika. Od té doby si
neustále vycházíme vstříc a vymýšlíme společné projekty. Jedním z posledních je kromě knihy
i několik velkoplošných bannerů
o houbách, důlní činnosti a Salónu, které čekají na instalaci.
Vy už oba máte literární zkušenosti, že ano?
J.H. Tak v mém případě se jedná
o sedmou knihu, přitom jsem nikdy neplánoval, že budu vůbec nějaké knihy psát! Začalo to v roce
2008 Almanachem o základní
škole a Tajemství lesa Doubrava je
tedy (asi zatím) poslední sedmou
knihou. Témata na další knihy
určitě mám, ale spíše z prostředí
základní školy, které je mi nejbližší.
V.K. Já jsem začal psát krátké
příspěvky do různých časopisů především o houbách již před
40 lety. Před asi deseti lety jsem
spolupracoval na vydání knihy
„Ratíškovice – minulostí slovácké

obce“ a před pěti lety jsme zásluhou místostarosty PhDr. Radima
Šťastného vydali knihy s houbařskou tématikou, což je zase moje
doména. No a již 15 let, to je od
roku 2005, jsem členem redakční
rady obecních novin Ratíškovický
Zvon, kde se navíc snažím přispívat svými články o historii obce,
mykologii a pochopitelně o kuželkách. Takže jakousi „spisovatelskou průpravu“ člověk za ta léta
získal.
Chystáte nějaké další literární
překvapení?
J.H. To ukáže čas, plány pochopitelně máme, ale jenom tato kniha
si vyžádala přes 500 hodin práce!

Přes 360 hodin jsem knihu psal
ve Wordu, který vám přímo ukáže,
kolik času jste strávili nad daným
textem, a více než 150 hodin jsem
dohledával a ověřoval některé informace.
V.K. Dokud se budou čtenáři
mých článků, například ve Zvonu, ptát, zda bude pokračování
mého textu v posledním čísle, tak
je o čem psát. Tím si sami říkají
o další informace. Navíc při hledání historických faktů se vždy najde něco nového a dalšího, o čem
stojí se zmínit v našem Zvonu.
Děkuji pánům za rozhovor.
PhDr. Radim Šťastný

Ratíškovičtí rybáři

O

posledních rybářských závodech, místním rybářském spolku
a také o mnoha zajímavostech z oblasti rybaření jsem si 7. října
2020 vyprávěl se současným předsedou Pavlem Košuličem, který je ve
funkci čtvrtým rokem.

Jak vůbec dopadly vaše poslední rybářské závody?
Závody bývají každoročně v dubnu, ale kvůli koronaviru a různým opatřením jsme je přeložili
na září. Přálo štěstí, takže nakonec se závody konaly v sobotu 12.
a v neděli 13. září. V sobotu bývají
dětské závody a v neděli pak soutěží dospělí. Letos závodilo 30 dětí
a 60 dospělých rybářů.
Kolikátý to byl letos ročník?
Rybářský spolek v Ratíškovicích
pracuje samostatně od roku 1994,
takže od toho roku se závody
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pravidelně na revíru Hliník organizují. V tom roce jsme se „trhali“ od Hodonína, kam jsme dlouhou dobu patřili. Jinak současný
a přesný název zní „Moravský rybářský svaz, z.s., Pobočný spolek
Ratíškovice“. Název, respektive
označení „pobočný spolek“ vzniknul zavedením nového občanského zákoníku v roce 2014.
Kolik máte v současné době
členů?
V letošním roce máme již 300
členů a naším členem může být
kdokoliv z širokého okolí, nejenom

z Ratíškovic, takže máme členy
z Hodonína, Rohatce či Vacenovic.
Výroční členskou schůzi míváme
na hasičské zbrojnici, ale nikdy se
nás nesejde plný počet.
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Předpokládám, že spolek má
své vedení? Kolik má pro představu členů?
Celkem je nás ve výboru osm: já
jako předseda, Jan Gasnárek –
jednatel, Tomáš Kočvara – člen
výboru, Jaroslav Bábík a Dalimil
Šupa – brigádničtí referenti, Tomáš Motloch – hospodář, Jaroslav Prýgl – zástupce hospodáře
a Jindřich Podrázský – pokladník
a ekonom. Scházíme se pravidelně a většinou jednou za měsíc na
rybářské baště, neboť v současné
době je pořád co řešit.
Vraťme se k těm závodům. Ty
bývaly již před rokem 1994?
Rybářské závody se konají od toho
roku 1994, kdy jsme se osamostatnili. Jsou to závody místní, tedy
konají se na našem rybářském
revíru, který má označení „MORAVA 4C – mimopstruhový“. Já si
myslím, že každý ví, že se jedná
o vodní nádrž Hliník, jehož vodní
plocha má v současnosti rozlohu
4,9 ha. Celý moravský rybářský
svaz má 102 spolků a každý si individuálně pořádá rybářské závody sám na svém revíru.
A jak vůbec dopadly letošní
závody?
Začíná se chytat v šest hodin ráno
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a končí se ve 13.00. O půl druhé
je sumarizace a vyhlášení výsledků. Pro zajímavost uvedu, že kapr
se smí chytat v délkách 45-70 cm,
jakmile má přes míru, musí se
vrátit do vody. Na břehu se během
závodu pohybuje 5 komisařů, kteří dohlížejí na regule závodu, kteří úlovek změří a zaevidují. Jinak
udělujeme několik cen, nejdelší
kapr měřil 88 cm. Dravá ryba, což
je štika, sumec, okoun, candát, se
letos žádná nechytla, pouze štika
53 cm – tedy pod míru, jež činí
60 cm. Ta se chytla ve 12:55 hod.,
tedy pouhých pět minut před koncem závodu, přesto jsme úlovek
uznali a cenu předali.
Váš spolek vlastní či obhospodařuje kolik revírů?
Pouze vodní plochu Hliník. Jezérko se dříve používalo jen na tzv.
rybochov, ale to už nemáme asi
deset let. Navíc Jezérko vymrzalo
a nebyl z něho žádný užitek.
A jaký je vůbec stav ryb v Hliníku?
Můžu říct, že v současné době je
to nejlépe zarybněný revír na jižní Moravě. Existuje tzv. zarybňovací plán a podle evidence víme,
co se každý rok „nasadí“ a co vyloví. Násada, která se objednává

rok dopředu, se vkládá do vody na
jaře (březen-duben) a na podzim
(říjen-listopad). Nakupujeme nejčastěji v Hodoníně nebo v Pohořelicích. To má na starosti hospodář
spolku.
O jak velké množství ryb se
jedná?
Za rok se do Hliníka nasadí cca 2
tuny kapra, 500 kg amura, po 100
kg štika – candát – sumec – lín. To
jsou naše hlavní druhy, které se
každoročně dávají do revíru. Jednou za čtyři roky dáváme do vody
i úhoře, který je naší nejdražší
chovnou rybou. Pro představu –
jarní násada stojí kolem 90 tisíc
korun!
Jelikož jsem se jako chlapec na
Hliníku hrával, vím, že je tam
dost velká hloubka?
Poslední přesné měření jsem provedl osobně pomocí sonaru před
čtyřmi lety a naměřil jsem v nejhlubším místě 17 metrů. A když
se měřilo vloni, tak jsme naměřili jenom 14,7 metru. To nejhlubší
místo se nachází před rybářskou
baštou, ne uprostřed, jak si myslí
většina návštěvníků. Možná je to
někde hlubší, ale ten sediment,
nános listí a bahna je za ty roky
velký.
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Existuje vůbec nějaký podvodní videozáznam, jak to vypadá
pod hladinou?
Voda se zdá být z břehu čistá, ale
viditelnost je velmi nízká – kolem
půl metru! Na Hliníku se dvakrát potápěli profesionální hasiči
z HZS Břeclav za účelem hledání
nějakého vhodného vodního prostoru pro tréninky a byli zklamaní. Velitel mi potvrdil, že se dostali
do tří metrů a hlouběji už byla viditelnost nulová. A dříve narození
tvrdí, že je na dně utopená „buňka“, telegrafní sloupy a kolejnice.
Při procházce potápěčů po dně
dokonce naráželi v kalné vodě do
pařezů, haluzí a keřů, takže Hli-

ník je vůbec i pro rekreační potápění zcela nevhodná lokalita. Jinak pravidelně se provádí rozbor
vody, dokonce jsem dával panu
starostovi i ryby na rozbor tkání,
a poslední výsledky měření, myslím, že z minulého roku, jsou velmi uspokojivé.
Je pravda, že váš revír „Morava 4C“ je rozdělen na pomyslné
sektory?
Ano, jsou to místa v okolí vodní
plochy, které jsme si pojmenovali
pro lepší orientaci – Na kameňách
(břeh pod hřištěm), Svážná (cesta,
kde se dříve vozíval jíl do cihelny),
Pukancovo (to je uprostřed revíru),

Pláž (naproti Bélešbíči), dále Modřák (v rohu Hliníka), Pod střelnicí,
U stolu (za Gajdíkovým), U pergole
(na hlavní pláži) a Pod baštú.
Co říci závěrem?
Že závody, i když byly odloženy, se
nám i letos určitě vydařily. Měli
jsme bohatou tombolu a došlo nás
podpořit přes dvě stovky diváků.
A jsme rádi, že můžeme vychovávat mladou generaci v rybářském
kroužku, kde každý zájemce může
získat rybářský lístek.
Děkuji za rozhovor.
PhDr. Josef Hanák

Albína se svým psovodem
Lenkou Zindulkovou se staly
vicemistrem ČR v kynologickém
sportu agility!

P

ětiletá fenka Albína bydlí
přechodně se svojí majitelkou v Ratíškovicích, kde
spolu tráví volný čas vycházkami v lese a na loukách, na
zahradě, ale také na cvičišti
RebeLoveDogs, z.s. v Hodoníně, kde pravidelně trénují
a připravují se na různé soutěže.
O v í kendu (25.-26. 9.
2020) v Mohelnici soutěžily na Mistrovství ČR agility,
což je vlastně velký svátek
všech „agiliťáků“, kde kvalifikované týmy bojují o titul nejlepšího
z nejlepších. V sobotu probíhala
soutěž družstev, kde po prvním
běhu se svým družstvem Kilpi HotDogs skončily na 5. místě. V čtyřčlenném družstvu (čtyři psovodi
a čtyři pejsci) se do výsledků počítají tři nejrychlejší bezchybné
běhy a v soutěži družstev jde především o soudržnost a podporu
družstva čistým během. Bohužel,
po naběhlém prvním běhu, holkám po běhu druhém součet na
stupínek vítězů nevyšel.
Po soutěžní sobotě družstev
přišla pro Lenku s Albínou nedělní výzva - soutěž jednotlivců –
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psovod a pejsek. Ráno se začínalo
jumpingem (bez zónových překážek), ve kterém Lenka s Albínou
skončily na 8. místě s čistým během (časy mezi 1.- 8. místem dělily
pouze setinky vteřin). V odpolední
soutěži, kde šlo do tuhého, se otočilo pořadí podle výsledků z prvního běhu. „Když běží finálová
desítka dané velikostní kategorie,
zastaví se celá soutěž a všichni
závodníci jdou sledovat poslední
desítku závodníků,“ říká Katarína Suchovská, trenérka. „Přidá
to na atmosféře. Najednou je to
pro závodícího velký tlak, protože
opravdu všichni se dívají a očekávají ty nejlepší výsledky,“ dodává.

ÚSPĚCHY

Důležité je to ustát, soustředit se na sebe, svého psa
a samozřejmě na parkur
(očíslovaná dráha, kterou
staví rozhodčí). Albína se
v druhém běhu neskutečně
moc těšila a tak měly holky
malý zádrhel při odložení
(dělá to atmosféra kolem,
štěkající psi v povzdáli, sledující lidi kolem a také samozřejmě nervozita majitelky). Naštěstí to obě ustály
a vystartovaly. Když překonala Albína dvě zónové překážky
čistě a rychle, zbývala poslední
kladina, která byla na konci soutěžní dráhy. Albína přibrzdila,
stoupla tlapkou na vyznačenou
zónu a už zbývala jen finálová rovinka do cíle, kde to holky spolu
rozběhly na plno. Radost z doběhnutého běhu a ještě větší radost,
když jsme se z výsledků dozvěděly,
že v tomto běhu skončily holky na
4. místě.
V součtu obou běhů skončily
holky na 2. místě z 80 týmů a staly se tak vicemistrem ČR agility
pro r. 2020!
Katarína Suchovská
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Školka U Jezérka slaví

P

sal se listopad 1951, když byla
započata stavba mateřské školy U Jezérka. O 4 roky později,
tedy v roce 1955 byl zahájen její
provoz. Školka měla pouze jednu
třídu, kterou navštěvovalo 37 dětí.
Od té doby prošla několika většími
či menšími úpravami, vystřídalo
se zde několik ředitelek, dokonce
byla na měsíc uzavřena vzhledem
k velmi silným mrazům a v jednom roce nepřišlo ani jedno dítě
kvůli chřipkové epidemii. Dnes
slaví mateřská škola 65. výročí

otevření a krásnější dárky si snad
ani nemohla přát. Dostala nové
podlahy, omítky, topení a také
byla provedena nová elektroinstalace. V současné době stále probíhají úpravy a dodělává se obložení zdí. Děkujeme všem firmám,
které se na rekonstrukci podílely:
chlapům od pana Blahy, kterým
patří také díky za nové schody do
budovy, které nám spravili a věnovali jako dárek, dále chlapům
pana Stoklásky, Dobiáše, Vanďurky, panu Zlámalovi a všem ostat-

ŠKOLSTVÍ
ním, kteří pomáhali při vyklízení
a úklidu.
Jedno z posledních díky patří rodičům - za tak obrovskou účast
na letošní Podzimní slavnosti. I
když předpověď byla nejistá, nakonec nám počasí vyšlo a školní
zahradu mohly, tak jako každý
rok, zdobit nádherně vyřezané a
ozdobené dýně.
Jaroslava Jurová,
učitelka MŠ

Podzimní tvoření s rodiči
v MŠ Sluníčko

K

rásné slunečné odpoledne bylo
jako stvořené k posezení s kamarády nebo s rodinou. I takto by
se dalo popsat naše společné odpoledne s rodiči a dětmi ze školky ze Sluníčka. Naše zahrádka
se změnila v podzimní slavnost
plnou krásných skřítků a podzimních víl. Děti tvořily společně
se svými maminkami překrásné
věnce a někteří tatínci vyrobili
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úžasné strašáky z dýní. Panovala
skvělá atmosféra. Děti si zahrály i zábavné podzimní soutěže.
Třídily kaštany a žaludy, házely bramborem do koše a také si
mohly vyrobit náramky z různých
květin. Všechny výrobky zdobí
naši školku a my jsme moc rádi za
tyto příjemné chvíle, které trávíme
společně nejen s našimi dětmi, ale
také s Vámi rodiči. Je skvělé mít

takovou komunitu lidí, se kterými
se cítíme vždy velmi dobře.
To vše bylo zakončeno malou
odměnou pro děti a také táborákem s opékáním špekáčků. Hmm,
mňam :) Všem moc děkujeme.

Jaroslava Bruce
učitelka MŠ Sluníčko
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

KNIHOVNA

Knihy z edice Kouzelné čtení
a elektronická Albi tužka

K

nihovní fond v naší knihovně
byl v letošním roce doplněn
o knihy z edice Kouzelné čtení,
jejichž nedílnou součástí je elektronická Albi tužka. Někteří z vás
možná netuší, o co jde. Na druhou
stranu mám zjištěno, že v mnoha rodinách, především s malými
dětmi, už Albi tužku a k tomu několik knih Kouzelného čtení vlastní a velmi ocení, že další knihy
si budou moci půjčit v knihovně.
Zatím máme k dispozici 21 knih,
další budou postupně dokupová-
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ny. Knihovna vyjde vstříc i těm,
kteří doma Albi tužku nemají.
Byly pořízeny tužky dvě, jedna se
bude půjčovat a druhá bude sloužit jen pro čtení v knihovně.

Co je Kouzelné čtení?

Kouzelné čtení je unikátní
vzdělávací koncept, díky kterému
se děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých
a užitečných informací. Kouzelné
čtení je určeno primárně dětem,
ale bezpochyby zaujme i dospělé.
Záleží jenom na tom, jakou
knihu si právě zvolíte. Díky
speciální technologii mohou
knihy plně využívat i děti
v předškolním věku, které
ještě číst neumí. Samy si
tak mohou „přečíst“ pohádku nebo se hravou formou
naučit poznávat barvy, čísla, písmena či nejrůznější
tvary. Všechny tyto dovednosti si pak trénují v zábav-

ných edukativních hrách, které
knihy obsahují. Uživatelé jistě
ocení fakt, že knihy jsou namluveny populárními interprety, jako
jsou Josef Somr, Otakar Brousek
mladší či Zora Jandová.

A jak vlastně Kouzelné
čtení funguje?

Je to velmi jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu, který je
ukryt přímo na stránkách knih.
Díky této technologii tužka dokáže předčítat text, který je v knize
vytištěn i ten, který je skryt pod
ikonami či obrázky. Stačí, když
se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu, ozve se příslušná
informace, zvuk nebo hudba. Velkou výhodou je, že elektronická
tužka funguje se všemi knihami
z edice Kouzelné čtení a nepotřebujete tedy pro každou knihu novou elektronickou tužku.
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Jaké knihy z edice Kouzelné čtení v knihovně najdete?

Pro děti 2 – 6 let: Básničky z lesa, Domácí zvířátka, Zvířátka na statku
Pro děti 3 – 7 let: Zpívánky1, Zpívánky 2, Zpívánky 3, O perníkové chaloupce, Když roboti brebentí,
Hravé učení, Moje první čísla, Moje první písmena
Pro děti 5 – 12 let: Popelář, Policista, Svět zvířat, Lidské tělo, Anglický obrázkový slovník
Pro děti 8 – 12 let: Hravé české dějiny 2, Vyjmenovaná slova
5 – 99 let: Atlas světa, Na farmě (interaktivní hra s 3D stodolou a zvířátky),
Náš les (interaktivní mluvící puzzle)
Marie Škorpíková,
knihovnice

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Doplňte vhodně názvy rodových vazeb:
Tři zlaté vlasy __________Vševěda
__________, Kylian a já
__________, nauč mě charleston!
Jak dostat __________do polepšovny
Čertův __________
__________v akci
Marnivá __________
Pohádky ovčí __________
__________automobil
Nesmrtelná __________
Já už budu hodný, __________!
Můj __________má prima __________
__________ Pagáč vyprávjajú
Náš __________Josef
Měla __________ čtyři jabka
__________, sežeň štěně

Podaří se Vám odhalit
všechny rostliny
na písmeno M?

M_D_ _ _A
M_D_Í_
M_C_ _ _A
M_ LI_ _
M_ _ _ _ Í_ O_ _ _ _
M_ _ U_ E
M_ _ _ B _ _ K_
M_N_A_ _ _ _ _
M_L_U_
M_ RU_ K_
M_ K_ _
M_ Š_ Á_
M_ ŠP_ _ _
M_ _
M_ _A
ME_ Í_
M_ _I_U_ _ _
M_S_ _ _K
M_ _O_Á_K_
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně
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Malé ohlédnutí za audioknihami

N

ebýt článku od Marie Škorpíkové o zvukových knihách,
ani by mne nenapadlo podělit se
o své zkušenosti s „mluveným slovem“. Jelikož patřím k té starší
generaci, která už ke čtení potřebuje brýle, dospěl jsem k rozhodnutí, že bude pro mne pohodlnější
„číst knihy ušima“!
Je pravda, že jsem dlouho váhal, ale po poslechu své první
audioknihy jsem uznal, že tohle
je ta správná cesta, jak si osvojit
česko-slovenskou, evropskou ale
i světovou literaturu a zůstal jsem
u této formy „čtení“ doposud.
Výhody poslechu audioknih
jsou jasné. Formát souboru - MP3
je dnes nejrozšířenější formát
nejen pro audioknihy, ale i poslech hudby a čehokoli ve zvukové formě. Tudíž z toho vyplývá, že

je možné digitální soubor nahrát
do jakéhokoli zařízení, které tento
formát podporuje. Další výhodou
je fakt, že jakmile nahrajeme soubor do určitého zařízení, můžeme
si kdykoli z tohoto zařízení nahraný audio soubor spustit. Tedy
i audioknihu. Dnešní digitální
doba umožnuje přenos digitálních
souborů v podstatě na jakémkoli
zařízení. Jako nejjednodušší se
nabízí mobil, tablet, přehrávač
MP3 souborů, televize podporující
zvukový formát MP3, stolní počítač nebo notebook či autorádio.
Na rozdíl od tištěné knihy či
knihy v elektronické podobě, je
zde nesporná výhoda variability
digitálního souboru, jeho „nulová skladnost“, je potřeba mít jen
dostatečnou kapacitu daného zařízení a jeho následné použití.

Já osobně poslouchám nejčastěji
audioknihy v mobilu anebo v automobilu přes Bluetooth či flash
disk. Méně často pak v prostředcích MHD či vlacích.
Jelikož mobil nosím s sebou
stále, mohu tak audioknihy poslouchat během venčení psa, jízdy
na kole po cyklostezkách, jízdy
v autě a dalších činnostech běžného života - čekání u lékaře nebo
na úřadu a zpříjemnit si tak čekací dobu.
Protože audioknihy poslouchám už 9 let, prošlo mně za tu
dobu ušima spousta zajímavých
titulů a žánrů. Ale o tom bych se
zmínil v dalších číslech ZVONU.
Za mne osobně dávám audioknihám přednost před tištěnými knihami. O podrobnostech se podělím v dalším čísle.
Martin Macek

Záchranka

S

edím zrovna na výjezdové základně Záchranné služby Jihomoravského kraje ve Veselí
a čekám na další výjezd. Mám tu
částečný úvazek jako lékař. Napadlo mě, že bych se se čtenáři
Zvonu mohl podělit o pár zkušeností a praktických rad. Napsat
o tom, co pro nás zdravotníky je
samozřejmé, ale pro běžné lidi věc
nevídaná. Něco jako: „Všechno, co
jste chtěli vědět o záchrance, ale
báli jste se zeptat“.
Začneme tím, jak se záchranka
volá. Každý (aspoň doufám) ví, že
na čísle 155. Pomůcka pro ty, co
si to furt pletou: pětky vypadají
trochu jako vozíčky pro nemocné.
Teď už to nezapomenete.
Takže, co se stane, když vytočíte 155? Pro vás horor, pro nás
hovor. Pokud voláte z Ratíškovic
a okolí, dovoláte se na Krajské operační středisko, které sídlí v Brně
– Bohunicích. Ozve se vám operátor nebo operátorka, kteří jsou
velmi dobře vycvičení na zvládání
různých krizových situací. Přesto
jim můžete vydatně pomoci. Stačí, když se představíte a řeknete,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2020

kvůli čemu voláte. Např. někdo se
topí, nebo jste u dopravní nehody,
nebo sebou někdo švihl a nehýbe
se, nebo se někdo řízl a dost to
teče... Prostě možností milion. Od
toho se bude odvíjet další hovor.
Kamenem úrazu bývá popsat,
odkud vlastně voláte. Operátor bohužel z hovoru nedokáže poznat,
kde se přesně nacházíte. Tady se
hovor zadrhne a čas nemilosrdně

běží. Pokud voláte z domu, je to
celkem jednoduché. Stačí nahlásit adresu a záchranáři už si vás
najdou. Horší situace nastane,
když voláte z venku. Pořád si pamatujte, že jste se dovolali kamsi
do Brna. Operátor má sice před
sebou podrobnou mapu, ale informace typu „Já volám z mojého
vinohrada“ nebo „Jsme v lesi, je
tu taký větší dub“, mu nepomůže. Operátor vás nevidí, nezná
Nácestky, Červené blato a kdejaký járek. Vy jste v tom okamžiku
jeho oči a musíte mu udat nějaký
orientační bod. Třeba kostel, mostek na silnici, turistický rozcestník, železniční přejezd…
Proč zrovna tyto? Protože jsou
nějak ým způsobem jedinečné,
mají čísla, dají se dobře identifikovat a operátor je v podrobné mapě
snadno najde. Když se podíváte
například na značku přejezdu zezadu, najdete tam číslo (třeba přejezd u Baťovky má číslo P11113).
Stejně tak mají čísla i silniční
mosty (u zastávky je to 432-038).
Také každý turistický rozcestník
má název a číslo, stačí si ho přečíst nahoře a popsat barvy tras.
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Pomoci vám mohou
i takzvané „Body záchrany“. Jsou to takové ty
žluté podélné cedulky,
které občas vidíte u lesní cesty. V okrese Hodonín začínají HO a pak je
tam číslo. Například na
asfaltce přes Doubravu
směrem na Littner jsou
body HO 015 a HO 016.
Takže pokud jste někde
poblíž, stačí tento bod udat a operátor už ví, kam vyslat pomoc. Tak
ty cedulky, prosím, neničte. Někdy
by se mohly docela hodit.
„Fajn, ale co když su na dovolené, kde to neznám?“ Nebo třeba
jedete v noci a dostanete se k dopravní nehodě. Auto na střeše, kolem tma jak v pytli, není čas hledat
mostky či přejezdy. Nejen pro tyto
situace je tu super pomůcka, která se jmenuje Záchranka. Jedná
se o aplikaci pro chytré telefony.
Vymyslel ji Filip Maleňák a funguje už od roku 2016. Pokud ji máte
staženou v telefonu, máte dost vyhráno. Stačí pak zmáčknout a podržet červené tlačítko na displeji
a za 3 vteřiny už mluvíte s operátorem záchranné služby a hlavně
on už ví, kde přesně jste. Zázrak!
Váš telefon mu totiž pošle takzvanou datovou větu, která podle
družicových souřadnic určí vaši
polohu na metr přesně. Nemusíte
mít ani připojení na internet, nesežere vám to kredit a nemusíte

mít ani dobrý signál. Na vyslání
záchranné SMS stačí i tak slabý,
který by běžný hovor s operátorem
jinak neumožnil.
Se Záchrankou v kapse se už
neztratíte. Ani na dovolené třeba
v Krušných horách, ba ani v nejbližším zahraničí - pokrývá celé
Rakousko, Maďarsko a slovenské
hory. Aplikace dokonce pozná, že
jste v horách a vaši polohu pošle
i Horské službě. To pro případ, že
jste si na sjezdovce podvrtli koleno
a potřebujete se nějak dostat dolů.
A nejen to. V nastavení si můžete vyplnit váš profil, kam zadáte
své zdravotní údaje, alergie, užívané léky, kontakty na příbuzné.
Všechna tato data jsou zaslána
záchranářům. Nemusíte se bát
vyzrazení citlivých informací,
nemá k nim přístup nikdo jiný,
jsou uloženy jen ve vašem telefonu a budou odeslány jen na dispečink záchranné služby.
Poslední horkou novinkou Záchranky je možnost videohovoru.

Pomocí kamery vašeho
mobilu tak operátorovi
ukážete, jak to vypadá
na místě nehody a obraz
se přenese i lékaři přímo do sanitky. Nebo vám
operátorka může lépe poradit, když přesně vidí,
co se vám stalo nebo jak
na její pokyny reagujete.
V aplikaci je i pomůcka zvaná Lokátor. Ten
podle vaší pozice vám pomůže
najít např. nejbližší lékárnu nebo
třeba zubní pohotovost. Až vás
na lyžovačce v Jeseníkách rozbolí zub, dozvíte se, kde vám prodají
Brufen nebo kam si jej máte zajet
ošetřit a kdy tam otvírají.
Takže jestli jsem vás nalákal
a „Záchranku“ v telefonu ještě
nemáte, doporučuju si ji nainstalovat. Je to zadarmo a k nezaplacení. Stačí napsat do vyhledávače
„Aplikace Záchranka“ a je to. Když
s mobily bojujete, jistě si s tím někdo v okolí poradí. Po stažení do
mobilu (ty seniorské nebo tlačítkové to zatím bohužel neumějí)
ověříte přes SMS svoje číslo a je
vystaráno. Už se nemusíte bát,
že vás nenajdeme a nepřijedeme
včas. Stačí nám vyjít naproti. Třeba s mobilem.
Přeju vám, ať tu „Záchranku“
nikdy nepoužijete. Ale kdyby přece jen, je dobré ji mít v kapse.
Lukáš Koten

Poděkování silničářům za ul. Polní

Š

estici kluků - parťákovi Zdeňkovi Nedvědovi, Radkovi Drdovi, Michalu Bílovi, Pavlu Blahovi,
Kamilu Nedůchalovi, Jar. Machálkovi a všem dalším, co vedli zase
jinak. Od šesté ranní, po kratinké
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poradě, to byla „píseň práce“ nedá se to jinak vyjádřit, i když
mně toto vyjádření aj promiňte.
Velké díky za silnicu a chodník! Ve
dvou buňkách byl slušný chlapský pořádek a aj toto připisuju –

byla to parta slušně semknutá, to
sa pozná, když denně chodíte kolem nich.
Marta Kordulová,
kronikářka
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