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Vážení
spoluobčané

rožíváme poslední dny roku, jehož průběh jsme si na začátku těžko
dokázali představit. Z větší části byl poznamenán opatřeními
proti těžko zvladatelné nemoci. I adventní čas je odlišný od
těch předcházejících. Setkávat se můžeme jen minimálně, a to ještě
v omezeném počtu. Kulturní akce jsou zrušeny a společenský život se
v obci zastavil. Přesto bychom neměli ztrácet naději a víru. Ty jsou právě
v těžkých časech potřebné. Tato zvláštní doba nás nutí být více sami se
sebou, doma s rodinou a svými blízkými, a tak Vám, milí spoluobčané,
přeji prožití vánočních svátků ve vzájemné lásce a svornosti, které nás
posílí. Přeji nám všem hodně sil, radosti a vzájemného obohacování
v nadcházejícím roce.
Josef Uhlík, starosta obce

Veršovánka
o židovském uzlu
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Mikuláši, Mikuláši
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Nové knihy
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OBEC

Rada obce...

Rada obce č. 53
ze dne 4. 11. 2020
Rada obce:
- souhlasí se smlouvami o věcném
břemenu se spol. E.ON Distribuce
na přípojky NN,
- doporučuje Zastupitelstvu obce
Ratíškovice schválit návrh Zprávy
o uplatňování Územního plánu
Ratíškovice 1/2015-07/2020,
- souhlasí s finančním příspěvkem
pro Hospic sv. Josefa Oblastní
charity Rajhrad,
souhlasí
se
zpracováním
p r o j e k t o v é d o k u m e nt a c e n a
rekonstrukci místní komunikace
v ulici Zelničky od bytového domu
po odbočku na Zelnice,
- souhlasí s dosadbou uschlých
stromů, které byly vysazeny
v rámci akcí „My zasadíme, vy
sklidíte“, I. a II. etapa. Uschlé stromy v rámci etapy III. budou vysazeny v rámci reklamačního řízení,
- souhlasí s odfrézováním nerovností na místní komunikaci
Zbrodek,
- souhlasí s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku panely v ulici Polní,
- souhlasí s nákupem bateriových
záloh UPS 30kVA pro Spolkový
dům Ratíškovice,
- vzala na vědomí opatření vydané
vládou ČR v souvislosti COVID 19.
Členové JSDH Ratíškovice budou
desinfikovat 2x týdně autobusové
zastávky a sběrná místa v obci.
Rada obce č. 54
ze dne 18. 11. 2020
Rada obce:
- souhlasí s uzavřením smlouvy
s Masarykovým muzeem v Hodoníně ve věci archeologického
průzkumu na staveništi bytového
domu v ulici Ulička,
- souhlasí s podpisem smlouvy

s Mgr. Pavlem Jurečkou ve věci
poskytování právních služeb pro
Obec Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Ing. Lubomírem Motlem ve
věci poskytování daňového poradenství pro Obec Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Generali Česká pojišťovna ve věci
pojištění na dopravní automobil
JSDH,
- souhlasí s podpisy pachtovních
smluv se společností Zera a.s.
ve věci z emědělského pacht u
obecních pozemků,
- souhlasí s aktualizací programu
úřední desky na Obecním úřadu
Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Lukášem Lattenbergem ve věci
realizace akce „Extenzivní obecní
sad v Ratíškovicích“ v lokalitě
Zbrodek,
- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 61 samostatně
žijícím osobám starším 75 let
s trvalým pobytem v Ratíškovicích
ve výši 600 Kč/osoba,
- souhlasí s finančními příspěvky
pro neziskové organizace, spolky
a sousední obce na jednu kulturní
akci v roce 2021 ve výši 1000 Kč,
- souhlasí s podpisy dohod
o p r o v e de n í p r á c e s ob č a ny
vykonávající dané činnosti pro
obec,
- souhlasí s finanční podporou
vydání DVD s písněmi pro pořad
S e d m i k r á s k y, k t e r é n a z p í v á
dětský soubor Rozmarýnek,
- souhlasí s vyhotovením obecních
kalendářů,
- souhlasí s instalací značky
parkování na parkovišti u MŠ
U Jezérka s dodatkem „Vyhrazeno
pro MŠ, Po – Pá od 7:00-16:00
hod.“,
- souhlasí s podáním žádosti
o finanční podporu z grantového

programu Nadace Via České
spořitelny na realizaci projektu
„Béleš bíč - ratiškovská pláž na
Hliníku“.
Rada obce č. 55
ze dne 3. 12. 2020
Rada obce:
- v z a l a n a v ě do m í v ý s l e d k y
f i n a nč n ích kont r ol Z Š a MŠ
R at íškov ice, Osvětové besedy
Ratíškovice a Rabydu Ratíškovice,
- souhlasí se zpracová ním
p r o j e k t o v é d o k u m e nt a c e n a
rekonstrukci a zateplení střešního
pláště tělocvičny ZŠ a vybudování
doskočiště v areálu ZŠ,
- souhlasí se zpracová ním
Změny č. 4 Územního plánu
obce Ratíškovice Ing. arch. Ivo
Kabeláčem,
- schválila návrh rozpočtu ZŠ
a MŠ Ratíškovice pro rok 2021
a Střednědobý výhled ZŠ a MŠ
Ratíškovice pro rok 2022 - 2023,
- schvá l i la náv rh roz počt u
Osvětové besedy Ratíškovice pro
rok 2021 a Střednědobý výhled
Osvětové besedy Ratíškovice pro
rok 2022 – 2024,
- souhlasí s realizací hydroizolace
a zateplením střechy nad prádelnou v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s návrhem rozvodny
TR400/110 KV investora ČEPS,
Praha,
- souhlasí s harmonogramem
s v o z u b i o o dp a d u v z i m n í c h
měsících,
- vzala na vědomí informace
k p o d áv á n í o z n á me n í p o d l e
zákona o střetu zájmů.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Navštivte webové stránky obce
INFORMACE / FOTOGALERIE / AKTUALITY
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POLICIE

ŘÍJEN 2020
3. 10. Přijetí oznámení v 19:10
hod. od pana XY, že v parku za
zdravotním střediskem se nevhodně chová mládež. Po příjezdu hlídky OP na místo byla mládež poučena o správném chování a poté
byla z místa vykázána.
5. 10. Přijetí oznámení ve 21:30
hod., že u hájenky směrem na Hodonín leží na silnici sražený pes.
Po příjezdu hlídky OP na místo byl
zjištěn majitel psa, který se poté
dostavil na místo a psa si odvezl.
26. 10. Přijetí oznámení v 16:35
hod. od pana XY, že jeho syn XZ,
který se vrací z práce do místa trvalého pobytu je pronásledován
nějakým autem a žádá o asistenci Obecní policii. Po příjezdu OP
na místo určení hlídka OP vyčkala do jejich příjezdu. Po provedení
nezbytných úkonů bylo zjištěno,
že pana XZ pronásledoval autem
zn. Kia Ceed pan XX, trvale bytem
Mařatice. Důvodem celého pronásledování podle pana XX měl být
údajný přestupek, který měl zaznamenaný i na palubní kameře,
měl se stát v okrese Uherské Hradiště, a který způsobil automobilem pan XZ. Ten však hlídce OP
uvedl, že si není vědom žádného
přestupku a že pan XX se ho snažil už dříve zastavit. Hlídka OP
poté pana XX poučila, že pokud
chce oznámení provést, musí jej
podat v daném místě, kde se přestupek stal, a záležitost konzultovala s PČR Dubňany. Pan XX
následně se panu XZ omluvil za
to, že jej vystrašil a pronásledoval,
ale jeho důvod byl, jen čistě si to
s ním vyříkat. Poté odjel do místa
svého bydliště.

29. 10. Přijetí oznámení v 11:00
hod. od dětí, že v lokalitě na „sokolském hřišti“ nalezly psa. Po příjezdu hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že se jedná o psa rasy čivava. Hlídka OP poté kontaktovala slečnu XX a psa jí odvezla. Ta
psa poznala a spolu s hlídkou OP
jej odvezla jejímu majiteli, bydliště
U Hliníka.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci, a zda
se dodržuje vládní nařízení zákazu vycházení od 21:00 hod. Kontrola objektů v obci.
30. 10. Přijetí oznámení v 15:30
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost v ulici Posvátná. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení se již na místě nikdo nenacházel a na dotaz
k čemu mělo vůbec dojít, tak paní
XX hlídce OP uvedla, že se k ní do
domu měl dobývat pan XY. Hlídka
OP poté provedla kontrolu dané
lokality, avšak pana XY nikde nespatřila. Hlídka OP o celé záležitosti vyrozuměla PČR Dubňany.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci a zda
se dodržuje vládní nařízení zákazu vycházení od 21:00 hod.
31. 10 Přijetí oznámení v 9:30
hod. od PČR Hodonín, oddělení dopravní nehody, že potřebují
poskytnout součinnost ve vyšetřování dopravní nehody, která se
měla stát v ulici Vítězná. Po příjezdu hlídky OP na místo určení
bylo hlídce PČR sděleno, že potřebují stáhnout kamerové záznamy
z dané lokality. Hlídka OP poté
provedla stažení kamerových záznamů a předala je PČR Hodonín,
oddělení dopravní nehody.

Přijetí oznámení v 15:30 hod. od
Ivana Vlasáka, že našel zraněnou
sovu a je telefonicky domluvený,
že ji může dovézt do záchranné
stanice dravců do Buchlovic. Hlídka OP poté přijela na místo určení
a následně zraněnou sovu spolu s panem Vlasákem odvezla do
Buchlovic.
LISTOPAD 2020
2. 11. Přijetí oznámení v 15:20
hod. od paní XX, bytem Řádky,
že dochází ke slovnímu napadání
v protějším domě, kde bydlí pan
XY spolu s paní XZ. Po příjezdu
hlídky OP na místo sdělil hlídce
OP pan XY, že se skutečně pohádal se svojí přítelkyní. Hlídka OP
poučila přítomné o dalším postupu.
3. 11. Sběr injekčních jehel. Jednání s PČR Dubňany. Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci a zda se dodržuje
vládní nařízení zákazu vycházení
od 21:00 hod, kontrola objektů
v obci.
12. 11. Přijetí oznámení ve 4:10
hod., že došlo k narušení objektu
základní školy. Po příjezdu hlídky
OP na místo a po provedení kontroly spolu s ředitelem bylo zjištěno, že nedošlo k cizímu narušení
objektu.
14. 11. Přijetí oznámení v 8:30
hod. od pana XY, že mu někdo odcizil ze sadu, který má směrem na
Rúdník, 2 ks ovocných stromů. Po
příjezdu hlídky OP na místo byla
celá věc zdokumentována a ponechána k dalšímu šetření.
TF & PK

SPOLKOVÝ DŮM / KUŽELNA / BAZÉN / UBYTOVÁNÍ

www.banikratiskovice.cz
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Z našich řad odešli...
Jiří Sochor 		
Marie Gajdíková
Vojtěch Vymyslický
Hana Harcová

85
81
64
62

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

let
let
let
let

Stanislav Gajdík
Marie Foltýnová
František Spěvák
František Toman

79 let
80 let
65 let
100 let

Sbohem, Staňo
Šel sem cestú mezi sady
a o podzimu rozjímal,
dyž hlas umíráčku sa prodral všady,
že negdo život dokonal.

Jeho vína iskru měly,
zrovna tak, jak jeho oči.
Tramín aj rulandu sme mu záviděli,
a byl hřích rty nezmočit.

Nebývá to nigdy lechké,
dyž negdo blízký už tu néni.
Enomže - žití je až tak křechké
a nigdo nezná rozřešení.

Enomže - život nejde naplánovat,
aj dyž si to myslíme.
Nic sa nedá natrénovat
a jak to dopadne - nevíme.

Odešel nám, gdo ešče neměl:
chlapík, co měl srdce na dlani.
Pro každého úsměv - to dobře uměl,
takový, jak letní svítání.

K

Vzpomínky
na MUDr. Vladimíra Žaroského

onopa, konopa, zelená konopa. Touto písní začínala většina vystoupení v posledních 10
letech trvání Národopisného souboru KONOPA, než se v důsledku
změn v naší zemi přetvořila na
jiná folklorní uskupení.
Nejen uvedená píseň, ale
i Dobrý večer vám, Hory, hory
černé, Šohaju, šohaju a celou
řadu dalších jsme mohli slýchávat
z úst výborného zpěváka, skvělého
člověka, dobrého „parťáka", MUDr.
Vladimíra Žaroského. Zvláště na
zahraničních zájezdech souboru
byl nejen zpěvákem, ale i lékařem,
hygienikem a nejednou i čističem
toalet, aby se předešlo případné
epidemii. Tuto službu konal vždy
ochotně a stejně tak i s laskavostí
jemu vlastní domlouval chase,
bylo-li to někdy třeba. Přesto, že
mezi ním a tanečníky byl více než
generační rozdíl, snažil se jim
porozumět, měl je ve svém srdci.
Věřím, že nejen svou osobností,
ale hlavně svým zpěvem pozvedl
úroveň programů Národopisného
souboru Konopa.
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Tož, sbohem, Staňo, kamaráde,
běž tam, gde světlo uvidíš.
Dat Ti radu - to néni snadné
a ani Ty už nám to nezdělíš.
Vojta Koten

Odešel nečekaně, stále ještě od
své práce v Lázních Hodonín, které před 40 lety zakládal. Snažil
se nestárnout moc rychle, práce
na zahrádce, hudba, zpěv i lidová muzika obohacovaly celý jeho
život. Pán ho povolal na věčnost
dne 5. listopadu 2020. Rozloučení
se konalo podle nařízení v úzkém
rodinném kruhu v chrámu sv.
Vavřince v Hodoníně i na městském hřbitově. Ani tentokrát na
něj bývalá Konopa nezapomněla,
i když ne osobní účastí, tak krásnými květy se vzpomínkou položenými na jeho hrob.
Díky Vám, Konopo!
Ludmila Kaňová
Pan MUDr. Vladimír Žaroský byl výborným zpěvákem, který vždy
dokázal se zpěvačkou Ludmilou Kaňovou obohatit program Národopisného souboru Konopa Ratíškovice, jehož jsme byli členy. Naše první
společné vystoupení bylo, kde jinde než v Lázních v Hodoníně, kde byl
vedoucím lékařem a později i ředitelem. Hudba a zvláště zpěv byla jeho
největší záliba. S Ludmilou Kaňovou začali společně zpívat s CM Dr.
Kolmaše. V roce 1981 dostali nabídku na zpívání od manželů Hochmanových, vedoucích Konopy, se kterou zpívali potom více jak 10 let. Za
tuto dobu to bylo nespočet vystoupení doma, ale hlavně v zahraniční.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

Jeho zpěv chytal za srdce posluchače v Itálii, Francii,
Holandsku, Německu, Španělsku, Portugalsku, Monaku, ale i Kanadě a USA. Pro nás byl však nejen tím VIP
zpěvákem, ale hlavně kamarádem a na nejednom zahraničním zájezdu i doktorem a vždy výborným parťákem,
na kterého jsme se mohli vždy obrátit.
Všechny nás zasáhla zpráva o jeho úmrtí, protože jeho
vitalita a hlavně láska k povolání lékaře Lázní Hodonín byla až do posledních dnů. Moc smutní jsme byli ze
skutečnosti, že se nemůžeme důstojně s tímto člověkem
rozloučit. Alespoň kytičkou na jeho hrobu jsme chtěli
poděkovat za všechno, co pro Konopu a pro nás i osobně udělal. Určitě ne náhodou byl MUDr. Žaroský v roce
2004 vyznamenán vedením Města Hodonína Výroční cenou města, ne nadarmo jeden z lázeňských domů
nese jeho jméno Vladimír, ne nadarmo byl při příležitosti jeho 80. narozenin zasazen v lázních památný
strom. Tolik k osobnosti MUDr. Žaroského, jinak ještě zpěváka Smíšeného pěveckého sboru Hodonín, zakladatele předvánočních výstav betlémů a slavností v Lázních Hodonín. Pane doktore, čest Vaší památce.
			

						

Komunálplac: kopeme,
vrtáme, šalujeme, betonujeme

P

o dvě léta místo zbořeného
Komunálu zde byla plocha
pro pohodlné a přehledné parkování. Od letošního září je tomu jinak. Bagry se zakously do srovnané zeminy, a tak započaly práce na
základech západního křídla nového bytového domu. Část těchto základů navazuje na jižní křídlo, které je v blízkosti Hadačového
járku, kde bylo na základě provedeného hydrogeologického průzkumu zjištěno jílové a místy
zvodnatělé podloží, takže s ohledem na stabilitu stavby bylo nutno provést pilotáž. V tomto území
bylo vyvrtáno a vybetonováno 35
pylonů o délce 6 až 11 metrů. Tyto
podzemní práce provedla specia-

Vaše Konopa z Ratíškovic

Z OBCE

lizovaná firma. Nyní se opětovně pracuje na základových pasech západního a jižního křídla. S časem Vánoc přijde i pracovní přestávka
a práce budou pokračovat tak, jak nám to dovolí počasí. 		
				
					
RŠ

Kostelní věž bez lešení
a s kamenným soklem,
fara v novém

D

vouletá obnova fasády kostelní lodi a věže spěje ke svému závěru. V letních měsících
byly firmou Plus ukončeny práce
na obnově štukových fasád. Současně s opravou omítek byly provedeny i další práce: výměna lamel
v oknech zvonice a nátěry všech
okenních konstrukcí na věži, saRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

kristii a oratoře. 7. listopadu byl
z Teplic nad Metují navezen obkladový kámen. A po Dušičkách bylo
zahájeno osazování desek z božanovského pískovce na sokl pracovníky společnosti Kamenictví
Žádník z Veselí nad Moravou. Souběžně s tím byla započata i obnova
vnějších omítek fary. I když nadále
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přetrvávají omezení počtu věřících na bohoslužbách, což se
projevuje i v množství finančních darů, tak se farnosti zatím
daří dostát svým smluvním závazkům vůči dodavatelům prací, a to i díky jejich vstřícnosti, za což farnost děkuje jak těmto
společnostem, tak i farníkům a dárcům. 			
RŠ

Na Zbrodku

K

onečně v měsíci říjnu z lokality Zbrodek zmizla velká
hromada větví a topolových kmenů, které byly letošního jara pokáceny. Od září se sem naváží nové
hromady, a to písčitohlinitý výkopek ze stavby bytového domu.
Část výkopku se opětovně naváží
zpět na stavbu k dosypání základových pasů. Zbytek zde zůstane
jako vyrovnávka dlouhodobě vytvářených nerovností, kop, hromádek a zmolí. Terén bude nově

vymodelován a srovnán tak, aby
sečení veřejné zeleně bylo možno
provést plynule.
Souběžně s koloběhem převážení a přemísťování fůr písku zde
v půli prosince proběhla výsadba
16 třešní, 12 jabloní, 8 hrušní,
4 mandloní, 3 ořešáků, 2 kaštanovníků a 2 moruší. Tato výsadba je financována Státním fondem Životního prostředí, za což
mu patří poděkování.
			
RŠ

Na kompostárně se buduje
i současně kompostuje

S

oučástí areálu sběrného dvora
odpadů je i kompostárna s garážemi a opravnou našich strojů
a vozidel. S rozrůstajícím se strojním vybavením rostou i nároky na
sklady a dílenské prostory. Proto
bylo přikročeno k rozšíření zpevněných ploch bezprostředně přiléhajících ke garážím, přičemž na
těchto plochách bude instalována
kovová přístavba, která původně
byla garáží a kolárkou u tělocvičny naší základní školy.
S podzimními pracemi na zahradách, které se staly v době covidových karantén a omezeních
pohybu oázou bezpečí před nákazou a smysluplným využitím
„volného“ času, souvisí i obrovský nárůst bioodpadu, který se
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nám nashromáždil na naší obecní kompostárně. Vše bylo ještě
umocněno i masivním přísunem
listí a větví z veřejných ploch, které pracovníci obce sesbírávají za
pomocí nové zametací a fukarové
techniky. Díky tomu, že občané
mají zájem o zpracovaný kompost, nemáme problém s odbytem. Náročnější je však zpracování
nashromážděné biomasy, neboť
dlouhodobější podzimní deštivé
počasí kompostování nepřeje. Proto stávající posády s rozpracovaným kompostem zakrýváme folií,
aby kompostovací proces proběhl
tak, jak má, a my měli připravený
kompost na jarní období.
RŠ
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Na Slavíně U Urbánka
se bagrovalo

N

e často, ale přesto se někdy prožene nad Slavínem
a Hrubým polem silný déšť s přívalem vody, která se prožene po
nově spravených vinohradnických
cestách a nedávno položeném
asfaltu a skončí ve vinohradech
u Urbánka. Po několikerých urgencích a žádostí o nápravu obec

K

přistoupila v půli prosince k tomu,
že podél spojné komunikace u Urbánka byl vyhlouben pás, který
byl následně zasypán hrubým
kamenivem, jako zasakovací drén
pro dešťový příval.
RŠ

Ratíškovice v zrcadle minulosti 2021

aždoroční pravidelností, a to
již od roku 2006, vydává obec
svůj kalendář. I letos tomu tak je.
K připravovaným oslavám výročí
880 let od první literární zmínky
o Ratíškovicích vychází kalendář
na jehož 13 listech jsou fotografie
míst, ulic a domů v naší obci v časech minulých. Tak je možné vidět zablácenou ulici Posvátnou se
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škarpami a bez asfaltu, či Slezarovu stolařskou dílu, rozvodněný
Hadačuj járek, nedávno zbořený
Komunál s kinem, rozestavěnou
Baťovku, Jezérko s nedorostlými
topoly či oficínu, kde bývalo i stanoviště PS VB a dnes je tu pekárna. Kalendář končí symbolicky zasněženou fotografií s odjíždějícím
autobusem z Hlavní zastávky. Již

tradičně je kalendář směňován
za nepotřebný elektrospotřebič
na sběrném dvoru odpadů, čímž
vedle upevňování kolektivní paměti ještě napomáháme recyklaci
surovin a chráníme tak naše životní prostředí.
Obec Ratíškovice děkuje těm,
kteří se na vyhotovení kalendáře
podíleli.			
RŠ
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Hrby na Zbrodku

N

ejenom díry a praskliny se
objevují jako houby po dešti
na našich místních komunikacích v obci. Někde vyrůstají jako
houby po dešti i hrby, obzvláště
pak při okrajích lesa, kde vozovku zvedají podrůstající kořeny, tak
jako tomu je na silnici od mostku
Hadačového járku k pekárně na
Zbrodku. Jízda je po takovém po-

vrchu nepříjemná, obzvláště pak,
vezmeme-li v potaz rychle ujíždějící plný vrchovatý vozík všeho možného odváženého na sběrný dvůr.
V měsíci říjnu pracovníci správy
a údržby silnic provedli odfrézování těchto hrbolů, což opětovně
umožní plynulou a mnohdy i mimopředpisově rychlou jízdu.
RŠ

Kaluž na Vrbkách

U

pekárny na Vrbkách vedle
vyschlého mokřadu po dešti pravidelně zela velkoformátová
podélná kaluž vzniklá vyježděním
krátkodobě parkujících kamionů
(po čas nákupu vynikajícího pečiva). Po dvakráte se správa a údržba silnic snažila zvýšením asfaltu
kaluž vymístit, avšak marně. Nyní
je řešením vyhloubení škarpy. Tu

je ještě třeba propojit s hranou vozovky, pak snad už to bude fungovat. Poznamenejme ještě, že potěšující je, že onen nedaleký mokřad
prázdnotou nezeje - po několika
suchých letech je zde opět voda.
RŠ

Slovo senátorky

T

éměř celý letošní rok s sebou
nese mnohá omezení, která se
dotýkají všech povinností i radostí
každodenního života. Všechny nás
zasáhly okolnosti kolem pandemie
COVID-19. Mnoho našich aktivit
jsme museli utlumit, jiné se zase
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naučit. Problémy se zvládnutím
pandemie nejvíc dopadají na naše
zdravotníky. Velmi si vážím jejich
práce a nasazení. Beze sporu jim
za to patří velký dík. Sama jsem
se snažila pomáhat. Sháněla jsem
roušky, ochranné štíty a zdravé potraviny. Děkuji všem, kteří
také jakkoli pomáhali, a hlavně se
chovali zodpovědně a ohleduplně
k ostatním.
Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty pokračují dál. Pro náš
region nejdůležitější kauza, ochrana zdroje pitné vody a těžba štěrkopísků u Uherského Ostrohu,
zaznamenala několik změn. Byly

podány čtyři žaloby, na základě
kterých soud zatím rozhodl o zrušení dobývacího prostoru a báňský
úřad musí celou věc znovu projednat. Soud nevzal jako účastníky
řízení všechny obce, proto byla
k Nejvyššímu správnímu soudu
podána kasační stížnost. Nebezpečí stále není zažehnáno.
Také přípravy na dálnici D55
(nynější R55) se daly do pohybu.
V září byla zahájena stavba úseku
Babice - Staré Město a v příštím
roce bude stavba pokračovat až
do Moravského Písku. Další úseky
v našem regionu budou zahájeny
2022 a později. Velmi mě potěšiRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

lo, že se městu Hodonín podařilo
úspěšně projednat stavbu lávky
u ZOO, jelikož jsme na projektu
spolupracovali. Je sice povolena
jako stavba dočasná, ale už příští rok po ní můžeme chodit nebo
jezdit na kole! Dále probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky
na Pánově. Využívám všech mož-

ných příležitostí, aby významné
stavby a problémy našeho regionu
byly řešeny a byly na ně i finance.
V hledání těchto příležitostí budu
pokračovat i v roli zastupitelky Jihomoravského kraje.
Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, pokoje a sounáležitosti.
Snad vánoční atmosféra překryje

tu, která je tu s námi celý rok. Přeji
Vám, ať prožijete tento čas v kruhu rodinném, a hlavně ve zdraví.
Věřím, že rok 2021 bude
alespoň o kapku lepší!
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Děkovná
mše svatá

D

ěkovná mše svatá se konala
v neděli 20. září.
Slavnostní mše svatá byla za
úrodu z našich zahrad, polí a vinohradů. Důstojnost slavnosti podpořila letošní dobrovolnost
krojů a krásný pěvecký doprovod
smíšeného sboru mužů a žen pod
vedením Petra Kotáska.
Jaroslava Kundratová

Advent, čas pokoje,
rozjímání…

M

ožná, že v dnešní době máme
více
příležitostí
rozjímat,
protože kulturní a společenský
život se jaksi zastavil. A možná
je i více času na trochu vlastní
bilance. Na druhou stranu je člověk
tvor společenský a mnohým z nás
společenský život chybí, zvláště
kamarádi, přátelé, se kterými se
setkáváme třeba v kulturních
a sportovních spolcích.
Začátkem koronavirové epidemie by nás nikoho nenapadlo, že
tuto situaci budeme řešit i koncem
roku, čekali jsme netrpělivě na
léto, které slibovalo rozvolnění celé
epidemie.
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Bylo tomu však jinak. I když
kulturní pořady byly i možná
s větší pečlivostí dopodrobna
připraveny, musely se zrušit.
Kultura již podruhé utichla. Víru
v probuzení jsme viděli v adventní
době, ale i toto přání nebylo
vyslyšeno. Kde je víra, je i cesta.
Nezbývá, než mít víru do nového
roku s tím, že v nastávajícím roce
se opět vrátíme do svých spolků,
mezi kamarády, přátele, kdy si
zplna hrdla zazpíváme a na starý
rok 2020 budeme jen nostalgicky
vzpomínat.
Chtěla bych všem popřát hodně
zdraví, štěstí, tolerance, hodně

kulturních pořadů a pěkných
zážitků v novém roce 2021.
Zároveň bych Vás chtěla
aspoň pozvat k jesličkám, které
jsou ve foyeru Spolkového domu
Ratíškovice. Pokud situace alespoň
trochu dovolí, můžeme se zde těšit
i na malý kulturní program.
Spolkovému domu Ratíškovice
jesličky zapůjčilo vedení Domova
Horizont z Kyjova a jsou zde
instalovány díky iniciativě paní
senátorky Aničky Hubáčkové, za
což jí patří velký dík.
Jana Koplíková
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Vážení senioři

V

letošním roce nastala podivná
situace, která nás všechny po
většinu roku posadila do křesel
našich domácností a drží nás tam
téměř do dneška.
Dovolte mně, alespoň trochu
zavzpomínat.
Zimu: ukončili jsme plesem, ale
k dalším naplánovaným akcím už
se shora uvedené situace nedošlo.
Jaro: bylo kovidové a všechny
plány jsme byli nuceni zrušit.
Léto: po uvolnění restrikcí jsme
uskutečnili alespoň jednodenní zájezdy. Pro oživení př ipomínám: V červnu jsme navštívili
bylinkové království paní Mgr.
Jarmily Podhorné a její firmu
Naděje v Brodku u Konice. Cesty na Prostějovsko jsme využili
i k návštěvě Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Podařilo se
nám uskutečnit pravidelný červnový táborák u junácké klubovny.

V červenci jsme se vydali do
Znojma, prohlédli si v ýznamné znojemské památky, ve Slupi
navštívili technickou památku
Vodní mlýn a ještě stačili nakoupit v prodejní zóně v Hatích. Pro
velký zájem se tento výlet opakoval ještě jednou v srpnu. Dva autobusové zájezdy se nám podařilo
uskutečnit také v září, a to v nejbližším okolí. Byli jsme na zámku
ve Strážnici a Uherském Ostrohu.
Cílem našeho výletu byla Blatnice
pod sv. Antonínkem. Po příjezdu
tam se nás ujala bývalá starostka
Blatničky paní Hrušková. Provedla nás šicí dílnou krojů, ukázala
místní kostel a hřbitov, vinohrady a vinařství Hruška. Zdařilý výlet jsme ukončili na poutním místě
u Sv. Antoníčka. Zrušili jsme sice
společnou dovolenou v tuzemsku
v Beskydech i zahraniční dovolenou v Turecku. Ale zato se nám

Nepřehlédnutelná

D

vaadvacet návrhů, dvaadvacet
modelů se sešlo v roce 2013
před odbornou porotou vedenou
ředitelem Národní galerie Vítem
Vlnasem. Už tehdy se vybíral návrh na postavení sochy jediné české korunované královně, rakouské arcivévodkyni Marii Terezii.
Vítězný model byl v poměru 1: 10
a měřil padesát pět centimetrů,
což znamenalo, že velká panovnice bude mít pět a půl metru velký
památník.
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Pokud si heslo Marie Terezie
zvolíte na Wikipedii, přečtete si, že
autoři jsou Jan Kovářík (sochař)
a Jan Proksa (architekt). Dva přibližně věkově stejně staří (mladí)
ratíškovičtí rodáci. Prostor, kde
měla být socha instalována, má
rozlohu jednoho fotbalového hřiště, což je asi půl hektaru, a podle
autorů by se na takovémto prostoru socha v životní velikosti ztrácela. Autoři museli vyřešit i jeden
závažný problém. Dílo totiž váží

SENIOŘI
podařilo vyjet dvakrát na kolech.
Jednou do památníku Internačního tábora v Mistříně a podruhé do
Vlastivědného muzea v Kyjově.
Podzim - všichni máme v živé
paměti, co nastalo a doposud trvá.
Všechno jsme byli nuceni zrušit.
Zbývá nám návštěva dvou předplacených představení v divadle ve
Zlíně, které se zatím odkládají.
To je ve stručnosti připomínka
činnosti nebo spíše nečinnosti našeho Klubu seniorů.
Závěrem Vám chci slíbit, že pro
rok 2021 se budeme snažit připravit program, který bude zajímavý
pro většinu našich členů, ale nebudeme riskovat.
Do nového roku přeji všem
hlavně hodně zdraví, spokojenosti, pohody a Božího požehnání.
Držme se.
Za výbor a důvěrnice
Helena Vybíralová

ÚSPĚCHY
osm tun. Místo pro sochu vybrané je nad podzemními garážemi,
krytými jen šedesáti centimetry
zeminy. Řešením bylo použití speciálního slévárenského polystyrenu pokrytém umělým kamenem.
O náklady ve výši čtyř milionů
korun se dělil magistrát hlavního
města a radnice Prahy 6 po bratrsky. Každý půlku.
Celé dílo vznikalo pět let, z toho
poslední tři roky byly velmi intenzivní. Marie Terezie (13.5.1717 RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

29.11.1780) začala vládu 20. října
1740 a na tento den bylo symbolicky naplánováno oficiální odhalení
sochy.
Dá se konstatovat, že téměř
každý takovýto počin vyvolává
řadu emocí. Chce se parafrázovat
písničku barda Jaromíra Nohavici „Hanba, hanba, sláva sláva".
Jsou takoví, co dílo chválí, i ti,
kteří je zatracují. Podle Kováříka
byla arcivévodkyně velkou vládkyní ohledně reforem v Rakousko-Uhersku v oblasti školství, soudnictví a stavebnictví. I to, že
připomíná šachovou figuru, má
podtext, protože byla významnou
hráčkou na tehdejší politické šachovnici Evropy. (Přezdívalo se

Skromné hrdinky

Z

amýšlenou tématikou letošního Setkání s minulostí měl
být odboj v Ratíškovicích v letech
1939-1945. Při přípravě podkladů jsem narazil na sedmapadesát
jmen organizovaných odbojářů.
K tomu je potřeba připočítat i některé, kteří pomáhali individuálně. Nebo si o přiznání odbojové
činnosti nezažádali. Faktem zůstává, že 85 % účastníků byli muži
a zbytek byl záležitostí té pěknější
půlky populace. Pořadatelé - MO
KDU-ČSL, obec a škola plán měli,
ovšem pandemie a nařízení vlády
rozhodly jinak.
Ratíškovický odboj byl soustředěn do dvou skupin. Na severovýchodě v Rúdníčku svým způsobem operovala ilegální odbojová
skupina KSČ Moravská Rovnost
pod ideologickým vedením obuvníka Františka Dekaře, později po
jeho zatčení krejčího Martina Frolce. Na jihovýchodě to byla Obrana národa plukovníka Balabána,
jejímž místním vedoucím byl autodopravce Prokop Slezar. Podle
seznamu "Účastníci II. národního
odboje v roce 1939-1945 v Ratíškovicích okr. Hodonín" jsou v něm
uvedeny i tyto odvážné ženy:
Františka Bělochová (nar.
1912), členka Mor. Rovnosti od
15.3.1939 - 5.5.1945, se od poloviny roku 1942 starala o uprchlé
ukrajinské komsomolce Nikolaje
Kolmočenka a Leontina Verguna.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

Mladší Nikolaj při útěku onemocněl a ona poskytovala chorému
veškerou péči. Po uzdravení na
podzim téhož roku oba odešli do
Březnice na Zlínsku. Po válce poslal Nikolaj do Ratíškovic děkovný
dopis s tím, že jeho druh válku
nepřežil.
Josefa Hrbáčková (1909), Mor.
Rovnost 1.1.1940 - 18.4.1945, spolu s manželem Václavem ubytovávali ohrožené zatčením, po nichž
pátralo gestapo. V létě roku 1942
nosila jídlo a potřebné věci seržantu Sergeji Matušovi z Ukrajiny.
Zdeňka Kotásková (1926) za
svobodna Vlčková, Mor. Rovnost
1.7.1943 - 9.5.1945, byla spojkou
na partyzánskou skupinu Vpřed
Českomoravská vysočina. Převážela potraviny, zbraně a střelivo.
Za tuto činnost obdržela diplom
Za zásluhy - službu v boji - od
Zemského úředního výboru na
Moravě Organizace vnitřního národního odboje Blaničtí rytíři.
Praha 15.5.1945.
Františka Kremlová, Dekařová (1907), Mor. Rovnost 1.1.1940
- 8.5.1945, několik dní před zatčením manžela (5. 3. 1940) přivezl do jejich domu řidič Viktor
Ondrůš z Hodonína dvě bedny,
v nichž byl kulomet, další zbraně a munice. Zásilku uschovali
u Ladislava Šťastného na půdě.
Ladislav Šťastný, který jako toho
času povozník měl koně i traktor,

jí také Tchyně Evropy). Pražský
místostarosta Jakub Stárek říká:
„Myslím si, že když se lidé začnou
zabývat historií, zjistí něco o Marii
Terezii, něco o historii Čech jako
takových, tak ta socha splní účel".
Víte, že jedno z jejích nařízení
se stále užívá? Dodnes živé dědictví Marie Terezie je každodenní zvonění na školních chodbách,
ohlašující přestávku či konec vyučování.
Poděkování patří do hlavního
města Adamovi Bardúnovi za foto.

Vašek Koplík

HISTORIE
je odvezl na určené místo. Zbraně
i kulomet byly ukryty Cyrilem Výletem v Miloticích na dole Žofie.
Tamara Michenková (1911), Mor.
Rovnost 15.3.1939 - 9.5.1945, narozená v SSSR v Nikolajevu. Tlumočnice uprchlých ukrajinských
vězňů a spolu s Josefou Hrbáčkovou nosily jídlo seržantu Sergeji
Matušovi.
Anna Pluskotová (1901), Mor.
Rovnost 1940 - 17.4.1945, spolu
s manželem Josefem v č. p. 368
ukrývali nejen osoby ohrožené zatčením, ale i půl roku cyklostyl na
množení letáků.
Anna Slezarová (1908) 1. 9.1939
- 31.12.1941, zapojena do Obrany národa plukovníka Balabána.
Starala se a ubytovávala přecházející letce a osoby přes slovenskou hranici do doby, kdy byl přechod opět možný.
Františka Kotásková (1888)
maminka parašutisty Jaroslava
Kotáska. Byla jako rukojmí vězněna v internačním táboře ve Svatobořicích 1.7.1944 - 19.4.1945.
K ateř i na Spasiu ková spolu
s manželem polské národnosti Nikolajem ukrývali dva týdny mladé
Poláky uprchlé z koncentračního
tábora.
Žofie Příkaská (č.p. 289). Spolu
s manželem Františkem déle jak
čtvrt roku ukrývali před gestapem funkcionáře Františka Nováka z Kladenska. Ten jako vedoucí
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delegace OV ČSPB v Kladně přijel 22. září roku 1977 do Ratíškovic. Svoje dobrodince už nezastihl živé. Ve
škole přivítala tuto delegaci žákyně Jana Benovičová, dcerka dcery Josefy kyticí růží, jako dar od našich
dětí.
Vašek Koplík

ODBOJÁŘI OBRANY NÁRODA ANNA SLEZAROVÁ
ROZ. ŽIŠKOVÁ A PROKOP SLEZAR

MANŽELÉ FRANTIŠKA A ANTONÍN BĚLOCHOVI
(MOR. ROVNOST) S UKRAJINSKÝMI UPRCHLÍKY

Ratiškovské reklamy
a inzeráty

H

ned na samém začátku se musím přiznat, že nemám ráda
současné, někdy až otravné a vlezlé, reklamy. Na schránce máme už
víc jak 20 let nápis, že nechceme
letáky, v počítači je mám zablokované, internetová televize už nám
je umožňuje „přeskočit“, v rádiu se
je snažím nevnímat.
Nejznámější československ ý
podnikatel Tomáš Baťa kdysi prohlásil, že „ani zlaté hodinky neprodáte za 1 K, máte-li je v kapse
a neřeknete-li to lidem.“ Mám ráda
staré reklamy a líbí se mi, protože ze současného úhlu pohledu
působí až naivně a roztomile. Reklama tu byla asi od samého počátku řemesla. Nejdříve to byla jenom deska či lavice s vystavenými
výrobky před dílnou, pak vývěsní
štít a výloha. Později možná obecní bubeník a poté s vynálezem
tisku i reklama novinová a časopisecká. Její definice je uvedena i v „Illustrované encyklopaedii
obecných vědomostí“ Ottova slovníku naučného z roku 1904. Autor
uvádí, že reklama je „veřejné vychvalování předmětů obchodních,
uměleckých a p.[odobně] jež se
děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolavači, nosiči závěští
atd., zvl.[áště]pak časopisy. Annonce [veřejné oznámení] prostě
věc oznámí, snaží se ji od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obeStrana 12

censtva přiblížiti.“ Stávalo se tak
nadpisy „nápadnými, tajemnými,
zvědavost budícími, tím, že nešetří
se místem, stereotypním opětováním, verši, zvl.[áště] pak obrázky.“
Reklama se někdy také „děje tím
způsobem, že list sám nebo (domněle) třetí osoba věc doporoučí. ..
Značí i obyčejné inseráty, otištěné
na místě význačném za zvýšený
poplatek. V nejnovějších dobách
povšimlo si reklamy i umění (srv.
[srovnej]P l a k á t).“ Inzeráty pak
mají už v roce 1897 „ve veřejném
životě obzvláště pro obchodníky
a živnostníky velikou důležitost:
jimi nabízejí a hledají se prodeje,
koupě i nájmy, služby a práce, nálezy a ztráty, ba i sňatky aj. Pro
noviny pak jsou vydatným pramenem příjmů, bez kterých by mnohé
denní listy ani neobstály.“
Při listování starými novinami
a časopisy najdete sem tam i některé týkající se naší obce. Snad
nejstarší inzerát byl otištěn 8. 9.
1874 v brněnském měsíčníku Moravská Orlice a ve stejném znění
v regionálních katolických novinách Našinec. V současnosti se
staví v místě starého „obecáku
a komunálu“ nové byty a tento inzerát s nimi má přímou souvislost,
protože se jedná o jejich „prapředchůdce“. Dozvíme se, že „O b e c
R a t i š k o v i c e okres Hodonínský prodá na základě usne-

šení obecního výboru a povolení
vysokého zemského výboru svůj
nově vystavený hostinec za cenu
10.000 zl. z volné ruky. Hostinec
ten pozůstává z jedné prostorné
nalévárny , 4 světnic, 1 krámu (pro
obchod), 1 kuchyně, komory, jatky,
sklepu, ledovny, šopy, 2 maštal pro
16 koní, dvora a zahrady na výměře asi 900 □ sáh. Vše jest z tvrdého
materialu postavené a taškami pokryté. Obec Ratiškovice jest od železné dráhy a od stanice Rohatec
půl hodiny vzdálená. V Ratiškovicích, 29./8. 1874. Jan Zemánek,
představený.“ Zajímavé je i to, že
tyto noviny vycházely od r. 1869,
ještě po II. sv. válce je vydávala Čs.
strana lidová pod názvem Osvobozený našinec a vzhledem k jejich
silně protikomunistickému zaměření byly krátce po únorovém převratu zakázány.
O dvacet let později, ve středu
3. 6. 1895, otiskla Moravská Orlice
zprávu o nové ratíškovické poště:
„N o v ý p o š t o v s k ý ú ř a d.
Dnem 16. března t.r. zřídí se v obci R a t i š k o v i c í c h (okresní hejtmanství hodonínské) samostatný c. k.
poštovní úřad, který se zabývati
bude službou pošty listovní, jízdní
a poštovní spořitelny. Nový tento
poštovní úřad obdrží spojení s c. k.
poštovním úřadem v Rohatci pěší
poštou jednou denně vypravovanou. Doručovací okres poštovního
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

úřadu v Ratiškovicích tvoří obec
Ratiškovice, patřící až dosud ku
doručovacímu okresu poštovního úřadu v Hodoníně.“ K tomuto
musím dodat, že podle zápisu ve
farní kronice z roku 1867 „kromě
domů v Ratiškovicích se vynalézajících patří k fáře Ratiškovské jenom pouze obydlí myslivce asi ¼
hodiny od Ratíškovic k Hodonínu“
vzdálené a ještě v r. 1924 je v adresáři okresního města ratíškovický hajný s manželkou uveden pod
heslem „Kögel A., lesní (Alžb.[ěta]),
Měšťanská 126“.
Některé inzeráty byly pouze
oznamovací. Například 25. 1. 1908
otiskly Brněnské noviny „ROZEJITÍ SE SPOLKU. ´Včelařský spolek pro Ratiškovice a okolí ´se
dle usnešení valné schůze dne 26.
prosince 1907 odbývané, následkem nedostatku členů dobrovolně
rozešel. R a t i š k o v i c e, 19. ledna 1908.“ Oznámení zadal k tisku
“Fr. Mlčoch, nadučitel v Ratiškovicích u Rohatce“ a k jeho poutavosti
přispíval ozdobný rámeček.
Inzeráty byly také děkovné. Jeden z nich byl po ukončení I. světové války otištěn roku 1919 ve
Slovácku. V něm „Anna Přibylová,
Rozina Bělochová, vdovy po hajných a jejich pozůstalé dítky v Ratiškovicích vzdávají nejsrdečnější
dík za udělenou podporu, která jim
byla z čistého výtěžku z plesu po
25 K udělena. Vyslovujeme ještě
jednou nejsrdečnější díky pořadatelstvu.“ Anna Přibylová byla vdovou po Michaelu Přibylovi, který
padl v roce 1917 u Ravue. Ve válce padl i jeho syn František a zůstalo po něm pět dětí. František
Běloch zemřel 24. 6. 1916 v polní
nemocnici v Gorjansku, jeho žena
se musela postarat o čtyři děti.
V tom samém roce, tedy 1919,
byla ve Slovácku otištěna i jednoduchá reklama na „S l o v á c k é v y š í v á n í , ruční práce“
které „obdržíte u Cecilie Vašíčkové,
Ratiškovice u Hodonína“.
V současné době se na obecní
nástěnce či na e-stránkách obce
podle zákona vyvěšují úřední dokumenty, dříve pak sloužily inzeráty a reklamy také k tomuto
účelu. Například ve středu 7. ledna 1920 otiskly ve svém úředním
listu Brněnské noviny inzerát na
„Dražby – Lizitacionen“. Zajímavé je, že i když už zprávy v době
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československé republiky byly tištěny česky, titulky těchto novin
byly stále psány také německým
kurentem. Podle této zprávy „Dne
14. února 1920 o 9. dopolední konána bude u tohoto soudu dražba
této nemovitosti: Stav. pl.[ocha]
č. 306 s domkem č. 335 a zahradou p. č. 1620/2 ve vložce č. 870
pozemkové knihy Ratiškovice. Odhadní cena obnáší 2000 K, nejnižší podání 1000 K. Práva, která by
nedopouštěla této dražby, buďtež nejpozději při položeném roku
dražebním před počátkem dražby
u soudu ohlašena, jinak by ke škodě bezelstného vydražitele vzhledem k nemovitosti samé již nemohla k platnosti přivedena býti.
Ohledně dalšího poukazuje se na
dražební edikt vyvěšený na úřední
tabuli tohoto soudu. Okresní soud
v Hodoníně, odd. II., 18. prosince
1919.“
Reklamy byly hlavně na nové
výrobky a produkty, mezi které se řadily mimo jiné i vynálezy
a patenty. Jedním z výrobců byla
v roce 1929 také „Specielní tovární výroba veškerých strojů pekařských Frant. Stejskal, Brno“, která
„Vyrábí, dodává a staví rychle, levněji než všude jinde: pece obyčejné,
roštové, kanálové, úsporné ← PATENT IVAN → s topením bezdýmným…“ I když firma nebyla místní,
vyráběla podle patentu na pekařskou pec ratíškovického pekaře
Josefa Ivana a vynález se týkal
„etážové pece, kde pouze jedním
topeništěm vytápí se pec spodní
i horní... Až dosud užívané pece
tohoto druhu mají tu nevýhodu, že
opatřeny jsouce různými kanály
a průlomy, nedají se řádně čistiti,
jsou nákladné a možno je vytápěti
pouze uhlím. Pec podle vynálezu
dá se oproti těmto dosud známým
pecím vytápěti buď uhlím, dřívím
nebo olejem, při čemž veškeré teplo se řádně zužitkuje.“ O tom, že
pekař a obchodník Ivan byl také
dobrým technikem, svědčí i to, že
patent byl potvrzen v roce 1929
a poté v letech 1934 a 1937 doplněn a vylepšen. Už v roce 1929 se
ve Svazových pekařských listech
objevila doporučující reklama.
Podle ní „do pece staré vsadil jsem
21 větších bochníků chleba, jedno
topení stálo mě tehdy 5.60 Kč; do
pece Ivánky vsadím 29 bochníků
chleba o téže velikosti a jedno to-

pení stojí mě nyní 4.30 Kč… Dříve
pekl jsem (na peci staré) osmkrát za
24 hodin, nyní peku na peci Ivánce osmkrát za 14 hodin, a to značí, že si uspořím denně 10 (deset!)
hodin práce… Zajímal-li by se kdo
o pec Ivánku a nechtěl-li tomu, co
tu píši, věřit, prosím, pošlete ho ke
mně, kdykoliv: nechť se přesvědčí
na vlastní oči o tom, co v ní spálím a co vypeku… Nechci Vám tím,
co zde píši, lichotit; je vše, do posledního puntíku, čirou pravdou.“
„Kolegiální pozdrav“ do Ratíškovic
zasílal v té době pekařský mistr
z Jezernice u Lipníka nad Bečvou.
Soukromník měl menší reklamu, velký podnik měl finance na
velkou propagaci. V meziválečných letech mezi ně patřila firma
Baťa, která tiskla celostránkové reklamy. Například v týdeníku Zlín ze dne 13. 11. 1936 velký
nápis „Co do kamen?“ doplnila
šesti fotografiemi z ratíškovického dolu Tomáš a propagací našeho lignitu. Podle ní je topení jednou z největších položek rozpočtu
každé domácnosti a „proto než se
rozhodnete pro koupi paliva – proveďte si sami kalkulaci, podle jejíhož výsledku potom volte palivo.
Tato kalkulace vám ukáže, že při
topení levným hnědým uhlím – lignitem z dolu Tomáš v Ratíškovicích
ušetříte na otopu až 50%. Sušený ratíškovický lignit má vysokou
výhřevnost a jest jím možno topiti
při správném naregulování přívodu vzduchu velmi dobře a účinně
v k a ž d ý c h k a m n e c h“ Popisuje zdejší důl jako nejmodernější
v Evropě, „vyzbrojený dokonalým
technickým zařízením jak na dolování, tak na úpravu uhlí,… s dokonalou organisací práce… a hlavně
dodržováním hlavní baťovské zásady - služby veřejnosti.“ V posledním odstavci rozsáhlé propagační reklamy nabádá firma
zákazníka: „Rozhodněte se proto
pro topivo po zralé úvaze. Spočítáte-li si všechny výhody, rozhodnete se jistě pro lignit z dolu Tomáš
v Ratiškovicích, jímž budete topit
dobře a levně. Úspora 50% vydání
stojí za to, abyste ve své domácnosti, podniku či továrně zavedl topení levným lignitem. TOPTE LIGNITEM!“
Stejně jako v současnosti, byla
i v začátcích moderní doby reklama v kině. Tak tomu bylo krátce
Strana 13

i v Ratíškovicích, kdy v předválečných letech před promítáním
filmu uviděli diváci obrazem doplněný slogan „Dobrá obuv, dobrá
věc - Franta Dekař mistr švec,
odborná dílna a rychlosprávkárna v Ratiškovicích.“ Nade dveřmi domu čp. 153 a poté na domě
čp. 159 v ulici Řádky visela tabule s nápisem „František Dekař
– výroba, správkárna, prodejna
obuvi“.
Tak jako máme dnes různé reklamy na fasádách domů, byla
v meziválečných letech na zdech
v obci propagována nápisy hlavně
prostějovská oděvní firma „Nehera šije šaty dobře“. Podle dochovaných fotografií byla na domě
v ul. Vítězná u kostela, na štítě
domu čp. 411 v ul. Za Mlýnem
a u Šticů v místech dnešního parku u obecního úřadu. Reklamou
firmy „Látky Špranecký“ byl
popsán také celý štít domu Meto-

děje Koplíka na rohu ul. Dědina
naproti kostela. Svoji obuv za Kč
79,- „pro pohodlí a užitek“ propagovala na zdech ratíškovických
domů svými plakáty firma Baťa.
Reklama na celou štítovou zeď
upoutávala zákazníky na domě
Kotásků (Obrodů) v ul. Vítězná,
přímo naproti pak velkým nápisem lákala nakupující „výroba
keramiky“ Karla Němce.
Svoji propagaci měla na svých
vozidlech také koncesionářská
autobusová doprava Prokopa Slezara, která „NA ŠKOLNÍ VÝLETY,
SPORT, ZÁJEZDY i do CIZINY
Vás DOPRAVÍ LEVNĚ A BEZPEČNĚ“.
V meziválečných letech vycházely časopisy „Zlín“ a „Průkopník
úspěšného podnikání“, k jejichž
článkům se připojovala řada podniků se svými reklamami. Své
inzerenty oslovovaly s nabídkou
samy redakce. Byla mezi nimi

i ratíškovická kovářská firma
v ul. Řádky. „Bratři Hnilicové →
strojní kovářství a výroba potahových vozů na pneu →R A T I ŠK O V I C E telefon 5“ vyráběli
jako první v okolí vlečky, žebřiňáky a platonové vozy s gumovým
oráfováním. Na rozdíl od obručí je
za jízdy „přilnavost k zemi úplná“,
a zákazník „ani nemusí daleko –
váš kovář vám udělá vůz na gumách“ s výkyvnými osami. Podle
jednoho z dochovaných reklamních plakátů „Starý kovář vypráví:
Vůz na gumách, novodobý zázrak.
Za krátkou dobu uvidíš! V každé
kovárně bude veselo. Bratři Hnilicové dělají vozy na gumách dobře
a levně.“ Proto doteď, když se řekne reklamní slogan, vytane mi na
mysli ratíškovické heslo: „Vůz na
gumách zn. =BH= dobře běhá!“
Irena Bařinová

Veršovánka o Židovském uzlu
Škoda, že u Serafínú neodchýlili vrátka
istě tam stařenka v kotli trnky míšaly
oni na podzim ani nespávaly
ani dyž vězdičky vycházaly ani dyž zhášaly.
Gde sa vytratíl ten kúsek dědiny
a s ním sa poděly aj naše mladé roky
tenkrát sa eště k Růžičkom chodívalo - na taroky.
U Edynú krámeček jak dlaň
u Litochlebů (1) sa divadlo hrávalo
A u tetky Kače (2) za pětinku cukrové
a Štěpán Šnajdrúj (3) hodinky spravovál
Ke Kašubom (4) galáni za děvčatama chodívali
a tetky sa u starých Hadačú (5)
na orkof aspoň podívaly.
A tetka Bětka (6) - tá měly okénečka keré
pokrýl šnuptychlem
ani nevím esli u nich bylo poznat
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gdy rožl a gdy zhasl deň.
K Bouchalom (7) - chleba omeldovat
a pantáta řekli kdy budú sázat do pece
a to už děcka - tetky tam vozívaly tragače
každý vézl tři - štyři pecénky
ale nedostižné pro nás byly rohlíky a pleténky.
V Hadačovém Járku (8) měl svého času
sídlo hastrman
gdo šél tam tady o púl noci
teho na kúsky roztrhál.
Esli to byl starý mládenec
lebo neměél radosť ze života
možná, že Járek vyschl
ani kapka mu nekapkala ze šosa¨

Ale teka Sidónka si na něm postihly
zešvácaly ho trháčkama od popelky
Hastrman sa napajedíl
a odstěhoval sa do Jezérka na Padělky.
O každém domku byl by román
jak tetka Anéša ze strýcem Martinem
kopeček hnoja vézli na hnojnicách
a při kravkách svorně cupitali.(8)
U Holečkú (9) zbylo enom sutisko
protože oni vyhořali
U Hrbáčkú (11) jídlo aj partyzánom vařili
nigdo o tem ani nevěděél až po vojně sa lidé divili.
Strýc Palko měli Marku Klimešovu za ženu
domeček (12) měli malovaný, snáď jak dlaň byl maličký
ale jím to stačilo neměli chlapca ani děvčičky.
Marie Koplíková asi 1997 (setkání rovníků)

Mapku a číslování doplnil Vašek Koplík

MYKOLOGIE

Mykonovinky

A

si před rokem se v elektronické podobě objevila v České
kotlině informace, že se u protinožců nalezla nebezpečná houba,
známá doposud jen z Japonska
a Koreje. Patří do rodu kyjovenka, tvarem i barvou připomínající zkamenělý plamen a pokud se
upraví ke konzumaci, je téměř jisté, že to strávník nepřežije. Navíc
se vyznačuje tím, že stačí dotek
s lidskou pokožkou a jed se do
organizmu dostane i takovouto
cestou. Způsobuje slézání kůže
a vypadávání vlasů. Má také vliv
na lidský mozek, který se může
začít zmenšovat. Takže se jedná
o houbu mimořádně nebezpečnou
a v TOP desíti druzích jí odborníci
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přisuzují šesté místo. Její vlastnosti vystihuje i název "jedovatý
hořící korál". Je docela možné, že
v Austrálii fruktifikuje možná staletí i víc, protože je to světadíl mykologicky neprobádaný.
Houba tvarem i barvou připomíná housenici čínskou, rostoucí
v nadmořských výškách nad 3 000
metrů v Tibetu, Nepálu a Bhutanu, nazývanou jako „Himalájská

viagra". V našich luzích a hájích
roste z larev a kukel motýlů velmi
podobná housenice červená.
Další
informace
se
váží
k 15. říjnu a USA. Jak mne 19.
října 2020 informovalo Americké
kulturní centrum v Praze, v tento den se v největším severoamerickém státě připomíná Národní
den hub. Cituji: Ve Spojených státech je tento den jedním z největších dnů pro všechny z nás, kteří
obdivují houby a mají rádi houby
k jídlu. Konají se různé přednášky
ohledně významu hub v přírodě
a jejich využití v kuchyni.
Přitom se propaguje jejich přínos lidskému organizmu, ať už
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dodáním vitamínů (B a C), stopových prvků (draslík, fosfor, vápník, sodík a zinek) a aplikací jako
léku. V tento den se také pořádají
večírky, na nichž hostitelé podávají jídla z hub. Takže určitá inspirace pro místní mykologický
kroužek, pokud covid a vláda nerozhodnou jinak.
Když jsem si ověřoval tyto informace, narazil jsem na Ottův

slovník naučný z roku 1893, kde
je úplně protichůdný údaj. Na haličské Malorusi se dodržuje dávná
tradice, že 14. září, což je svátek
Povýšení svatého Kříže (Čestnyj
krest neboli na Zdviha), se nekonzumují plodiny připomínající
kříž. Okurky, houby a ovoce, které má semeníky ve tvaru kříže. Na
Čestnyj krest odletují ptáci, jest
obecné sněmování hadův. Sbírá se

kalina proti kašli a konopí nemá
v tento den ve vodě mokvati. Autorem tohoto hesla ve slovníku je
František Řehoř český etnograf na
Haliči a Bukovině.

Václav Koplík,
prezident Mykologického
kroužku

Dúbrava XXXVI
Mykologické a houbařské osobnosti

D

úbrava svou polohou i rozlehlostí lákala také houbařské
odborníky. Počátkem 20. století
to byl prof. Jan Macků, o čemž
svědčí zprávy i záznamy v muzejních sbírkách. Třicátá léta jsou
ve znamení sběru
a bádání rohateckého
železničáře
Spytihněva Krejčího. Ten se proslavil
nálezem střechanu
bedlovitého u hájenky v Roztrhánkách a na katastru obce Ratíškovic
s názvem Židoviny
v roce 1936.
Ji ho z áp ad n í č á st D úbr av y
u Čejkovic zase zviditelnil znalec
vína a hub páter Václav Skalník
nálezem rubínovce rubínového
(hřib rubínový). Ten byl v Československu poprvé objeven v lese na
Kapánsku u Čejkovic Janem Macků a Václavem Skalníkem v roce
1950. Často také hostil významné
evropské mykology při výzkumu
„barevných" teplomilných hřibů.
Díky topografii - uvádění lokality výskytu vyobrazeného druhu
v atlase víme, že z nedalekého Brodského na Slovensku
(Záhorí) zkoumal výskyt hub
v Dúbravě i Aurel Dermek.
Z brněnských mykologů dělal průzkumy Ing. Karel Kříž
a spolu s ním i Alois Vágner.
Ten se nesmazatelně zapsal
do určování a růstu hub díky
více jak třicetiletému určování exponátů na ratíškovických
a pak i dubňanských výstavách hub a také vycházkám,
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které jim předcházely. Namátkou
jmenuju názvy těch nejvzácnějších nálezů: např. ryzec lilákový,
podloubník siný, běločechratku
trojbarvou a hřib sírový. U této
houby měli ratíškovičtí mimořádné štěstí, protože
zatím jediný předchozí nález v České republice určoval právě on.
Ovšem jakousi
prioritu určování
na prvních ratíškovických výstavách
má paní Květoslava Koncerová, jež
vedla
brněnskou
mykologickou poradnu počas nemoci Ing. Karla Kříže. A ona právě
správně identifikovala battarovku
Stevenovu, houbu, která je druhohorním pouštním reliktem.
Nesmazatelná je i mykologická
stopa RNDr. Vladimíra Antonína.
Jeho vůbec první samostatně určený druh je suchohřib meruňkový forma žlutavá. O dalším neméně zajímavém druhu se zmiňuje
Dr. Václav Hlaváček, a to o suchohřibu broskvovém.

Díky pořadatelství Jarního setkání českých, moravských a slovenských mykologů se nálezy
vzácných druhů dostaly do povědomí širšího spektra českých mykologů a zájmu studovat a upřesňovat nálezy některých druhů.
Jeden je obz vlášť zajímav ý.
V mnoha atlasech je uváděna muchomůrka jarní, ale teprve na 3.
jarním setkání se podařilo několik
plodnic této prudce jedovaté muchomůrky zdokumentovat. Díky
tomu je uváděna i v novějších atlasech, kde v zájmu určité anonymity je uváděna jen jižní Morava
nebo okolí Ratíškovic.
Ze slovenských mykologů jmenujme alespoň Ladislava Hagaru,
Pavola Škublu, Jána Červenku,
Jána Sanda a Rudolfa Cáfala. Ostravská mykoložka Helena Deckerová našla v Roztrhánkách jako
prvonález pro ČR šindelovník nejkrásnější. Velmi častým hostem
je i Jiří Polčák a Yvona Janotová.
Složení jedů muchomůrky jarní
studoval a na místě sbíral i Jan
Borovička. O hřibovité se na místě
fruktifikace (růstu) zajímal jeden
z našich nejlepších odborníků na
rod hřibovité Josef Šutara.
Z domácích (členů Mykologického kroužku v Ratíškovicích) jmenuji alespoň mykofotografa Ladislava Špetu,
Marka Kotačku a Romana
Maňáka, který výskyt hub
v některých částech Dúbravy
nejen monitoruje a dokladuje, ale díky němu sem zavítal
i Jürgen Schreier německý
mykolog evropského formátu
na monitorování hřibu sírovéRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

ho. V Dúbravě Roman nalezl i Pluteus izurun, štítovku, která doposud nemá české pojmenování,
a mnohokrčku dírkovanou, která
roste jen v nejteplejších oblastech.
Spolupracuje i s botanikem J.W.
Jongepierem, pravidelným účastníkem tradičních houbových výstav. (Na obrázku).

ŠKOLSTVÍ

K

oncem října se obě mateřské
školy s nejstaršími dětmi vydaly „Po stopách vody“. Cílem bylo
seznámit děti s tím, jak se dostane
voda až k nám „do sklenice“, tedy
jak se voda postupně upravuje,
než ji můžeme pít. Dalším úkolem
bylo zapátrat, co se děje s vodou,

V roce 2014 poctily ratíškovickou výstavu hub nejvýznamnější
mykoložka z Thajska profesorka
Uthaiwan Sangwait a dr. Tharrat Tharnrat Kaewgrajan z univerzity v Bangoku. Obě dámy společně s rakouským mykologem Dr.
Thomasem Cechem přijely studovat houby Dúbravy v doprovodu děkana Lesnické a dřevařské

fakulty profesora Dr. Ing. Libora
Jankovského.
Jako perličku uvedu, že na houby do Dúbravy přijeli i nadšenci
z Japonska a s nimi i renomovaná
fotografka Yoschimi Yokoyama.
Jejich přáním bylo, samy si houby v lese najít a pak kuchyňsky
upravit.
Vašek Koplík

Ti nejmenší na stopě vody
než se vrátí zpět do přírody.
Toto téma se může zdát někomu
buď příliš náročné nebo málo zajímavé pro děti předškolního věku.
Můžeme potvrdit, že opak je pravdou. Nejen, že děti povídání o vodě
zaujalo a zajímalo, ale hlavně se
hodně dozvěděly o důležitosti

ochrany vody a také získaly povědomí, jak o vodu pečovat.
Nejzajímavější byla pro děti exkurze do úpravny vod ve Bzenci
(děti viděly obří vrtáky, s nimiž
se vrtají studny) a návštěva čističky vod u nás v Ratíškovicích.
Na obou těchto exkurzích se děti
seznamovaly s procesem čištění
a úpravy vody. Po celou dobu nás
doprovázela paní Ing. Bc. Anička
Hubáčková, která byla i naší průvodkyní a které děkujeme za zprostředkování těchto exkurzí.
A protože to děti opravdu bavilo, víme, že jsme v nich zanechali základ důležitý pro další rozvoj
jejich ekologického cítění, vnímání
přírody a pochopení důležitosti její
ochrany.
Zdeňka Šebková,
vedoucí učitelka

N

a základě hlasování odborné
poroty naše školka U Jezérka
získala 3. místo ve výtvarné soutěži “PEZ Sportujeme rádi”.
Gratulujeme!

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020
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Mikuláši, Mikuláši

T

ak jako každý rok, i letos
k nám do školky zavítal Mikuláš. Dost možná potkal po cestě
svatého Martina, protože přišel
i s parádní sněhovou nadílkou.
Někdo zkoušel stavět sněhuláky,
další se vrhli do koulovací bitvy a někteří, i přes rozmlouvání
paní učitelek, museli sníh prostě
ochutnat. To se nám pak krásně
odpočívalo - vymrzlí, po dobrém
obědě a v teplých peřinkách. Ale
zpátky k Mikuláši… Přišel samozřejmě i s čertem, andělem a Knihou hříchů - všechno ten Mikuláš věděl, kdo moc nejí, komu se
nechce oblékat, ale také kdo je
hodný a pomáhá. S některými si
domluvil malé polepšení do příští-

ho rok u. Po
písničce už čekal na každého
velk ý ba líček
dobrot - tímto
d ě k uj e m e z a
loupákové čerty. Pak jsme se
s M i k u l á šem
rozloučili a teď
nezbývá než čekat, jestli se pod
naším školkovým stromečkem objeví nějaké dárečky.
Letošní rok se pomalu blíží ke
konci a byl v mnoha ohledech jiný
- mrzí nás ty spousty naplánovaných akcí a výletů, které se nakonec nemohly uskutečnit. Proto
bych nám do nového roku přála,

aby se mateřská škola už nemusela uzavírat a aby nám vycházely všechny naše plány - ať už
divadla, výlety, táboráky, tvořivá
odpoledne s rodiči a další. Všem
ostatním přejeme hlavně spoustu
zdraví, pohody, klidu a ty nejkouzelnější Vánoce.
Jaroslava Jurová

Co děláme ve Sluníčku

P

rvní měsíc nového školního
roku, kdy se děti seznamovaly s novými kamarády, utekl jako
voda a byl tu říjen, čas podzimu,
který si letos pohrál s nádhernými barvami. Děti ze Sluníčka
si mohly tvořit z přírodnin, které jsme si společně nasbírali při
vycházce. Tento měsíc byl
pro děti spojený s přírodou
a zdravím. Pozorovali jsme
změny počasí a zbarvování
listí, a také děti pomáhaly
při hrabání na školní zahradě. V rámci zdraví jsme si
povídali o ovoci a zelenině,
proč je důležité je jíst, kde
roste a jak se sklízí. Ovoce
i zeleninu jsme taky společně ochutnávali. Třída Ježečků dokonce upekla výborný
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ovocný koláč, na kterém si všichni
moc pochutnali. V rámci projektu
Recyklohraní se třída předškoláků vydala do nedalekého Bzence
na exkurzi do úpravny vody a do
čističky odpadních vod v Ratíškovicích. Za organizaci a možnost
exkurze děkujeme paní senátorce

Ing. Bc. Anně Hubáčkové.
Ani jsme se nenadáli a přišel listopad. Počasí nám přálo, a proto
si třída Krtečků a Zajíčků mohla
na školní zahradě pouštět dráčky
a užít si společně spoustu legrace.
Ve třídě jsme si povídali o tvarech,
malovali a taky stihli oslavit narozeniny podzimních dětí. Ale
bohužel, ne vždy je všechno
růžové, a ani naší sluníčkové školičce se nevyhnul koronavirus, a proto musela
být na týden uzavřena. Po
týdnu jsme se všichni natěšení vrátili mezi své kamarády. Ale jak už to tak bývá, na
dlouho jsme se ve školce neohřáli a s příchodem adventu musela být Mateřská škola Sluníčko znovu uzavřena.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

A protože si děti nemohly letos užít Mikuláše společně ve školce, rozhodl se, že i tak školku navštíví. Dětem
přinesl adventní kalendáře, a dokonce i vánoční stromeček (za který, tak jako v loňském roce, děkujeme
rodičům od Viktorky Valentové), který si děti společně ozdobí, až se znovu školička otevře.
Ing. Petra Pešová, učitelka MŠ Sluníčko

3. ročník příměstského tábora
Ratíškovice … aneb tábor
v době COVID – 19

L

etos jsem již potřetí měla možnost společně s Obcí Ratíškovice a senátorkou Aničkou Hubáčkovou organizovat příměstský
tábor. Přiznám se, tábor jsem
měla v myšlenkách naplánovaný
už od ukončení 2. ročníku. V únoru 2020 jsem na urgenci rodičů

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

vyvěsila leták a to, co nastalo po
zveřejnění a vyvěšení… lavina.
Obrovskou radostí bylo, že tábor,
který organizuji, byl zcela plný za
pouhých 24 hodin.
V porovnaní s minulým rokem
jsme kapacitu tábora navýšili, tzn.
že letos náš tábor absolvovalo 100

dětí z Ratíškovic a okolí (abych
nezapomněla na děti, které tráví
prázdniny u babiček a dědečků).
V čase, kdy rodiče přihlašovali děti na tábor, nikdo netušil, co
brzy nastane. Jako první nastala překážka s místem pro zázemí
tábora. Jelikož se MŠ U Jezérka
rekonstruovala, naše základna
tam být nemohla. S pomocí Aničky Hubáčkové a Aničky Gajdíkové
jsme obcházeli a sháněli prostory,
dá se říct po celých Ratíškovicích.
Zvažovali jsme Junáckou klubovnu, Orlovnu, bývalou jídelnu Zera
Ratíškovice, kterou nám v dobré vůli chtěl zapůjčit p. Rektořík.
Ani jeden z prostorů nesplňoval
bezpečnostní požadavky. Posledním krokem byla oficiální žádost
o třídu v MŠ Sluníčko podaná
na OÚ. Popravdě jsem v té chvíli
zvažovala oslovení vesnic v okolí
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a tábor bych musela organizovat jinde. Obecní rada
nám prostor v MŠ Sluníčko
schválila…hurááá, máme
prostory pro základnu!
Druhou překážkou byl
COVID – 19. Mohla jsem
přemýšlet, plánovat… ale
realizace tábora se odvíjela od situace v republice.
V květnu jsem nevěděla
a popravdě zvažovala, zdali tábor organizovat nebo
ne.Jakmile se situace začala
zlepšovat, oslovila jsem sponzory. Byla jsem si vědomá faktu, že
hodně firem se skrz COVID – 19
ocitlo v krizi, a tak jsem nevěděla,
jakou podporu mohu od sponzorů očekávat. S pomocí největších
sponzorů, a to firmy Gama Ocel
(naše táborové oblečení), MND, p.
Svobodovi a p. Rössové, byl tábor
výjimečný a pestrý.
Letošní ročník se odvíjel ve
znamení ČERVENÉ. Musím říct,
že naše koordinátorky Veronika,
Magdalénka a Anička letos pracovaly velice zodpovědně a bezpečně. Tím nechci říct, že minulý rok
tomu tak nebylo, no skrz opatření v celé republice byl jejich přístup o to víc zodpovědný a navíc
mají za dva předchozí ročníky už
více zkušeností. Přispívaly nápady, vyráběly kostýmy, nacvičovaly
scénky… Jsem vděčná, že mám
kolem sebe lidi, kteří mají moji
důvěru a společně se na všem domluvíme.
Letos jsme dětem chtěli ukázat
a nechat prožít to, co je v životě
důležité. Hned první den tábora
byl den kamarádství a jeho cílem
bylo vzájemně si pomáhat a najít si
zcela nového kamaráda. A co bylo
na 1. dnu nejlepší? Vidět přes 50
dětí, které se k sobě chovají tak,
jak bychom se měli chovat všichni
navzájem.
Druhý den byl dnem záchrany
a vzájemné pomoci. Magdalénka,
Anička a Verunka dětem ukázaly, jak může být oheň nebezpečný
a jak přistupovat k záchraně. Právě v den vzájemné pomoci se stalo
něco, čemu se říká pomoc a ochota. Každým rokem v úterý máme
kurz plavání v hodonínských lázních. V ten den se do lázní přesouváme meziměstskou dopravou. Pokud se autobusem přesouvá větší
skupina, musí se podat oficiální
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žádost. Samozřejmě jsem žádost
podala a obratem dostala potvrzení. V úterý ráno před odjezdem
mi zazvonil telefon a dispečer mi
oznámil, že máme přidělený posilový spoj jenom pro náš tábor.
Posilový spoj nás odvezl do lázní,
po obědě od lázní k hasičům a od
hasičů do školky. Doteď nevím,
komu mám být za takový zázrak
vděčná. Součástí druhého dne byl
kurz plavání a návštěva Hasičské
stanice v Hodoníně. Vřelé přijetí a pozornost celého hasičského
sboru je každým rokem obdivuhodná. Děti mají možnost zkusit hasičskou výstroj, hasičskou
techniku, prohlédnout si hasičské
auta a stříkat vodu z proudnice.
Děkuji celému Hasičskému sboru
v Hodoníně za to, co pro náš tábor
dělají.
Třetí den byl dnem dobrodružství. Začal výletem do KOVOZOO
ve Starém Městě, kde jsme se
svezli vláčkem Steelinkou, viděli
zpracování odpadu a prošli si celý
areál KOVOZOO. Vynikající oběd
jsme měli na Haldě v Boršicích. Po
obědě nás čekala mamutí stezka
a naše holky Anička, Verunka
a Magdalénka se rázem změnily
na mamutí ženy. Dětem předvedly lov na mamuta… plyšového.
Mamutí stezka byla plná dobrodružných úkolů. V průběhu stezky jsme si uvědomili, že naše nejmenší děti náš náročný program
nezvládají. Já s Verunkou jsme
měly nejmenší děti a řeknu Vám,
že jsem na každé ruce táhla po
třech dětech. Přecenily jsme jejich
síly. Je úžasné vidět šťastné děti,
jejich úsměv… ale v ten den jsme
u nejmenších dětí viděly únavu
a nutnost odpočinku.
Čtvrtý den byl dnem odvahy
ve znamení Pohádkové plavby po
Baťově kanálu. První termín nás
pohádkovým lesem doprovázela

víla, druhý termín ježibaba. Plavba byla plná písní
a smíchu, pohádkový les
plný úkolů a abych nezapomněla taky komárů. Na
komáry nám nepomáhal
žádný repelent, ani domácí.
No, každopádně jsme byli
v boji s komáry odvážní.
Děti si za odvahu na cestě
pohádkovým lesem odnesly
poklad a vak na záda.
Pátý den… den ZERA.
Den mrštnosti a rychlosti, den ve
znamení All inclusive od p. Rektoříka. Začal vynikající svačinou,
po které následovaly závody ZERA
na čas. Každým rokem nám na
dráze přibyde nový prvek, pro děti
velice zajímavý. Po celý den měly
děti k dispozici čepovanou hroznovku… všichni měli pořád velkou
žízeň. Po obědě nastal čas koupání v bazénech a skotačení ve vodě.
Završením celého dne a týdne bylo
otevření truhlice (5 osvojených
dovedností, 5 klíčů, 1 truhlice,
5 pokladů pro každého), vyhlášení
vítězů a předání dárků. Vyhlášení měl pod taktovkou p. Rektořík
společně s Aničkou Hubáčkovou.
Je důležité říci, že nebýt Vás rodičů, Vašich dětí, sponzorů a nás
vedoucích, nic z toho by nebylo.
Každá chvíle z tábora zůstane
v každém z nás a bude součástí
naší přítomnosti, minulosti a budoucnosti.
Z celého srdce děkuji firmám
Gama Ocel, MND, ZERA, Patria
Kobylí, Hamé, V.A.G. Hodonín,
To Je Tvrdonice, Kafé u Kordulky. Děkuji Obci Ratíškovice, Plavecké škole Hodonín, p. Rössové,
p. Svobodovi, p. Borovcovi, p. Koplíkové, p. Drlíkové, Ivetě Vybíralové, p. Opluštilovi, p. Luňákové
(extra velké díky za starostlivost
o děti na táboře v podobě dezinfekce, repelentů, sladkostí), p.
Tomanovi a abych nezapomněla nejmenované paní za finanční
dar. Poděkování rodičům Dohnálkovým (sladkosti), Michenkovým
(melouny), Šťastným (zmrzlina),
Klímovým (nanuky) a bašta (nanuky).
Velké díky patří mojí spoluorganizátorce Aničce Hubáčkové,
která viděla a prožila všechny přípravy, překážky a průběh tábora
společně s námi. Je v mých očích
člověkem s velkým srdcem a ochoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

tou pomáhat všude kolem. Abych
nezapomněla na můj tým, který
pracoval zodpovědně, svědomitě,
odhodlaně… a nejdůležitější je …
s láskou. Můj tým je jako puzzle,
které má 5 dílků. Kdyby kterýkoliv z dílků chyběl, tábor by nebyl
tím, čím je. To samé je moje rodina, která se každým rokem podílí na všem, co souvisí s táborem,
a můj manžel, který je nejenom
mojí oporou, ale také jedinečným
pomocníkem. Jednou jsem četla
citát: „Chceš-li slyšet pravdu, zeptej se dítěte.“… věřím, že se tábor
líbil dětem i Vám rodičům. Už teď
je v mých myšlenkách spousta nápadů na příští rok. Doufám, že se
nám 4. ročník příměstského tábora v Ratíškovicích podaří zorganizovat a společnými silami posuneme náš tábor o kousek výš.

KNIHOVNA

„Děti jsou nejcennějším zdrojem na světě a jeho nejlepší nadějí do
budoucnosti.“						
(J.F.Kennedy)
Mgr. Martina Vybíralová,
vedoucí tábora

Nové knihy

Pro dospělé:
Aristokratka
u královského dvora
Boček Evžen
Dilema			
Paris. B. A.
Hezčí svět		
Šťastná Barbora
Jak přejít řeku		
Cílek Václav
Jen trochu lásky		
Gillerová Katarína
Komunita truchlících
Deaver Jeffery
Korálky z klokočí
Horáková Naďa
Království		
Nesbö Jo
Manželské zrcadlo
Vondruška Vlastimil
Napsáno krví		
Carter Chris
Pistolník. Temná věž I
King Stephen
Porodní sestra z Osvětimi Knedler Magda
Rodinné klubko		
Keleová-Vasilková Táňa
Sestra a sestřička
Váňová Magda
Sladká pomsta		
Jonasson Jonas
Spát v moři hvězd
Paolini Christopher
Střemhlavý pád		
Brown Sandra
Vinařství.
V bouřlivých časech.
Lacrosse Marie
Zrcadlový muž		
Kepler Lars
Zuzanin dech		
Katalpa Jakuba

V

předchozím čísle ZVONU jsem
se krátce zmínil o audioknihách a chci v tom pokračovat. Začal bych tedy krátkých úvodem do
historie. V době nedávno minulé
(před rokem 1989) se výraz audiokniha nepoužíval. Takto vzniklá
díla se nazývala mluveným slovem

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

Pro děti a mládež:
Deník malého poseroutky.
Samá voda. 15.			
Divoká symfonie			
Ikabog				
Léčivé pohádky pro dětskou duši
Ostrov Kormoránů		
Prašina. Bílá Komnata.		
Sirotčinec slečny Peregrinové.
Ptací sněm.			
Tančím charleston		

a primárně byla určena pro nevidomé a slabozraké. Naším tehdejším největším a snad jediným
vydavatelem byla Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
a jako nejčastější přenosné médium se používala klasická magnetofonová kazeta nebo méně často

Kinney Jeff
Brown Dan
Rowlingová J. K.
Suchá Romana
Švrček Jan
Matocha Vojtěch
Riggs Ranson
Wilsonová Jacqueline

Marie Škorpíková
knihovnice

gramofonová deska. V té době se
vůbec nekladl důraz na kvalitu
střihu a sladění doprovodné hudby, a tak byly nahrávky všelijaké.
Přesto světlo světa spatřilo několik stovek originálních a dnes i ceněných titulů, které jsou ovšem
oficiálně neprodejné. Knihovny
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je nabízí pouze pro čtenáře s vadou zraku. Letos jsem se dostal
k poslechu výborného hororu od
Stephena Kinga - Temná půle
v podání vynikajícího vypravěče –
Jana Hyhlíka. Kniha je výborná,
ovšem vykazuje řadu technických
nedostatků, které by dnes vydavatelům audioknih neprošly.
V současné době se už dají audioknihy běžně koupit v jakémkoli internetovém knihkupectví, ale
ten, kdo je nezná, by měl vědět,
že existují ryze specializované e-shopy, kde se prodávají jen audioknihy. Mezi u nás dva nejznámější patří weby audioteka.com
a audiolibrix.com (jinak také
Alza, Palmknihy, Radioteka, Tympanum aj.). Zde můžete nalézt tisíce zvukových knih všech žánrů,
světových i českých autorů, bestsellery či jen krátké povídky nebo
prvotiny.
U audioknih rozhoduje především hlas interpreta, též se používá výraz narátor. Pokud někomu
nesedne jeho hlas, může být pak
zklamaný a audioknihy zavrhne.
Proto Aduiolibrix i Audiotéka nabízí možnost ukázky zdarma - například Audiotéka až 50 minut,
a to může o budoucím nákupu
rozhodnout. Audiolibrix má zase
propracovaný věrnostní program,
možnost audioknihu vyměnit, pokud se někomu nelíbí (při dodržení podmínek), a pokud využijete

jejich členství lze zakoupit většinu
audioknih jen za 199,- Kč. Já využívám základní členství, slevové
akce a body za hodnocení knihy
na jejich webu. Dříve jsem dostával audioknihy zdarma za účelem
jejich recenze, dnes už na to nemám čas. Mezi nejznámější weby
píšící o audioknihách patří naposlech.cz, Panáček v říši mluveného slova nebo dopocutia.sk
A také hodnocení posluchačů pod
konkrétním titulem na webech
Audiotéky a Audiolibrix. U posledně jmenovaného dostanete při
schválení recenze také body, které
lze využít na slevu při nákupu.
Audioknihy se dělí na zkrácené, plnohodnotné a dramatizace.
Jsou načteny buďto celá audiokniha jedním narátorem, nebo se
jedná o vícehlasou četbu (např.
TO, Terror), která se stává v poslední době mezi uživateli čím dál
tím víc populárnější. Zkrácené
audioknihy většinou nabízí Radioservis, který se také specializuje
na dramatizace. To už připomíná
divadelní hru nebo zvukové divadlo. Např. sci-fi titul Otčina či
Malevil, nebo řada titulů od A.C.
Doyle o Sherlocku Holmesovi. Posluchač má pak dojem, že když
zavře oči, stává se přímým účastníkem děje.
V současné době je tedy z čeho
vybírat a koronavirová krize dalšímu rozvoji audioknih jen napo-

Dušičkový závod
2020 on-line

T

radiční DUŠIČKOVÝ ZÁVOD
31. ročník (dříve Bigglesův
memoriál) se koná pravidelně od
obnovy Junáka v roce 1990, vždy
v sobotu nejblíže Dušiček na počest všech zemřelých skautů.
Letos nám to nebylo ze známých
důvodů umožněno. Řádil „zlý koronáč" a byla zavedena vládní
opatření, která neumožňovala nic
takového podnikat. Nebyli bychom
ale správní skauti, kdybychom si
nějak neporadili - DUŠIČKOVÝ
ZÁVOD jsme udělali ON-LINE (podobně jako Svatojiřský závod na
jaře 2020). Standardně je závod
určen pro dětské tříčlenné hlídky
(věk celkem max. 33 let) - letos niStrana 22

máhá, jelikož herci mají omezené
možnosti svého uplatnění a to, na
co dříve neměli čas, jde v současné
době téměř okamžitě. Dříve museli vydavatelé na svého interpreta
čekat i několik měsíců. Pokud se
třeba načetla nějaká první kniha
z určité série, byl vydavatel nucen čekat, až bude mít konkrétní
narátor čas, aby mohl v sérii jím
načtené knihy pokračovat. Např.
série Lincoln Rhyme od Jefreyho
Deavera, kdy další pokračování
vyšlo až po roce, neboť nakladatelství OneHotBook čekalo, až
bude mít Jan Vondráček čas.
Do poslechu audioknih se může
konec konců zapojit celá rodina.
Stačí si jen vybrat titul, usednout
třeba do obýváku a pustit si audioknihu přes TV s USB vstupem
nebo přes jiné zařízení. O příběhu
pak společně diskutujte, předvídejte děj, rozebírejte si charaktery
postav a ukazujte dětem na příběhu to dobré a zlé. Pamatuji si,
jak jsme jednou jeli na dovolenou
na sever republiky a po cestě jsem
pustil dětem Robinsona. Příběh
byl natolik úchvatný, že jsme se
všichni těšili na další pokračování
a v autě bylo při poslechu absolutní ticho. Tehdy to byla verze v podání Miroslav Mejzlíka a živě jsme
vedli diskusi o tom, jak by to měl
Robinson udělat.
Martin Macek

SKAUTI

koliv. Letos byl naopak určen pro jednotlivce, a to nejen skauty, ale
i neskauty, nejen pro děti, ale i pro dospělé, nejen pro Ratiškovjáky, ale
vlastně pro všechny. Na našem webu (www.junak-ratiskovice.cz) bylo
zveřejněno 13 úkolů a do určitého data bylo potřeba zaslat odpovědi na
e-mail nebo donést osobně. Bohužel se závodu zúčastnilo jen 12 dětí
a 6 dospěláků. Koho zajímá, co to bylo za úkoly, kuknite sa na náš web.
K jednomu zadání bych ale měl pár ukázek. Úkol zněl: napsat pár veršů na téma „Koronavirus v Čechách a na Moravě".
Doktoři a vědátoři, vymyslete vakcínu!
Potřebuju oddílovku nebo doma zahynu!
Když se v Čechách a na Moravě temný virus šíří dravě,
za pomocí bratra Googla skautský závod zvládneš hravě
Co nám chybí nejvíce? Přece skauti z Vrbice!
Co nám chybí ještě víc? Kamarádi z Čejkovic!
Toto je ale pohroma, tato blbá korona,
na školáky přišla krize, úkoly mastí u televize.
A už ani nesmí sa, na Bígglesák do lesa!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

Vítězové letošního Dušičkového závodu 2020 ON-LINE. 1. místo získali Anežka Sasínková z odd. Squaw
a Vojta Sasínek z odd. Tuláci. Jako ceny skvěle posloužily knihy Ostrov kormoránů a Strážci Sovího vrchu,
podepsané od samotného autora - našeho člena oldskauta Jana (Žána) Švrčka. V kategorii dospěláci byla
nejlepší Markéta „Šurka" Šimečková (foto jsme bohužel nestihli - tak aspoň její diplom). Gratulujeme.
Palis

Soutěž v tipování:
kdy napadne 1. sníh v Ratíškovicích

D

alší soutěž ON-LINE (jak jinak v těchto divných koronačasech) byla vyhlášena na konci
listopadu. Tipovalo se, kdy napadne 1. snih v Ratíškovicích. Soutěže se zúčastnilo 31 tipařů a ten
nejpřesnější byl Jiří Šťastný zvaný

Juráš (člen spolku Modrý život).
1. snih napadl letos v Ratíškovicích 3. 12 .2020 dopoledne. Jako
cena pro vítěze posloužila nová
kniha o Doubravě od pana řídícího Josefa Hanáka (Jeffa) a Vaška
Koplíka (prezidenta mykologic-

ké společnosti v Ratíškovicích),
kterou do soutěže darovala Obec
Ratíškovice. Obci posíláme pěkné
poděkování a gratulace šťastnému Jiřímu Šťastnému.
Za Junák Ratíškovice zdaví
Pavel Hnilica - Palis

Online schůzky v oddílu Trojka

J

ako ve škole, tak i my v Junáku, jsme se museli přizpůsobit
a přesídlit na online formu. Oddíl,
ve kterém působím, má 4 družiny, pro které jsme museli vymyslet jinou formu setkávání. Naštěstí mám pod sebou velmi šikovné
rádce, kteří se s tímto nelehkým
úkolem zvládli poprat.
Naše nejpočetnější družina Indiánky, která má okolo 20 světlušek, si nastavila systém online
družinovek, který spočíval ve tvoření různých výrobků a plnění
odborek. Holky například měly
za úkol umýt nádobí či udělat večeři nebo jednoduchý dezert. Aby
toho nebylo málo, tak naše rádkyně Léňa s Aničkou vymyslely
pro holky hru Hon za pokladem,
ve které naše světlušky chodily po
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020

různých místech a nakonec podle
GPS souřadnic objevily poklad.
Naše klučičí družina Pand zvolila pouze online strategii, kdy
si mohla naše vlčata vybírat, co
chtějí na schůzkách dělat. Nejvíce je bavily hry jako je Bingo, Šibenice nebo Bedna, ve které měli
za úkol vymýšlet na jedno zvolené písmenko různá slova – např.
horu, listnatý strom, značku auta,
atd.
Skautská družinka našich nejostřílenějších se také potkávala
přes internetové online prostředí,
kde plnila odborky a povídala si,
jak se jim daří v této podivné době.
A nakonec bych chtěla zmínit
družinku Surikat, která se skládá
z dětí od 4 do 7 let. Bylo by velmi těžké pro ně připravit online

program, a proto naše vynalézavé rádkyně Bára a Aduš připravily „kešku“, kterou umístily někde
v Ratíškovicích a poté vyfotily, kdo
ji našel, přepravil ji jinam a zase ji
vyfotil. Tento program velice bavil
jak děti, tak i jejich rodiče.
Kdybych to měla zhodnotit, tak
si myslím, že program probíhá víc
než úspěšně a za to vděčím šikovným vedoucím, kterým bych chtěla touto cestou moc poděkovat!
Jste NEJLEPŠÍ!
P.S.: Pokud Vás naše činnost
zajímá, navštivte naše facebookové stránky, kde pravidelně sdílíme
příspěvky - Trojka Ratíškovice smíšený skautský oddíl.
Maya
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Oslava k příležitosti 30 let oddílu Squaw

V

pátek 18. září jsme měli konečně tu možnost uspořádat
dlouho chystanou a očekávanou
oslavu našeho oddílu. Oslava probíhala v duchu dobrého jídla, pití
a veselí. Návštěvníci měli možnost
prohlédnout si výstavu starých
kronik a fotografií a zhlédnout vi-
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dea z předtančení a půlnočních
překvapení. Pro menší oslavence
byla venku nachystaná stanoviště, kde si mohli vyzkoušet základní skautské dovednosti. Celou
oslavu jsme příjemně zakončili
u slavnostního táboráku. Venku
byl po celou dobu k dispozici foto-

koutek, kde se mohl nechat kdokoliv zvěčnit naším fotografem Filipem Kotáskem. Tímto děkujeme
jemu i všem ostatním, kteří nám
pomohli s přípravami oslav či jakkoli přispěli naší oddílové činnosti.
Lenka Vařáková - Kuli
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kdo slaví svátek v prosinci?
BULOHIMA

VTĚKOSVALA

ANIMOS

ILETÁNA

VLASTAVIR

SLATVOSAV

AVI

UJELI

ICULE

DRAGMA
DALNIE
MADA
ADAN
ARABOBR
ARANAD

Vánoční čas je spojen s pohádkami,
doplňte vhodně číslovky do jednotlivých
názvů pohádek/filmů:
__________ zlaté vlasy děda Vševěda
__________ medvědů s Cibulkou

BALÍNA

Výbuch bude v __________

EREST

Chobotnice z __________ patra

SLAVAT

__________ oříšky pro Popelku

PĚŠTÁN

Sněhurka a __________ trpaslíků

IDÝLE

Byl __________ __________ král

TIDAJU
NAKLAB
SVETRSIL

__________ princ
Cesta kolem světa za __________ dní

BAMROŽ

O __________ měsíčkách

MIŠULÁK

__________ bratři

NOMIŠ

__________ vraždy stačí, drahoušku!

VAE

Lásky __________ plavovlásky

VADID

__________ krkavců

LOVLIMAS
KAJTI
NATEŽA

Bylo nás __________
__________ veteráni

Vytvořte smysluplná slova různé délky, tvaru nebo pádu tak,
aby bylo vždy zachováno první a poslední písmeno:
S ......................... K

O ......................... E

Č ......................... R

T ......................... E

M ......................... M

E ......................... T

R ......................... Č

E ......................... O

K ......................... S

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020
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Ohlédnutí za sezonou v konírně

I

když jsme letošní zahájení sezóny v konírně museli trochu posunout, návštěvníci určitě nebyli
zklamaní. V konírně se vystřídala, kromě stálé expozice krojů
a krojových panenek, také výstava
k osvobození mikroregionu s názvem „Poslední dny hákového kříže“. Ta je v současné době k vidění
v Internačním táboře ve Svatobořicích. Od konce června po celé
prázdniny si mohli turisté prohlédnout fotografie Dalibora Gre-

gora s názvem Jízda králů-hrdost-úcta-tradice a sezonu ukončila
výstava z Letní školy folklorního
malování ve Skoronicích. Nejenom
děti ze Skoronic, ale i z širokého
okolí, se během několika dnů pod
vedením malířky Lenky Jurečkové snažily zachytit krásu našich
krojů a vzorů typických pro náš
region.
V konírně se snažíme také
o zkvalitnění služeb pro návštěvníky. Před zahájením sezony byla

zrekonstruována veškerá elektroinstalace a v září byl nainstalován
platební terminál, díky kterému je
možné u nás platit kartou.
I přes různá omezení se sezona nakonec vydařila a doufám, že
v příštím roce se ve zdraví sejdeme
na některých z akcí mikroregionu.
Lucie Vlčková

Oblastní charita Hodonín

V

e spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové
bude od prosince 2020 do února 2021 realizovat nový projekt
„Personální a materiální pomoc
pro Charitní pečovatelskou službu Hodonínsko“. Cílem projektu
je podpora našich uživatelů z řad
seniorů, osob s chronickým onemocněním, osob zdravotně postižených a osob ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie
covidu-19. Díky tomuto projektu
bude posílena sociální práce, která je v této nelehké době velmi potřebná. Sociální pracovník bude
klientům poskytovat telefonické
a osobní poradenství, zajišťovat
osvětovou a aktivizační činnost
(jak osobně, tak prostřednictvím
telefonického kontaktu). Vyslechne obavy a starosti klientů, poradí
jim, jak nastalou situaci, kterou
nejsou schopni sami zvládnout,
řešit.
Z projektu budou také zakoupeny ochranné prostředky (jednorázové obleky a respirátory) pro
pracovníky služby. Velmi si Vážíme „Výboru dobré vůle“ za finanční podporu a rychlou reakci na
potřeby sociálních služeb v této
nelehké době.

Krásné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
hodně zdraví přeje
Charitní pečovatelská
služba Hodonínsko
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Ulice Vítězná u hlavní autobusové zastávky

Dnešní ulice U Radnice

Ulice Posvátná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2020
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Hodonín

Ratíškovice

Kyjov/Bzenec

poznámka

Kyjov/Bzenec

Ratíškovice

Hodonín

poznámka

Vysvětlivky:
A
B
C
D
E

nejede od 23. 12. do 31. 12. a od 1. 7. do 31. 8.
nejede 31. 12.
nejede 24. 12.
nejede 24. 12. a 31. 12.
jede 31. 12.
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