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Obecní noviny z ročník 20 z číslo 6 z 2014 z cena 20 Kč

Vážení spoluobčané,

do nového roku obvykle vcházíme s mnoha plány, předse−
vzetími, a také s přáním, aby ten nový rok byl dobrý, aby se
nám vyhnuly problémy, těžkosti a aby se nám vše dařilo.
Do roku 2015 vstupuje naše obec s novým vedením. Opráv−
něně občané očekávají, jaké cíle a úkoly si ti noví dají. Vedení obce,
a samozřejmě i já, plány a předsevzetí máme a chceme, aby se Ratíš−
kovice dále rozvíjely a jejich občané zde rádi žili.
Dovolte, abych za sebe i celé zastupitelstvo Vám všem poděkovala
za možnost, kterou jste nám ve volbách dali, a to aktivně pracovat
pro Ratíškovice. Jdeme do toho celým srdcem a s velkým elánem,
nenecháme se odradit překážkami a já pevně doufám, že společně
dokážeme pro naši obec hodně udělat.
Přeji nám všem pohodu a klid nejen o vánocích, úsměvy na rtech
i plno radosti nejen o Silvestru. Všem přeji hodně zdraví a úspěšné
vykročení do roku 2015!
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
Na setkávání s Vámi se těší
starostka obce
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 1 ze dne 6. 11. 2014
Rada obce:
z rozhodla o zřízení komisí: sta−
vební, sociální, životního pro−
středí a redakční radu Ratíškovic−
kého Zvonu,
z souhlasí s příkazem k provedení
periodické inventarizace, včetně
harmonogramu a jmenováním
členů hlavní inventarizační ko−
mise,
z projednala návštěvu vedení obce
v družebním francouzském městě
Vouziers,
z rozhodla o navýšení datového
prostoru webových stránek obce
a o navýšení rychlosti připojení
k internetu,
z schválila nákup mobilních te−
lefonů pro pracovníky obce,
z rozhodla o změně dodávky sani−
tární techniky v přístavbě MŠ I,
z souhlasí s Přílohou č. Smlouvy
o dílo mezi obcí a společností
EKOR, s.r.o. ve věci navýšení po−
čtu vyvážených kontejnerů o ob−
jemu 1100 litrů,

z souhlasí s užíváním závěsného
odznaku při významných obřa−
dech všemi členy rady,
z pověřuje přijímáním prohlášení
o uzavření manželství pro vo−
lební období 2014 – 2018 všechny
členy rady,
z stanovila místo a dobu pro uzaví−
rání manželství v Obci Ratíško−
vice, a to každou sobotu od 9.00
do 13.00 hodin, mimo svátky vá−
noční, velikonoční a svátky uzná−
vané státem v obřadní síni Obec−
ního úřadu Ratíškovice,
z rozhodla o instalaci vánoční vý−
zdoby v ulicích obce.
Rada obce č. 2 ze dne 18. 11. 2014
Rada obce:
z rozhodla o oslovení 3 firem k před−
ložení cenové nabídky na zpraco−
vání projektové dokumentace ko−
generační jednotky,
z schvaluje podání žádosti o fi−
nanční dotaci na JMK ve věci do−
končení instalace akustických pa−
nelů na strop tělocvičny ZŠ,

z souhlasí se zpracováním žádosti
o finanční příspěvek na projekt
rozšíření Muzea ve vagonu,
z schvaluje darovací smlouvu firmy
Energy Benefit Centre ve výši
40 000 Kč na nákup skládacích
konferenčních stolků,
z schválila delegaci Ing. Bc. Anny
Hubáčkové do shromáždění člen−
ských obcí Mikroregionu Hodonín−
sko a Mikroregionu Nový Dvůr,
z byla starostkou informována
o dokončení územního plánu obce
a vypořádání se s připomínkami
z schvaluje Výroční zprávu o čin−
nosti ZŠ a MŠ Ratíškovice,
z seznámila se se záměrem nákupu
nového konvektomatu do ku−
chyně ZŠ.
Rada obce č. 3 ze dne 24. 11. 2014
Rada obce:
z schvaluje návrh smlouvy a pově−
řuje starostku k podpisu smlouvy
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
na projekt Dovybavení sběrného
dvora odpadů Ratíškovice,
z schvaluje návrh smlouvy mezi
Obcí Ratíškovice a arch. Přemys−
lem Krejčiříkem na autorský do−
zor a TDI v rámci projektu Ko−
menského sen,
z seznámila se se žádostí společnosti
Lesy ČR, s.p. o prodej pozemků ve
vlastnictví obce, které se nacházejí
v korytě Ratíškovického potoka.
RŠ

pitelstva dlouhodobě uvolněni
a dále v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) zákona o obcích stano−
vila, že rada Obce Ratíškovice
bude mít 5 členů.

Zastupitelstvo obce...
Výpis usnesení z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice, konaného
dne 3. listopadu 2014,
v 18.00 hodin
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
rozhoduje o tom, že se při ustavu−
jícím zasedání zastupitelstva obce
bude jednat dle jednacího řádu,
který schválilo zastupitelstvo obce
dne 22. 2. 2012
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z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje jako ověřovatele zápisu
Ing. Petra Příkaského a Jiřího Šu−
pálka.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určilo, že pro vý−
kon funkce starosty a místosta−
rosty obce budou členové zastupi−
telstva dlouhodobě uvolněni, a pro
výkon funkce 1. radní, 2. radní
a 3. radní nebudou členové zastu−

z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
rozhoduje o tom, že všechny volby
orgánů obce, členů orgánů obce,
členů orgánů zastupitelstva obce
budou provedeny aklamací.
z Starostkou Obce Ratíškovice pro
volební období 2014 – 2018 byla
zvolena Ing. Bc. Anna Hubáčková,
nar. 6. 9. 1957, Ratíškovice, Ha−
sičská 965.
z Místostarostou Obce Ratíškovice
pro volební období 2014 – 2018 byl
zvolen PhDr. Radim Šťastný, nar.
1. 8. 1966, Ratíškovice, Séčka 475.
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z 1. radním Obce Ratíškovice byla
zvolena Ing. Vladimíra Motlová,
nar. 13. 9. 1963, Ratíškovice, Ro−
hatecká 1238.
z 2. radním Obce Ratíškovice byl
zvolen Mgr. Bc. Josef Hanák, nar.
5. 3. 1964, Ratíškovice, Polní 938.
z 3. radním Obce Ratíškovice byl
zvolen Vojtěch Koten, nar. 26. 12.
1947, Ratíškovice, U Radnice 154.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zřizuje finanční výbor a určuje, že
finanční výbor bude mít 7 členů.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zřizuje kontrolní výbor a určuje, že
kontrolní výbor bude mít 5 členů.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zvolilo předsedou finančního vý−
boru Ing. Josefa Uhlíka, nar. 27. 2.
1963, Ratíškovice, Školní 371.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
volí tyto členy finančního výboru
Ing. Kamila Šťastná, nar. 13. 8.
1979, Ratíškovice, U Lesa 1324,
Eva Chovancová, nar. 30. 4. 1963,
Ratíškovice, Rohatecká 241, Ing.
Lubomír Motl, nar. 22. 8. 1959,
Ratíškovice, Rohatecká 1238, Ing.
Tomáš Kotásek, nar. 14. 12. 1976,
Ratíškovice, Družstevní 1292,
Ing. Přemysl Kouřil, nar. 27. 12.
1969, Ratíškovice, Zelničky 1031,
Ing. Tomáš Příkaský, nar. 22. 2.
1969, Ratíškovice, U Radnice 884.

Společenská rubrika

z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zvolilo předsedou kontrolního vý−
boru Ing. Petra Příkaského, nar.
6. 3. 1961, Ratíškovice, Vinařská
1187.

z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zvolilo tyto členy kontrolního vý−
boru Jiří Šupálek, nar. 8. 4. 1968,
Ratíškovice, Rohatecká 499, Bc.
Markéta Šimečková, nar. 14. 2.
1975, Ratíškovice, Vítězná 803,
Bc. Filip Kundrata, 22. 9. 1979,
Ratíškovice, Posvátná 212, Ivan
Vlasák, nar. 16. 12. 1980, Ratíš−
kovice, Sportovní 708.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
jmenuje za členy školské rady ZŠ
a MŠ Ratíškovice Mgr. Michala
Vybírala, nar. 4. 2. 1978, Ratíško−
vice, Družstevní 1112 a PhDr.
Radima Šťastného, nar. 1. 8. 1966,
Ratíškovice, Séčka 475.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
změnu rozpočtu č. 4/2014:
Příjmy 1 580 000 Kč
Výdaje 250 200 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ 1 329 800 Kč
Celkové příjmy po změně:
68 597 700 Kč
Celkové výdaje po změně:
82 935 600 Kč
Financování: 14 337 900 Kč.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice si
vyhrazuje pravomoc stanovit výši
odměny členům komisí, kteří nej−
sou členy zastupitelstva obce.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
stanovuje výši měsíční odměny ne−
uvolněným členům zastupitelstva
obce a členům výborů a komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva

Navštivte obecní
webové stránky

obce přiložené tabulky na volební
období 2014 – 2018 (viz příloha
č. 5), s účinností od 4. 11. 2014.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
rozhodlo, že odměna pro neuvol−
něného člena zastupitelstva obce
Ing. Josefa Uhlíka při skončení
funkčního období bude vyplacena
ve dvou splátkách.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. f) zá−
kona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (sta−
vební zákon), ve znění pozděj−
ších předpisů, ve spojení s § 47
odst. 1 stavebního zákona určuje
člena zastupitelstva (tzv. urče−
ného zastupitele) Ing. Bc. Annu
Hubáčkovou, která nahradí do−
savadního určeného zastupitele
Ing. Josefa Uhlíka ve věci spolu−
práce s pořizovatelem (Městský
úřad Hodonín, odbor rozvoje
města) v rámci pořízení Územ−
ního plánu Ratíškovice a příp. ná−
sledných změn.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup spoluvlastnic−
kého podílu o velikosti id. 1/2 na
pozemcích p.č. 2457/150 o vým.
2666 m2 (ovocný sad) a p.č. 2461/
18 o vým. 342 m2 (vodní plocha)
v k.ú. Ratíškovice zacenu 17 000 Kč
formou účasti v 1. kole výběrového
řízení BHO/44/2014.
Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka

www.ratiskovice.com

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Helena Chovancová

Kordulová Kristina ............................................. 80 let
Šupálek Petr ......................................................... 80 let
Vacenovská Marie ............................................... 80 let
Jandová Josefa ..................................................... 93 let
Varmužová Marie ................................................ 85 let
Vašíčková Marie ................................................... 85 let
Gajdíková Filomena ............................................ 80 let
Helešicová Marie ................................................. 80 let

Z našich řad odešli...
Kordulová Božena ................................ 91 let
Turzík František ................................... 71 let
Král Stanislav ........................................ 62 let
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Svatby...
Jiří Šnejdar a Marie Kocmanová Bohunská
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Policie

padu byla povolána kriminální
služba PČR Hodonín.

Z deníku

Listopad 2014

obecní policie

Říjen 2014
5. 10. Přijetí oznámení ve 3:05 hod.,
že v ulici Příční a Zahradní jsou
vyvrácené značky. Hlídka OP
provedla vyrozumění pracovníků
technické čety obce, aby značky
dali do původního stavu. Hlídka
celou věc zpracovala a nechala
v šetření.
8. 10. Přijetí oznámení v 15:05 hod.,
že v ulici Dědina chodí dvě ženy
a nabízejí kosmetiku. Po přijetí
hlídky OP na místo se zde již
žádné ženy nenacházely. Hlídka
OP provedla ještě kontrolu přileh−
lých ulic s negativním výsledkem.
12. 10. Přijetí oznámení v 10:21 hod.
od pana XY, že jim někdo odcizil
ze zahrady 9 ks slepic. Hlídka OP
celou věc převzala k dalšímu šet−
ření.
15. 10. Přijetí oznámení v 10:45 hod.
o nálezu balíčku s marihuanou,
který našla paní XX. Obecní poli−

cie si balíček převzala a celou zá−
ležitost zdokumentovala k dal−
šímu šetření.
25. 10. Přijetí oznámení v 18:30 hod.
od slečny XX, že na chodníku leží
opilý muž. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, kterého přivolaná
hlídka probudila a následně od−
vezla domů.
30. 10. Přijetí oznámení v 15:35 hod.
od paní XX, že ji fyzicky napadl
pan XY, který u ní přechodně
bydlí. Po příjezdu hlídky OP na
místo k napadání již nedocházelo.
Hlídka OP celou věc sepsala a ná−
sledně předala do KVP.
31. 10. Přijetí oznámení v 16:30 hod.
od Policie ČR Dubňany, že potře−
bují poskytnout součinnost při ře−
šení přestupku proti občanskému
soužití. Při šetření PČR Dubňany
bylo v domě nalezeno větší množ−
ství marihuany, které bylo umís−
těno na půdě domu, a proto k pří−

3. 11. Přijetí oznámení v 19:45 hod.,
že na silnici mezi Ratíškovicemi
a Dubňany naproti vodárny je sra−
žená srna. Po přijetí hlídky OP na
místo byl vyrozuměn správce ho−
nitby, který srnu odvezl.
6. 11. Přijetí oznámení v 15:53 hod.,
že došlo k odcizení jízdního kola
před obchodem U Tomečků. Po
přijetí hlídky OP bylo zjištěno, že
kolo patřilo slečně XX. Hlídka OP
celou věc sepsala a předala k dal−
šímu šetření.
13. 11. Přijetí oznámení v 7:45 hod.,
že v ulici Cihlářská poškodil ná−
kladní vůz dlažbu. Po přijetí hlídky
OP na místo byla celá záležitost zdo−
kumentována a následně udělena
bloková pokuta ve výši 500 Kč, panu
XY, trvale bytem Lvov (Ukrajina),
který se k poškození přiznal.
15. 11. Přijetí oznámení ve 22:15
hod., že v ulici U Radnice došlo
k vykradení domu. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že paní XX chybí peníze
v hodnotě 4 000 Kč, vkladní knížka
a mobilní telefon. K případu byla
přivolána PČR Dubňany, která si
celou záležitost převzala.
TF & PK

Advent a Vánoce 2014
13. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

31. 12.
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Vánoční koncert DH Boršičanka
tělocvična, 15.00
Koledování u jesliček
farní kostel, 15.00
Žehnání mladého vína
farní centrum, 16.00
Vánoční koledování
farní kostel, 15.30
Jaroslav Voříšek – tenor, pozoun
Petr Voříšek – tenor, pozoun
MgA. Pavla Kadavá – klavír
MgA. Jiří Kadavý – klavír
Pochod za prasátkem
– Skoronice
Téma: „Skřivánci na niti“

Plesová sezóna 2015
17. 1.

Společenský (obecní) ples

24. 1.

Krojový ples

25. 1.

Dětský krojový ples

31. 1.

Junácký ples

7. 2.

Hasičský ples

8. 2.

Ples seniorů

14. 2.

Lidový ples – Fašaňk

21. 2.

Ples T Machinery a.s.

22. 2.

Dětský karneval − Bambino

28. 2.

Rockový ples
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Investice

Noemova Archa

ve vagonu

M

uzeum ve vagonu spolu se šlapací drezínou je nej−
známější turistickou atraktivitou obce. Dva zele−
né vagony byly doplněny o vagon další „dobyt−
čák“, v němž byla za součinnosti žáků a učitelů naší
základní školy a skalické soukromé školy vybudována
expozice přírodních zajímavostí moravsko−slovenského
příhraničí. Celý projekt je spolufinancován Fondem mi−
kroprojektů Programu přeshraniční spolupráce ČR – SR.
Součástí expozice jsou nejen informační tabule, ale i ob−
razovky s tématy zaměřenými na podporu cestovního
ruchu tohoto regionu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

S Nadací ČEZ za Ratíškovice krásnější

V

měsíci listopadu byla znovu vysazena jabloňová
alej od lipy u milotického přejezdu k Baťovce.
20 vzrostlých stromků v balu v pěti druzích tak opět
lemují okraj cesty k baťovské kolonii. Výsadba byla plně
financována Nadací ČEZ, za což jí patří hluboké podě−
kování.
Věříme, že náležitá péče, alespoň trochu milostivé po−
časí a štěstí před vandaly vytvoří podmínky, aby jab−
loně narostly do síly a krásy a dávaly své plody, v létě
příjemný stín a staly se svým liniovým uspořádáním ne−
přehlédnutelným krajinotvorným prvkem.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Přístavba Mateřské školy pokračuje

N

epřehlédnutelným bodem při výjezdu z obce na Va−
cenovice se stává přístavba mateřské školky U Je−
zérka. Pozornost budí jak svou bělobou, tak pře−
devším skotačivým uspořádáním oken v rozmanitých
veselých barvách. Stavební práce probíhají dle harmo−
nogramu, takže přístavba bude pro obec vánočním dár−
kem. Komplikace nám však vznikají s firmou, která měla
školku dovybavit nábytkem a zařízením, neboť zástupci
společnosti s námi jako zadavatelem přestali komuni−
kovat, takže jsme je ze soutěže na dodávku museli pro
nesoučinnost vyloučit. Doufáme, že firma, druhá v po−
řadí, se zakázky zhostí s profesionalitou a dílo bude pře−
dáno dle smluvních podmínek včas.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014
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Družba

Návštěva

ve Vouziers

V

neděli 9. listopadu odjela v 5.00
hodin ráno do družebního měs−
tečka Vouziers ve Francii pěti−
členná delegace ve složení: Anna
Hubáčková, Vlasta Kotenová, Dana
Voříšková, Jan Holeček a Vojta Ko−
ten, která reprezentovala obec Ra−
tíškovice při 96. výročí ukončení
I. světové války.
Po jedenáctihodinové jízdě za−
stavila výprava před vouzierskou
radnicí, kde byla srdečně přivítána
novým starostou Yannem Dugar−
dem, jeho 1. zástupkyní Patricií Le−
suerovou a ostatními zastupiteli
města. Ratíškovská skupina repre−
zentantů předala hostitelům drobné
suvenýry. Největší zájem přítom−
ných dam byl soustředěn na šátky
s ratíškovkým motivem dubových ra−
tolestí a žaludů, které měly při
příjezdu ratíškovští kolem krku.
Následovala společná večeře v malé
útulné kavárničce a poté posezení
u Daniela a Gislaine Jacquetových
u pár skleniček šampaňského.
Následující den, 10. listopadu, se
sešly obě skupiny přátel na radnici,
aby připravily „Protokol o spoluprá−
ci“. Zahájení se ujal pan Yann Du−
gard a po přivítání nastínil program
jednání, poté předal slovo Jean−Ma−
rie Droxlerovi, šéfovi družby za fran−
couzskou stranu, který krátce pro−
mluvil o přípravě oslav k ukončení
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bojů I. svě−
tové války.
Připomněl,
že hlavní dů−
raz je kladen
na 100. výro−
čí konce vál−
ky, tedy na
rok 2018, kdy se plánují oslavy vel−
kého rozsahu. Při jejich organizo−
vání se počítá také se spoluúčastí Ra−
tíškovic. Po vzájemné shodě byla
vytvořena osnova „Protokolu“.
Pro rok 2015 byla dohodnuta vý−
měna delegací 28. října a 11. listo−
padu. Starostka Ratíškovic Anna
Hubáčková poznamenala, že mohou
nastat ještě menší korektury letoš−
ního protokolu, neboť zájmem obou
stran je vnést do naší spolupráce více
kulturního ducha v podobě folklóru
a národních tradic obou zemí. Do
konce letošního roku budou do Vou−
ziers zaslány upřesňující detaily.
Francouzská strana navrhla, aby se
výměnné delegace uskutečňovaly
i v letních měsících.
Přestože hlavní motiv vzniku
družby byl založen na uctění pa−
mátky padlých legionářů v I. svě−
tové válce a oslavě vzniku Česko−
slovenska, stojí za úvahu doplnit
akce o návštěvy v době stabilnějšího
a teplejšího klimatu, tedy v červenci
při oslavách „Cyrilka“ a výročí do−

bytí Bastily. Po vzájemné shodě
bylo dohodnuto uvést do „Proto−
kolu“ stálý bod, že návrhy a upřes−
ňující detaily akcí (mimo „Protokol“)
si budou obě strany dodávat i během
roku.
Odpoledne odvezli francouzští
hostitelé ratíškovskou delegaci
na prohlídku německých bunkrů
a opevnění z doby I. světové války
objevených teprve před dvaceti lety
náhodným turistou. Skupinka ama−
térů, kteří odkrývají dosud neodha−
lené bunkry a chodby v zalesněném
údolí potoka De Valle Moreau, si
svou činnost financuje z vlastních
zdrojů nebo z veřejných sbírek. Zají−
mavostí bylo neporušení originál−
ních obloukových bednění stropů,
vyrobených z nerezových vlnitých
trapézových plechů.
Před večeří se sešli zakládající
a dlouholetí členové společnosti
s přáteli z Ratíškovic u bývalého sta−
rosty Vouziers Clauda Anselma
na společném posezení k uctění pa−
mátky zesnulého patriota Ratíškovic
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a hlavního iniciátora družebních
vztahů pana Bernarda Pierreta.
3. den pobytu, 11. listopadu, byl
ten nejdůležitější a nejslavnost−
nější. Dva plné autobusy hostů po−
pojížděly k pomníčkům na počest
padlým vojákům, na mezinárodní

hřbitov s několika stovkami křížů se
jmény obětí bojů.
Hlavní pietní akt ceremoniálu se
konal před radnicí. Po projevech
významných osobností regionu Vou−
ziers a delegátů následovala slav−
nostní recepce za přítomnosti fran−

couzských hostitelů, zástupce České
ambasády v Paříži, vojenského slo−
venského atašé tamtéž a delegace
z Ratíškovic. Po jejím skončení od−
jeli ratíškovští zpět k domovu.
Vojta Koten a Vlasta Kotenová

Přátelé z Vouziers

v čele s novým starostou družebního města

J

iž tradičně navštívila naši obec
delegace z francouzského dru−
žebního města Vouziers, aby
uctila památku vzniku samostat−
ného Československa. Tentokrát
jsme jejich příjezd očekávali s vel−
kým napětím a zároveň zvědavostí,
protože tak, jako je letošní rok ve
znamení voleb u nás, na jaře byl ve
Vouziers zvolen nový starosta. Stal
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je jím pan Yann Dugard, který při−
jel s dalšími třemi zástupci města
a družby.
Během jejich krátkého třídenního
pobytu jim byla představena obec
a naši přátelé se zájmem shlédli pro−
story základní a mateřské školy,
knihovnu a sběrný dvůr. Cimbálová
muzika Náklo si pro ně připravila
večerní program, který byl velmi

příjemným zážitkem. Naši přátelé se
také zúčastnili Besedy nad kronikou,
kde na ně čekalo překvapení. Tím
bylo vystoupení mademoiselle Alž−
bětky Mokré s francouzským šan−
sonem, po kterém následoval obdiv
pana starosty a všech přítomných.
Do programu byl zařazen i výlet do
Mikulova s návštěvou galerie umě−
leckých děl, kde nás provedl pan
František Zelinka.
A na závěr se francouzská dele−
gace zúčastnila lampionového prů−
vodu v Ratíškovicích, kde předsta−
vitelé obou obcí položili květiny u pa−
mátníku padlých hrdinů. Tohoto
obřadu se předešlý den zúčastnili
také v Hodoníně, aby uctili památku
T. G. Masaryka, jehož jméno nese ve
Vouziers Masarykovo gymnázium.
Když delegace odjížděla, nebylo
pochyb, že obě partnerské strany
mají zájem nadále spolupracovat
a do budoucna rozvíjet společné ak−
tivity. Všem, kteří se podíleli na or−
ganizaci a tvorbě programu, patří
velké poděkování.
Ing. Kamila Slezarová
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Osobnosti

P

Pan ministr
z Ratíškovic

an ministr se jmenoval Fran−
tišek Toman, bydlel s manžel−
kou a dvěma syny u drogerie
v domku s ornamenty, Ratíškovice
č. 116. Narodil se 10. 7. 1924 v Ra−
tíškovicích č.p. 203 „pod břečťa−
nem“.
Byl ministrem vlády ČSSR a před−
sedou Československé strany lidové
(ČSL) v naší republice. I při tak vy−
sokém postavení zářil úžasným člo−
věčenstvím, měl všechny zásady,
které ctí velké osobnosti. A Ratiško−
viják? – To byl tělem i duší.
Pro lidi v Ratíškovicích, pro naši
obec, pro okres, kraj a celou Moravu
toho skromný a lidský pan ministr
udělal nepopsatelně.
Psal se rok 1981, právě jsem se
stala kronikářkou obce a za dva mě−
síce na to, pan ministr František
Toman, uprostřed práce v 57 letech
umírá. Začínala jsem tak popisem
jeho státního pohřbu, na kterém byl
nejen „celý svět“, ale také „X“ ne−
vhodně oblečených mužů − přísluš−
níků Státní bezpečnosti, kteří měli
nad pohřbem „dozor“. – To vše pro−
to, aby snad rakev se zesnulým „ne−
zamířila“ do kostela. Jaká to absur−
dita z pohledu dneška!
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Letos uběhlo
50 let od doby,
co se stal pan
František To−
man ve svých
40 letech poslan−
cem Národního
shromáždění
ČSSR. Uběhlo
také 45 let od doby, kdy se stal mi−
nistrem práce, sociálních věcí a sou−
běžně ministrem stavebnictví naší
republiky. Pokusím se splatit dluh,
který v informovanosti o tomto vzác−
ném muži máme.
Nebudu podrobně popisovat celý
profesní a stranický život pana mi−
nistra Tomana, to by bylo místa, na
pomoc si vezmu nejprve citaci z ote−
vřené počítačové encyklopedie Wiki−
pedie:
„František TOMAN byl český
a československý politik a předseda
Československé strany lidové (ČSL).
Byl poslanec Národního shromáž−
dění ČSSR, poslanec Sněmovny
lidu Federálního shromáždění
a České národní rady a ministr vlád
ČSR.“
Pomáhání patřilo k životu Fran−
tiška Tomana jako vzduch. Jeho zá−

sluhou mají naše Ratíškovice zdra−
votní středisko, bazén, nemocnice
Hodonín dialýzu, město Hodonín
lázně, jeho přičiněním vznikla sil−
nice Vacenovice – Vracov, co dobré
pomoci se našim spoluobčanům do−
stalo při vážných nemocech, našim
fotbalistům při zraněních, operacích
kolen v Brně. Škoda, že spolupráce
s tehdejším vedením naší obce byla
„děravá“, iniciativa ze strany Ratíš−
kovic byla velmi slabá. Ovšem obě−
tavého a pracovitého pana Miro−
slava Balouse je zde i po letech
nutno pochválit.
Pane ministře, Vaši knížku Ve−
selá je dědina pořád rádi otevírá−
me. Dodatečně za vše od Vás DÍKY
– a to do Nebe, jinde Vy nemůžete
být.
Uctivě Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Nedožité osmdesátiny
prof. Václava Frolce

R

atíškovický ročník
1934 měl celou řadu
význačných osobnos−
tí, které šířily slávu obce po
celém Československu. Ať
už to byl pan fotbalista Zdi−
slav „Zdeňa“ Vacenovský, či
hudební skladatel Franti−
šek Kotásek. Jedna osob−
nost ovšem daleko přesaho−
vala naše hranice, a to až
na Balkán a do Rakouska −
etnograf profesor Václav
Frolec.
Úctu a vděk kmotrovi
Michalovi Příkaskému i pa−
tronu českého národa
sv. Václavovi chtěl vzdát
krejčí Martin Frolec a jeho
manželka Julie, původem
Wasserbauerová, při vý−
běru jména prvorozeného
syna. Ten se narodil 27. září
1934 a tehdejší duchovní
správce Josef Starý jej po−
křtil jmény Václav Michal.
Chlapec byl tak trochu oši−
zený − jeden den slavil narozeniny,
druhý jmeniny a třetího dne druhé.
Za to se mu ale dostalo mírou vrcho−
vatou lásky k hudbě, kraji, národo−
pisu i lidem. Málokdo možná ví, že
jeden čas v době II. světové války se
u nich ve sklepě ukrývali uprchlíci
z koncentračního tábora a že mladý
Véna, nebyl nápadný, když jim do
Rúdníčku nosil jídlo.
Po získání základního vzdělání
v ratíškovické škole se pak dál na
velehradském církevním gymnáziu
vzdělával − i muzikantsky − v letech
1946−49 a maturoval v roce 1953
v Uherském Hradišti. Posléze do
roku 1958 studoval hudební vědu
a národopis na Filosofické fakultě br−
něnské univerzity. Jako fundova−
ného a uznávaného odborníka jej
znali po další dva roky v hodonín−
ském muzeu. V té době vedl i folk−
lorní taneční soubor v Ratíškovicích.
Tady také uplatňoval svoje hudební
nadání při hře na klarinet a saxofon
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

v půlce padesátých let v dixilandu
spolu s bratrem Františkem, Jose−
fem Frolcem, Joškou Hnilicou−Gab−
rišem, Josefem Neduchalem, Fran−
tiškem Kotáskem a dalšími. Hrát na
cimbál se naučil proto, aby mohl do−
provázet místní cimbálovou muziku
s „Poldou“ Letochou, Josefem Gajdí−
kem, bratrem Františkem, Tonikem
Urbánkem a jinými.
Na Filozofickou fakultu Univer−
zity Jana Evangelisty Purkyně
v Brně − dnes Masarykova Univer−
zita − se vrátil v roce 1961. Vyučoval
na katedře etnografie (nyní Ústavu
evropské etnologie FF MU) až do
konce života, když náhle zemřel
14. května 1992 při pobytu na uni−
verzitě v Münsteru. Ratíškovičtí na
svého rodáka nezapomněli, ani když
náhle odešel. Byli se s ním rozloučit
v krojích a epilogem Marie Koplíko−
vé, za což jí také manželka Věra
upřímně a neformálně písemně po−
děkovala.

Zvláštní a srdeční vztah měl Vác−
lav Frolec k Mezinárodnímu folklor−
nímu festivalu ve Strážnici. Hodně
jej vyčerpával, ale místo předsedy
programové rady i na naléhání
svých kolegů neopustil, především
proto, že jeho protikandidáti byli
z řad komunistických prominentů,
kteří chtěli festival zpolitizovat. S od−
voláním na jeho osobnost a stráž−
nický festival, také mohla řada
etnografů rozvíjet svobodně své od−
borné práce, což nebyla v dobách
normalizace běžná praxe.
Za přínos poznání lidové kultury
národů střední, východní a jiho−
východní Evropy mu Vídeňská
universita udělila v květnu 1989
cenu J. G. Hedera (po návratu
z Vídně mu podal ruku akorát vrát−
ný). O rok později získal také Mezi−
národní cenu G. Pitre−Salomone−
Marino.
Protože jablko nepadá daleko od
stromu, jeho syn Ivo Frolec je sou−
časným ředitelem Slováckého muzea
v Uherském Hradišti.
Ještě zveřejňuji, co lze najít i ve
Wikipedii: Václav Frolec (27. září
1934 Ratíškovice − 14. května 1992
Münster) byl český národopisec, folk−
lorista a vysokoškolský pedagog.
Mezi jeho hlavní okruhy patřila ma−
teriální lidová kultura, především
lidová architektura, lidové zvyky,
obyčeje, obřady a slavnosti, vino−
hradská kultura, způsob života
v karpatské a balkánské oblasti, et−
nomuzikologie a problémy etnicidy.
Věnoval se také metodologii a teorii
terénního výzkumu a otázkám defi−
nice etnografických fenoménů.
Jsem přesvědčen, že závěr by měl
být ratíškovický, jeho charakteris−
tika je vystižena zpívaným a zveršo−
vaným vinšem z kolektivních abra−
hámovin − setkání ročníku 1934:
„Václav Frolec píše knihy v krajském
městě o starých chalupách − zvykoch
− o nevěstě.“
Zavzpomínal jmenovec
Vašek Koplík
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Histirue

L

Beseda nad kronikou
2014

etošní Beseda nad kronikou, kte−
rá proběhla 28. října ve školní
jídelně, měla jednu zajímavou
shodu s tou první, kterou MO KDU−
ČSL pořádala v roce 1986. Tehdy při
ní vystupovala cimbálová muzika ZK
známá jako Varmužovci, tvořená
Varmužama a Kolečkářama, a letos
doprovázel hrou na cimbál člen Var−
mužovy cimbálové muziky Richard
Mokrý svou dceru Alžbětu. Předešlé
besedy byly zahajovány Modlitbou
za vlast od V. B. Třebízského nebo
básní o Ratíškovicích, či uctěním
padlých hrdinů a národních mu−
čedníků. Protože pořadatelé zvolili
ústředním tématem této akce les
Dúbravu, nabízela se logicky písnička
Dúbravěnko zelená na její úvod.
Díky tomu, že organizátoři pro−
gramu Česko−francouzské společ−
nosti naplánovali pro francouzskou
delegaci z družebního města Vouzi−
ers i návštěvu besedy, připravila si
Alžbětka písničku „Non, je ne reg−
rette rien“ (Ničeho nelituji) od popu−
lární Edit Piaf, známé pod přezdív−
kou „Vrabčák“. Ta naše hosty dojala
tak, že Alžbětce aplaudovali ve stoje.
Dalším projevem respektu k milým
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hostům bylo to, že se nezačalo chro−
nologicky, ale dobou těsně před bi−
tvou u Slavkova, kdy francouzská
vojska tábořila u Hodonína, chovala
se vcelku korektně a dokonce sedlá−
kům vyplatila 93 zlatých za práce.
Byla válka, armáda potřebovala
koně, a tak je zaznamenáno, že
tehdy zrekvírovali sedlákům jedna−
dvacet koní, vrchnosti tři, a také
koně revírníků v Hodoníně, Ratíško−
vicích a v Jarohněvicích.
Posluchači se pak dověděli
spoustu čísel, letopočtů a informací
o lese, zvěři, lovení i pěstování. Také
o tom, že Hessensko−Kasselský kur−
fiřt Vilém II. měl za manželku prus−
kou princeznu Augustu, se kterou
měl šest dětí. Tento fakt mu nebrá−
nil v tom, aby měl milenku, se kte−
rou měl dětí osm. Aby si ji mohl vzít
po smrti Augusty za manželku, ne−
chal ji povýšit na hraběnku a koupil
jí zámek v Lesonicích a bzenecký
zámek i s panstvím. Nová majitelka
Emilie Reichenbach−Lessonitz po
převzetí držav povolala na svůj ma−
jetek lesníka z Hanau J. F. Bech−
tela, který začal zvelebovat k němu
patřící hodně zanedbaný les.

Účastníci besedy se v další části
virtuálně přenesli do doby před sto
šedesáti lety, kdy vznikal útvar
známý pod názvem Moravská Saha−
ra, a jak to tehdy vypadalo. Ten ne−
utěšený stav lesa byl velice podobný
i na panství hodonínském. Tam se
s tímto problémem nejlépe vyrov−
nali v Ratíškovicích, kde tehdy hos−
podařil revírník Karel Jančík. Došlo
i na náhradu škod v mladém lese
způsobenou pastvou dobytka koncem
19. století, a také na to, jak se s le−
sem hospodařilo, jak se využívalo
březové listí na podestýlku, kmeny
na výrobu vozů, větve na otépky, po−
třebné při zatápění, a drobnější vět−
vičky na výrobu košťat – metel (ty
byly delší) a gučí (ty byly kratší, do
kterých se pak strkala násada).
Možná se to někdy vyjasní, kde se
ale na ty metle bralo tolik materi−
álu! Ale jestliže Josef Vacenovský
dodával do Brna každou zimu
50 000 kusů, to už je pěkná hro−
mada klestí. Pro představu − do jed−
noho krytého vagonu se vešlo asi
2 500 − 3 000 ks. Těch padesát tisíc
je dvacetivagónový vlak! A to nebyl
jediný ratíškovický dodavatel! Jiný,
Petr Toman−Froliš, nevá−
hal jet kvůli rychlejšímu
vyřízení zakázky do Plzně
na jízdním kole!!! Bere−
me−li v úvahu, že „dobrá
silnice“ byla kostkovice −
chudák jeho sedací část!
Tady se nám nabízí dal−
ší srovnání. Delší koště
bylo za korunu, kratší
„guča“ za padesát haléřů.
V roce 1934, to je doba
výroby metel, se urodilo
tolik hřibů, že se prodáva−
ly „korunu padesát“ za
kilo. Takže tři metle (nebo
šest „gučí“) za dvě kila hři−
bů. Mimochodem dnešní
„dobrá cena“ hřibů je
300 Kč za kilo a metla od
podomního prodejce vyjde
na padesát korun.
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Vzpomínalo se i na výsadbu obec−
ního lesa, platy a deputáty lesních
techniků − revírníci dostávali i pří−
platek na kutí koně! Koupilo a ku−
čovalo se Náklo, posléze paní kro−
nikářka vzpomněla nadcházející
sedmdesáté výročí bombardování
Hodonína a jeho oběti i z Ratíškovic
a další události, které se staly v le−
topočtu končícím čtyřkou.
Na závěr jsem si pro čtenáře při−
pravil dvě informace, podle mne
hodně pro Ratíškovice důležité. Ta
první je z lesnického pojednání da−
tovaného 23. srpna 1852. V ní píše
F. Bechtel (cituji): „S potěšením
znovu dosvědčuji, že jsem před
10 lety viděl první zcela zdařilou bo−
rovou školku v ratíškovickém reví−
ru, založenou nanejvýše horlivým
revírníkem p. Jančíkem, a že setí
v řadách ve vzdálenosti 6 palců
(17cm), jež použil místo plošného, se
hned stalo tak doporučitelné a osvěd−
čené, že všechny bzenecké školky se
zakládají dle tohoto vzoru.“
Ta další je z roku 1947 a Jaroslav
Pinkava v ní uvádí tři lesníky, kteří
mají největší zásluhu na znovuvzkří−
šení lesů. Jsou to J. B. Bechtel,
nadlesní Heinisch a cituji: „Ratíško−
vický revírník Karel Jančík, o němž
sám Bechtel uvedl, že byl velmi hor−
livý, že založil kolem roku 1842 zda−
řilou školku na borovici, kde sadba
v řadách ve vzdálenosti 6“ byla
vhodná a že podle jeho vzoru se
v Bzenci zakládaly všechny školky.
Prokázal užitečnost výsadby místo
síje. On také ve svém polesí uskuteč−
nil nejvíc zalesnění.“ Jančík působil
na Hodonínsku od svého mládí. Na−
rodil se v Kroměříži jako syn důchod−
ního kolem roku 1787. Jevil se jako
vynikající, který však v tehdejších
poměrech pravděpodobně nebyl ná−
ležitě oceněn a vyzdvižen (snad dů−
vody třídní, národní), ale bylo by
dobré uvažovat, že by si u Ratíško−
vic zasloužil také postavit pomník.
Tak to by snad mohla být inspi−
race pro obecní zastupitelstvo v no−
vém období. Mimo jiné ten článek od
F. Bechtela a jeho překlad, který za−
jistil J. Hanák, je z října 2014.
Na konec − Alžbětko Mokrá, díky
za pěkné písničky, taťko Ríšo, za do−
provod (na besedu i hudební), paní
knihovnice, za získané i interpreto−
vané informace, paní kronikářko, za
zprávy o dědině, Přemku Kouřile, za
už neodmyslitelné preclíky, pane ře−
diteli školy, za místnost, občerstvení
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

a vizuální doprovod a pozorní a ukáz−
nění účastníci a posluchači za ná−
vštěvu a důkaz, že má smysl takovéto
věci dělat. A poslední zajímavost:

Český rozhlas Brno vysílal přímý
vstup z besedy prostřednictvím mo−
derátorky Štěpánky Kadlečkové.
Za MO KDU−ČSL Václav Koplík

Oslavili jsme jazzem

V

den Velké říjnové socialistické revoluce zazněly v ratíškovickém
kině opět jazzové standardy i originální kompozice Tria WHU (Skip
Wilkins, Jaromír Helešic a František Uhlíř). Hudba bicích, kontra−
basu a piana byla obohacena o zpěv vycházející hvězdy Marušky Puttne−
rové z Dolních Kounic. Symbiózou zpěvu a hudebního doprovodu při
přítomnosti svatomartinských vín se vytvořila příjemná přátelská at−
mosféra, která zavdala přání, abychom se při jazzu sešli i příští rok.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Příroda

P

Dúbrava

rastarý název Dúbrava, někdy
se používá i Doubrava, lze prv−
ně najít už v roce 1214 na lis−
tině markraběte Vladislava, má
v současnosti rozlohu zhruba 96 km2.
Později se také objevuje na testa−
mentu markraběte Jana Jindřicha,
který odkazuje svému druhoroze−
nému synu Janu Soběslavovi mezi
jinými rovněž: „Město a hrad Bze−
nec s tamním soudem, vinicemi
a k nim příslušnými desátky, lesem
Doubravou (rozprostírajícím se až
k Rúdníku) a také vesnicemi přiná−
ležejícími k uvedenému hradu, jme−
novitě Vracov s mýtem, Vlkoš, Ra−
tíškovice, Těmice, Syrovín, Hostějov
a Vacenovice.“
Existuje víc dokumentů o prodeji
vesnice, kdy například kupuje Ješek
ze Žeravic „celou vesnici s lidmi, pla−
ty, poli, loukami.“ Jeho syn Jan
Kužel pak prodává „celou vesnici Ra−
tíškovice s obdělanýma a neobděla−
nýma polama, včetně okolního ostru−
žiní, pastvisky, vodama tekoucíma
i přepadem, a vším přináležejícím,
dle starobylých hranic a hraneční−
ků.“
Další zápis je z roku 1594, kdy Jan
IV. z Lipé prodává Juliu, hraběti ze
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Salmu a Neuburgu, mimo jiné i „ves
s ospy (rozuměj s daněmi) s desát−
kem obilnejm, jarejm, ozimejm,
což panských rolí v Doubravě voří.“
Takže Dúbrava je panská a lidé v ní
obdělávají pole.
Určitě jste si všimli, že kromě toho
obdělávání polí o lese v katastru či
v majetku obce není žádná
zmínka. Les totiž, zjednodu−
šeně řečeno, patřil od seve−
rovýchodu panství Bze−
neckému a na jihozápadě
Hodonínskému, i když od
Vacenovic to byly državy Mi−
lotické stejně jako od zápa−
du od Dubňan.
Díky novému majiteli
hraběti Weikhartu ze Salmu
a Neuburgu, který pořídil
v roce 1600 soupis majetku,
známe také nejen první
jména gruntovních hospodá−
řů, ale i hajných, kteří do−
hlíželi na panský les, a těmi
byli podsedníci – chalupníci
− Eliáš Tkadlec a Jan Hostě−
radský. Právě panský les
Dúbrava poskytoval Ratíš−
kovickým stavební a pali−
vové dříví, pastvu pro doby−

tek (i když obecního Pasuňku bylo
třikrát více než orné půdy) a záhony
pro zemědělské plodiny a zeleninu.
Pronajímané seče nahrazovaly nedo−
statek luk. Když se urodilo hodně
žaludů (tato informace je důležitá,
dokazuje, že lesy byly dubové), mo−
hli je lidé sbírat ke svému užitku
a platili za to ovšem slepicemi a ov−
sem. Obyvatelé si přivydělávali i čiž−
bou − chytáním ptáků, za což platili
ročně čtyři krejcary. A díky výčtu
daní i poplatků víme, že pole
v Dúbravě osévali hlavně rží, pohan−
kou a prosem. Za to odevzdávali sku−
tečně desátek, čili každou desátou
kopu.
Po třicetileté válce, za držení ho−
donínského panství, a tudíž i Ratíš−
kovic Fridrichem hrabětem z Opper−
sdorfu, víme, že okolní Dúbrava byla
rozdělena opět na dvě hájenství.
První se rozkládalo mezi potůčkem,
který odděloval ratíškovické a bze−
necké grunty (Ratíškovický potok –
„Ratíškovický Járek“) a sahalo až po
rohateckou cestu (Hoferskou?). Ob−
sahovalo „Panísádek“, Blažejovo pole
a Prtinky. Druhé hájenství se táhlo
od staré hodonínské cesty až po dub−
ňanská pole, na severu tvořila hra−
nici cesta mezi Náklem a ratíškovic−
kým polem.
Když se v Dúbravě urodilo hodně
žaludů, poddaní tu za plat směli pást
svůj černý dobytek (prasata). Jest−
liže žalud chyběl, sbíraly se žaludy
pro panský statek a draho prodá−
valy.
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V Dúbravě byly i včelíny, z nichž
se ročně platilo po třech groších.
Jako první včelaři jsou známi Mar−
tin a Mikuláš Zemánkovi a vdova
Černůška.
Jaroslav Pinkava ve svém pojed−
nání „Velké dílo zalesňování oblasti
vátých písků Dúbravy mezi Bzencem
a Hodonínem“píše, že: „V hodonín−
ském urbáři (Oppersdorfský) z roku
1691 se o lesích uvádí, že u Hodonína
je nemálo doubravy.“Poskytovala pas−
tvu panskému dobytku a ještě obnos
100zl. za „pastvu žaludní“od hodo−
nínských a jiných poddaných.
V půlce sedmnáctého století byl
majitelem hodonínského panství
Josef, svaté říše římské rytíř, Czo−
bor−Miháli (Zábor), pán panství
Hodoňského a Šarfenštýrského. Ten
v lesním komplexu Dúbrava udělil
obcím Hodonín, Ratíškovice, Dub−
ňany a Mutěnice právo pastvy a pod−
daní ji prováděli i hluboko v lese.
Dne 9. května 1749 vyhlásila cí−
sařovna Marie Terezie patent o tak
zvané rustikální rektifikaci. Jeho
podstatou byla oprava starého pod−
danského katastru. Z tak zvaného
vizitačního nálezu obce Ratíškovice
uvádím: „Bod č. 2: Není vlastních
pastvisk, dobytek se pase ve vrchnos−
tenském lese Dúbravě. Bod č. 6:
Sáh tvrdého, nebo měkkého dřeva
(s vlastní prací) platí vrchnosti 1zl.
15 krejcarů a obdrží jej jen v nejnut−
nějším případě. Dovoz je blízký.“
Tak to bylo, jak uvádí Pinkava, za
hraběte Zábora. Tento hrabě se se
svým panstvím dostává v roce 1762
do konkurzu a za 1 005 500 zlatých
kupuje hodonínské majetky císařská
rodina. Ta také v roce
1787 upravuje právo
pastvy uvedeným ob−
cím jen na vymeze−
ných pastvinách.
Tehdejší nadlesní
Martin Kögel chtěl
zřídit oplocení ostna−
tým plotem, čímž by
les přeměnil na lovec−
ký park. Ale ztrosko−
talo to. Oplocena byla
jen část a ostatní hranice byly zajiš−
těny hlubokými příkopy, které měly
zabránit pasení dobytka a nočnímu
pychu s tažným dobytkem. Ale na−
vzdory trestům za krádeže a přiřčení
(vymezení) pastvin řádění v lese ne−
přestalo a stav lesa upadal, zejména
u obce Dubňany. Les byl značně de−
vastován. Jak uvádí vrchní úředník
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

Pösche z Vídně „i zlomyslnou čelád−
kou, hmyzem a počasím“.
I když část údajů ulovené zvěře
se nedochovala, víme na ostatních
případech, že až do smrti císaře
Františka I. Štěpána Lotrinského
v roce 1765 se na
jeho statcích silně
podporovala mysli−
vost a stavy zvěře
byly udržovány nad−
měrně vysoko. Mys−
livecky byl vůbec
nejcennějším ob−
jektem souvislý les
Dúbrava, zejména
hájenství Pánov
a Okrajky, kde se
zdržovala jelení a srnčí zvěř a často
také zvěř černá, pokud ovšem ne−
byla rušena dobytkem vyháněným
sem na pastvu na žaludech. Počet vy−
soké zvěře byl 300−400 ks, k tomu
srnčí a zajíci, i když se uvádí, že nej−
větší škodu páchali králíci, proti kte−
rým pomohla až energická vyhlazo−
vací válka. Pro zajímavost: v roce

1757 bylo uloveno 11 jelenů, 17 laní,
8 kolouchů a 79 srnčí zvěře, 895 za−
jíců, 434 bažantů, 259 koroptví,
376 kachen a 420 sluk. Černé zvěře
jen 5 kusů, přestože jí dubové lesy
nabízely dostatek potravy.
Velmi podobná je statistika i z ná−
sledujícího roku 1758. Doklad o lo−
veckém využití Dúbravy byl také
v Ratíškovicích. Ve starých mapách,
obrázcích i fotografiích. Jedná se
o Kaiser−pavilon, lidově řečený Sa−
lón, budovu, která stávala až do se−
dmdesátých let dvacátého století
u staré hodonínské cesty (německy
Alt Gödinger Weg). V tomto objektu
se podávalo pohoštění, zpravidla sva−
čina. Pohostinství této budovy si pa−
trně užívala v roce 1890 i populární
rakouská císařovna „Sisi“ – Alžběta,
manželka Františka Josefa I. Je o ní
známo, že byla fenomenální jezdkyní
a i při těch nejnáročnějších lovech
jezdila v čele a byla právem považo−
vána za jednu z nejlepších jezdkyň
své doby. (Pokračování příště)
Václav Koplík
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Mykologie

K

Díky za všechno

dobrým mravům (móresom), co
nám vštěpovali od malička naši
rodiče a prarodiče, patřilo, že
se za každý dar děkovalo. Kdysi, se
„aj ruka polúbla“. Vědomi si této po−
vinnosti, vydali se nejen členové ra−
tíškovického mykologického kroužku
už tradičně 17. listopadu poděkovat
Dúbravě, přírodě a lesu za nabízené
plody. Počasí jim moc nepřálo, to od−
poledne pršelo, proto se uskutečnila
jen symbolická návštěva lesa, bez
obvyklé vycházky.
Ale nebylo to bez hub. Někteří
předvídaví a zodpovědní členové do−
poledne obešli důvěrná místa a vý−
sledkem byl jeden větší koš plný či−
růvek dvoubarvých i léčivých hlív
ústřičných a penízovek sameto−
nohých. Ve třech menších byla
„směska“, kde nechyběla čirůvka ze−
lánka − „sviňůrka“, čirůvky zemní,
hřiby hnědé, holubinky, šťavnatky
pomrazky i jejich vzácná varieta „zla−
tá“, či ryzec libovonný (kokoska),
který skutečně voní kokosem.
Po poděkování za plody a jejich
bezproblémové užití, symbolickém
otočení klíčem, přípitku a zazpívání
nezbytné Dúbravěnky se společen−
ství i s hosty ze Slovenské republiky
Jánem Sandem z Marianky a Jura−
jem Bojnanským z Dvorníků, ode−
bralo do Restaurace Sport, kde se
rozebíraly výstavy, uplynulá houbař−
ská sezona a slavilo se i životní jubi−
leum.
Bylo též postesknuto, kolik lidí
trpí ztrátou paměti i soudnosti, když
sezonu hodnotí jako neobvyklou, co
se týká množství. Přitom do konce
června, i ještě v červenci, bylo sucho,
pak přišla vedra a přidal se nepří−
jemný vítr (ten houbám nikdy ne−
svědčí), takže houby začaly růst až
v září. Mimochodem, v Čechách byly
rušeny i výstavy hub. Například
bedly vysoké rústly sem tam ně−
která a větší množství jen jednou,
i klouzků bývá víc, zato růstly ještě
v listopadu. Takže množství, hmot−
nost, nakonec „zachraňoval“ hřib
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hnědý, v současnosti spolu s čechrat−
kou podvinutou (diverzní druh), na−
zývaný místně „slaďák“ nebo „sucho−
hřib“, který se vyskytoval po celém
borovém lese v takovém množství, že
někteří dostali i „zákaz vstupu“ do
lesa, potažmo vracet se domů s úlov−
kem.

Dúbravěnko, ze srdce ti upřímně
děkujeme za množství i za rozmani−
tost, odpočiň si ty i my a na jaře, ať
jsme všichni odpočatí a v dobré kon−
dici.
Jen pro pořádek uvádím, že si
všichni účastníci odnesli i kalendá−
říky na rok 2015, na nichž je zobra−
zen letošní nejvzácnější nález, a to
hřib Dupainův, i pravděpodobné
datum jubilejní třicáté páté výstavy
hub. Gurmány a milovníky houbo−
vých jídel upozorňuju, že na http://
ratiskovice.houbareni.cz je nová rub−
rika recepty − nahlédněte a vyzkou−
šejte.
Václav Koplík, prezident
ratíškovického mykologického kroužku

Zrodí se nová tradice? (Pozvánka)
Kuželkáři z okresu Hodonín vyhlásí v sobotu 20. prosince nejlepší
kuželkáře z okresu. Od 14.00 hodin začne na kuželně v Ratíškovicích
utkání nejlepších kuželkářů působících v klubech na okrese proti hrá−
čům působícím mimo okres. Mimo jiné i hráči, kteří působili v Ratíškovi−
cích a pyšní se tituly letošních mistrů republiky, Libor Škoula a Dušan
Ryba. Takže se očekávají hodnotné výkony. Přijďte se podívat i povzbudit.
Budou hrát ženy i muži a také mládežnické kategorie.
Vašek Koplík
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Rozhovor

Josef Uhlík –

S pokorou a úsměvem

P

an inženýr Josef Uhlík byl od
roku 1998 starostou obce Ratíš−
kovice. Mandát starosty doká−
zal obhájit dokonce čtyřikrát. Jeho
politická cesta vedla od komunální
politiky, přes pozici místostarosty,
následného šestnáctiletého období
starosty, až po současnou „vysokou“
politiku v Poslanecké sněmovně Par−
lamentu České republiky. I přesto
zůstal „ratíškovický usměvavý sta−
rosta“ stát oběma nohama na zemi
a s vlídným slovem pro každého.
O politice, práci, rodině, pocitech
a věcech vážných i nevážných, jsme
si povídali v příjemném prostředí
pracovny paní kronikářky Marty
Kordulové.
Jak jste se k politice dostal?
Jak to vlastně všechno začalo?
Tehdejší místostarosta František
Koplík mi nabídl místo na kandidát−
ce. Já jsem mu na to sice kývl, ale
nepřikládal jsem tomu důležitost,
protože jsem se o politiku nějak více

nezajímal. Bylo to v roce 1994,
měl jsem dobrou práci na dolech
v Mikulčicích a byli jsme s ro−
dinou pár měsíců nastěhovaní
v nově vybudovaném rodinném
domku.
A jak volby dopadly?
Kandidoval jsem jako nezá−
vislý za stranu KDU−ČSL. Do za−
stupitelstva obce jsem se dostal,
i když jsem nebyl na předních
místech kandidátky a získal
druhý největší počet hlasů. To
jsem nečekal, ale samozřejmě mě to
potěšilo. Tím to neskončilo. Vedení li−
dové strany mi nabídlo post místosta−
rosty a dalo několik dnů na rozmyšle−
nou. To bylo pro mne velké dilema.
Proč dilema? Jaké myšlenky
se vám v tu chvíli honily hlavou?
Přemýšlel jsem nad tím vším spolu
s manželkou. Měl jsem v té době dob−
rou práci a navíc dobře placenou. Na
druhé straně jsem dostal možnost
pracovat pro obec, kde jsem
se narodil. Jak jsem se
rozhodl, to už teď víte. Od
1. ledna 1995 jsem nastou−
pil na uvolněný post mís−
tostarosty.
Z postu místostarosty
pak vedla cesta až
k funkci starosty. Měl
jste tuto práci rád?
Ano. Dnes, po těch dva−
ceti letech působení na rad−
nici můžu říct, že mě ta prá−
ce naplňovala a měl jsem
ji rád.
To jste měl štěstí, že
jste se takhle našel.
Někdo tomu říká štěstí,
někdo řízení Boží.
Jak jste přišel k víře?
Právě v době těch prvních
voleb a nástupu na radnici
nastal obrat v mém osob−
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ním životě, a to nalezením víry
v Boha. I když odmalička jsem byl
maminkou vedený k víře, chodil jsem
do kostela z povinnosti, styděl jsem
se za to před spolužáky a víceméně
víru odmítal.
A co váš postoj změnilo?
S postupem času, jak léta přibý−
vala, jsme se ženou dozráli k přesvěd−
čení, že chceme hledat duchovní roz−
měr života. Přečetli jsme hodně knih
s duchovní tematikou a také jsme se
zúčastnili zajímavého kurzu.
O čem byl tento kurz, co se
na něm událo nebo čím byl výji−
mečný?
Byl o síle pozitivního myšlení, na
jeho závěr jsme chodili přes žhavé
uhlíky. Popravdě řečeno, mnohokrát
se nám v životě později hodil.
Takže pozitivní myšlení zafun−
govalo. A pomohlo vám to i na
vaší cestě k víře?
Nevím, ale myslím si, že bych k víře
přišel dříve nebo později tak či tak.
Velký vliv na mě měla návštěva pout−
ního místa Medžugorje v roce 1995.
Co vám pomáhalo, když vám
nebylo zrovna nejlépe nebo vám
něco nevycházelo dle vašich
představ?
Jsem rád, že jsem měl vždycky ko−
lem sebe lidi, kteří v těžké chvíli po−
mohli, zázemí rodiny a modlitba.
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Je také něco, co vás potěšilo
nebo na co jste opravdu hrdý za
dobu, kdy jste byl starostou?
V každém volebním období se po−
dařilo zrealizovat hodně projektů
a každý tento úspěšně zrealizovaný
projekt mi samozřejmě udělal radost.
Za zmínku stojí dobudovaná kanali−
zace v obci, následné rekonstrukce
komunikací a chodníků, výstavba
bytových domů, otevření podnika−
telské zóny, velmi přínosná byla
stavba domu pečovatelské služby,
úspěšně se podařila rekonstrukce
a přístavba školy, zateplení obecních
budov a instalace fotovoltaické elek−
trárny na střeše tribuny.
Těší mě, že se daří udržovat bo−
hatou kulturní a sportovní činnost
a aktivitu zájmových spolků v naší
obci. Také založení mikroregionů Ho−
donínska a Nového Dvoru obohatilo
všechny členské obce. Za zmínku
stojí už známý Silvestrovský pochod
za prasátkem, který spojuje občany
našich obcí a je příjemnou zábavou
pro všechny.
Jen je škoda, že tak upadl
a přestal fungovat kulturák.
Objekt bývalého kulturního domu
nebyl obcí odkoupen od jeho majite−
le, protože obec dala přednost na
základě referenda vybudování no−
vého kulturně sportovního zařízení.
Od roku 2004 je zpracován projekt
a vyřízeno stavební povolení. Jedná
se o Aktivní centrum, řešeného jako
přístavba stávající Restaurace Sport.
V letech 2007 a 2008 se nepodařilo
získat dotace a stavba se odložila.
Letos jsme se znovu pustili do jed−
nání o tomto projektu.
Uvidíme tedy, jestli tentokrát
bude projekt podpořen. Vypadá
to, že funkce starosty je někdy
opravdu náročná. Co vám přijde
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na této práci těžké? Co třeba
mluvení před lidmi a veřejné vy−
stupování?
Mluvení na veřejnosti a před
lidmi nikdy nebyl můj šálek kávy,
hlavně ze začátku mého působení,
ale postupem času se to zlepšilo.
Je to tak, že práce starosty je
více poslání než funkce?
Funkce starosty je náročná, ča−
sově neomezená a zodpovědná prá−

Někdy jsem práci dával až moc
velkou prioritu a na rodinu nezbý−
val čas.
Máte pravdu, čas je opravdu
cenný. Uvědomuji si, že jsem vás
vždycky viděla se usmívat. Od
začátku se chci zeptat, jak je mož−
né, že se tak často usmíváte?
To si neuvědomuji. Myslím si, že
se neusmívám pořád. (usmívá se) Ale
děkuji, že mě tak vidíte. Je zdra−
vější zůstávat nad věcí, než
všechno brát smrtelně vážně.
Když přejdeme z komu−
nální politiky k vašemu ny−
nějšímu postu. Jste již rok
poslancem v Poslanecké
sněmovně České republiky.
Jak vnímáte změny oproti
postu starosty?
Na zastupitelstvu obce byla
domluva snazší a výsledky
práce byly vidět za pár týdnů
nebo měsíců. Ve sněmovně to
tak „neodsýpá“, jednání jsou slo−
žitější, což je logické, ale to už
patří k parlamentní politice.
Rozhodně jsem rád, s jakými
lidmi momentálně v KDU−ČSL
spolupracuji. Cítím pospolitost,
což je pro mě v novém pro−
středí velmi důležité.

ce, která by měla být, dle mého ná−
zoru, službou lidem.
Jak to člověka změní, když si
uvědomí, že kromě důvěry má
vlastně i takovou moc?
Já jsem ani neměl čas si to uvě−
domit. Jestli jsem se změnil, to je
otázka pro moji rodinu a přátele.
A je něco, co vás mrzí nebo
bylo na vaší práci negativní?

Asi máte opravdu štěstí na
lidi. Na co se do budoucna tě−
šíte?
Upřímně? Na vnoučátka.
Chtěl byste ještě něco na zá−
věr našeho povídání dodat?
Vzpomněl jste si ještě na nějaký
zajímavý zážitek?
Zmíním důležitý projekt, a to re−
alizaci průtahu Ratíškovicemi. Jed−
nalo se o rekonstrukci komunikace
II. třídy od křižovatky na Pánově,
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Historie

přes obec, až po odbočku na Baťov−
ku. Stavbu financoval Jihomoravský
kraj. Rekonstrukce proběhla ve dvou
etapách. Realizaci předcházelo naše,
více jak desetileté úsilí o zařazení
stavby do harmonogramu investic
kraje. To se podařilo a byla to pro
mne taková sladká tečka na konec.
Funkci starosty jsem končil 3. listo−
padu 2014 a právě tohoto dne se ote−

vřela zrekonstruovaná silnice na
Pánov.
Mělo to tak být. Našel jste
a ukázal cestu a každý už si pak
najde způsob, jak tu cestu jít.
zzz
Závěrem překvapena milým poví−
dáním, nehranou skromností a po−
korou děkuji za váš čas i upřímnost.

Prodejna

A přeji vám do budoucího pracov−
ního i osobního života, abyste vždy
zůstal sám sebou, nepřestal se usmí−
vat a měl na té své cestě jen pří−
jemné prožitky!
Děkuji také paní kronikářce Martě
Kordulové, za poskytnutí ideálního
prostoru pro povídání, skvělého občer−
stvení i cenných rad a informací.
Michaela Michalíková

moobsluze i na vzdálenost
z některých částí obce.“ Podle
ratíškovického kronikáře to
bylo proto, že „při jednáních
s činiteli státního obchodu
s MNV [Místním národním vý−
borem] měli tito vždy plno vy−
táček a podmínek ku zřízení
druhé prodejny,… že prakticky
to bylo odmítnutí požadavku
občanů“. Řešení tohoto problému
bylo snazší až od roku 1964, kdy bylo
povoleno zákonem zřizovat druž−
stevní prodejny i v obcích, kde již byl
státní obchod Pramen. Vedení sítě
těchto prodejen však ani poté ne−
bylo ochotno přiznat, že vesnice
s více než 3 500 obyvateli by mohla
mít i druhý obchod. Přesto předsta−
vitelé obce projednali tuto záležitost
s činiteli družstevních prodejen
a bylo dojednáno, že prodejní druž−
stvo Jednota postaví v Ratíškovicích
svou prodejnu. V lednu 1967 bylo „Li−
dovým spotřebním družstvem Jed−
nota“ zakoupeno od TJ Baník Ra−
tíškovice stavební místo v ulici
Rohatecká (v dřívějších dobách tu
byl areál zv. „Orlovna“, v druhé

„Potravin na Rohatecké“

D

ružstevní myšlenka a následně
družstevní hnutí vzniklo v před−
minulém století v Anglii a po−
stupně se šířilo do jiných zemí.
První takové spolky v českých ze−
mích vznikaly už v roce 1847. V té
době drobní spotřebitelé a výrobci za−
kládali za účelem společného hospo−
daření, např. obchodů a pohostinství,
různá spotřební (konzumní) druž−
stva. Po znárodnění v roce 1948 do−
šlo v zákoně ke změnám organizace
tohoto družstevnictví, které bylo
vlastně do té doby sjednocením sou−
kromníků, a vznikl Ústřední svaz
spotřebních družstev v Praze. Ten
plánoval a organizoval činnost to−
hoto odvětví a dával souhlas ke
vzniku nových družstev. Ta po roce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

1954 přijala jednotné označení
„Okresní lidové spotřební družstvo
Jednota“, které vždy mohlo vznik−
nout až po souhlasu ústředního
svazu a po schválení stanov. V té
době získal přednostní postavení
před družstevním socialistický ob−
chod − státní podnik „Pramen“. V jed−
notlivých městech měl být pouze
státní obchod, družstva „Jednoty“
byla jenom v některých obcích.
K určitému uvolnění této situace do−
šlo až od roku 1964.
V Ratíškovicích byla v té době
pouze jedna prodejna potravin Pra−
men, dnešní „Potraviny u Tomečků“.
Otevření druhé prodejny předchá−
zela řada stížností žen, hlavně „na
dlouhé čekání u kasy v stávající sa−
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Foceno 16. 11. 1969, zapůjčila Gajdíková Marie 813

polovině Orlovny je dnes MŠ Sluníč−
ko). S výstavbou, kterou provedlo
družstvo na vlastní náklady, se za−
čalo na jaře roku 1967. Místní ná−
rodní výbor se pak dohodl s místními
důchodci, kteří zde byli ochotni pra−
covat. Stavbu vedl důchodce Pavel
Dekař a podle kroniky tu „nejvíce
(nejdéle) pracovali zedníci, důchodci
Kordula Petr a Stříž Jan, ač oba již
více jak 70letí, a dělníci Gasnárek
František a Vašulka Cyril“. Výstavba
pokračovala rychle a už 11. prosince
1967 byla prodejna otevřena. Ženy
si pochvalovaly nejen její vhodnou
polohu, ale také rychlou a dobrou
obsluhu. Ale „jak už bývá mezi lid−
mi, byly i hlasy, kterým se zdálo, že
novou prodejnou budou poškozeny
tržby Pramene, mlékárny [„na Hebro−
novém“ v ul. Posvátná] a masny [„na
Kremlovém“ v ul. Rohatecká, dnes
prodejna bytového textilu].“ Podle
zápisu v ratíškovické kronice by však
„konkurence měla jistě posloužit na−
šim občanům, zákazníkům“.
O tom, že Jednota na Rohatecké
byla u ratíškovických žen oblíbená,
svědčí i zápis o tržbách místních pro−
dejen za dva roky po jejím otevření,
tedy v roce 1969. Podle plánu měl
být zisk 4 764 000 Kčs a byl pře−
kročen na 5 005 000 Kčs. Přitom
tržba Pramenu v tomto roce byla
4 210 000 Kčs, malá mlékárna „na
Hebronovém“ utržila 1 339 856 Kčs,
obchod „na kolonce“ měl 420 000 Kčs,
prodejna zeleniny 502 869 Kčs
a masna 1 213 77 Kčs. K tomu na−
víc byl v té době v Ratíškovicích na
hlavní autobusové zastávce bufet
(458 000 Kčs; v místě dnešní pro−
dejny Hruška), další bufet byl
u brány na hřišti (522 000 Kčs),
v místě dnešního parkoviště za obec−
ním úřadem byla prodejna textilu zv.
TEP (1 879 443 Kčs), v ul. Dědina se
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s tržbou 6 172 917 Kčs, za ní byly
potraviny Pramen „na Tomečkovém“
s 4 794 197 Kčs.
Porevoluční zákon z roku 1992
o úpravě majetkových vztahů a vy−
pořádání majetkových nároků
v družstvech nařizoval jejich trans−
formaci. Došlo také ke změně jejich
názvů, většinou na „Družstvo Jed−
nota“ či „Jednota“. Od roku 2007 jsou
družstva Konzum a Jednota sjedno−
cena pod názvem COOP, který pou−
žívají družstva po celé Evropě. Ná−
zev je odvozen od anglického slova
cooperative − družstvo nebo spolu−
pracující společenstvo.
Ratíškovická prodejna v ul. Roha−
tecká je nyní členem Jednoty Hodo−
nín, která je také součástí skupiny
COOP. V letošním roce byla zrekon−
struována a 1. října slavnostně zno−
vuotevřena. Tato oprava si vyžá−
dala náklady přesahující 2,5 mil. Kč.
Prodejna byla zateplena, bylo vybu−
dováno nové předdveří a bezbarié−
rový vstup, novinkou je automat na

místo dnešní bazénové chemie pro−
dávala obuv (629 475 Kčs), domácí
potřeby byly tak jako nyní v ul.
Řádky (2 210 233 Kčs) a tam, kde
v ulici Rohatecká dnes šijí Klimešovi
pracovní oděvy, byla dříve cukrárna
místního hospodářství (613 073 Kčs).
Drogerie „u Jansů“, která je pořád na
stejném místě, měla ve stejném roce
tržbu 1 190 753 Kčs. Když k tomu
připočteme ještě hos−
podu „na komunále“
(864 320 Kčs), byla
podle kronikáře roční
průměrná útrata ra−
tíškovických 6 216 Kč.
V té době byl průměrný
plat asi 1900 Kčs
hrubého, chleba stál
2,60 Kčs, rohlík 30 ha−
léřů a půllitr piva 1,50
Kčs. Polobotky stály asi
140 Kčs a televize ko−
COOP dnes.
lem 3 000 Kčs.
V roce 1974 se cho−
dilo víc nakupovat do Pramenu, ale výkup lahví. Mimo jiné se stala také
zisk se lišil jenom o 22 479 Kčs. V té ekologičtější budovou − k jejímu vy−
době už nebyla v provozu mlékárna tápění je využíváno odpadové teplo
„na Hebronovém“, ale blízko byla ote− z chladicích boxů. Na ploše 151 m2
vřená druhá prodejna potravin nám nabízí více než 2 200 položek
Pramen v ul. Posvátná a od října a také maso z českých chovů. To ji
1970 k hospodě „na komunále“ při− řadí v síti 127 prodejen Jednoty Ho−
byl „Bumbálek“. V roce 1976 byla donín do prodejen typu A. Pokladní
tržba Jednoty na Rohatecké vyšší boxy s platebními terminály nám
o 665 000 Kčs než tržba Pramene „na umožňují také bezobslužné vážení
Tomečkovém“, tedy 5 437 926 Kčs. ovoce a zeleniny, dobíjení telefonů,
V tomto roce už je zapsána i tržba bezkontaktní platbu, platbu straven−
Restaurace Sport a „Závodního klu− kami, eurobankovkami a službu
bu“, tedy kulturního domu v ul. Ví− Cashback (výběr hotových peněz
tězná. Průměrná mzda v tomto roce ze svého účtu). Pro toho, kdo je je−
byla 2 382 Kčs, láhev piva stála jím pravidelným kupujícím, nabízí
1,70 Kčs a na nejlevnější vůz zn. také věrnostní program a speciální
Trabant museli tenkrát lidé šetřit slevy.
V současné době je v Ratíškovicích
skoro 15 měsíců. Další zápis o trž−
bách v jednotlivých ratíškovic− pět prodejen potravin. Záleží jenom
kých prodejnách je z roku 1977. na vás, která je ta nejoblíbenější.
Irena Bařinová
Na prvním místě byla opět Jednota
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Školství

Vzdělávací projekt
opět v naší škole

I

v letošním školním roce probíhá
na základní škole projektová čin−
nost, kterou podporuje Evropský
sociální fond i ministerstvo školství,
a to v oblasti materiální i pedago−
gické. Již podruhé v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracov−
níků základní školy a ve spolupráci
s brněnskou společností EURION,
která se zabývá expertní, konzul−
tační a vzdělávací činností, byl vy−
tvořen projekt „Příprava mentorů
pro předávání know−how používání
aktivizačních metod ve výuce“(regis−
trační číslo CZ.1.07/1.3.00/48.0130).
Cílem projektu je rozvoj dovedností
a sdílení metodických postupů tvor−
by a aplikace aktivizačních metod
v mentoringu a rozvíjení lektorských
a mentorských dovedností při pře−
dávání know−how cílové skupině, jež
představují učitelé několika základ−
ních škol jihomoravského kraje.
Kurz, složený z pěti vzdělávacích
modulů, je veden formou přednášek
i aktivního tréninku v získávání
mentorských dovedností a jejich apli−
kací v učitelské praxi. Veškeré akti−
vity v celkovém rozsahu 40 hodin
jsou cíleny zejména k posílení schop−
ností předávání zkušeností uvnitř
školy i mezi školami, k rozšíření
portfolia aktivizačních metod napříč
vyučovanými předměty, rozvinutí
schopnosti sdílení metodických
postupů a rovněž posílení zpětné
vazby žák – učitel na základě moti−
vace žáka, ale i učitele.
Významnou součástí projektu byl
třídenní intenzivní kurz mentor−
ských dovedností s názvem „Škola
mentoringu“, který proběhl koncem
října ve školicím středisku Trk−
manka ve Velkých Pavlovicích. Zde
ratíškovický pedagogický sbor pod
vedením dvou zkušených lektorů
z Mendelovy univerzity v Brně
(doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.,
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.) zís−
kal teoretické i praktické znalosti
a dovednosti právě z oblasti mento−
ringu, aby si víceméně formou zážit−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

kové pedagogiky vyzkoušel to, co lze
použít v pedagogické praxi k moti−
vaci a aktivizaci žáků.
V úvodu kurzu proběhla důležitá
a zajímavá část semináře, týkající se
historie a upřesnění terminologie men−
toringu. Mentoring¸ užívaný velmi
intenzivně ve vyspělých zemích ce−
lého světa, je v podstatě účinný ná−
stroj profesního rozvoje (začínajícího)
učitele – uvádění do praxe, kdy men−
tor působí jako osoba uvádějící začá−
tečníka do profesního světa z pozice
zkušeného rádce, a to prostřednictvím
vedení v reálných situacích. Zku−

šený odborník (tzv. učitel – expert)
tak „v každém okamžiku“ poskytuje
podporu a asistenci začátečníkovi
(nejenom adeptu učitelství) s cílem
rychlého posunu v profesním rozvoji
a formou zavádění nových aktivizač−
ních metod výuky, používání moder−
ních technologií, adaptace na změny
v obsahu vzdělávání atd.
Již úvodní část vzdělávacího kurzu
nastínila přínos mentoringu na in−
dividuální úrovni (formování začí−
najícího učitele, zlepšení individu−
álního výkonu), kolegiální úrovni
(vytvoření kolegiálního partnerství
věkově i aprobačně heterogenního
sboru, zlepšení týmové práce a ko−
munikace) i v rámci školy (navýšení
kolegiální kultury i rozvoj spolu−
práce metodou kooperativního učení
směrem ke škole jako učící se orga−
nizaci). Projekt mentorských do−
vedností bude probíhat až do konce
června 2015.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy
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Ve vzdělávání hranice neplatí

V

elmi rád si vzpomí−
nám na chvíli, kdy
se před třemi lety –
v pátek 29. července
2011 – objevila v ředi−
telně nesmělá a sympa−
tická manželská dvojice,
která hledala nějakou
spřízněnou družební ško−
lu, s níž by v budouc−
nosti mohla rozvinout
vzdělávací a poznávací
aktivity pro žáky i pro
učitele. Podle kultivo−
vané slovenštiny bylo
ihned jasné, že se jedná
o zástupce slovenské
školy, a to z nedaleké
Skalice. A tak se hned
v září 2011 rozběhla pře−
shraniční spolupráce
mezi Súkromnou základ−
nou školou ve Skalici,
Gorkého 4, a naší zá−
kladní školou.
Vznik súkromné ško−
ly má pro mne až pohád−
kový či romantický ná−
dech, když zřizovatelem
školy je odborník na bio−
chemii RNDr. František Štefanec
(vedoucí klinické laboratoře senické
polikliniky) a základní školu založil
pro svoji ženu PaedDr. Janu Štefan−
covou, s aprobací „první stupeň
základní školy“. Škola již pracuje
velmi aktivně devátým rokem,
v červnu 2015 budou mít první ab−
solventy 9. ročníku, a přestože mají
v tomto školním roce pouze 104 žáků,
daří se jim velmi dobře v horizontu
celého Slovenska.

PhDr. Jan Svoboda

manželé Štefancovi

RNDr. Vladimír Burjan

V rámci velmi dobré spolupráce
obou základních škol se v pátek
7. listopadu uskutečnila další akce,
tentokrát pro pedagogické sbory.
V příjemném podvečerním prost−
ředí chaty Amor ve Zlatnické dolině
proběhla přednáška s odborníkem
z oblasti psychologie dětí (PhDr. Jan
Svoboda, klinický psycholog a od−
borný asistent ostravské univerzity)
a znalcem nejen slovenského škol−
ství (RNDr. Vladimír Burjan, vyda−

vatel časopisu pro pedagogy „Dobrá
škola“).
Obě přednášky potvrdily, že je
vždy stále co zlepšovat v oblasti psy−
chiky žáka i učitele, ale též v oblasti
vzdělávací politiky. Témata byla
velmi zajímavá, o čemž svědčila i ná−
sledná a dlouhá diskuze 35 pedago−
gů, podpořená velmi kvalitním po−
hoštěním partnerské súkromné
školy, za což jim upřímně děkujeme.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Sportovní úspěchy žáků ZŠ

V

září proběhlo v Hodoníně okres−
ní kolo v přespolním běhu. Nej−
větších individuálních úspěchů
ve svých kategoriích dosáhli: Kristý−
na Koudelová, která obsadila 2. místo
z 55 startujících v závodě na 1,5 km,
a Dominik Schüller s Alešem Košto−
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valem, kteří dosáhli na 7. místa
v závodech na 2 km a 3 km. V tý−
mové soutěži si nejlépe vedlo druž−
stvo starších žáků ve složení Aleš
Koštoval, David Přecechtěl, Mar−
tin Veselský, Jiří Šťavík a Adam−Vla−
dimír Dobeš, které se umístilo na

3. místě z 11 přihlášených škol v zá−
vodě na 3 km.
V říjnu se v Hodoníně konalo
okresní kolo ve stolním tenisu, kte−
rého se zúčastnily i žačky naší ško−
ly. Družstvo „Ratíškovice A“ ve slo−
žení Hana Kladňáková a Natálie
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

Charvátová obsadilo ve své katego−
rii − registrovaných hráček 6.−7. tříd
− v okresním finále 1. místo. „Ratíš−
kovice B“ ve složení Gabriela Ze−
mánková a Klára Koplíková bylo ve
stejné kategorii na 2. místě. Stejná
družstva se umístila i v první trojce
v kategorii do 9. tříd. „Ratíškovice
B“ byly 3. a „Ratíškovice A“ dokonce
soutěž vyhrály a skončily nejlepší
v celém okresu i proti starším hráč−
kám. Jako mladší žákyně bohužel
nemohly postoupit do krajského fi−

nále, třeba jejich čas přijde za dva
roky.
V průběhu listopadu reprezento−
val výběr žáků naší školu v okres−
ním kole velkého florbalu. Družstvo
postoupilo z okrskového kola, když
postupně porazilo ZŠ Strážnice, ZŠ
Prušánky i dvě dlouhodobě kvalitní
florbalové školy ze ZŠ v Dolních Bo−
janovicích a ze ZŠ Očovská Hodonín
(dřívější několikanásobné mistry re−
publiky). V okresním finále tým po−
razil ZŠ Žarošice a silnou ZŠ Dub−

ňany. Po smolné a vzhledem k prů−
běhu zápasu nezasloužené prohře se
ZŠ Hroznová Lhota obsadilo mužstvo
2. místo a jen těsně nepostoupilo do
krajského finále. Školu reprezento−
vali: Vojtěch Vlach, Šimon Ondrouch,
David Sukup, Jan Horáček, Petr Ho−
ráček, Jakub Dacík, Gilia Kordula,
Zdeněk Novák, Tomáš Kuchařič, To−
máš Koplík, Tomáš Ondříšek, Zdeněk
Polášek, Matěj Schüller a Dominik
Schüller (nejlepší hráč turnaje).
Mgr. Bc. Lukáš Vrba, učitel TV

Projekt Les ve škole

V

letošním roce se naše základní
škola připojila k mezinárod−
nímu výukovému programu
o lese, který běží ve 21 zemích svě−
ta. V České republice jej koordinuje
Sdružení TEREZA. Les ve škole je
součástí mezinárodního pro−
gramu LEAF (Learning
about Forests), který je za−
střešen mezinárodní orga−
nizací FEE (Foundation for
Environmental Education).
Samotnou výuku na ško−
lách realizují přímo pedago−
gové podle připravených
metodik nebo si zvolí svou
vlastní metodiku. Cílem uči−
telů je zprostředkovat žákům přímý
kontakt s přírodou, zažít s nimi vý−
uku v přírodě, ideálně v lese, případ−
ně v areálu školy. Výuka je vedena
v duchu „školy hrou“ a aktivního
učení. Žáci se učí interaktivním způ−
sobem o ekosystému lesa. Každá za−
pojená třída získá na konci školního
roku certifikát Lesní třída.
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Program má žáky směrovat
k těmto cílům:
z MÍT RÁD LES. Využívají jej k od−
počinku a ke hrám. Les je pro ně
místem pro hru i tvoření, vytváří si
osobní vztah k rostlinám a živoči−
chům.
z ZKOUMAT LES. Pomocí
pozorování zkoumají děje,
které se tu odehrávají (život
organizmů a vztah mezi
nimi, toky energií a kolo−
běhy látek).
z PEČOVAT O ZELENÁ
MÍSTA. Jak ve svém okolí,
to je v lese, v parku, v truh−

líku, tak i skrze zapojení dalších dětí
a dospělých.
z ŠETŘIT A UPŘEDNOSTŇOVAT
DŘEVO. Tam, kde to dává smysl,
šetří množství spotřebovaného
dřeva (díky úsporám a třídění papí−
ru a opravám dřevěných předmětů).
Pro jednotlivé ročníky jsou připra−
veny roční plány lesních aktivit, kde
se žáci zaměří na určité téma, na−
příklad Tajemství vody v lese, Les
a klimatické změny, Proč do lesa,
Můj les a les pohádkový, Kdo co
nebo koho jí, Rozhovory se zvířaty
a mnoho dalších.
Ing. Kateřina Uhlíková, ZŠ Ratíškovice

Zápis do první třídy
Zápis dětí do 1. třídy se koná
v pátek 6. února 2015 od 15.00 do 18.00 hodin
v budově základní školy, ul. Vítězná.
Rodný list dítěte vezměte s sebou.
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Předvánoční výlet liščat

V

sobotu 29. listopadu se vydal
myslivecký kroužek Liščata na
poslední letošní výlet. Tentokrát
jsme, hlavně kvůli počasí, zvolili Mo−
ravské zemské muzeum v Brně. Nej−
dříve jsme však vystoupali na hrad
Špilberk, odkud jsme se kochali vý−
hledem na Brno.
Na hradě, který je dominantou
města Brna, jsme navštívili dvě
právě probíhající výstavy. První se
jmenovala „Kam i čert může!“ a byla
věnována tvorbě významného čes−
kého malíře a ilustrátora dětských
knih Karla Franty. Kromě čertů ne−
chyběli ani vodníci, pohádková abe−
ceda nebo série poštovních známek.
Děti luštily čertovské šifry, malovaly

čerta na zeď a dokonce se mohly i do
pekla sklouznout. Další výstava, kte−
rou jsme navštívili, nesla název „Je
přece Štědrý večer...“. Tato výstava
nám přiblížila kouzlo Vánoc z dob,
kdy ozdobený stromeček nebyl jen
místem k uložení drahých dárků.
Byly zde ke zhlédnutí starožitné vá−
noční ozdoby, pohlednice a vánoční
dekorace. Děti asi nejvíc zaujaly
hračky z 19. a počátku 20. století. Na
závěr děti ve vánoční dílničce sklá−
daly skládačky s motivy vánočních
pohlednic, luštily rébusy s vánoční
tématikou či vyráběly jednoduché
dekorace.
Ze Špilberku jsme přešli na Zelný
trh, kde stojí hlavní budova Morav−

ského zemského muzea. Odtud jsme
se po zakoupení vstupenek přesunuli
do Biskupského dvora. V jedné z bu−
dov komplexu, od které je impo−
zantní pohled na Katedrálu svatého
Petra a Pavla, se nachází stálá ex−
pozice „Fauna Moravy“. Právě ta
byla naším hlavním cílem. Výstava
představuje většinu zástupců obrat−
lovců vyskytujících se na území
Moravy. Kromě vypreparovaných
zvířat, fotografií a informativních
textů jsou zde k vidění i tři velká
akvária s druhy ryb, které žijí v na−
šich tocích a vodních nádržích. Děti
je nazvaly „rybím kinem“.
Děti dnešní generace znají spoustu
živočichů z knih nebo ze zoo. Jsou
to ale většinou živočichové exotičtí.
O to cennější považuji fakt, že se ten−
tokrát setkaly hlavně se zvířaty,
která žijí v naší krajině. Navíc v ob−
rovském množství na tak relativně
malém prostoru. Věřím, že tato vý−
stava byla pro ně nejen poučná, ale
i zábavná a podle jejich výrazů i pře−
kvapivá.
Na víkend, kdy jsme se do Brna
vydali, připadla první adventní ne−
děle. Z tohoto důvodu jsme nemi−
nuli ani náměstí Svobody, kde pro−
bíhají tradiční vánoční trhy. Pro−
hlédli jsme si vánoční strom, který
Brňanům toto náměstí letos zdobí,
obešli stánky a obdivovali obrovský
vyřezávaný betlém. Po tomto závě−
rečném vánočním naladění jsme se
vydali vlakem zpátky domů.
Mgr. Kristýna Kotásková,
vedoucí kroužku

Střelecký kroužek při ZŠ

H

lavním cílem střeleckého krouž−
ku, který zahájil činnost v říj−
nu, je děti naučit bezpečnému
zacházení se zbraněmi a seznámit
je s různými střeleckými disciplí−
nami, konstrukcí zbraní a teorií
střelby. A v neposlední řadě zvý−
šit mladým střelcům fyzickou kon−
dici.
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Střelecký kroužek se zaměřuje
nejen na mířenou střelbu dle pravi−
del ISSF, zejména disciplínu Vzdu−
chová puška – VzPu 30 (národní
disciplína pro mládež do 14 let),
kde jako pohon střely je používán
vzduch nebo jiný plyn (CO2), má pře−
depsanou ráži 4,5 mm a hmotnost
max. 5 kg. Střílí se pouze vleže na

vzdálenost 10 metrů, 30 ran v čase
50 min.
Začali jsme také střílet ze vzdu−
chové zbraně upravenou verzi Prak−
tické střelby (IPSC). IPSC je mo−
derní a dynamicky se rozvíjející
sportovní disciplína, která v sobě
spojuje prvky sportu a použití
zbraní v reálných situacích, ať už
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

v policejní nebo vojenské praxi či při
sebeobraně jednotlivce. Jejím smys−
lem je co největší napodobení reálně
možné situace − střeleckého střet−
nutí. Dává maximální volnost střelci
v tom, jak bude tuto situaci řešit,
omezuje jej pouze tak, aby byla za−
jištěna maximální bezpečnost
Střelecký kroužek trénuje každou
neděli od 10.00 do 12.00 hod. na
střelnici v Ratíškovicích. Schéma tré−
ninku je následující:

Přibližný čas

Druh tréninku

Činnost

5 min

teorie

Bezpečnostní opatření, teorie
střelby ,konstrukce zbraní apod.

50 min

VzPu 30

Střelba disciplíny VzPu 30
dle pravidel ISSF

20 min

pistole

Nácvik manipulace a střelba
z krátkých vzduchových zbraní

30 min

IPSC

„Akční “ střelba z airsoftových
a vzduchových zbraní.

15 min

posilování

Kliky, sed−lehy a cviky na zvýšení
fyzické kondice
Vlastimil Haluza, trenér

Podzim v MŠ U Jezérka

N

a začátku každého školního roku
sestavujeme plán akcí neje−
nom pro děti, ale i pro rodiče.
Na každý měsíc máme naplánované
tři až čtyři akce. První velkou akcí
v tomto školním roce bylo slavnostní
otevření naší nové zahrady. Děti
s paní učitelkou Kalivodovou měly
jen týden, aby nacvičily program na
zahájení. Zvládly to perfektně. Taky
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všem přítomným hostům ukázaly,
jak budou nové prvky, jako jsou prů−
lezky, tunely, vodní a lanové cent−
rum využívat.
Měsíc září je v naší školce spojen
již s tradiční podzimní slavností vý−
robou dýňových strašáků. Na tuto
akci se těšili nejenom děti, ale i ro−
diče. Sháněly se dýně všech tvarů
a velikostí. Někomu stačil k vyřezá−

vání jen nožík, ale jiní si přinesli na
pomoc i vrtačku. Zahrada se tak od−
poledne zaplnila dětmi, rodiči i pra−
rodiči a všichni soustředěně vyřezá−
vali. Všechny dýně pak byly volně
rozestavěny po zahradě a po set−
mění svítily dlouho do noci.
S dětmi jsme taky navštívili vý−
stavu hub na hasičské zbrojnici. Tam
jsme měli možnost zjistit, jaké nám
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v našem lesíku rostou houby kromě
suchohřibů. Těch si děti letos nasbí−
raly a odnášely domů hodně.
Výstavkou ovoce a zeleniny v MŠ
se děti naučily rozlišovat a správně
pojmenovávat jednotlivé druhy.
Taky je třídily podle tvarů, barvy,
vůně i chutě. Nakonec si jednotlivé
druhy ovoce a zeleniny vymodelo−
valy a namalovaly.
Měsíc září byl zakončen zhlédnu−
tím divadla s názvem Hodinářská
pohádka v místním kině.
Touto básničkou děti přivítaly
měsíc říjen, ale taky další tvořivé
odpoledne pro děti a rodiče − pečení
brambor v ohýnku.
Hoř, ohníčku, hoř, ať neštípe kouř.
Hoř, ohníčku, na poli upečeme
brambory.
Až upečem hned je sníme
do popela dáme jiné.
Hoř, ohníčku, hoř, ať neštípe kouř.
Počasí nám přálo, tak hned po
obědě jsme zapálili oheň a přiklá−
dali až do odpoledne, aby bylo dost

popela. Sešlo se nás na zahradě plno
a všichni se těšili na tu krásnou chuť
a vůni pečených brambor. Nikomu
nevadilo, že je ,,zašmúraný a smrdí
kouřem“. Ve školce se pak mohli
umýt a zároveň si prohlédnout vý−
stavku výrobků z brambor, což byl
domácí úkol pro děti a rodiče. Večer
tak skončilo další krásné odpoledne
na naší zahradě.
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až
do oblak.“ Jaký by to byl podzim bez
pouštění draka. Stačilo, aby zafou−
kal silný vítr, vytáhli jsme s dětmi
draky a běhali po zahradě. No, ně−
jak se nám to nedařilo, tak byl povo−
lán odborník na draky pan Jaroslav
Kladňák a přinesl velkého draka na
ovládání. Ten létal úžasně vysoko
a děti měly radost. Najednou si to
drak rozmyslel a přistál nám na
velké borovici. Chvilku tam trucoval,
držel se větví a nechtěl dolů. Pan
Kladňák mu však domluvil − povolil
vodící šňůry a drak se pokorně vrá−
til na zem. Potom ještě jednou vyle−
těl a z výšky nám zamával na roz−
loučenou.

Děti mají rády pohádky, a tak do
naší školky zavítalo divadlo s pohád−
kou Kašpárkovy popletené obrázky.
Herci byli odměněni od dětí velkým
potleskem.
V listopadu je svátek seniorů,
a tak naše děti zavítaly do pečova−
telského domu a všechny obyvatele
potěšily písničkami, tanečky a bás−
ničkami a předaly všem malé dáreč−
ky, které pro ně vyrobily.
„Plavu si ani nevím jak…“ Na pla−
vání a čvachtání v krytém bazénu se
všichni těšíme nejenom my s dětmi,
ale i rodiče. A tak chodíme 2x do roka
plavat. Je to úžasný relax, který za−
končíme posezením nad něčím dob−
rým v kavárně nad bazénem. Tímto
taky chceme poděkovat provozova−
teli bazénu za bezplatný pronájem
pro naše děti.
Poslední listopadovou akcí je účast
starších dětí na vánočním jarmarku
s pohádkou, kterou nacvičily s paní
učitelkou Kalivodovou.
Tak takový byl podzim v naší MŠ
U Jezérka.
Dobromila Bábíčková

Mámo, táto, pojď si hrát!
Nebo také tvořit, tančit,
zpívat, posedět a povídat si.

V

ětšinou jednou za měsíc pořá−
dáme v naší mateřské škole od−
poledne s rodiči. V úterý 23. září
jsme se sešli na zahradě na akci
Podzimní klobouk. Rodiče dětem na−
zdobili přírodninami klobouk, a děti
si pak po promenádě zatančily a za−
zpívaly. Někteří ještě zvládli vytvo−
řit hezkou výzdobu do oken. Všichni
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jsme tak přivítali nadcházející pod−
zim. Byla to pestrá paleta barev
a na stole hojnosti zase pestrá pa−
leta chutí.
V říjnu jsme pak rodiče pozvali na
jablíčkové odpoledne. Dopoledne se
děti proměnily na opravdové kucha−
ře, aby připravily jablíčkový záku−
sek. V každé třídě byl jiný a od−
poledne všem po tvoření a tančení
chutnal. Den před tím předškoláci
navštívili prodejnu na Vlastě a byli

obdarováni jablíčky. Děkujeme paní
Koplíkové za velmi milé přijetí.
V listopadu rodiče s dětmi vyrá−
běli různé vánoční dekorace, určené
na malou prodejní výstavku. Ně−
kteří rodiče i prarodiče se velmi ak−
tivně zapojili do této akce a přinesli
spoustu výrobků již z domu. Stalo se
již tradicí, že polovinu výtěžku zasí−
láme dětem do Tanzanie a polovinu
věnujeme našim dětem. Všem, kteří
se zapojili jakoukoliv měrou do této
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

Šachy

dobročinné akce, upřímně děkuji.
Samozřejmě také vám všem, kteří
jste u nás nakupovali.
A ještě jedno poděkování: Na jaře
se nám z dětské šatny ztratil foto−

aparát. Nad smutkem a pohoršením
zvítězila radost, že jsou mezi námi
i lidé, kteří umějí obdarovat. Děku−
jeme panu Radovanu Zelinkovi za
nový fotoaparát a také za tablety.

Z činnosti
šachového klubu

V

době letních prázdnin bylo vel−
mi málo času na to, abych in−
formoval veřejnost o dění v ša−
chovém klubu Ratíškovice a na
podzim jsem svůj příspěvek do pod−
zimního čísla nestihl včas odeslat.
O to obsáhlejší množství informací
se budu snažit vtěsnat do předvánoč−
ního čísla.
Poslední informace byly o MČR
starších žáků v RAPID šachu, kde
náš oddíl reprezentovala Gabriela
Zemánková, jenž hostovala v týmu
ŠK AD Jičín. Gabča nakonec uhrála
2 body z devíti. Turnaj jí sice nevy−
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šel podle jejích představ, nicméně
samotný fakt, že se na tento prestiž−
ní turnaj družstev s dlouholetou tra−
dicí vůbec dostala, je určitě nezapo−
menutelným zážitkem a studnicí
zkušeností.
Od té doby se však v našem klubu
událo mnoho podstatných věcí, o kte−
rých bych chtěl informovat. Přede−
vším se po pětileté a usilovné čin−
nosti nově vzniklého šachového
oddílu, který založila tehdejší nad−
šená amatérská hráčka Mgr. Alena
Kubáčková, podařilo přihlásit děti do
Okresní soutěže dospělých pod ná−

A končím přáním z našeho minika−
lendáře se sluníčkem: „V novém roce
každý den prožijte s láskou a úsmě−
vem!“
Mgr. Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

zvem Okresní přebor II. Zde se již
v letech 2011/2012 objevil jako
první vlaštovka Lukáš Macek, který
pouze hostoval za ŠK Vacenovice
a z 6 partií získal pro tento klub za
3 vítězství a 2 remízy cenných 6 bodů
a pomohl tak Vacenovicím k po−
stupu do Okresního přeboru I.
V současné době má naše mužstvo
svůj právoplatný tým, a to po 25 le−
tech, co se v okresních soutěžích ob−
jevil název ŠK Ratíškovice. Naše
družstvo je mladé a nezkušené,
proto bylo potřeba sehnat nějaké
posily na hostování. Těmi se stali
pan Karel Klimeš – současný trenér,
jinak hráč slovenského Štefanova,
a Jirka Nedůchal, který je oporou „A“
týmu Vacenovic. Jako host jsem ve−
den v mužstvu i já, jelikož jsem ak−
tuálně zaregistrovaný ve Vacenovi−
cích.
V současné době máme za sebou
dva zápasy. Hned v úvodu soutěže
to bylo derby proti Vacenovicím B,
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ve kterém jsme měli nakročeno
k vítězství, nakonec z toho byla
těsná prohra 2:3. Ve druhém kole se
hrálo historicky první utkání od lis−
topadové revoluce na domácí půdě
a přivítali jsme převážně dětský tým
z Veselí nad Moravou. Tomuto
mužstvu jsme podlehli 1:5:3,5. Jako
hrací místnost nám prozatím slouží
místnost vedle kuchyňky v místní
tělocvičně, která je tak akorát pro
10 hráčů. V neděli 30. 11. 2014 od−
jíždí naše mužstvo za nejvzdáleněj−
ším týmem soutěže − do Kněždubu.
V této soutěži hraje celkem 6 druž−
stev, hraje se na 5 šachovnicích, a to
odvetným způsobem, celkem tedy
10 kol.
Nehrajeme jen soutěž na okrese,
ale již třetím rokem se naše druž−
stvo dětí objevuje i na soupisce
krajského dorosteneckého přeboru.
Letos je to však poprvé, co máme
v této soutěži pouze 1. mužstvo. Bo−
hužel došlo k rapidnímu úbytku dětí,
jelikož hodně již zkušených dětí
přestalo o šachy jevit zájem, což je
velká škoda. V této soutěži máme za
sebou první kolo, které se odehrálo
v sobotu 8. listopadu v jídelně Zá−
kladní školy v Ratíškovicích. I tato
soutěž se hraje na 5 šachovnicích,
a tak jako vloni ji hraje rekordní po−
čet 16 týmů z celého kraje. Na rozdíl
od loňského ročníku, který se hrál
systémem každý s každým, přistou−
pila komise mládeže JmŠS (které
jsem se zúčastnil i já jako právo−
platný člen za okres Hodonín) pro va−
riantu 9 kol a nyní máme za sebou
první 3 kola. Bohužel jsme dokázali
pouze remízovat v derby s dětským
týmem z Vacenovic, ostatní dva zá−
pasy jsme prohráli. Nicméně naše
družstvo se teprve formuje a přibylo
nám také několik nováčků. Ze−
jména nadějný Martínek Šlahůnek
(Milotice), nad kterým převzal pat−
ronát můj syn Lukáš, jde šachově
nahoru. Další 3 kola se odehrají
10. ledna 2015 ve Vyškově, kde nás
čekají silná družstva z Brna a Ku−
řimi. Proto se náš tým rozhodl pro
změnu soupisky a na 1. šachovnici
jsme získali posilu z ŠK Štefanov.
V mezidobí mezi jednotlivými koly
soutěže družstev se naše děti zúčast−
nily také individuálních turnajů jed−
notlivců. Ať už to byl tradiční Svato−
václavský přebor v Kyjově, kterého
se zúčastnili Martin Šlahůnek, Gab−
riela Zemánková a Dominik Zemá−
nek (jeden z talentovaných šachis−
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1. historické derby v soutěži dospělých, mezi týmy Vacenovic a Ratíškovic. Zprava za ŠK
Ratíškovice: Ondřej Slatinský (Lužice), Pavel Kotásek (Hodonín), Lenka Kratochvílová,
Gabriela Zemánková, Karel Klimeš (Štefanov). Utkání zahajuje kapitán domácích (jinak
Ratiškoviják) Jiří Blaha

tů, který bohužel se šachovou hrou
skončil). Dále to byl úvodní turnaj
ze série GP v RAPID šachu mládeže
pod názvem „O Brankovického krá−
le“, kterého se zúčastnila Gabriela
Zemánková. Máme za sebou také
přípravný zápas proti dětskému
týmu z Vacenovic, jenž se hrál dne
11. října ve Vacenovicích, a to na
6 šachovnicích, kdy jsme v prvním
zápase remízovali, v druhém pro−
hráli.
Mezi největší změny, které nás od
nového roku čekají, je přesun šacho−
vého klubu pod hlavičku SK Baník
Ratíškovice, abychom byli samostat−
nější v oblasti financí a mohli lépe
motivovat děti. Nedílnou součástí je
také propagace šachové hry mezi
ostatními dětmi a mládeží a získání
nových členů. Po odchodu řady zku−
šených dětí se nám v současné době
podařilo členskou základnu stabili−
zovat a přilákat nové děti. Ty budou
zatím zařazeny pod šachový kroužek,
který bude paralelně fungovat pod
hlavičkou školy. Šachový oddíl však
bude veden odděleně.
Co nám schází, jsou zejména
hráči pro soutěž dospělých. V Ratíš−
kovicích je přitom stále ještě řada pa−
mětníků posledního šachového ut−
kání před 25 lety a je škoda, že se
neodhodlali nás v této soutěži ak−
tivně podpořit. Já však věřím, že je
to otázka dvou či tří let a vychováme
si své talenty, ze kterých budou mít
hráči ostatních klubů respekt. Vždyť
naše nejúspěšnější hráčka Gabča
Zemánková dokázala v derby proti

Vacenovicím porazit jejich kapitána
– Jiřího Blahu a v utkání proti Ve−
selí nad Moravou udržela remízu
proti dobře hrajícímu Michalu Bačí−
kovi, který byl vloni na okresním
přeboru v RAPID šachu „zlatý“.
Pevně věřím, že zabojuje i Lenka
Kratochvílová, která dokázala potrá−
pit v derby Petra Bělíka, a časem se
snad přidají i další děti.
V letošním roce nás čekají ještě
dva zápasy v OP II, o tom prvním
jsem se již zmínil a ten druhý bude
proti Orlu Dolní Bojanovice. Dále
bude ve Vacenovicích povánoční tur−
naj, který je určen neregistrovaným
šachistům, a samostatnou kategorii
budou tvořit děti.
Závěrem bych měl výzvu, která by
byla ideální pro studenty VŠ, pro−
tože bych rád rozjel propagaci ša−
chové hry mezi nejmenšími, a to
v obou mateřských školách, ze−
jména mezi předškoláky. Chtěl bych
především formou hry vypěstovat
u dětí ve školkách kladný vztah k ša−
chové hře. Veškerý herní materiál je
k dispozici a jediné, co chybí, je od−
vážný student nebo studentka, který
má rád šachy i děti a je ochoten ale−
spoň 1x měsíčně přijít během dopo−
ledne do obou mateřských škol a se−
známit děti s tím, co to vlastně
šachy jsou. Na všechno je již zpraco−
vaná metodika, jde jen o to, naučit
se ji správně používat. Zájemce mne
může kontaktovat na našem emailu:
sachyratiskovice@seznam.cz
Za ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
Martin Macek, předseda oddílu
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Skauti

Tábor
Tuláci a Squaw

O

d 27. července do 10. srpna pro−
běhl v Nové Vsi skautský tá−
bor oddílů Tuláci a Squaw. Le−
tošní téma bylo Hobit. Večer v den
příjezdu nás rozdělili do šesti sku−
pin. Pak jsme se vydali do Dna pytle

za Bilbem a Gandalfem, který nám
oznámil, že se musíme dostat k Osa−
mělé hoře a získat zpět uloupený
trpasličí poklad, který hlídá drak
Šmak. Na cestu jsme vyrazili další
den.

Během celého tábora jsme puto−
vali a setkali jsme se s různým ne−
bezpečím, jako například s hromo−
vými obry, ale i s hodnými elfy,
kteří nám pomohli. Nakonec jsme do−
razili k Osamělé hoře, zabili draka
Šmaka a získali jsme tak poklad.
Kromě toho jsme se naučili spoustu
věcí ze zdravovědy a vyzkoušeli si,
jaké to je být u dopravní nehody.
První týden navíc každý den pro−
bíhal Šmakův vrh, což byl turnaj
v ringu.
Druhý týden se starší Tuláci
a Squaw vydali na třídenní výpravu
– „trojdenku“ do Mikulova, pak do
Dolních Věstonic a k přehradní ná−
drži Nové Mlýny (která v deštivém
počasí vypadala dost strašidelně).
Do Mikulova s námi jeli i mladší
účastníci tábora, ale ti se potom vrá−
tili do tábořiště. My jsme trojdenku
zvládli celkem dobře. Po našem ná−
vratu jsme se dozvěděli, že v táboře
skoro celou dobu, co jsme byli pryč,
pršelo. Ostatně, pršelo nám skoro
každý den, ale nijak moc nám to ne−
vadilo. Celkově se mi tábor líbil, bylo
fajn být dva týdny s kamarády,
které bych jinak vídala jenom jed−
nou týdně na oddílovkách. Díky
všem a doufám, že se za rok v Nové
Vsi zase potkáme!
Kamka Gajdíková

Halloweenský pochrap

Co nás čeká

O

Akce pro veřejnost:
středa 24. 12. 2014
Betlémské světlo
sobota 31. 1. 2015
Junácký ples
ve stylu COUNTRY

víkendu z 25. na 26. října se konal střediskový halloweenský pochrap pro
oddíly Tuláci, Squaw a Trojka. Akce se zúčastnilo více než 50 dětí.
Fantazii se meze nekladly, a tak jsme na klubovně měli spoustu zom−
bie, víl nebo čarodějnic. Po vzájemném seznámení jsme hráli hry v klubovně
i v jejím okolí, tvořili duchy, kteří pak vláli na schodišti. Skauty potrápily
2 bojovky a mladší stezka odvahy. V mezičase jsme si chvíli zpříjemnili hal−
loweenskými dobrotami. A večer, tradičně ze spacáků, jsme sledovali filmy.
Efka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

Palis
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Bigglesův memoriál

D

Zabíjačka

ušičkový závod aneb Bigglesův memoriál, a to již
25. ročník, proběhl v sobotu 1. 11. 2014, tedy na
den přesně na památku zesnulých. Škoda jen, že
účast byla slabší − na tento závod všestrannosti se do−
stavilo pouhých 13 hlídek.

Na Vrbkách sa letos

„nepařilo“

„…šak ani tych prasat už néni, a tak jsme přešli na
„suchú“ variantu“! Kúpila sa půlka, kolena a nějaký
pajšlík. Je to přece už jubilejní pětadvacáté výročí oslav
17. listopadu. A tak sa mohlo, za zvuků Internacionály,
začat.
Alegorickým vozem přivezené suroviny sa začaly zpra−
covávat a postupně měnit na dobrý ovárek, voňavý gu−
lášek, poctivé tlačenky a večer na pečené a zeléčko.
A aby nás z teho nebolely břuchy, vše bylo prokládáno
léčivú kořalečkú. Však bylo předem řečeno: „Chlapi,
samé dobré vzorky!“
Nakonec celý den probíhal podle tradičního scénáře,
jehož autorem může být jen dobrý sousedský život
a souhra zkušených organizátorů. Sobotní večer jsme
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pak zakončili ohňostrojem a spokojeni postupně odchá−
zeli, někdo vrávoravým krokem, k domovu.
Neděle se nesla ve znamení nezbytného úklidu, za−
končeného koštem vzorků, na které se v sobotu nedo−
stalo. A byly dobré!
Tož, „soudruzi“ z Vrbek, příští rok načínáme nové
čtvrtstoletí.
František Kadlčík
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Příroda

Taková malá

zvláštnosť?

U

Advent

ž je to nejaký ten rok, co nebý−
vám u naších, pokaždé si ale
k nim k revíru tú cestičku na−
jdu. Buď na dobrý oběd, nebo enom
tak na besedu. Take už je to nejaký
čas, co ňa brácha upozornil na ta−
kovú malú zajímavú věc kúsek od
našého. Na Sokolském (tam, co na
hody vrtijú šamani) rostú dvě mar−
telně (moruše). Stromy sú bůhví jak
dlúho staré, ale právě v téj
jednéj martelni, blíž smě−
rem do dědiny, tam, kde
sa kmeň roztrojuje, roste
malá jedlička. Možeme sa
dohadovat, jak sa tam její
seménko dostalo, esli ho
tam zavál větřík, vyplkla
sýkorka či inší opeřenec,
nebo třeba ztratila vever−
ka. Pokaždé, dyž idu od
našich, nedá ně to sa
na jedličku nenahlédnút
a nepodívat sa, jak sa jí
daří, jak prospívá. Za tú
dobu, co o ní vím, porú−
stla o pěkný kúsek, a včíl
má kolem čtyřiceti centi−
metrů výšky.
Při témto psaní sa ně
tak trošku vracajú vzpo−
mínky z dětství, kdy za
Staňkovú hájenkú rostli
„Milenci“. Co by děcka

a skautíci sme u nich trávívali hodně
času. Statný dub objímal haluzama
krásnú borovicu tak pevně, až k sobě
srostli na celý život. Tak pevně, jak
k sobě srostú aj nekeří lidé, dyž sa
majú moc rádi. Proto sa jim take
začalo říkat milenci. Oni tam teda
eště sú, dokonca tam majú aj cedulku
„Významný strom“, ale dub už je
suchý a přesto sa téj svojej lásky

Čas letí jako...

J

eště jsme ani pořádně nevstřebali
zážitky z letní dovolené, krojo−
vých hodů a už je tu adventní čas.
První adventní neděle je již tra−
dičně věnována jarmarku, který se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

uskutečnil letos již po sedmé. V so−
botu 29. 11. a v neděli 30. 11. se
v tělocvičně Základní školy Ratíško−
vice vystřídalo na 25 prodejců, kteří
nabízeli prodej tradičního vánoč−

borovej pořád drží tak silně, jak dyby
ju nechtěl opustit ani po smrti.
A dyž sa tak na tú jedličku s mar−
telňú dívám, je ně jasné, že máme
nových milenců přímo aj v dědině.
Sice je mezi nima vyšší věkový roz−
díl, ale v dnešní době nic neobvyk−
lého. Nekomu sa zas može zdát, že
je to jak maminka, kerá svírá pevně
v náručí svoje dítko. To už je ale na
fantazii každého z nás, co v tem za−
jímavém spojení sám uvidíme.
A tož, dyž půjdete nekdy kolem,
náhlédnite na ňu, pohlaďte ju pohle−
dem, ať roste do kráse a nám všec−
kým pro radosť. A jak by řekla naša
stařenka Koplíková: „Chraň vás Pa−
nenka Maria, vy pagáže, kdo byste
téj jedličce chtěl nejak ublížit!“
Radek (Golby) Koplík

ního sortimentu, ale i možnost si zho−
tovit nějaký ten vánoční dáreček.
Této možnosti však nejvíce využí−
valy děti, které nejvíce zaujala díl−
nička typu zdobení perníků, zho−
tovení vánočních svícnů, šperků,
tvoření z marcipánu a jiných deko−
rací. Oblíbená a vyhledávaná mezi
dětmi byla i „Ježíškova pošta“.
K příjemné atmosféře dílniček
bezesporu patřilo vystoupení dětí
z obou mateřských škol, folklorního
souboru, cimbálové muziky Náklo,
Zumby Gabky Koudelové, J. R.
Bandu z Ratíškovic, ale i vystoupení
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mladých houslistů. Dobře se ujala
i tradice „Kavárničky“, kterou sto−
procentně zvládla děvčata pod pe−
dagogickým vedením Jany Melichár−
kové a Jany Lovečkové. Byla zde
nabízena káva, čaj, vánoční cukroví
a drobné dárky, které vyrobili žáci

Navštivte obecní
webové stránky

základní školy v hodinách výtvarné
a pracovní výchovy. Příspěvek,
včetně dobrovolného vstupného,
bude věnován škole v Kise v Tan−
zánii.
Obohacením celého jarmarku byla
velmi zdařilá vernisáž fotografií

www.ratiskovice.com

a kreseb Sabiny Haramiové, která
vystavovala v Ratíškovicích poprvé,
a jistě ne naposled.
V závěru bych chtěla poděkovat
všem prodejcům, základní škole,
obecnímu úřadu, všem, kteří na jar−
marku vystoupili v rámci kultur−
ního programu, Sabině Haramiové
a hlavně jedné z hlavních organizá−
torek Evě Schüllerové za pomoc při
organizaci letošního 7. ročníku.
Jana Koplíková
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Knihovna

Nové knihy
Podzim 2014

Beletrie pro dospělé
Adler – Olsen Jussi
Boček Evžen
Clarková Mary Higgins
Clarková Mary Higgins
Coelho Paulo
Čermák Jan
Červenák Juraj
Deaver Jeffery
Flynn Gilian
Formánek Josef
Formanová Martina
Forsyth Frederick
Hájíček Jiří

Vzkaz v láhvi
Deník kastelána
Tvrdohlavá sestřička
Nikdy není pozdě
Nevěra
Kalevala
Krev prvorozených
Sběratel kůží
Zmizelá
Úsměvy smutných mužů
Případ Pavlína
Seznam smrti
Vzpomínky na jednu
vesnickou tancovačku
Hermans Frederik Willem Temná komora Damoklova
Horáková Naďa
Brněnské židovky
Christie Agatha
Vraždy s monogramem
(Hercule Poirot)
Janouchová Kateřina
Tygří žena
Jilík Fanek
Tajemství lásky
Keleová−Vasilková Táňa Manželky
King Stephen
Zhubni
Lorenz Konrad
Osm smrtelných
hříchů civilizace
Mawer Simon
Evangelium podle Jidáše
Murakami Haruki
Kronika ptáčka na klíček
Murakami Haruki
Podivná knihovna
Nesbö Jo
Přízrak
Pittnerová Vlasta
Trojlístek
Pittnerová Vlasta
O smutku a štěstí
Potter Alexandra
Láska na stopě
Sapkowski Andrej
Zaklínač. Bouřková
sezóna
Satrapiová Marjane
Persepolis
(první iránský komiks)
Sheldon Sidney
Pokrevní svazky
Sheldon Sidney
Věř ve svého boha
Smith Wilbur
Řeka bohů, Bůh pouště
Taylor Patrick
Doktore, fofrem, jde o život
Trigiani Adriana
Obuvníkova žena
Vondruška Vlastimil
Husitská epopej I
Vondruška Vlastimil
Smrt ve Vratislavi
Woodová Barbora
Vyvolená
Zusak Markus
Zlodějka knih
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Na vánoce dlouhý noce
(vánoční povídky)
Zimní záře (vánoční
příběhy)

Naučná pro dospělé
Baťa Tomáš
Diamond Jared
Erdély Evžen
Fialová Květa
Ludwig Petr
Malý Karel a kol.
Martin Eduard
Nodl Martin

Sharma Robin

Úvahy a projevy
Svět, který skončil včera.
Baťa švec, který dobyl
světa
Pod křídly andělů
Konec prokrastinace
Práva městská Království
českého
Babičky jsou nejmoudřejší
Slavnosti, ceremonie
a rituály v pozdním
středověku
Mnich, který prodal své
ferrari
Orbis pictus F Kupky.
Mezi symbolismem
a reportáží.

Beletrie pro děti a mládež
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Collins Suzanne
Kinney Jeff
Lindgrenová Astrid
Pospíšilová Zuzana
Roth Veronica
Soukupová Petra
Svěrák Zdeněk
Štíplová Ljuba
Wilsonová Jacqueline

Klub tygrů. Ostrov
děsivých goril
Klub tygrů. Po stopách
Yettiho
Hunger Games (3 díly)
Deník malého poseroutky.
Fakt smůla
Vánoční večírek Pipi
Dlouhé punčochy
Pohádky do hajan
Divergence, Rezistence,
Aliance
Bertík a čmuchadlo
Tři bratři
Tajemné příběhy
čtyřlístku. 1997
Hvězdička
Horseland. Přátelství
nade vše.
Horseland. Otázka
drezury.

Naučná pro děti a mládež
Gumičkování, duhová zábava
Gumičkování, ozdoby
Gumičkování, nejkrásnější postavičky z gumiček
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Fotbal

MiRaVa?
Víte, kdo to je?

N

Projekt

aše fotbalová družstva starší
i mladší přípravky vznikla slou−
čením blízkých fotbalových obcí
− Ratíškovice, Vacenovice a později
i Milotice. Důvodem byl nedostatek
hráčů stejného ročníku. Celý projekt
bylo možné uskutečnit jen díky
vstřícnosti trenérů a hlavně ochotě
a obětavosti rodičů, a že se klukům
vede, ukazují jejich výsledky.
Hodnocení podzimní sezóny je pří−
znivé − v okresním přeboru starší pří−
pravku nikdo neporazil. Celkem
vstřelili 193 branek a obdrželi jen 16.
V pěti utkáních neobdrželi ani gól.
V krajském utkání JMKSK se usa−

P

Hana Šupálková

Jedna škola,
jedna obec, jedna příroda

osledními výstupy projektu en−
vironmentální výchovy a osvě−
ty „Jedna škola, jedna obec,
jedna příroda“ byla přednáška Ing.
Lukáše Lattenberga a Ing. Daniela
Matějky z Mendlovy univerzity
v Brně o péči o veřejnou zeleň s ná−
zornými příklady z Anglie, a kalen−
dář, který obec vydala ve spolupráci
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dili v horní části tabulky, z 12 utkání
celkem 9 vítězství, jednu remízu
a dvě prohry. Jaká pověst klukům
předchází si můžete přečíst na strán−
kách soupeřů: „Kvalitu okresního
soupeře známe velmi dobře a i přes
snahu nedokážeme čelit rychlosti
a důrazu hráčům z MiRaVy“. To jsou
slova trenéra RSM Hodonín. Tato
slova musí potěšit jak trenéry, tak
kluky. Taky výsledek přátelského
utkání s fotbalovou akademií ze Se−
nice stál za to. Skore 15:10 zname−
nalo pochvalu trenéra Senice.
Další krásnou akci připravili tre−
néři pro kluky 25. 10. 2014, kdy se

kluci vydali doprovázet do Uher−
ského Hradiště hráče 1. FC Slo−
vácko na souboj proti Plzni. Pro
kluky to byl neskutečný zážitek.
Vše v přenosu televize. Další záži−
tek je z 9. 11. 2014, kdy se opět kluci
v záři reflektorů objevili na hrací
ploše, když šli doprovázet FK Se−
nica v souboji se Slovanem Brati−
slava. Očka jim zářila a každý měl
svůj sen, že je tak někdy budou do−
provázet taky.
Špatně si nevedou ani mladší
žáci. Z 12 družstev skončili pátí,
starší žáci z 12 družstev šestí. Co to
znamená? Že kluci mají kolem sebe
spoustu lidí, kteří se jim věnují. Vý−
sledky jsou úžasné, kluky fotbal baví
a je tam skvělá parta jak děcek, tak
rodičů. Možná z nich vznikne nové
Béčko, nebo že by Áčko? Hrají fotbal
od školky, tak jim držme pěsti. Díky
trenérům a rodičům za jejich snahu
a ochotu věnovat se těm svým spor−
tovcům.

se školou. Děti v průběhu roku
fotily zákoutí Ratíškovic a z téměř
sta fotografií byl vytvořen soubor
13 nejzajímavějších fotek, které
mají dokumentační i estetickou hod−
notu.
Část kalendářů obdrželi samotní
autoři, část slouží k reprezentaci
obce a školy a část je deponována na

sběrný dvůr odpadů. Zde je, jak již
tradice praví, určena ke směně za do−
žilý elektrospotřebič.
Připomeňme ještě, že projekt byl
finančně podpořen Jihomoravským
krajem, za což mu patří poděko−
vání.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Beseda

Rozsvícení

Poděkování

vánočního stromu

O

světová beseda Ratíškovice děkuje společnosti
ČEZ a.s. za finanční příspěvek 50 000 Kč. Za
tuto částku byly pořízeny kroje, konkrétně ka−
cabajky, lajblíky, turecké šátky, kosárky a zimní
pánský kožich.
Tyto kroje budou
k dispozici členům
Dětského folklor−
ního souboru, ale
i ostatním členům
folklorních soubo−
rů z Ratíškovic
a hlavně stárkům.
Projekt „Slo−
vácké kroje − mi−
zející
krása“
zpracoval dle po−
žadavků vedení
osvětové bese−
dy místostaros−
ta PhDr. Radim
Šťastný. Kroje,
které zhotovila
paní Marie Kotásková, byly pořízeny z důvodu, že
se jedná o náročné části zimního kroje, a proto ne−
chceme finančně zatěžovat rodiče dětí, které chtějí
navštěvovat dětský folklorní soubor. Pánský kožich,
kosárky budou k dispozici dospělým folkloristům.
Děkujeme.
Bc. Jana Koplíková, ředitelka OB

V

první adventní neděli byl slavnostně rozsvícen u radnice vánoční strom,
který obci věnovali Anna a Janek Holečkových. Slavnostnímu rozsví−
cení předcházelo vítání starostky obce Ing. Bc. Anny Hubáčkové. Pro
zlepšení slavnostní nálady byl nabízen vánoční punč, svařené víno a čaj.
K ochutnání byly ještě teplé pečené oplatky. V rámci krátkého kultur−
ního programu se představil dětský folklorní soubor a Ženušky. Po celou
dobu u vánočního stromku vyhrávala Veselá muzika za zpěvu Robek ze
Séčky.
Bc. Jana Koplíková, ředitelka OB
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014

Výzva
Osvětová beseda Ratíškovice
hledá vedoucí maňáskového
souboru Beruška.
Informace podá Jana Koplíková,
tel. 518 367 236 (obecní úřad).
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Jubileum

H

40. výročí postavení

junácké klubovny

istorie stavby junácké klubov−
ny začíná v roce 1968, kdy uvol−
nění politické situace umožnilo
opětovně obnovit činnost Junáka
v Československu a Junák tak mohl
začít fungovat i v Ratíškovicích. Ne−
bylo to však nadlouho, v roce 1970
s nástupem normalizace komunis−
tická garnitura Junák opět rozpus−
tila. (Junák byl od dob svého vzniku
v Československu rozpuštěn celkem
3krát: v roce 1940 nacisty, v letech
1948 – 1950 probíhala postupná li−
kvidace činnosti spolku komunistic−
kým režimem, 1970 – rozpuštění
komunistickým režimem. Junák de
facto nebyl nikdy zrušen, proto v pří−
padech zákazu činnosti užíváme po−
jem „rozpuštění“, z právního hle−
diska může Junák zrušit jen Valný
sněm Junáka.) Zůstali tu ale lidé,
kteří pracovali s dětmi a mládeží,
jimž se nechtělo kvůli politickým
zákazům vzdávat se svých − nestačí
říct koníčků, ale svého životního sty−
lu, který pro ně v podobě výprav,
táboření a vedení dětí k lásce k pří−
rodě představoval.
Po roce 1970 tedy spolek přátel
junáků nadále fungoval pod hlavič−
kou Pionýra, což byla jediná mož−
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nost, jak zachovat stávající činnost.
Klubovna se začala stavět v roce
1973. Bratr Bručoun – Karel Němec,
se kterým jsme v roce 2008 o histo−
rii ratíškovického junáka rozprá−
věli, na to vzpomínal takto: „Tak sme
se do teho dali, ale my sme si nikdy
neříkali pionýři, protože to nám nevy−
hovovalo, to bylo pro nás jedovaté. Ale
pak sme si říkali, že to děláme pro
naše děcka, tak sme to dostavěli.“
Před stavbou klubovny se oddíly
scházely i přespávaly v lese v „Sa−
lónu“, za nepříznivého počasí probí−
haly schůzky i u vedoucích doma.
Paní − po našem junáckém − sestra
Marie Slezarová zase vzpomíná na
moment, kdy neexistenci klubové
základny pocítili opravdu silně.
Krátce po něm se s dílem začalo:
„Tam sme byli na Salóně, tam sme
měli aj stany, načež došla v noci ta−
ková búřka, že skrz ty stany nám
tékla voda. A my tam s tema děc−
kama − enom: Děcka držte sa, ať vás
to neodnese. Tak sme jich povyná−
šali do teho Salónu do rána, aj jak
potom jeli chlapé ze šichty, tak nám
jich pomáhali ty děcka tam přestě−
hovat. No to bylo šílené. Ale ty děcka
byly tak hodné, ale my sme sa sku−

tečně báli, protože mezi tema stro−
mama … A pak byl Silvestr a my
sme měli Silvestra na tem Salóně
a tam sa řeklo: do roka bude klu−
bovna! Tak sme z teho Salónu šli
sem na toto místo a všecí sme si slí−
bili, že sa do roka postaví. A pak,
kdo mohl, tam pomáhal − to bylo
v takém kamarádském duchu všecko.
A skutečně za rok už byla střecha,
a esli aj omítky, a už za rok sme tam
teho Silvestra oslavili.“
Bratr Bručoun taky zmínil, jak
bylo umožněno finanční zajištění
stavby: „Takže tam byl nejaký Fran−
tišek Příkaský z Ratiškovic – Polda,
který dělal náměstka okresního ná−
rodního výboru, a tento František
ušetřil nebo sehnal tam peníze a za−
čali sme stavět junáckú klubovnu …“
Ze stavby klubovny se nám zacho−
valy stavební deníky, kde je pečlivě
vypsán spotřebovaný materiál a po−
čty brigádnických hodin za každý
den, kdy se na klubovně pracovalo.
Deníky byly k vidění na výstavce,
kterou jsme při příležitosti výročí
a začátku nového skautského roku
v září na klubovně uspořádali.
Pan Josef Příkaský − „Pepa Ha−
dač“, se kterým jsme si o historii
Junáka rovněž pohovořili, a to v roce
2009, vzpomínal, co se s klubovnou
událo po revoluci: „Kdyby v té době
byl ten majetek svazácký, tak sme
o ten majetek došli, protože … to by
se stalo majetkem svazu mládeže
v Hodoníně. To už si dneska málo−
kdo uvědomuje.“ Podařilo se ale pro−
sadit, že lidé klubovnu stavěli své−
pomocí, takže patří obci. Obec pak
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mohla klubovnu převést zpět Ju−
náku. „Já sem byl tehdá v zastupi−
telstvu a říkáme, tak ať to spravujú
skauti, protože to je právnická osoba
Skauting a tak dál, čili to dopadlo
tak, že sa to převédlo z obce do ma−
jetku teho Junáka.“
V nedávné historii je pak pro klu−
bovnu největší událostí nepochybně
požár v roce 2008 a následná rekon−
strukce, která proběhla v rekordním
čase několika měsíců. Od požáru to
je letos v prosinci už šest let a touto
cestou bychom chtěli znovu poděko−
vat všem dárcům a brigádníkům,
kteří ke zdárné obnově přispěli. Díky
vám může klubovna nadále sloužit
účelu, ke kterému ji naši před−
chůdci postavili. Stejně tak děku−
jeme i jim, za jejich radostnou práci,
ze které vzniklo něco, co po nich pře−
trvalo a nyní toho můžeme užívat
my. Děkujeme.

Projekt

Tereza Koplíková (Hany Bany)

Přeshraniční partnerství

Ratíškovice – Voderady

I

když aktivity přeshraniční spolupráce mezi obcí Ratíškovice, sloven−
skými Voderady a Mikroregionem 11 Plus skončily, obdrželi jsme
ještě jeden (vedle vyřezávaných lavek na pohádkové motivy) projek−
tový výstup, a to Receptár Čaro obyčajných vecí, kde jsou uvedeny české
a slovenské pohádky, v nichž je motivem vždy nějaké jídlo či vaření. Po−
hádky jsou doplněny ilustracemi dětí z naší a voděradské školy a škol Mik−
roregionu 11 Plus. Ke každé pohádce a ilustraci přináleží i recept, např.
hrachová kaše (pohádka O Budulínkovi), koblihy (pohádka Já, koblížek, kob−
lížek…). Součástí více jak dvě stě stránkové publikace jsou i medailonky
jednotlivých obcí, které se projektu zúčastnily. Kniha je k zapůjčení v Obecní
knihovně Ratíškovice.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2014
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Autobusový jízdní řád
Hodonín−−Kyjov (Bzenec) a zpět
Hodonín

Ratíškovice

Kyjov/Bzenec

4:00
4:30
5:00
5:04
5:35
6:00
6:00
6:20
6:30
6:50
6:55
7:00
8:05
8:30
9:05
9:10
10:05
11:05
12:05
12:10
12:30
12:50
13:05
13:35
14:10
14:20
14:30
14:30
14:35
14:50
15:05
15:10
15:35
16:15
16:10
16:30
16:45
17:15
17:20
18:15
18:30
19:15
20:30
20:45
22:30
22:45

4:18
4:48
5:18
5:22
5:53
6:18
6:18
6:38
6:48
7:08
7:13
7:18
8:23
8:48
9:23
9:28
10:23
11:23
12:23
12:28
12:48
13:08
13:23
13:53
14:28
14:38
14:48
14:48
14:53
15:08
15:23
15:28
15:53
16:33
16:28
16:48
17:03
17:33
17:38
18:33
18:48
19:33
20:48
21:03
22:48
23:03

4:44
5:14
Bzenec
5:42
6:19
Bzenec
6:45
7:05
7:15
7:35
7:40
Bzenec
8:50
9:15
9:50
Bzenec
10:50
11:50
12:50
Bzenec
13:15
13:35
13:50
14:20
14:48
15:05
Bzenec
15:15
15:13
15:35
15:43
Bzenec
16:20
17:00
Bzenec
17:15
17:30
18:00
Bzenec
19:00
19:15
20:00
21:14
21:30
23:15
23:30

Platí od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015

Ratíškovický Zvon

A nejede od 22.12.2014 do 2.1.2015,
od 1.7.2015 do 31.8.2015
B nejede 24.12.2014 a 31.12.2014
C nejede 31.12.2014
D jede také 31.12.2014, nejede 24.12.2014
E jede také 31.12.2014
N jede v neděli a státem uznané svátky
P jezdí v pracovních dnech
S jede v sobotu

Pozn.

Kyjov/Bzenec

Ratíškovice

Hodonín

P, C

4:14
4:39
4:41
Bzenec
4:59
5:24
Bzenec
5:54
6:16
6:39
6:48
6:49
Bzenec
Vacenovice
7:24
8:14
9:14
9:49
Bzenec
10:14
11:14
12:14
12:46
12:54
Bzenec
Bzenec
15:04
Bzenec
13:44
13:59
14:26
14:34
14:46
14:56
15:24
15:44
16:14
16:46
16:51
Bzenec
17:24
18:24
18:46
20:34
20:46
22:37

4:41
5:06
5:01
5:17
5:26
5:51
6:17
6:21
6:36
7:06
7:11
7:16
7:17
7:22
7:51
8:41
9:41
10:16
10:37
10:41
11:41
12:41
13:13
13:21
13:27
14:37
15:31
15:37
14:11
14:26
14:46
15:01
15:13
15:16
15:51
16:11
16:41
17:13
17:11
17:37
17:51
18:51
19:13
21:01
21:13
23:04

4:59
5:19
5:19
5:35
5:44
6:09
6:35
6:39
6:54
7:24
7:29
7:34
7:35
7:40
8:09
8:59
9:59
10:34
10:55
10:59
11:59
12:59
13:31
13:39
13:45
14:55
15:49
15:55
14:29
14:44
15:04
15:19
15:31
15:34
16:09
16:29
16:59
17:31
17:29
17:55
18:09
19:09
19:31
21:19
21:31
23:22

P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, A
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, A
P, C
P, A
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
S, N, E
P, A
P, C
P, C
P, C
S, N, D
P, C
B, S, N
P, C
S, N, B
P, C

Pozn.
P, C
S, N, E
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, A
S, N, E
P, C
A
P, C
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, C
P, C
P, C
S, N, E
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, C
P, A
P, C
P, C
S, N, E
P, A
P, C
P, C
P, C
S, N, D
P, C
P, C
P, C
P, C
S, N, D
P, C
S, N, B
P, C, S,
N, B

Zdroj: www.idsjmk.cz
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