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P

očátkem dubna konečně bylo dokončeno dobetonování základu
stavby severního křídla bytového domu, kterémuž musela
předcházet přeložka plynové přípojky. Stavba horní části objektu
se i přesto nezastavila. V současné době je dostavěno 1. podlaží jižního
křídla včetně monolitických betonových stropů a pokračuje budování
2. podlaží křídla západního. Uprostřed dubnového měsíce byla
provedena v křížení se zemním kabelovým vedením vysokého napětí
kanalizační výusť dešťových vod do Hadačového járku.
pokračování na str. 7
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OBEC
Rada obce č. 62
ze dne 1. 3. 2021
Rada obce:
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele výměny svítidel veřejného osvětlení
v obci,
- vzala na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za
rok 2020, která bude přílohou
Závěrečného účtu obce za rok
2020,
- souhlasí s výměnou plynového
kotle a vyvložkováním komínu
v bytě v budově zdravotního střediska,
- souhlasí s přijetím jednoho pracovníka VPP z Úřadu práce Hodonín,
- souhlasí s navýšením počtu
odpadkových košů v intravilánu
obce,
- stanovila cenu prodeje použité
zámkové dlažby 120 Kč/m2, která je uskladněna v areálu Baník
Ratíškovice,
- souhlasí se zpracováním pasportu místních a účelových komunikací v obci,
- projednala žádosti občanů o pronájmy, odprodeje a směny obecních pozemků.
Rada obce č. 63
ze dne 15. 3. 2021
Rada obce:
- projednala administrativu směny či odkupu pozemku obce pod
budovou pošty v Ratíškovicích,
- vzala na vědomí průběh rekonstrukce bytu v budově zdravotního střediska a stanovila výši nájemného v tomto bytě,
- stanovila výši nájemného v bytových domech obce a DPS,
- jmenovala členy Komise účelového fondu rozvoje bydlení Obce
Ratíškovice,
- seznámila se s výsledky monitoringu stavu dešťových vpustí
a kanalizačních poklopů na místních komunikacích v obci,
- souhlasí s předfinancováním
projektu Osvětové besedy Ratíškovice „Výšivkou proti zubu času“,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sporStrana 2

Rada obce...
tovní infrastruktura 2020 - 2024
na akci Fotbalové hřiště Ratíškovice (osvětlení, zábradlí, sekačka).
Žádost zpracuje společnost PMCS
s.r.o. Břeclav.
- rozhodla o výsadbě stromů na
hřbitově,
- bere na vědomí informace advokátní kanceláře Jany Zwyrtek ve
věci těžby štěrkopísku v Moravském Písku,
- souhlasí s účastí obce v přeshraničním projektu se slovenskou
obcí Lehnice.
Rada obce č. 64
ze dne 29. 3. 2021
Rada obce:
- projednala nákup lesních pozemků v lokalitě Dlouhé a Krátké
odměry,
- projednala ukončení nájemních smluv se dvěma nájemníky
v obecních bytech a s podpisem
smluv s novými nájemníky,
- projednala stavební záměry občanů,
- souhlasí s lokálními opravami
poškozených chodníků v obci,
- souhlasí s přijetím pracovníků
VPP pro údržbu veřejné zeleně,
- vzala na vědomí výsledek hospodaření Baníku Ratíškovice s.r.o.
za rok 2020 a výsledky analýzy
nákladů a příjmů provozu Spolkového domu Ratíškovice,
- souhlasí s odpovědným zástupcem pro živnostenské oprávnění
Baníku Ratíškovice s.r.o. – doprava,
- souhlasí s aktualizací programu
Misys,
- vzala na vědomí informaci společnosti EKOR, s.r.o. o dočasném
pozastavení svozu tříděného odpadu.
Rada obce č. 65
ze dne 19. 4. 2021
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy na
výkon odborného lesního hospodáře v obecních lesích,
- souhlasí s podpisem darovací

smlouvy se společností Kentico ve
věci financování výsadby stromů
v intravilánu obce ve výši 57 000
Kč,
- projednala majetkoprávní záměry prodeje a směny pozemků,
- souhlasí se zahájením provozu
drezíny v měsíci květnu,
- souhlasí s prodloužením nájemních smluv s nájemníky bytových
domů U Hájenky a v DPS,
- souhlasí se zpracováním dokumentace pro změnu projektu
„Ratíškovice, Padělky – technická
infrastruktura pro výstavbu rodinných domů“,
- projednala žádosti o finanční
příspěvek Linky bezpečí, KVH
Maxim o.s., Centra pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s.,
- projednala možnost instalace
vnitřní počítačové sítě LAN v budově ZŠ Ratíškovice,
- vzala na vědomí hospodářský
výsledek Osvětové besedy Ratíškovice za rok 2020, Výroční zprávu o činnosti Osvětové besedy
Ratíškovice za rok 2020, výsledek
hospodaření za 1. čtvrtletí roku
2021 a rezervní fond Osvětové besedy Ratíškovice,
- souhlasí s přijetím finančního
daru OSA pro Osvětovou besedu
Ratíškovice ve výši 30 000 Kč,
- projednala možnosti dopravního
zklidnění v ulici Za mlýnem,
- projednala spolufinancování
minimální sítě sociálních služeb
OPR Hodonín na rok 2022.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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POLICIE
ÚNOR 2021
2. 2. Přijetí oznámení v 10:45
hod. od PČR Dubňany, že na
orelském hřišti se nachází osoba,
která tam střílí ze vzduchové
pušky. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že se jedná
o 14letého chlapce. Dále bylo
zjištěno, že tam chlapec vlezl dírou
v plotě.
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.
8. 2. Přijetí oznámení ve 20:15
hod. od PČR Dubňany, že potřebuje poskytnout součinnost na
adrese ul. Posvátná XYZ, kde má
docházet k protiprávnímu jednání. Hlídka OP po příjezdu na místo
asistovala PČR.

Z OBCE

J

eště před koncem vegetačního klidu bylo odstraněno
k nelibosti některých občanů
z nástupního prostoru hřbitova
6 vzrostlých smrků, a to s ohledem na to, že v minulosti vysazené další dva stejně urostlé smrky se v letní vichřici v roce 2017
zřítily samy. Následně po skáce-

Z deníku obecní policie
11. 2. Přijetí oznámení v 10:20
hod. od paní XX v ul. Řádky, že
mají ve sklepě na dvoře jezevce. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že se opravdu jedná o jezevce. Hlídka OP poté vyrozuměla
veterináře, který po příjezdu na
místo zvíře uspal.
19. 2. Přijetí oznámení v 11:15
hod. od paní XX, bytem ul. Rohatecká, že jí někdo poškodil plot
na její zahradě. Po příjezdu hlídky
OP na místo byla celá záležitost
zdokumentována a po-nechána
k dalšímu šetření.
BŘEZEN 2021
26. 3. Přijetí oznámení v 11:30
hod. od PČR Dubňany, že potřebuje poskytnout součinnost při

vykazování osoby z domu, a to
paní XX, bydlící v ul. Posvátná.
31. 3. Přijetí oznámení v 10:50
hod. od paní XX, bytem ul.
U Hřiště, že došlo na křižovatce
ulic Sportovní a U Hřiště
k dopravní nehodě, kdy řidič
osobního vozu Peugeot narazil
do rodinného domu. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno, že
řidič do domu narazil po zdravotní
indispozici. Hlídka OP přivolala na
místo RZS Hodonín, která pana
XY odvezla do Nemocnice TGM
Hodonín. Hlídka OP poté na místě
spolupracovala s PČR Hodonín,
odborem dopravních nehod.
Tomáš Foltýn,
strážník OP

Opětovná a opět zdařilá
spolupráce s Kenticem
ní zde bylo v březnu vysazeno 10
smutečních střešní, jejichž nákup
byl financován z peněžního daru
brněnské společnosti Kentico.
Z týchž prostředků byly ještě vysazeny na dětském hřišti za obecní
knihovnou jabloň, třešeň a javor.
Obec Ratíškovice děkuje společnosti Kentico za finanční dar, jenž

nebyl prvním. Již před třemi lety
byly s finanční podporou této společnosti vysazeny stromy a keře
v nově dobudovaném areálu Baník. Výsledek je nanejvýše dobrý, tedy výborný: stromy se ujaly
a rostou i v časech letního sucha
tempem překvapivým. Děkujeme.
				 RŠ

Odpadové hospodářství
v době jarní a covidové

S

příchodem jara a covidovým omezením pohybu
se čile rozjely práce v zahradách, zahrádkách,
sadech, vinohradech. Množství biomasy zahltilo
ratíškovický sběrný dvůr. Průběžné kompostování
a především odvoz réváčí z Hrubého pole, Nácestků, Dílů a Vinohrádek bylo zastaveno pro poruchu
drtičomísiče Zago. Ten byl poškozen v důsledku nezodpovědného neznámého občana, jenž do biomasy vložil i kámen, který přetrhl řetěz, čímž vznikla
škoda 15 000 Kč a zpomalil provoz kompostárny.
Souběžně s opravou tohoto stroje však velkoobjemová štěpkovačka zpracovala téměř všechny větve a proutí, které se nahromadily podél příjezdové komunikace na kompostárnu do té míry, že již
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omezovaly průjezd vozidel a vozíků. V důsledku výskytu covidu
v partnerské svozové společnosti
EKOR byl rovněž omezen odvoz
velkoobjemového odpadu a papíru
ze sběrného dvora a všeho tříděného odpadu z hnízd v obci. Nyní
již se situace stabilizovala a svoz
obecního odpadu je plynulý. Děkujeme občanům za trpělivost
a pochopení s potížemi, které vyvstaly, a společnosti EKOR děkujeme za operativnost a zvýšené
úsilí v této době nelehké.		
			
RŠ

Senát hraje
nepostradatelnou roli!

B

ěhem svého volebního období jsem se mnohdy setkávala s názory, že Senát je zbytečný
a že ho nepotřebujeme. Konstantně občanům vysvětluji, jak moc je
Senát důležitý a v čem tkví jeho
role. Posledních 12 měsíců zcela
jasně ukázalo, že funkce Senátu
je pro naši republiku velmi důležitá a jeho role je nepostradatelná!
Poslanecká sněmovna obzvlášť
v této koronavirové době vytvořila mnoho zákonů „ušitých horkou
jehlou“, kdy i pod dobrým úmyslem a snahou zlepšení situace
mohlo mnohdy dojít k závažným
legislativním problémům. Často
se jednalo o přímé poškození občana, zásahů do Ústavy a ohrožení demokratických principů.
Senát naštěstí díky velkému
množství nezaujatých a politicky
Strana 4

neovlivňovaných odborníků odhaluje tyto nedokonalosti a snaží
se je napravit. Díky Senátu bylo
opraveno velké množství zákonů,
jako např. zákon o dávkách státní
sociální podpory, který nadměrně
zvyšoval byrokracii a administrativu pro zaměstnavatele. Dále tzv.
pandemický zákon, který zaváděl
omezování práv až příliš a zaváděl mimořádně vysoké trestní sazby i za drobné trestné činy
(např. krádež) v době nouzového
stavu a nekontrolovatelné pravomoci hygieny a ministerstva zdravotnictví.
Já velmi intenzivně dlouhodobě
spolupracuji na volebním zákoně,
který je velmi sledován, a na stavebním zákoně, kde v týmu s poslanci předkládáme pozměňovací
návrh k novele připravené vládou.
Podle ní by mělo dojít k úplnému
zrušení stávajícího systému stavebních úřadů a ke vzniku úplně
nové struktury státních stavebních úřadů se sídly v krajských
městech - daleko od občana. A to
se mi vážně nelíbí!
V poslední době dochází k velkému nárůstu domácího násilí a týraní. Proto jsem v Senátu
předložila návrh na změnu příslušného zákona. To by obětem
mohlo pomoci k přiznání statutu
zvlášť zranitelné oběti, díky čemuž s nimi bude v trestním řízení
zacházeno se zvýšenou citlivostí,
kdy např. oběť násilí bude mít právo být vyslýchána bez přítomnosti

pachatele, bude mít nárok na bezplatného zmocněnce a bude moci
využít zvláštních práv, která jim
přiznává statut právě s ohledem
na jejich extrémní zranitelnost
a prožité útrapy.
Nezapomínám ani na ochranu
naší pitné vody ohrožené těžbou
štěrků. Snažím se v rámci boje se
suchem hledat zdroje vod (např.
závlahy), které by pomohly našemu zemědělství. Jihomoravský
kraj na základě mých argumentů
zadal analýzu podkladů k možnému využití důlních vod na Hodonínsku. Věřím, že to smysl má!
Senátoři nezahálí s pomocí
proti koronaviru ve svých regionech a vyvíjí mnoho různorodých aktivit. Jsem velmi ráda,
že díky nadstandartním přátelským vztahům našeho předsedy
Senátu Miloše Vystrčila dostala
Česká republika od Taiwanu pět
výrobních linek na výrobu FFP2
respirátorů od firmy Autoland,
jejíž majitel se rovněž zavázal, že
5 % z výrobní kapacity linek daruje Senátu na půl roku. Díky čemuž můžu u nás v regionu rozdat
2 400 ks FFP2 respirátorů měsíčně potřebným.

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

Ukliďme Ratíškovice VII

N

etradičně pojatý "Ratiškovský
úklid" se letos konal 27. března v sobotních dopoledních hodinách. Vzhledem k protiepidemickým opatřením byly před budovou
OÚ nainstalovány "pytlomaty"
a přichystány mapy a instrukce se
seznamem doporučených lo-kalit
pro úklid a s přiloženými bezpečnostními pokyny.

Dobrovolníci opět nezklamali,
a tak jsme po sedmé v řadě mohli
vyčistit okolí naší krásné obce od
všelijakého smetí, haraburdí a nepořádku. A že toho bylo! Více než
15 individuálních skupin si rozdělilo tyto lokality: Jezérko a ZŠ,
MŠ U Jezérka a okolí, cyklostezka
u trati, Lišinovo hřiště a Boříčko,
okolí Járku a radnice, Hliník, Hliníček a junácká klubovna, mokřad
za ulicí Družstevní, kostel a okolí
hřbitova, hodonínská cyklostezka
a také okolí silnice do Rohatce.
Členové Orla se po úklidu areálu
orlovny dokonce ještě odpoledne
přesunuli k silnici na Dubňany vysbírali škarpy až k vodárně. Příjemným překvapením byl příjezd
skupiny obyvatel kolonie Baťovka
(na kterou jsme v našem mapovém plánování zapomněli a tímto
se omlouváme), která si vyžádala
pytle na smetí a jela uklidit okolí
svých domů a areálu T-Machinery. Přišli pomoct lidé všech věkových kategorií. A nejen Ratiškovijáci - až z dalekého Hodonína nás

KRASOSPOLEK
přijeli podpořit sympatizanti zdravého životního prostředí a úcty
k přírodě. Odpoledne pak proběhl
odvoz naplněných pytlů se smetím
na sběrný dvůr. Co už se nevešlo
na vozík našeho úklidového auta,
o to se v pondělí ráno postarala
obecní úklidová četa. Děkujeme
všem, co přiložili ruku k dílu!
Krasospolek

Skořápkovník

E

ndemicky se vyskytující druh okrasného
stromu, tzv. Gallus ratkus, neboli Skořápkovník
ratiškovský, opět v období před Velikonocemi za
přispění výtvarně nadaných dětí a jejich rodičů
vykvetl v parku před radnicí a potěšil tak své okolí
překrásnou velikonoční výzdobou.

Krasospolek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021
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Výherci soutěže
o nejkrásnějšího
sněhuláka
Bedřišek Šimek s babičkou Emou

Velikonoční stezka s příběhem:
Jak se černobílé vajíčko chystalo
s kamarády na velikonoční oslavu.

L

etošní Velikonoce byly pro
všechny z nás jiné, než na co
jsme zvyklí. Rozhodla jsem se je
pro děti trošku zpestřit a připravila jsem zábavnou a zároveň
naučnou velikonoční stezku s příběhem. Stezka byla tzv. samoobslužná a bezkontaktní, uzpůsobená současné době. Trasa byla
připravena v Ratíškovicích za Hliníčkem, byla dlouhá asi 1,5 km
a nacházelo se na ní 10 stanovišť
s úkoly. Přístupná byla v době od
2. 4. do 5. 4. 2021.
Ke stezce bylo možné zakoupit si můj autorský pracovní sešit, ve kterém si děti procvičily
např. grafomotoriku, prostorovou

orientaci, počty, čtení, logické
myšlení a rozvíjely svoji fantazii.
Na jednotlivých stanovištích děti
pomáhaly černobílému vajíčku
a jeho kamarádům dostat se na
velikonoční oslavu. Na děti čekaly
například ovečky parádnice, hladová slepička s kuřátky,
nešikovný zajíček, zamilovaný motýlek, popletený hmyz a na závěr
i cesta labyrintem.
Akce se zúčastnilo minimálně
40 rodin s dětmi a zavítali k nám
i návštěvníci z Kyjova, Hodonína
a blízkého okolí. Ještě musím zdůraznit a ocenit, že žádné stanoviště nebylo za celou dobu zničeno
ani poškozeno.

Děkuji všem účastníkům, obci
Ratíškovice za podporu a těším se
na další stezku, tentokrát čarodějnickou.
Mgr. Martina Burešová

Navštivte webové stránky obce
INFORMACE / FOTOGALERIE / AKTUALITY
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Velikonoční hrkání
po dědině

V

Ratíškovicích se tradice
velikonočního hrkání obnovila
v roce 2015. Tehdy se domluvilo
několik rodin z místní farnosti
a především kluci, ministranti,
kteří na Velký pátek a Bílou sobotu
společně obešli hlavní ulice dědiny
s hrkači, klepači a řehtačkami.
Loňský rok bylo touto dobou
v Ratíškovicích ticho a klid,
protože zvony „odletěly do Říma“
a vzaly s sebou díky Covidu
i tradiční velikonoční zvyky.
Letos to vypadalo, že se
situace
bude
opakovat,
ale
našli jsme možnost, jak tradici

hrkání udržet. Samozřejmě při
dodržení vládních bezpečnostních
nařízení. Hrkalo se jen v malých
skupinkách tvořených většinou
příslušníky jedné rodiny nebo ve
dvojicích. Hrkači si sami určili,
kudy v obci projdou, aby se
vzájemně nepotkali a obešli tak co
nejvíce uliček v dědině. Přestože
skupinek s hrkači bylo letos jen
sedm a počasí jim zrovna moc
nepřálo, zvládli projít skoro celé
Ratíškovice. A to v pátek i v sobotu
vždy v 7 hodin ráno a ve 12 hodin
v poledne. Za to jim patří velký
dík.

Jednu tradici jsme bohužel
i letos při hrkání museli vynechat.
Tu, která je mezi dětmi hodně
oblíbená - odměnu za hrkání sobotní snídani na farním centru.
Doufáme, že si to příští rok
dostatečně vynahradíme.
DM

pokračování z titulní strany
Plynulost prací byla narušena
krádeží nafty z bagru, pokusem
o vloupání do kontejneru s pra-covním nářadím a stavebním
materiálem a nepřízní počasí mrazem a chladem v potoční nivě,
sněhem a deštěm.
Bedlivě zvídaví kolemjdoucí občané nejčastěji vznášejí opa-kovaně téměř kvízový dotaz, co je
to ve stěnách ze strany od Uličky
za ďůrky? Správnou odpovědí je,
že jde o otvory, do nichž budou
instalovány průhledné luxfery,
čímž dojde k přirozenému prosvětlení technických místností bytového domu.
Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021
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Hody, hody, doprovody
aneb šlahačka
v předkoronavirových letech…
U farní zahrady
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HISTORIE

U sv. Antonínka
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Hřbitovní metamorfóza

V

e Svatém (Pašijovém, Velkém)
týdnu doznal ratíškovický
hřbitov výrazných změn. Dominantní stříbrné smrky podél hlavního chodníku nahradily vzrostlé
stromky třešně chloupkaté převislé Prunus subhirtella „pendula".
Při této úpravě se vkrádá myšlenka, kolikátá to už změna hřbitova
byla. Pokusím se o určitou chronologii tohoto bolestného a tajemného místa.
Pozoruhodný je už první dochovaný zápis z roku 1530, že Jan III.
z Lipé (majitel Hodonínského panství), příslušník jednoty bratrské,
obdaroval české bratry v Ratíškovicích a Mutěnicích. Ratíškovičtí
dostali pozemek ke stavbě sboru
a hřbitova. Ovšem nezachoval se
žádný doklad, který by potvrzoval
bratrský sbor v obci. Poznámka
autora: ve Skalici na Slovensku
(pri Morave): mají hřbitovy vedle
sebe evangelíci i římskokatolíci.
Faktem zůstává, že nejstarší památkou v naší obci je hlavní kříž
na hřbitově, který má na podstavci letopočet 1703.
V roce 1793 byla ke kapli sv.
Josefa, postavené podle topografie
Dr. Tomáše Řehoře Volného v roku
1655, přistavěna zvonice, do níž
byly zavěšeny dva zvony. Menší,
na němž byla znázorněna svatá
Rodina a sv. Barbora, měla nápis: „Ke cti a chwále Boží a vssem
dussiczkám k spasení." Vážil
56 kg a oznamoval smrt, proto
mu říkali „umíráček". Roku 1797
povolila brněnská konsistoř, že
ve dnech sňatků a pohřbů může
být v kapli sloužena mše svatá. Od této doby se konaly v obci
svatby i pohřby. Nevím, jestli je to
i za současné situace, ale na příklad v Bukovanech či slovenském
Kátově je pohřeb z domu smutku
a zádušní mše svatá (requiem)
sloužena jindy. Podobná situace
bývala i v naší obci minimálně do
půlky padesátých let minulého
století, kdy jsem ještě ministrantoval, že pohřeb byl cca v 9 hodin
z domu na hřbitov a zádušní mše
byla až navečer.
Ratíškovice mají svůj Boží
stánek od roku 1857 a jako saRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

mostatná farnost fungují od 20.
března 1869 nástupem faráře Josefa Nezvala. Ve Zřizovací listině farnosti je pamatováno
i na systém pohřbívání zemřelých, tedy takový první hřbitovní řád a udržování tohoto tajemného místa. Cituji z ustanovení
č. 9.: „Též podobně se zavazuje
představenstvo ve jménu obce
Ratiskowské hřbitov, nedaleko
od kostela se vynacházející spolu
i s ohražďujícími jej zdmi v dobrém
stavě udržovati, a kdyby potřeba
bylo, také z vlastního rozšíření, a to
sice dle poměru dání jednotlivých
občanů".
„Kdyby se měly poplatky za
místa na zvláštní hroby vybírati,
tedy výnos těchto poplatků má
se vynakládati co příspěvek
k potřebnému opatrování a neb
rozšíření hřbitova. S trávou však,
kterou hřbitov k užitkování bude
poskytovati, má farář právo
vynakládati dle libosti".
První výjimku musela hospodářská kostelní komise řešit již
v roce 1869. Čtvrtláník Matouš
Kopl z No. 18 chtěl pro svého zemřelého otce výminkáře
Petra
Kopla místo nedaleko od hlavního
kříže. To bylo v rozporu s ustanovením, že „na hřbitově má se
hrob jeden vedle druhého podle
pořádku kopati. Kdo by chtěl, aby
na nějakém místě jiném mrtvola
zemřelého byla pochována než na
tom, co dle pořádku na ni připadá, musí zaplatiti zvláštní místo,
a to za a) 5 zlatých rak. čísla, jestli
byl zemřelý přes 9 roků stár a b)
3 zlaté rak. čísla, jestli zemřelý ještě nebyl zouplna 9 roků stár.“
Matouš Kopl čtvrtláník z No. 18
zaplatil 5 zl.r.č., aby jeho otec, Petr
Kopl výměnkář v Ratiškovicích,
byl pohřben na zvláštním hrobě,
nedaleko kříže hlavního, který
skoro ve prostředku hřbitova stojí.
Příspěvek 5 zl. r. č. od Matouše
Kopla zaplacený uložil se k úročení
na zvláštní vkladní knížku do
první moravské spořitelny v Brně,
a sice pod jménem: Hřbitov
Ratíškovský v hlavní knize této
spořitelny zaznamenán na stránce
fol. 47680.

V roce 1924 byl takovýto problém. „Letos (r. 1924) 1. března
zemřela zde Marie provd. Konopásková se svým mužem nežijící,
vyznání československého, bydlící
u svého bratra: Františka Novotného, vážného v „Hlavnicích" (pozn
autora Důl Vlasta v Hlavinách),
který je bez vyznání, tento žádá,
aby jeho sestra byla pohřbena
v řadě katolických hrobů, a sice
hned vedle své matky, jež ta zemřela v lednu a byla na smrtelném loži
přijata do církve řím.-katol. Hřbitov je majetkem obecním. Obecní
zastupitelstvo se tázalo mne, (Richard Svoboda) mají-li žádosti Novotného vyhověti. Odvětil jsem, že
dle církevních předpisů mají býti
jinověrci pohřbeni odděleně od našich hrobů, ale při tom na místě
slušném a člověka důstojném. Na
žádosť obecního výboru jsem sám
místo, dosud pro jinověrce vůbec
vyhrazeného místa nebylo, pro jinověrce na hřbitově určil. S tím
Novotný nebyl spokojen. Dal sestru odvézt do Hodonína a tam byla
česko.-slov. duchovním pohřbena.
Náhradu s převezením spojených
útrat žádal po obci. Nastalo dlouhé vyšetřování četnictvem a koneckonců, útraty zaplatil si Novotný
sám. Tím věc skončena.“
Pokračování příště.
Vašek Koplík
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Biskup Jindřich Zdík
a nejstarší známý zápis o Ratíškovicích

R

oku 1126 „zvolen jest na biskupství olomoucké Jindřich
Zdík, syn pražského děkana Kosmy, kronikáře a manželky jeho
Božetěchy. Po matce snad spřízněn s rodem Přemyslovců. Přeložil biskupské sídlo k chrámu sv.
Václava.“ Tato slova zapsal roku
1578 Daniel Adam z Veleslavína
do svého historického kalendáře,
ve kterém zaznamenával „krátké
poznamenání všech dnuov jednoho každého měsíce přes celý rok:
k nimžto přidány jsou některé paměti hodné Historie, o rozličných
příhodách a proměnách, jak národův jiných a zemí v Světě, tak také
a obzvláštně Národu a Království
Českého z hodnověrných kronik“.
Těchto pár vět je pro historii Ratíškovic velmi důležitých, protože
Jindřich Zdík se zasloužil o nejstarší známý zápis o naší obci.
Jeho život by vydal na obsáhlý a bezesporu zajímavý román.
Ve své době se stal Jindřich Zdík
velmi učenou osobností, navíc
mnohokrát v životě prokázal výjimečné diplomatické schopnosti.
Podle slov Františka Palackého to
byl “jeden z nejchytřejších prelátův
XII. století, co do ducha, vzdělanosti a pobožnosti.“ Jestli byl skutečně jeho otcem kronikář Kosmas,
se nedá s jistotou potvrdit; určitě však pocházel ze vzdělaných
kruhů z okolí pražské svatovítské
kapituly. Narodil se asi v polovině
osmdesátých let XI. století a už od
dětství byl předurčen k církevní
dráze. Dostalo se mu vysokého
vzdělání, nejprve asi v pražské katedrální škole a pak v cizině. Tam
si pravděpodobně rozšířil a potvrdil svůj náhled na reformy uvnitř
církve podle latinského vzoru. Stal
se také zastáncem celibátu, což do
té doby nebylo u nižších kněží samozřejmostí, jako biskup pak zůstal svobodným. Byl jedním z prvních Čechů, kteří se v roce 1123
zúčastnili poutě do Svaté země
a o které se zmiňuje i Kosmas.
Od římského krále Lothara II.
získal investituru, tedy oficiální souhlas světské moci, aby se
jako kandidát mohl ujmout vyšší
církevní funkce. Podle zprávy tzv.
Strana 10

Grana catalogi praesulum Moraviae (Jádro katalogu moravských
biskupů – sepsáno po r. 1433) byl
Zdík biskupem „vyvolen…o XI.
kalendě dubnové“, tj. 3. 10. 1126.
V německém Wormsu jej vysvětil
mohučský arcibiskup Adalbert I.
Posléze odložil své světské jméno
Zdík a ve všech papežských, královských a knížecích listinách používal výlučně biskupské jméno
Jindřich (Heinricus). Jeho prvním
počinem na české půdě bylo vysvěcení kostelíka sv. Jiří na Řípu,
který byl opraven a rozšířen knížetem Soběslavem I. na památku
vítězné bitvy u Chlumce.
Začal se více sbližovat se svým
novým olomouckým působištěm
a jeho největším plánem bylo dovršení záměru nahradit starý
kostel sv. Petra, který se nacházel
před olomouckým hradem, důstojným chrámem sv. Václava přímo v hradním areálu. Podle jeho
slov je „malý a nestačí pojmout
shromážděný lid, je málo vhodný
k tomu, aby byl jiným nadřazen
důstojenstvím biskupského sídla“.
Stavbu tohoto kostela jako symbolu sepětí Moravy, olomouckých
Přemyslovců a svatováclavského
kultu započal asi roku 1107 kníže
Svatopluk Olomoucký. Jeho nástupci však nepokračovali podle
očekávání. Teprve Zdík nechal
kostel dostavět, částečně z darů
knížete, „z darů ostatních věřících
a také podle možností z vlastních
peněz a dokončený vyzdobiti potřebnými a užitečnými věcmi, jak
to Boží moudrost uznala za vhodné schválit“, a roku 1131 vysvětit.
„Tento kostel, ozdobený hodností
biskupského sídla, jsme pak s povolením našeho pana metropolity
Adalberta, arcibiskupa svatého
mohučského kostela, a se souhlasem knížete Soběslava ustanovili matkou ostatních kostelů v této
provincii“.
V té době se už Jeruzalém několik desetiletí nacházel v rukách
křesťanů. Hnán touhou po duchovním naplnění se tedy Zdík
vypravil podruhé do Svaté země.
Z Olomouce vyjel po 6. lednu 1137
s úmyslem strávit zde největ-

ší svátek – Velikonoce. Zdržel se
však v Konstantinopoli, proto se
rozhodl vyčkat do příštího roku
a v Jeruzalémě téměř rok přebýval. Zúčastnil se tu života v regulované kapitule patriarchova katedrálního chrámu Božího hrobu
a podrobil se přísné podobě řehole
sv. Augustina. Půst a zachování
mlčenlivosti pak podle svých možností dodržoval i po návratu na
Moravu. Z rukou jeruzalémského
patriarchy Viléma z Messines přijal darem částečku Svatého kříže,
o jejíž pravosti nechal vyhotovit
zápis, jednu z prvních tzv. autentik na našem území. Tato vzácná
relikvie se pak stala součástí olomouckého kapitulního pokladu.
Po svém návratu zavedl Zdík
v olomoucké diecézi nový řád svěcení kněžstva a jeho jeruzalémský pobyt připomínají názvy dvou
premonstrátských kanonií (nezávislých klášterů), o jejichž vznik
se zasloužil – roku 1143 Strahova (Mons Sion - Hora Sion) a roku
1145 Litomyšle (Mons Oliveti –
Hora olivetská).
Roku 1139 se zúčastnil Druhého lateránského koncilu v Římě
a v roce 1142 vycestoval k římskému králi Konrádu III. do Řezna.
Na mnoha svých cestách si většinou vlastními prostředky opatřoval knihy, jejichž opisy svěřoval
nově založenému olomouckému
skriptoriu (písařské dílně). Tady
vznikaly opisy děl, které položily
základ rozsáhlé kapitulní knihovny. Bylo pořízeno martyrologium (seznam církevních mučedníků a jejich svátků v církevním
roce), pontifikál (kniha s návodem
k provádění biskupských úkonů,
svěcení, biřmování atd.) či svod
kanonického práva. Pokud chtěl
Zdík vytvořit skutečně výpravný rukopis, zadával práci externistům – psaní benediktinu R.
a iluminace premonstrátu Hildebertovi. Nejvýznamnějším a nejznámějším dílem se stal Kolektář, známý dříve jako Olomoucké
horologium (soubor modliteb na
každou denní hodinu). Rukopis
na pergamenu o 161 foliích, který
vznikl na přelomu 30. a 40. let XII.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

století, má v dnešní době nevyčíslitelnou hodnotu. Bohužel se stal
válečnou kořistí Švédů v období
třicetileté války a v současnosti se
nachází v Královské knihovně ve
Stockholmu. Na jedné z iluminací
je zobrazen Jindřich Zdík, který
přichází k papeži Řehoři Velikému v doprovodu knížete, kleriků
a družiníků a prosí jej o ochranu
pro nově zbudovaný olomoucký
dóm. V borduře je pak písař rukopisu, malíř - kaligraf Hildebert
a jeho pomocník Everwin.
Už při svém nástupu na biskupský stolec si Zdík uvědomoval, že tehdejší církevní struktura
naprosto nevyhovuje jeho dalekosáhlým záměrům. Chtěl rozšířit
kapitulu, k tomu potřeboval mimo
jiné početnější personální vybavení a rozměrnější a honosnější sídlo. Postaral se proto o vybudování
instituce spojující biskupa s kněžími jeho diecéze, správce hradských kostelů jmenoval arcijáhny
a zároveň kanovníky nově zřízené
kapituly. Skrze ně tak získal přehled o dění v diecézi.
Jejich přehled sepsal „ve jménu
svaté a nerozdílné Trojice. Jindřich
z Boží milosti biskup olomouckého
kostela všem pravověrným synům
katolické církve“ v tzv. translační
listině pravděpodobně mezi lety
1136 - 1141. Ta je pro Ratíškovice
nejstarší známou písemnou zmínkou o obci. Protože předchozí privilegia olomouckého kostela „byla
z části ztrávena stářím a s části
ztracena za válečných zmatků“,
chtěl zaznamenat v této listině

JINDŘICH

ZDÍK – MUZEUM UMĚNÍ

OLOMOUC, REPROFOTO ZDENĚK SODOMA
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„všechno, co bylo získáno za našich
dob i za časů našich předchůdců,
aby to co na vsích a statcích patří našemu kostelu a je tu zaznamenáno, vlastnila Boží církev bez
ohrožení.“ Dokument se zmiňuje zhruba o 160 vsích a podává
podrobný přehled o velikosti a povaze majetku. Je nejpodrobnějším
pramenem poznání starého osídlení Moravy a ukazuje tehdejší
velikost olomouckého biskupství.
Bylo to v podstatě poříčí tří hlavních moravských řek – Moravy,
Svratky a Dyje a jejich přítoků.
Na severu sahalo až po Jeseníky,
východně v oblasti Bílých Karpat
podél moravsko-slovenských hranic k Břeclavi, podél Dyje pak až
za Znojmo, dál k Moravským Budějovicím, Třebíči a v okolí Svitavy
k Brnu. Zdíkova listina poskytuje i obraz hustoty osídlení tehdejší Moravy, v té době se nacházelo nejvíce osad v údolí Moravy od
Olomouce ke Kyjovu a mezi Brnem
a Olomoucí podél staré zemské
cesty, vedoucí z Rakous.
Všechna místa jsou v listině
zaznamenána jako majetek jednotlivých arcijáhenských kostelů.
Tedy „statky patřící olomouckému kostelu (kostelu sv. Petra)“, vsi
„podřízeny proboštství sv. Václava
(kostelu sv. Václava)“ a další, které
„opravdu patří k přerovskému kostelu“. Jiné „vsi pan biskup Jindřich
koupil a daroval sv. Václavu“, některé „patří ke spytihněvskému
kostelu“, ostatní pak břeclavskému, brněnskému a znojemskému
kostelu. Kroměřížský kostel se
staral o město a vsi, které „za časů
knížete Oty II. koupil biskup Jan
od zmíněného knížete … s krčmáři
a clem, patřícím k mostu“. Ratíškovice se třemi poplužími (dvory
nebo možná usedlostmi poddaných) přináležely k břeclavskému
kostelu společně s 17 dalšími vsemi. Mimo jiné to byly Mikulčice,
Želetice, Strážovice, Dambořice,
Ostrovánky či Boleradice; některé
z nich, např. Hrastovice či Sobědruhy, jsou v současnosti zaniklé
osady.
Jindřich Zdík se i nadále staral se o rozvoj olomouckého biskupství. Od římského krále
Konráda III. získal v roce 1144
na říšském sněmu v Bamberku
privilegium, které v té době nemělo v českých zemích obdoby.

Lidé celého biskupství jím dosáhli
osvobození (imunitu) od zeměpanských orgánů. To bylo v té době
nebývalým zásahem římského panovníka do výsostných práv českého knížete Vladislava II., který
ji pak bez výhrad po dvou letech
přijal také. Tato výsada svědčí
o výjimečném postavení a zásluhách Jindřicha Zdíka na císařském a královském dvoře. Mimo
to byl po dlouhém sporu s pražským biskupstvím vrácen Olomouci hrad Podivín, který získal
právo razit vlastní minci.
Po celý svůj život podnikal Jindřich Zdík diplomatické cesty po
Evropě, jako reformátor církve
se stal blízký římským papežům
a jeho kredit vzrostl také u císařského dvora. Byl hlavní oporou českému knížeti Soběslavu I.
a jeho nástupci Vladislavu II., jimž
svými styky v zahraničí dovedl
získat žádanou pomoc. Už v roce
1131 tak biskup Ota Bamberský
radí biskupovi Menhartovi Pražskému, aby si naklonil knížete
i zemské pány, „jmenovitě biskupa olomouckého“. Papež Inocenc
II. r. 1142 jej označuje jako „osobu, ve kterou máme důvěru“, jeho
nástupce papež Lucius II. r. 1144
prohlásil, že jej „ve všem, což podle
Boha možného bude, ctíti chce
a velebiti“. Papež Eugen III. r. 1145
nazývá Zdíka „posvátným a ctným
mužem“. Navíc, pokud chtěl něčeho dosáhnout u krále Konráda III.,
vyhledával pomoc a radu Zdíkovu.
„Léta po vtělení Páně MCL
[1150], 25 dne měsíce Června vrátil pan Jindřich, biskup Moravský,
v hodném již stáří, vykonav plno
dobrých skutků a almužen, ducha svého Bohu… On byl, jakož si
přál, za konání všelikých modliteb
v pokoji pochován v klášteře Strahovském, k jehož založení a nadání všemožně byl přispíval…“ Tak
zapsal do své kroniky Kosmův
pokračovatel Vincentius, kaplan
a kanovník kostela sv. Víta na
Pražském hradě. Kronikář želivský navíc dodává, že biskup Jindřich Zdík byl „květ mezi biskupy
onoho času, muž Bohu milý a známý na obojím dvoře, papežském
i císařském, sloup a světlo Čech
i Moravy za oněch dob, jemuž Morava neměla pastýře rovného.“
Irena Bařinová
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Dúbrava XXXVI

R

ozsáhlý lesní porost Dúbrav y byl jakýmsi přirozeným
působištěm místních odbojářů
v dobách německé okupace. Právě
znalost domácího terénu a minimální infrastruktura (vedly zde
pouze lesní cesty) i blízkost státní hranice, to bylo téměř ideální
prostředí pro odbojovou činnost.
A vůbec se nemuselo jednat o bojové akce. Ilegální přechod státní
hranice osob buď perzekuovaných, nebo mířících k bojovým
jednotkám, byl sice hrdinský čin,
za který ovšem v případě dopadení hrozil hrdelní trest. Jedním
z mnoha cílů organizace Obrana
národa
bylo převádění ohrožených osob do určitého bezpečí
mimo obsazené území. Struktura
ON byla armádního stylu. Velitelem pro Moravu byl brigádní generál Bohumil Všetička, pod něj spadal velitel Krajského výboru, nižší
šarží byl velitel okresu, který organizoval velení okresu i jednotlivých úseků a určití řadoví příslušníci, kteří se podíleli na odbojové
činnosti. Prvním hodonínským
velitelem byl kapitán Karel Jansta, pak nadporučík v záloze Josef
Přivřel a po něm knihkupec František Landgráf.
Členem okresního velitelství
v Hodoníně, (zpravodajský důstojník) byl ratíškovický rodák,
orelský náčelník Vít Příkaský,
který měl za úkol obstarávání
propustek, na něž se vlastně legálně prchající dostávali na Slovensko. Odtud mířili většinou do Budapešti na
francouzskou ambasádu
a pak do zahraničních
armád. Jakmile propustky začala vydávat policie,
tento způsob převádění
nebyl už možný. I když
útěk přes hranici umožňovali
také strojvedoucí, kteří na vytipovaných
nekont rolova ných m ístech vlakovou soupravu
přibrzďovali a převádění,
z větší části letci, seskakovali z vagónu za jízdy.
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ODBOJOVÁ II
Z pražského ústředí Svazu letců
republiky Československé to bývaly 3-4 osoby týdně. Uvádí se, že
jen letců bylo víc jak 350! Pokud
falešné doklady nebyly k dispozici, tak se přechod hranice uskutečňoval pěšky pod rouškou noci.
Významnou osobností této činnosti a i velitelem úseku Rohatec
byl předseda Československé obce
legionářské, pro změnu sokol,
učitel František Šelepa, s krycím
jménem „Franta Dlouhý". Ten jako
rohatecký rodák znal místní terén i situaci dopodrobna a s jeho
pomocí to byly stovky odbojářů,
co přešly mimo hranice Böhmem
und Mähren.
Dalším článkem této činnosti byli majitelé hotelu Central
v Hodoníně Vlasta a Emil Černí, Jan Frank nájemce Besedy
i obchodník František Kuča. Důležité místo v tomto aparátu zaujímal také autodopravce z Ratíškovic Prokop Slezar. Stanoviště
jeho autobusu bylo v Hodoníně na
Masarykově náměstí. Při nástupu
a koupi jízdenky se exulant prokázal smluveným heslem a řidič,
majitel v jedné osobě, jej u sebe
ubytoval a v příhodný čas se přesunuli do předem zbudovaného
úkrytu, který byl v místě ratíškovickým známým jako U Panenky
Marie, rohatečtí mu říkají Račí
údolí. Odtud za pomoci Františka Šelepy z počátku války vlakem
a později pěšky utečenci přecházeli státní hranici se Slovenskem.

Pokud z jakýchkoliv důvodů tuto
akci nemohl provést Prokop Slezar, byl v záloze zednický mistr,
stavbyvedoucí (polír) Josef Antoš
(z č. p. 431), který uprchlíky buď
doma přechodně ubytoval, a bylo
to někdy i 30 osob, nebo dopravil
do úkrytu.
Kryt musel být hodně prostorný, protože na fotografii pořízené
po přechodu fronty je napočítáno
11 lidí a nejspíš i ten, kdo fotografii pořizoval, což byl v té době
sedmnáctiletý František Antoš,
syn stavbyvedoucího. Ten také
vyprávěl dceři, že když šel jednou
do nedaleké studánky "Nedbalky" s konvičkou pro vodu, kdyby
si cestou nepískal, tak jej zastřelil německý voják. Na dobové fotografii byli identifikováni právě
rodiče Antošovi a paní učitelka
Anna Slezarová rozená Žišková.
Prokop Slezar měl vybudovaný
kryt i ve „Zmrzlé dolině", kde se
ukrývali po dobu perzekuce někteří dubňanští komunisté.
O chrabrosti a dá se konstatovat vysoké „bojové" morálce svědčí
i údaj, že 23 přecházejících osob
bylo zatčeno gestapem, drsně
vyslýcháno, ale nikdo nezradil.
A konce války se ze zatčených dožily jen 3 osoby.
Přes skupinu ON plk. Josefa
Balabána byl převeden na přelomu roků 1939-1940 tehdejší ratíškovický horník Jaroslav
Kotásek roč. 1917. Člen paravýsadku skupiny SPELTER vysazeného 5. k větna 1944
u Kramolína poblíž Třebíče. Kotásek (podle padělaných dokladů "Jan
K ot ek " ) p ř e v z a l velen í
s k up i ny p o ne p ř ít om ném veliteli Chrastinovi
a 16. června byl zastřelen
gestapem u Myslibořic.
Ta m t uto udá lost dodneška připomíná pomníček.				
		
			
Václav Koplík
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Májový brouk

K

oncem měsíce dubna a povětšinou v květnu sužují ratíškovické zahrádkáře a lesníky čerstvě vyléhnutí po žíru a reprodukci
prahnoucí brouci s botanickým
názvem Melalontha melalontha v české kotlině známým pojmenováním chroust obecný. Anglosaské
národy mají pro něj lidový název
May bug, germánské - Majkäfer.
Volně přeloženo májový brouk.
Život dospělých jedinců bývá
vymezen na šest týdnů, na lesních
a zemědělských komoditách škodí
zpravidla čtyři roky. Aby to nebylo
jen tak jednotvárné, tak někdy
bývá jejich životní cyklus tříletý
a bývá výjimečně i pětiletý.
Pozoruhodné je na chroustech označení - že je všežravec!
Bývá aktivní, přelétává za žírem
v podvečer, to je čas, kdy loví také
netopýři, kteří za letu chrousty
loví. Pro mou generaci vyvolávají chrousti nostalgii, když jsme je
navečer sráželi metlami (březovými košťaty), anebo je za časných
chladných rán setřípali z korun
stromů, dávali je do litrových
láhví a doma házeli drůbeži. Chovali jsme slepice „holokrčky", a to
byly přebornice v jejich konzumaci. V půlce pade-sátých let minulého století se tradovalo, že za určité množství chroustích kro-vek
se dostane kopačák. Osťa Matuška jich měl na dvorku pod „martelňú" tři čtvrtě dětské vanečky.
Tito brouci bývali také zdrojem
neplechy. Při večerních májových

pobožnostech se sice velmi sporadicky, ale přece
jen, ozývalo v ztichlém
kostele vrčení osvobozeného "basisty". Do školy se
„chňabi" (tak jsme chroustům říkali) nosili v krabičce od sirek (zápalek)
a v příhodných okamžicích končil
„chňab" v „lelících“ (copánkách)
děvčete sedícího v lavici před rušitelem vyučování.
Myslím, že Ondřej Sekora je
vždycky zobrazoval s basou, to
kvůli bručivému zvuku za letu.
Zemědělci a lesníci mají ovšem
k zidealizování těchto škůdců velice daleko. Larvy - ponravy, ožírají pilně mladé kořínky jahodníků i mladých ovocných stromků
a v lese dokážou naprosto zdecimovat nejen mladé a čerstvě vysázené listnáče, ale i už vzrostlé jehličnany. Existuje zápis, že v roce
1919 bylo v Dúbravě nasbíráno 20
q ponrav! Možná stojí za připomenutí vyhláška 13. c.k. moravského místodržitele Karla Emanuela
ze Žerotína z května roku 1900:
„Na základě zákona ze dne 30.
dubna 1870, týkající se vzdělávání země proti záhubě housenkami, chrousty a jiným škodlivým
hmyzem jest stanovena odměna,
která z obecní pokladny a z polovice ze zemského fondu nahrazeno býti má, a sice za rovný hektolitr chroustů za tři koruny a za
rovný hektolitr ponrav 20 korun.
Chrousty a ponravy, jež dotyčným

Splněné přání

B

ez čtení striktně mažu všechny doručené zahraniční
mailové zprávy. Počátkem února
jsem ovšem kvůli několika úvodním větám udělal výjimku. Ta
zpráva totiž začínala slovy: „Ahoj.
Jsem Francouz a vášnivý mykolog." V kostrbatě automaticky přeloženém sdělení byla informace,
že odesilatel sbírá houbařské odznaky. A pokud by to bylo možné, že by jej od nás rád odkoupil.
Ratíškovičtí hřibaři mají ve svém
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

znaku i na klubovém odznaku „sviňúrku", což je
místní lidový název pro čirůvku zelánku. Spontánně jsem se rozhodl rozšířit takovouto sbírku.
Shodou okolností nebo naštěstí
mezi mé kamarádky patří i ratíškovicko - francouzská Dana
Voříšková, tak jsem se na ni obrátil s prosbou o průvodní dopis.
Dana byla potěšena takovouto aktivitou a velmi ochotně jej zestyli-

obcím dodati se mají, pod
dohlídkou obce stlučením
jest usmrtiti a sběratelům
odevzdati, aby s ním po vůli
naložili."
Běžný dělnický
plat byl tehdy však jen asi 1
zlatý (2 koruny) měsíčně. 1kg
másla stál 1zl. a 7 krejcarů,
nejmenší bochník chleba byl za
5 krejcarů, brambory byly 2 kr. za
1kg.
Dva recepty závěrem:
Česká chroustová polévka. Luisa Ondráčková: Kuchařská kniha,
6. doplněné vydání. Občanská tiskárna v Brně, 1937 str. 15 (povolená také jako příručka na kuchařské a hospodářské školy).
Pro 6 osob: 1/4 kg chroustů ve
studené vodě omytých vhoď do
horké vody, přidej všechnu kořínkovou zeleninu, kmínu, trochu
soli a nechej v ní zapěnit jemně
sekanou petržel. Vodu s chroustů
sceď, zalij ji připravenou zásmažkou a nechej chvíli povařit. Pak
zakvedlej do polévky 2 žloutky se
6 lžícemi husté smetany.
Francouzská chroustová polévka z 19. století. Na rozpuštěném másle usmaž libru (454 gr.)
chroustů (bez křídel a nožiček),
poté je zavařte do kuřecího vývaru, přidejte telecí jatýrka a podávejte k topince s pažitkou.
Víte, že sameček má na tykadlové paličce 7 lístků, zatímco samička pouze 6? 		
Vašek Koplík

MYKOLOGIE
zovala. Příkladně vstřícná byla i paní vedoucí
na poště Jana Bábíková
s radou, v jaké obálce
odznak poslat. Zmiňovaná zásilka
po týdnu zdárně dorazila na místo určení, což bylo město Nantés.
Claude Berger se jmenuje tento zapálený sběratel, který elektronicky nejen potvrdil příjem, ale i poděkoval a poslal nafocenou část
sbírky. Skutečně jsem nevěřícně
a s úžasem zíral na houby, které
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na odznacích byly. Květnatec Archerův, síťovka dvojitá, hvězdovky, hvězdnák, hřiby, holubinky,
ryzce, hnojníky, lišky - po moravsky „kuřátka", bedly, muchomůrky, kukmák okázalý i lanýže,
takže by to vydalo i na menší houbařský atlas. Původem ty odznaky
byly jednak domácí francouzské,

dále z Itálie, Španělska, Švýcarska, Německa, Polska i naše ještě
československé tam byly.
A mě hřeje a těší skutečnost, že
ratíškovická „sviňúrka" bude šířit
zvěst o naší obci ve Francii nejen
v družebním Vouziérs, ale i v Nantés. Kdo by měl zájem si tuto sbírku prohlédnout, tak odkazuji na

ratiskovice.houbareni.cz. Pokud
nám to okolnosti a nařízení vrchnosti dovolí, tak bude i součástí
podzimní výstavy hub.
Vašek Koplík,
prezident mykologického
kroužku

Než Sluníčko zavřeli,
užívali jsme si veselí.
A když přišel covid zase,
paní učitelky nelenily v čase.

C

ovidu se nebojíme, s úsměvem
na rtu si s ním poradíme. Ne,
že bych zlehčovala vážnost onemocnění a celé této situace, ale
člověk by si v této nelehké době
měl vážit každé minuty, kterou
prožívá ve zdraví spolu se svými
nejbližšími. Hledat krásu v maličkostech a užívat si každičké společné chvíle co jsme spolu, jako by
byla naše poslední.
A o to jsme se snažili v naší Mateřské škole Sluníčko naplno. Jelikož jsme netušili, kdy dle vládního
nařízení bude školka zase „UZAVŘENA“. O nespočet společných
akcí jsme bohužel přišli z důvodu
omezení. Jako byl i náš již tradiční FAŠAŇKOVÝ PRŮVOD. Tak
jsme si ho vynahradili pořádným
karnevalovým veselím.
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Ve čtvrtek 18. února 2021 se
celá mateřská škola proměnila
v rej nejrůznějších masek – princezen, víl, kouzelníků, super-hrdinů, policistů a zvířátek. Děti
nejdříve představily svou masku
na kouzelné lávce, dále byly připraveny soutěže jako například:
nakrm Olafa sněhovou koulí,
přenes koblížek lesní cestou, hry
s Kašpárkem a mnoho jiných.
Společnou diskotéku jsme si užily
i my paní učitelky, už dlouho jsme
si tak dobře nezatančily. Na dětech šla vidět neskutečná radost
a nadšení, z jejich dětských očí
zářily hvězdičky štěstí - a o tom
to vše je, udělat radost a připravit
nezapomenutelný zážitek pro naše
nejmenší ratolesti. Děkujeme především rodičům za jejich úžasnou

ŠKOLSTVÍ

spolupráci při pečlivé přípravě
masek. Taktéž patří velké poděkování našemu skalnímu sponzorovi FK Baník Ratíškovice za
skvělé pohoštění pro celou školku
v podobě masopustních koblížků
a koláčků.
Plní zážitků a nabití pozitivní
energií jsme se pustili do dalších
radostných dnů. Velké nadšení z prvních slunečních paprsků
a lehce se probouzejícího jara
však netrvalo dlouho, jelikož naše
mateřská škola byla znovu od 1.
března 2021 UZAVŘENA. A to
jsme byly všechny paní učitelky
natěšeny, na pro mnohé nejkrásnější a nejmagičtější roční období
- JARO. Těšily jsme se na to, jak
budeme společně vše prožívat, učit
se novým poznatkům od pojmenování jarních květin a jejich sázení,
pozorování prvního probouzejícího se života v trávě a mnoho, mnoho dalšího. Ale nenechaly jsme se
rozhodit a najely na distanční výuku. Paní učitelky z předškolní
třídy začaly vypracovávat a zasílat týden co týden dětem materiály
pro výuku doma a určitě to nebyl
lehký úkol, jelikož není nad přímý
kontakt s dítětem, vzájemnou interakci, práci ve skupině a mnohé
jiné.
Pro mladší děti jsme se snažily
připravit akční a zajímavé činnosti
především na čerstvém vzduchu.
Na téma kniha byla připravena
stezka „PO STOPÁCH VLKA“, kde
děti hledaly po Ratíškovicích pomocí indicií tři domečky prasátek.
Dle reakcí rodičů to byla opravdu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

bojovka, jelikož jeden domeček
byl schovaný v rákosí u Hliníku
a hlídala jej místní labuť, takže
pro získání indicie jste potřebovali
i velkou dávku odvahy. Jako další byla nachystána stezka lesem
s kuřátkem Emičkou. V cíli na vás
čekala připravená odměna, schovaná v dřevěné vojenské bedně,

kterou nám bohužel nějaký „dobrák“ odcizil, a přitom si neuvědomil, že okradl děti o závěrečné překvapení. Ani plot mateřské školy
nezůstal prázdný. Bylo připraveno PLOTOHRANÍ, jarní pexeso
i pohybové aktivity na chodníku.
Velmi děkujeme a ceníme si vašeho zájmu o námi nabízené aktivi-

ty. Fotky vašich usměvavých dětí
mluví za vše. Moc si toho vážíme.
Všem přeji pevné zdraví a mnoho příjemně prožitých chvil.
S úsměvem jde vše líp.
Rozumová Monika,
učitelka MŠ Sluníčko

Plotování v MŠ U Jezérka

K

dyž se na začátku března uzavřely mateřské školy, přemýšleli jsme, jak zůstat s dětmi ve spojení, i když už se nemůžeme denně
vídat ve školce. Postupně začal
vznikat nápad, kdy jsme umísťovali na plot kolem školky různé úkoly. Když už bylo úkolů více a stále
přibývaly další, napadlo nás, že
si jejich plnění nějak pojmenujeme. A protože v jednoduchosti je
krása a úkoly byly přidělané na
plotě, dostaly název „Plotování“.
Děti mohly plnit jarní kvízy, přinést z domu mašličku a přivázat
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ji na plot jako symbol jara a také
namalovat kamínek a položit ho
na zídku. Během několika dnů na
plotě vlálo spoustu krásně barevných mašliček a kousek pod nimi
se leskly hezky pomalované kamínky. Děti dále mohly nakreslit
obrázek, vhodit ho do schránky
a za pár dní se také objevil na plotě, máme tam teď hotovou „lesní“
výstavku. Mezi posledními přibylo
na plot dřevěné pexeso, ve kterém
vám to mohly děti pěkně „natřít“.
Mezitím, co plnily děti úkoly na plotě, paní učitelky dostaly
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také několik úkolů, a to hned za
plotem, ale z druhé strany. Pustili jsme se do jarního úklidu zahrady, ostříhali keříky, dali do
pořádku jahodový záhonek, kam
děti velmi rády chodí obírat červené jahody, no, někdy i ty zelené.
Dále jsme uklidili kolem ohniště,
které už je připravené na opékání
špekáčků. V neposlední řadě jsme
vyhrabali obrovské hromady listí,
obecní četa ani nestačila vyvážet
kontejnery.

Během uzavření školky jsme
dětem posílali emaily s pracovními listy, písničkami, básničkami
a nápady na různé činnosti. Moc
děkujeme všem rodičům a dětem za pozitivní ohlasy, odpovědi,
pozdravy a spousty fotek, které
jste nám posílali, vždy nás velmi
potěšily a vykouzlily úsměv na
tváři.
Jaroslava Jurová,
učitelka MŠ U Jezérka

Co mi vzala a co mi dala dálková výuka?
Co mi dala a co mi vzala dálková výuka? Jaké jsou výhody a nevýhody dálkové výuky?
Žáci osmého ročníku se v březnu 2021 v rámci slohové výuky zamýšleli nad tím, co jim distanční
výuka přináší dobrého, v čem jim naopak nevyhovuje. Vybrala jsem pro vás několik ukázek z jejich
úvah.
Doufám, že tato stručná sonda mezi názory žáky II. stupně bude i pro vás zajímavá a přiblíží vám
jejich současné prožívání nelehké situace kolem nás.
Online hodiny mě celkově nějak
nebaví. Je to pro mě těžké, hlavně
matematika. Je sice super, že nemusím být ve škole, ale stejně bych
tam byla radši, než to mít přes počítač. Vstávání je v pohodě, vstanu,
zapnu počítač a jdu na hodinu. Nemusím si dávat věci do tašky a jít
s těžkou taškou až do školy. Ráda
bych se tam vrátila, ale také tam
moc nechci kvůli testům. Dost lidí
v hodinách nedává pozor, já samozřejmě taky někdy ne, ale snažím
se. Někdy se dost stává, že to učitelům nebo nám vypadává a potom
z té hodiny moc nemáme. Hodina
je těžká na psychiku, hlavně pro
učitelky, které musí trpět to, jak
jsme pomalí anebo že nedáváme
pozor. Doufám, že co nejdřív půjdeme do školy a zase se budeme normálně učit.
Nebaví mě sedět skoro celé dopoledne u počítače. Někdy slyšíme
jen každé třetí slovo. Je to špatná
příprava na střední školu. Doma
mám mnohem menší motivaci se
učit. Jako plus beru, že nemusím
brzy ráno vstávat. Nepíšem moc
testů!
Můžu si přispat. Je to víc
pohodlnější ležet u online hodiny.
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+Nemusíme brzo stávat.
+ Máme méně hodin než ve škole.
+Nemusíme chodit pěšky do školy.
+Učitelé nás nemusí vidět.
-Nevidíme se s ostatními spolužáky.
-Doma se učivo nepochopí tak
dobře jako ve škole.
-Nemůžeme jezdit na výlety.
-Máme víc úkolů.
Myslím si, že je jednodušší než
praktická výuka, jelikož nepíšeme
tolik testů, což může mít i opačný
efekt, že budeme mít mezery ve
vzdělání, protože se to sami nenaučíme. Jako výhodu beru, že
neztrácíme čas nad méně důležitými předměty, jako jsou, podle
mě, hudební výchova, výtvarná
výchova, pracovní činnosti. Na hodinu můžeme vstát těsně před začátkem a nemusíme se převlékat,
ale zároveň se v domácím prostředí
špatně soustředíme. Při neustálém
sledování obrazovky nás může bolet hlava a kazí se nám oči. Bylo
by lepší, kdybychom se vrátili do
školy, protože tak se dá látka lépe
probrat a pochopit. Strach mám
z toho, že se po návratu bude výuka skládat jen z testů.

Být zavření doma už je únavné.
Jako plusy online výuky beru to,
že nemusíme tak brzo vstávat,
nemusíme se zbytečně stresovat
z každodenních testů (které se po
návratu do škol stejně vrátí). Je
to takové volnější. Ale na druhou
stranu máme hodně úkolů, problémy s technikou, chybí i spolužáci a přestávky atd. Doufám, že to
bude za chvíli za námi a že se vše
vrátí zpět k normálu.
Je pohodlnější učit se z postele. Do
školy se mi chce i nechce. Učitelky
nám dají spousty testů, ale těším
se na kamarády. Přeji si, aby se už
všechno uvolnilo.
Škola je dobrá, hodně se v ní naučím. Doma mě to nebaví, ve škole to
líp pochopím, ale zas se bojím, jak
se vrátíme do školy, tak tam budeme psát hodně testů.
Vadí mi, že to někteří žáci pěkně
flákaj! Ráda bych se vrátila do
školy, protože se tam líp soustředím, než když jsem tady doma.
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Biblioschránka

KNIHOVNA

V

rátit vypůjčenou knihu v naší
knihovně už nemůže být jednodušší. Pokud z jakýchkoliv důvodů čtenář nestihne knihu vrátit
v době, kdy je knihovna otevřená, může nově v kterýkoliv den
a v kteroukoliv hodinu vložit knihu do speciální schránky - biblioschránky. Nachází se přímo při
vstupu do knihovny, je nepřehlédnutelná. O pořízení návratového
boxu jsme uvažovali delší dobu,
protože je to již velmi rozšířená
služba pro čtenáře. Jen pro zajímavost jako první si ho pořídila
Krajská knihovna v Karlových
Varech v roce 2007. Rozhodnutí
o pořízení boxu urychlila až pandemická opatření, kdy knihovny
byly buď úplně uzavřeny nebo se
půjčovalo bezkontaktním způsoben a v knihovně začaly chybět
nevrácené knihy. Ukázalo se, že
tuto službu naši čtenáři okamžitě
ocenili, protože hned po instalování, aniž jsem stačila biblioschránku jakkoliv propagovat, jsem v ní
našla desítky knih.

Vhozené knihy se každé ráno
vybírají a hned se odečítají z čtenářského konta, což si může každý čtenář zkontrolovat prostřednictvím webové stránky knihovny
v on-line katalogu. V případě
vrácení upomínaných knih vám
sankční poplatek zůstane k úhradě při další návštěvě knihovny,
přestane však nabíhat jeho výše.
Chtěla bych poprosit čtenáře,
aby dodržovali určitá pravidla.
Box slouží pro vracení knih
zapůjčených
pouze
v
naší
knihovně. Rozhodně není určen
pro knihy, které chce čtenář
knihovně věnovat. Také poškozené
či neúplné knihy se musí odevzdat
přímo v knihovně. Další pokyny
jsou napsány přímo na schránce:
vkládat knihu hřbetem napřed,
aby se nepoškodila, nevhazovat
časopisy, CD, DVD a také Kouzelné
čtení.

Přála bych si, aby tato nová
služba byla čtenáři vnímána jako
velmi dobrá doplňková služba,
která poslouží ve chvílích, kdy
čtenář zrovna nemá čas zajít do
knihovny nebo se zrovna trefí,
kdy je knihovna zavřená a nemusí
knihy vláčet zpátky domů. Ale vím
a čtenáři určitě také, že osobní
návštěva knihovny je nenahraditelná.
Marie Škorpíková,
knihovnice

Upomínková amnestie

V

zhledem k tomu, že čtenáři měli téměř rok kvůli pandemickým opatřením ztížené podmínky pro návštěvu knihovny, a tedy i pro vracení knih, vyhlašujeme tzv. upomínkovou amnestii. Každý čtenář, kterému
již naběhla upomínka v jakékoliv výši, může knihy bez obav vrátit, aniž by musel za upomínku platit. Platí
to i pro zapomnětlivé čtenáře, kteří si půjčili knihy před vypuknutím pandemie. V článku o biblioschránce
píši, že vhozením knih do boxu nezaniká povinnost zaplatit upomínku, to po dobu upomínkové amnestie
neplatí. Pokud nechcete přímo navštívit knihovnu, můžete knihy vhazovat do venkovního návratového boxu.
Amnestie platí až do konce května, rozhodně ji využijte.
Marie Škorpíková, knihovnice

Pro dospělé:

Nové knihy

10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou		
Atomové návyky					
Dům U Tří borovic					
Elizino tajemství – Osvětim				
Geneze							
Jak přežít svého muže				
Jako hvězdy v temné noci				
Hitlerova zpověď					
Hotýlek na Islandu					
Kniha o tichu						
Kořist							
Kyjovský bigbít 1961 - 2021				
Mengeleho děvče					
Mezi světy						
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Jan Rendl
James Clear
Hana Marie Körnerová
Dominik Rettinger
Robin Cook
Jana Bernášková
Jojo Moyesová
Christopher Macht
Julie Caplinová
Josef Formánek
Darcy Coates
Matěj Černý
Viola Stern Fischerová
Lucie Výborná
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Mimo-chodem						
Místa, kde jsem plakala				
Mizející dívky						
Mlha nad Shadow Sands				
Myšlenky za volantem 				
Past							
Proč spíme						
Přišla třetí blondýna					
Sára							
Svědectví o životě v KLDR				
Šikmý kostel II.					
Údolí							
Umění být zdráv					
Večer a jitro						
Zápisník abstinentky					

Kuchařky:

Cesta z těsta						
Kuchařka pro dceru					
Super jednoduše					

Pro děti a mládež:

Alice uličnice a králík nezbedník			
Barbie ve světě her
Ema a její kouzelná ZOO. Osamělé lvíče.		
Ema a její kouzelná ZOO. Snaživý medvídek.
Hádej, čím budu					
Hladový vydrýsek					
Klub tygrů. Prastará hladomorna.			
Kluk s míčem						
Medovníček a jeho nemocnice…			
Poselství ze Stínadel					
Smutno se musí vyšeptat				
Ztracený na Nevděku					

Woody Allen
Holly Bourne
Lisa Reganová
Robert Bryndza
Marek Eben
Magda Váňová
Matthew Walker
Alena Jakoubková
Dominik Dán
Nina Špitálníková
Karin Lednická
Bernard Minier
Jan Vojáček
Ken Follett
Michaela Duffková
Petra Burianová
Jana Zatloukalová
Zdeněk Pohlreich

Ruth Quayleová
Amelia Cobb
Amelia Cobb
Zuzana Pospíšilová
Michal Belšán
Thomas. C. Brezina
Daisy Mrázková
Jan Lebeda
Josef Červinka
Lenka Rožnovská
Petr Hugo Šlik

Počet obyvatel v obcích
Mikroregionu Nový Dvůr

P

ři každoročním sestavování rozpočtu Mikroregionu Nový Dvůr nahlížím na stránky Českého statistického úřadu a sestavuji tabulku příspěvků jednotlivých obcí. Sleduji tak přírůstky a úbytky počtu obyvatel
okolních obcí. Překvapilo mě, že obec Vacenovice má za posledních 20 let nejvyšší přírůstek, následuje obec
Skoronice a obec Svatobořice - Mistřín, naopak největší úbytek má obec Milotice, po ní obec Ratíškovice
a obec Vlkoš. 								
		
Ing. Marta Grufíková

Strana 18

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Napište význam zkratek:
AV…………………………………...................………………
ČD……………………………………………...................……
s.r.o. …………………………………………..................……
DPH...............................................................................
ROH……………………………………..................……..........
NDR………………………………….................………...........
pplk...............................................................................
ČR……………………………………................…………..….
atd. ……………………………………................………..…..
CCCP…………………………………................…………..…
OP……………………………………...............…………...….
K+M+B+..……………………………................…………..…
P.S. ……………………………………................………..….
VŘSR..............................................................................
PF………………………………………...............……............
S.O.S. …………………………………..............……....…….
apod. …………………………………..............……..............
KPZ…………………………………..............……..................
MPSV...…………………………………..................…………
EU…………………………………………….................…….
© Paměťář
Mgr. Zdeněk Gloz, certifikovaný trenér paměti III. stupně

Proč je sv. Jiří patron skautů?

S

vatý Jiří (staročesky Juří) byl podle
křesťanské hagiografie
římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl a je uctíván
jako mučedník.
Ve většině zemí se svátek svatého Jiří slaví 23. dubna. V českých
zemích, na Slovensku a v Polsku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2021

se svátek svatého Jiří slaví až 24.
dubna, protože na 23. dubna připadá den umučení svatého Vojtěcha, a tak se svátek svatého Jiří
posunul o den později.
Sv. Jiří je patronem skautů,
jeho svátek 24. dubna je jeden ze
dvou velkých skautských svátků.
(Tím druhým je 22. únor, na který
připadají narozeniny manželů Ba-

SKAUTI

den-Powellových. Říká se mu také
Den zamyšlení a je to mezinárodní svátek přátelství, který slaví
skautky a skauti celého světa.)
Svatý Jiří je patronem také Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie,
Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska, měst Barcelony, Bejrútu, Freiburgu, Istanbulu, Janova, Londýna, Lublaně, Moskvy, Vysokého
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Mýta a také mnoha profesí, organizací a nemocných lidí.
Sv. Jiří - zvaný drakobijec - pocházel z urozených rodičů v Kapadocii. Jeho otec zemřel také smrtí
mučednickou a jeho matka se po
smrti manželově odstěhovala se
synáčkem do své otčiny - Palestiny. Jiří byl ohnivé povahy a věnoval se stavu vojenskému. Dokázal
být dobrým vojákem, a proto byl
povyšován. Po svých dvacetinách
obdržel titul Tribuna a následně se stal rytířem. Tou dobou byl
umístěn v Nikomédii jako člen
osobní stráže římského císaře Diokleciána. V roce 303 vydal císař
edikty umožňující pronásledování
a útisk křesťanů v celé Říši. Jiřímu bylo nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří
přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený Dioklecián ho nechal mučit
za zradu a poté nařídil popravu.
Po různých mučeních, např. trháním kolem s hřeby, byl Jiří popraven stětím před Nikomédijskou

obrannou zdí 23. dubna l.p. 303.
Tento skutek přesvědčil císařovnu
Alexandru a pohanského kněze
Athanasia k přestoupení ke křesťanství.
Sv. Jiří je symbolem statečnosti
a zmužilosti, je patronem skautů
celého světa, patronem skautského bratrství, národním světcem
celé Anglie. Chrání vždy bezbranného v příbězích, kde vítězí dobro
a spravedlnost nad zlem.
Jedna z formulí pro pasování
na rytíře začíná: "Ve jménu Božím,
svatého Jiří a svatého Michala…"
„Skautská
myšlenka
je
moderní rytířství, které nám
přikazuje pomáhat bližnímu,
konat denně dobré skutky,
považovat všechny lidi za své
přátele a skauty za své bratry.“
Sv. Jiří byl vždy ctěn jako pravý vzor bojovníka za víru a křesťanskou ctnost. Zobrazuje se jako
sličný rytíř v plné zbroji na bujném
oři, jak potírá litou saň před ním
se svíjející. Toto vypodobnění je
však symbolické. Saň (drak) značí

Doba není jednoduchá,
ale žijeme normálně…
a hlavně si pomáháme

J

ako spojku jsem si půjčila
předchozí větu od starosty
nedalekého čtyřstovkového Jose-fova právníka Vojtěcha Pospíšila. Myslím totiž, že obdobná slova
by jistě k této složité době použil
i náš starosta.
Ne, že jsme u nás téměř hromadně také šili tolik potřebné
roušky, ale v naší obci máme po
tuto už dlouho trvající psychicky
těžkou dobu kluka pomocníka
nad pomocníky. Roušky už jsou
našity nebo nakoupeny respirátory, ale je nutno pozvednout psychiku, nenechat zahálet pozitivní
přemýšlení. Na to máme spoluobčana Zdeňka Gloze.
Začnu od konce, ale větou základní. Zdeňka není možno nemět
rád. Vidíte to na fotce ze Zambie, jak si ho vřele tiskne chlapec
z hlavního města Lusaky a ti
ostatní taktéž. Jsou jak usmívající
„skautíci ko-lem svého šéfa.“
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Zdeněk je aj cestovatel. O tom jsem do Zvonu napsala článek před
rokem a byl složený
z esemesek Ratíškovice-Zambie. Ty-to si denně
„létaly“ mezi ratiškovskými vinohrady (já)
a jeho místem pobytu
v Zambii (on).
Dále
ke
Zdeňkovi
a k jeho originálnímu
činu v této době plné nejen zdravotních těžkostí.
Mgr. Zdeněk Gloz je certifikovaným trenérem paměti III.
stupně a ke studiu ho vždy táhla
náplň pomoci druhému. I když to
zní čítankově, je to tak. Vysoká
škola jeho sen naplnila.
A něco o jeho originálním činu
pro coronavirové dny. Začali jsme
nacházet v poštovních schránkách takové chytré letáky, které
nás nabádaly k zábavě, k učení,

samotné zlo nebo, jak se dříve říkalo zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva nebo pohanství.
Zakladatel skautingu lord Baden-Powell zvolil tohoto světce za
ochránce a ideový symbol celého
skautského hnutí a legendu o sv.
Jiří, který v boji zabil draka zloby a barbarství, tak učinil nesmrtelnou. Dobře věděl, že daleko víc
než slovo působí na chlapeckou
duši příklad, a tak není divu, že
při hledání ztělesněných ideálů,
které vložil do skautského zákona
a slibu, zvolil právě tohoto jediného patrona rytířů mezi světci.
Junák - Český skaut každoročně v den sv. Jiří 24. 4. organizuje celostátní Den v krojích
(skautských).
Junák Ratíškovice na počest
tohoto skautského svátku každoročně pořádá tzv. Svatojiřský
závod. Letos již podruhé kvůli
vládním opatřením proti covidu19
(bohužel) on-line.
Palis
Zdroj wikipedie a spol

KRONIKA

k obohacení našeho rozhledu,
k naplnění nabytého času, a to
dohromady vedoucí k trénování
naší paměti, a tím prodlužování
života.
Toť Zdeňkova práce… i s osobním roznosem. Vždy s pozdravem,
úsměvem.
Zdeni, moc všecí děkujeme!
Marta Kordulová,
kronikářka obce
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Výšivkou proti zubu času

V

ýšivkou proti zubu času je
název projektu, jehož cílem
je udržování lidových tradic, podpora kulturní a spolkové činnosti
a zachování hmotné lidové kultury. Žádost byla podána v minulém roce na SZIF prostřednictvím
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Po nutných administracích byl
projekt doporučen k realizaci, za
což velmi děkujeme MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu i Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Obsahem projektu byl nákup
šicího a vyšívacího stroje, notebooku a scaneru, pomocí nichž
se dají opravovat dožívající a poškozené krojové součásti s vyšívanými slováckými ornamenty,
nebo vytvářet nové předlohy pro
výšivky. Všechny naskenované ornamenty a předlohy budou dány
do notebooku, databanky, která bude sloužit jako vzor nejen
pro vyšívání, ale i pro další mizející umělecké obory - škrabání kraslic, malování ornamentů

na stavby, sklo, keramiku. Další
uplatnění těchto strojů je, že poslouží k zhotovení reprezentačních
a propagačních předmětů obce.
Součástí projektu byl i seminář
o výšivce, který se z důvodu vládního nařízení COVID-19 nemohl
v plánovaném termínu uskutečnit. Zde čekáme na náhradní termín. Seminář bude určen pro
veřejnost, kdy vstupenkou bude,
že přinesete starou krojovou součást s výšivkou, kterou rádi oskenujeme a zařadíme do vytvořené
databáze. Projekt bylo však nutno
předfinancovat. Zde jsme požádali
obec o prostředky k předfinancování ve výši 180 000 Kč. Zbývající částku je nutno zafinancovat
z vlastních zdrojů. Celkové výdaje
projektu činily 225 060 Kč. Předfinancované prostředky budou
obci vráceny po vyúčtování tohoto
projektu.

Koplíková Jana,
Osvětová beseda Ratíškovice

Výstava Poslední dny hákového kříže
1945 na území mikroregionu NOVÝ DVŮR

V

loňském roce široká veřejnost
slavila 75 let od ukončení
2. světové války. Mikroregion Nový
dvůr si výročí připomněl putovní výstavou, kterou připravilo vlkošské Military muzeum generála
Sergěje Jana Ingra. Výročí ukončení 2. světové války neboli výročí
vítězství bývá pravidelně připomínáno jak na celostátní, tak i regionální úrovni, avšak většinou pouze
významnými všeobecně známými
událostmi. Například Pražské povstání nebo Operace Anthropoid
bývají rozebírány do podrobností a jsou veřejnosti dobře známy.
Jak ale divoké události posledních válečných dnů vnímali přímo
naši lidé tady u nás, už zase tak
známo není. Cílem bylo vytvořit
výstavu přímo spojenou s obcemi
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patřícími do mikroregionu. Vznikla unikátní výstava obsahující výňatky z kronik či osobních zápisků,
které se dochovaly do dnešní doby od pamětníků
- občanů jednotlivých obcí. Tedy přímo o tom, co
se stalo v našem bydlišti, že máme nejen své oběti,
ale také hrdiny, kteří mohou mladé generaci sloužit jako příklad. Výstava může inspirovat také naše
školy mikroregionu. Aby učitelé o tomto tématu se
žáky hovořili, žáci mohou přímo zpovídat své prarodiče či praprarodiče a jejich osobní příběhy zapisovat. Výstava měla svoji premiéru v konírně zámku
Milotice, následně putovala do muzea internačního
tábora ve Svatobořicích a v těchto chvílích je k dispozici občanům Ratíškovic.
Petr Něnička, ředitel Military muzea Vlkoš

POZVÁNKA

Pochod
kolem Ratíškovic
KVĚTEN 2021
Se letos koná z důvodu
nařízení vlády v individuální
formě. Trasy můžete
projít či projet v období
od 1. 5. do 31. 5. 2021.
Popis tras a mapky najdete ve
výloze Trafiky (naproti knihovny) a na kabelové televizi.
Více info na
www.ratiskovice.com.
Odměna: dobrý pocit z pohybu.		
			 Zvou pořadatelé

Přehled
produkce odpadů
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