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Obecní noviny z ročník 21 z číslo 2 z 2015 z cena 20 Kč

P

Vodovod na Slavíně
ve výstavbě

o zpracování stavebního projek−
tu, výběrovém řízení na dodava−
tele stavby, náročné administra−
ci stavebního povolení a po jednáních
mezi obcí, členy ZO ČZS Ratíškovice
a vlastníky vinných sklepů na Sla−
víně byla konečně stavba nového vo−
dovodního řadu v této lokalitě zahá−
jena. Byla instalována vodoměrná
šachta a nyní se pokládá vodovodní
řad, z něhož povedou ke sklepům nové
vodovodní přípojky, na ně budou in−
stalovány podružné vodoměry, které
budou, tak jako vodovodní řad, ve
vlastnictví obce. Celé dílo je financo−
váno ze sdružených prostředků vlast−
níků či uživatelů sklepů (každé připo−
jení evidenčního čísla stojí 10 000 Kč),

z prostředků ZO ČZS Ratíškovice
(150 000 Kč) a z prostředků rozpočtu
obce, kde je na tuto akci depono−
váno 1 650 000 Kč. Realizací stavby
se vytvoří lepší podmínky pro rozvoj
této lokality: zlepší se stavebně tech−
nický stav vodovodního řadu, čímž
se sníží riziko havárie a úniku vody,
zvýší se průtočnost a tlak vody, zlepší
se požárně bezpečnostní parametry
– budou instalovány požární hydran−
ty, což navíc umožní z hlediska staveb−
ního zákona získat snadněji stavební
povolení, a nastaví se pro všechny uži−
vatele řadu a sklepů spravedlivější
úhrada spotřeby vody: kdo kolik vody
spotřebuje, si i zaplatí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Obec

Rada obce...

Společenská rubrika

Rada obce č. 11 ze dne 16. 2. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry,
které budou předloženy zastupi−
telstvu obce,
z souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek z JMK na rekon−
strukci hasičské zbrojnice,
z rozhodla na základě tří cenových
nabídek, že projektovou doku−
mentaci pro provedení stavby „Re−
konstrukce víceúčelového hřiště
s umělým povrchem“ zpracuje
firma HUSÁK Invest Manage−
ment, s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku,
z souhlasí s účastí obce Ratíškovice
v projektu obce Velká nad Velič−
kou s názvem „Ozvěny Horňácka“
z programu Evropa pro občany,
z souhlasí s bezplatným pronájmem
prostor budovy Obecní knihovny
Ratíškovice pro sportovní pří−
pravu Střeleckého kroužku při
Základní škole Ratíškovice,
z projednala na základě podkladů
sociální komise možnosti finan−
čních podpor pro jednotlivé ža−
datele,
z rozhodla o nákupu a pronájmu
kopírovací techniky pro potřeby
obecního úřadu,
z rozhodla o jmenném seznamu ob−
čanů, kteří budou přijati na dobu

určitou do pracovní čety obce v re−
žimu veřejně prospěšných prací,
z bere na vědomí výsledky metodic−
kého dohledu Městské knihovny
Hodonín v Obecní knihovně Ra−
tíškovice,
z schvaluje přijetí finančního pří−
spěvku od Ing. Josefa Uhlíka ve
výši 3 000 Kč pro žáky ZŠ Ratíš−
kovice,
z souhlasí s nákupem konvekto−
matu pro kuchyň základní školy
a s prodejem staršího a méně vý−
konného konvektomatu.
Rada obce č. 12 ze dne 23. 2. 2015
Rada obce:
z souhlasí s navýšením počtu dětí
v mateřské škole ze 125 na 149,
z rozhodla o termínu konání zase−
dání zastupitelstva obce na 16. 3.
2015, po skončení zasedání se
uskuteční veřejné projednání ná−
vrhu změny územního plánu obce.
Rada obce č. 13 ze dne 2. 3. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry,
které budou předloženy k rozhod−
nutí zastupitelstvu obce,
z souhlasí, aby žádost na SFŽP o fi−
nanční dotaci na akci „Obnova
zeleně u obecního úřadu“ zpraco−
val Ing. Libor Stránský,

RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Nina Křižková
Dalibor Dekař
Magdaléna Příkaská

Macek Richard ..................................................... 85 let
Kotásková Anna ................................................... 85 let
Čečátková Františka........................................... 80 let
Petrů Františka.................................................... 85 let
Letavková Etela ................................................... 94 let
Zemánková Marie ................................................ 80 let
Valkovič Josef ...................................................... 90 let
Gajdík Cyril ........................................................... 93 let

Z našich řad odešli...
Bábíčková Eva ......................................
Kotásek Vavřinec.................................
Sukop Jindřich.....................................
Bařina Tomáš........................................

73 let
80 let
89 let
84 let

Svatby...
Zlatá svatba
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z oslovila 4 firmy na podání ce−
nových nabídek na zpracování
nového LHP (Lesní hospodářský
plán),
z oslovila 5 subjektů k podání ce−
nových nabídek na technický do−
zor investora a činnost KOOBOZP
na akci „Výstavba Aktivního cen−
tra Obce Ratíškovice“,
z projednala odůvodnění veřejné
zakázky na akci „Výstavba Aktiv−
ního centra Obce Ratíškovice“,
z rozhodla o nákupu 2 nových PC
pro obecní úřad,
z souhlasí s návrhem Dohody o změ−
ně smlouvy se Státním fondem
rozvoje bydlení,
z souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy se společností Květiny
Morava s.r.o., Hodonín, na proná−
jem budovy chladícího zařízení
smuteční síně v Ratíškovicích,
z souhlasí s napojením sjezdu pří−
jezdové komunikace k ČOV Ra−
tíškovice na místní komunikaci,
která je v majetku obce,
z bere na vědomí vedení objízd−
ných tras Ratíškovice – Kyjov při
souběhu staveb na silnici I/54
a I/55 při předpokládané délce
stavby 3 měsíce,
z bere na vědomí výpověď smlouvy
předsedy přestupkové komise
Mgr. Luďka Machů,
z bere na vědomí výsledek kontroly
na sběrném dvoře odpadů Ratíš−
kovice,
z zřizuje komisi Účelového fondu
Obce Ratíškovice,
z souhlasí s podáním žádosti o do−
taci z OPŽP na projekt „Vege−
tační úpravy pro podporu bio−
diverzity“.

František a Marta Kordulovi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Policie

Z deníku

obecní policie

Únor 2015
3. 2. Přijetí oznámení ve 14:00 hod.
od ředitele ZŠ, že došlo ke krá−
deži zamčeného jízdního kola za−
městnanci přímo před budovou
základní školy. Po přijetí hlídky
OP na místo byla celá věc sepsána
a předána k dalšímu šetření.
5. 2. Přijetí oznámení v 9:30 hod. od
pana XY, že mu někdo ze dvora
odcizil dětské jízdní kolo.
11. 2. Přijetí oznámení ve 22:15 hod.
od pana XY, že postrádá svou
manželku XX, která trpí vážnou
nemocí. Hlídka OP paní XX obje−
vila v 00:15 hod. v lokalitě u kos−
tela a ihned informovala PČR,
která na místo přivolala RZS Ho−
donín, jež si ji odvezla k vyšetření
do nemocnice TGM Hodonín.
12. 2. Jednání na PČR Dubňany
ve věci objasnění případu poško−
zené autobusové zastávky v Ra−
tíškovicích, kde celková škoda byla
vyčíslená na částku 9 800 Kč.
13. 2. Přijetí oznámení v 6:55 hod.
od řidiče pekárenského vozu, že
v lokalitě u Býkarny je přivázaný
pes. Po přijetí hlídky OP na místo
určení byl pes odchycen a odve−
zen do kotce na skládku TKO.
Březen 2015
3. 3. Přijetí oznámení v 11:35 hod.
od pana XY, že se u rybářské
Bašty nachází stádo ovcí. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo bylo zjiš−
těno, že ovce utekly z fotovoltaické
elektrárny. Hlídka OP o celé zále−
žitosti informovala majitelku ovcí.
Po příjezdu majitelky na místo

Navštivte obecní
webové stránky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

byly ovce nahnány zpět do ohrady.
Hlídka OP majitelku poučila o za−
bezpečení svých ovcí.
6. 3. Přijetí oznámení v 15:00 hod.
o dopravní nehodě mezi Ratíško−
vicemi a Hodonínem. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že došlo k převrácení kamionu
do příkopu. Hlídka OP řídila na
místě nehody dopravu do pří−
jezdu PČR Hodonín, odbor do−
pravních nehod.
10. 3. Přijetí oznámení ve 12:55 hod.
od PČR Dubňany, že se v obci na−
cházejí romští občané, kteří zkou−
šejí rozměnit peníze. Hlídka OP
provedla kontrolu celé obce s ne−
gativním výsledkem.
11. 3. Přijetí oznámení ve 20:15 hod.,
že v ulici Vítězná u smuteční síně
se stala dopravní nehoda. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že řidič osobního vozu
Škoda Felicie přehlédl ostrůvek
u přechodu pro chodce, do kte−
rého narazil a poté skončil v pří−
kopu.
14. 3. Přijetí oznámení v 11:35 hod.,
že došlo ke krádeži pánského jízd−
ního kola z Restaurace Sport.
Hlídka OP o celé záležitosti infor−
movala PČR Dubňany z důvodu,
že ukradené kolo mělo hodnotu
cca 12 tisíc a jednalo se o podezření
ze spáchání trestného činu.
15. 3. Přijetí oznámení v 1:13 hod.,
že v Hospodě Na Zelnicách je
rvačka mezi návštěvníky hos−
pody. Hlídka OP o celé záležitosti
informovala PČR Dubňany a pro−

vedla výjezd na místo. Při cestě
na místo přijala OP telefonát od
obsluhy hospody, že už je vše
v pořádku a hosté se již rozchá−
zejí domů.
17. 3. Přijetí oznámení v 16:05 hod.,
že v ulici Družstevní se pohybuje
smečka čtyř psů. Po přijetí hlídky
OP na místo a po provedení kont−
roly dané lokality hlídka OP psy
spatřila. Po dalším šetření byl zjiš−
těn majitel. Hlídka OP provedla
vyrozumění majitele, aby si své
psy odchytl.
21. 3. Přijetí oznámení ve 3:00 hod.,
že v ulici U Zastávky leží na sil−
nici opilý muž. Po přijetí hlídky
OP na místo určení muž už
na místě nebyl, hlídka OP jej spat−
řila u místní pošty za doprovodu
pana XY.
22. 3. Přijetí oznámení v 19:45 hod.,
že na místním sběrném dvoře do−
šlo ke vloupání. Po přijetí hlídky
OP na místo určení spolu s PČR
Dubňany bylo zjištěno, že se do ob−
jektu vloupal neznámý pachatel,
který odcizil ze zaparkovaného ná−
kladního vozu naftu a dále jej po−
škodil tím, že mu rozbil boční
okénko od řidiče a z kabiny od−
cizil 2 ks 30 litrových kanystrů,
které byly plné nafty.
24. 3. Přijetí oznámení v 8:10 hod.,
že v ulici U Včelína na sloupu elek−
trického napětí jsou vidět jiskry.
Po příjezdu hlídky OP na místo
došlo k vyrozumění pracovníka
E.ONu, který po příjezdu na místo
závadu odstranil.
TF & PK

www.ratiskovice.com
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Investice

Ač stavíme, tak kompostujeme

P

rávě nyní, když se rozbíhá zahradnická sezóna, kdy
se po zimě stříhají stromy a ryjí zahrádky a záhony
a kdy je nápor návozu biomasy (listí, tráva, větve)
na naši obecní kompostárnu nejvyšší, byly v tomto pro−
vozu zahájeny stavební práce. Probíhá budování pří−
jezdové komunikace s asfaltovým povrchem z prostoru
sběrného dvora na kompostárnu a rozšíření kompos−
tovací betonové plochy a budování dalších dvou boxů
na uložení bioodpadu.
Přestože se na kompostárně staví, tak je za nároč−
ných dopravních podmínek od občanů a z vinohradů
biomasa přijímána a kompostování pokračuje, byť vý−
sledného produktu je málo, neboť poptávka po této
komoditě v tuto chvíli překračuje možnosti zpraco−
vání. Je to dáno nejenom stavbou, která nás částečně
prostorově a provozně omezuje, ale i samotným kom−
postovacím procesem, který trvá 6 až 8 týdnů v závis−
losti na počasí.
Předpokládáme, že projekt rozšíření kompostárny,
který je opětovně finančně podpořen z Operačního pro−
gramu životního prostředí, bude ukončen do 2 měsíců

a provoz kompostování se může rozjet v takovém
tempu, že budeme schopni v rozumné míře pokrýt po−
ptávku ze strany obyvatel obce.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Vítězná v zeleni?

J

eště v období vegetačního klidu proběhla první část
projektu „Návrh doprovodné zeleně v ulici Vítězná“.
V rámci tohoto projektu byly odstraněny některé
poškozené stromy, včetně lípy u křížku U Revíru, jejíž
silné, ale suché větve ohrožovaly dopravu a kmen měl
dutinu, do níž by se vešel dospělý člověk. Vedle odstra−
ňování stromů byl proveden i ořez větví z vysokozdvižné
plošiny. Výsadba se uskuteční v měsíci dubnu.
Z důvodu vysokého automobilového provozu a místy
nedostatečného prostoru byla specialisty na zeleň ze Za−
hradnické fakulty MENDELU v Lednici navržena jako
hlavní taxon hrušeň, která má z ovocných dřevin v do−
spělém věku nejmenší korunu. U hrušně je negativní
dopad na provoz nejnižší, přičemž jde o dřevinu tra−
diční, a právě pro svou malou korunu proto v intravi−
lánu u komunikací vysazovanou. V návrhu jsou použity
dva druhy hrušní. V lokalitách, kde by přítomnost
ovoce byla na obtíž (znečišťování
komunikací, hmyz), je navržena
Navštivte obecní
odrůda, která neplodí, nebo má
webové stránky
pouze malé množství plodů bez
dužiny (Pyrus communis − Beech
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Hill). V lokalitách, kde je dostatek prostoru, je navr−
ženo použití klasické dřeviny, ze které lze plody sbírat
a zužitkovat (Wiliamsova máslovka).
V řešeném území ulice Vítězná se nachází velké
množství menších ploch, které jsou pro výsadbu stromů
a keřů nevyhovující. Tyto plochy budou zatravněny
nebo vzhledem k vlastnostem stanoviště (slunce, sucho,
propustná půda) budou osázeny levandulí, která je
méně náročná na údržbu (1x ročně sestřih na výšku cca
15 cm).
Realizací projektu, který je podpořen z Operač−
ního programu životního prostředí, se vtiskne celému
území jednotná podoba, čímž se vyřeší roztříštěnost
jednotlivých ploch a potlačí se vyprázdněnost zabeto−
novaného komunikačně exponovaného veřejného pros−
toru.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

www.ratiskovice.com
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PRO VODU, VZDUCH
A PŘÍRODU

Bioodpad do popelnic?

V

měsíci březnu bylo možno podat na Státní fond
životního prostředí žádost o finanční podporu v ob−
lasti zpracování bioodpadů. Obec Ratíškovice zpra−
covala a podala žádost o tuto podporu ve věci nákupu
nádob (popelnic) na bioodpad. Pakliže bude projekt ak−
ceptován a podpořen, bude každé domácnosti obce na−
bídnuta možnost bezplatně využívat tuto nádobu pro
ukládání listí, trávy a větví. Svoz bude zajišťovat stáva−

jící svozová firma, která jeden týden bude svážet komu−
nální odpad a druhý týden bioodpad, který bude zpraco−
váván na kompostárně obce. Cílem projektu je snížit množ−
ství využitelného bioodpadu ukládaného na skládce
v Těmicích, za nějž obec platí jako za komunální odpad,
a naopak zvýšit produkci kompostu, který je schopen
obohatit naše nízko bonitní písečné půdy.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Snad už chybí jen lokomotiva

J

iž po páté se přemístila garáž na šlapací drezíny u Muzea ve vagónu.
Poslední přesun byl zapříčiněn instalací tří vagónů, které jsou samy
o sobě technickými historickými památkami. Plošinový vůz, jemuž
chybí korba, jezdil ještě za císaře pána a patrně, dle dochovaných fo−
tografií, sloužil o něco později k přepravě uhlí. Rovněž cisterna s že−
leznými loukoťovými koly a nýtovanou nádrží pamatuje Rakousko
Uhersko. Polská „Zetka“, tedy dobytčák, je polské výroby z roku 1956
a z našich kolejí již zmizel. Záměrem obce je zřídit v tomto vagónu
expozici parašutistům, kteří se na Moravském Slovácku narodili či
zde plnili za 2. světové války v týlu nepřítele bojové úkoly. V rámci
expozice budou rovněž zmíněny dramatické a tragické osudy ratíš−
kovického parašutisty Jaroslava Kotáska a paradesantní skupiny
CARBON, která seskočila na pomezí katastrů Ratíškovic a Vacenovic.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

PRO VODU, VZDUCH
A PŘÍRODU

Komenského sen
zatím v polospánku

P

ráce na projektu revitalizace zeleně areálu základní
školy s názvem Komenského sen, který je spolufinan−
cován z Operačního programu životního prostředí,
pokračuje do další etapy. V měsíci lednu a únoru byly od−
straněny některé stromy a keře, v měsíci březnu pro−
běhlo odstraňování asfaltového hřiště a kovových her−
ních prvků, jejichž provedení neodpovídá dnešním
bezpečnostním normám. Na tyto destruktivní práce nyní
navazují práce terénní, které jsou přípravou pro práce
sadební. V rámci projektu budou vysazeny tyto druhy
stromů: buk lesní červenolistý (1 ks), lípa velkolistá
(13 ks), dub letní (8 ks), okrasná jabloň (3 ks), hrušeň
Calleryova (38 ks), zavětvený habr obecný (338 ks), ovocné
odrůdy jabloně (1 ks), slivoně (1 ks) a hrušně (1ks). Dále
budou na plochách areálu vysazeny keře a byliny. Sou−
běžně s těmito pracemi bude probíhat budování pochůz−
ných chodníků.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Nej plesové sezóny 2015












největší návštěvnost
nejmenší návštěvnost
nejmladší věkový průměr
nejstarší věkový průměr
nejvíce televizí
nejvíce vysavačů
nejvíce varných konvic
nejvíce cen v tombole
nejstarší ples
nejbezpečnější ples
nejlepší servis

 nejvíc zapomenutých věcí
po plese
 nejdelší úklid po plese
 nejvíce používaná výzdoba
 největší úspěch
 nejvíce politiků na plese
 nejšťastnější výherci plesů
 největší naděje
 nejlepší ples

Junácký ples
Krojový ples
Dětský krojový ples
Senior ples
Společenský ples (3ks)
Krojový ples (3 ks)
Lidový ples (4ks)
T Machinery a.s.
67. Krojový ples
Hasičský ples
Krojový ples −
kyvadlová doprava
Hasičský ples
Rockový ples
nafukovací balónky
fotoateliér
Lidový ples − Fašaňk
Joška a Dita Měchurovi
Společenský dům −
kulturák 2017
takový, kde jsme se

všichni dobře bavili!
Bc. Jana Koplíková, předsedkyně OB
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mletí), 8 kg za práci jako mírku pro
sebe a ze zbytku odvedli 60 kg, nej−
výše 65 kg mouky, jinak mletí odmí−
tali. „Proto 6. dubna vypravena byla
deputace k okres. hejtmanovi, by jej
požádala, aby na měsíc březen mohlo
se počítati 72 kg mouky čisté na osobu,
poněvadž vlastně již byla snězena,
jelikož mouky na míchání nebylo“.
Tento limit měl být zvýšen
mimo jiné i proto, že ratíš−
kovičtí byli odkázání vět−
šinou na chleboviny. „Ma−
so používáno jen zřídka…
Mimo to, aby otruby z ode−
vzdané rži dodány byly zpět
do Ratíškovic, poněvadž
obyvatelé nebudou mít čím
krmit dobytek“. Hejtman
však povolil 72 kg mouky jen
na březen a duben.
Při odebírání přebytků
se sešlo asi 300 q rži (žita)
a 50 kg režné mouky. Byla
uschována v prázdné třídě
v „nové“ škole u dnešní dro−
gerie, z toho 220 q rži bylo
odevzdáno armádě. Obilí
bylo pravděpodobně na dlou−
hé cestě na frontu rozkra−
deno, protože vojsko „však
z ní ani krajíček chleba ne−
snědlo“. Zbytky obilí a mou−
ky zůstaly v obci pro lidi bez
zásob. „To je počátek kří−
Voják Holeček u fotografa
žové cesty všech lidí bez zá−
sob, kterou musili prodě−
šek Mlčoch a Jan Mikl. „Při soupis− lávati celou válku, poněvadž státní
cích shledán v některých domech zásobování mělo nejmenší starost
malý přebytek, zato však v mnoha o venkovský lid, jelikož prý si může
domech se hodně nedostávalo“. Za− spíše něco sehnati, než lidé ve městě.“
čátkem dubna byly shledané pře− Kvůli odvodům obilí bylo „mnoho
bytky obilí a mouky „zrekvírovány“. nářků, proklínání, podezřívání. Co
Na osobu a měsíc bylo rozpočteno kdo zamlčel, byl trestán vězením;
9 kg obilí nebo 7,2 kg mouky, „a tak od nás byli postiženi 2 rolníci, že ne−
rolník, výrobce obilí, nesměl ze svého udali zevrubně své zásoby, dostali
snísti kousek dobrého chleba, hlavní 7−10 dnů žaláře“. Na pečení chleba
to potravy našeho venkova“. Ode− se směla používat jen smíšená mou−
vzdávání proběhlo celkem hladce, ka, tj. chlebová mouka se musela
protože se všichni domnívali, že je na 3 /4 smíchat s moukou kukuřič−
to první a poslední dávka pro říši. nou a ječnou. V květnu byla do Ra−
„Přece však bylo při tom dosti nářku, tíškovic dodána k míchání ječná
poněvadž mnozí odevzdávali to po− mouka. Byla však nekvalitní, „poně−
slední, co měli a viněni z toho dů− vadž nápoj z ní ani dobytek nechtěl
věrníci, jako by oni toho byli příči− píti, později kukuřičná, obyčejně již
nou“.
hořká, konečně i celá kukuřice“ ke
Situaci ještě zhoršoval převod obilí které podle kronikáře „zapomněli
na mouku. „Úředně nařízeno počí− poslat i zobáky“. Malé úlevy v ode−
tati z 1 q obilí 80 kg mouky, což ne− vzdávání obilnin měl jen místní fa−
odpovídalo skutečnosti“. Mlynáři si rář Josef Celý, na zvláštní žádost
počítali 4 kg na rozprach (ztráty při na hejtmanství bylo „mu ponecháno

I. světová válka

roku 1915 v Ratíškovicích

V

´

lednu roku 1915, v době celo−
světového konfliktu později na−
zývaného jako I. světová válka,
byl v jedné z bitev poprvé ve větší
míře pro vojenské účely použit jedo−
vatý plyn, což však skončilo napros−
tým nezdarem. V dubnu byl u bel−
gického Ypres nasazen nový bojový
otravný plyn, který podle místa
svého prvního použití dostal jméno
yperit. Jeho účinky už však byly ka−
tastrofální. V tomto roce vstoupila
do války proti Rakousku−Uhersku
také Itálie, což císař František Josef
nazval „věrolomností, jíž v dějinách
není rovné“, a poprosil „Všemohou−
cího, by žehnal Našim zbraním a mi−
lostivě vzal Naši spravedlivou věc
v ochranu“. Během roku bylo vy−
dáno šestnáct svolávacích vyhlášek
a postupně narukovali muži ročníků
1865 až 1897 včetně domobranců
a těch, kteří byli dříve uznáni
jako „zbraně neschopní“. Mladí muži
od 16. roku života byli cvičeni podle
„Pravidel pro vojenskou přípravu
mládeže“.
Organizace průmyslu a zeměděl−
ství zúčastněných zemí byla v té době
významně změněna ve prospěch
válečného úsilí. V průběhu toho roku
události na východní frontě přivedly
Rusko téměř na pokraj zhroucení.
Ztráty a zničení zásob hlavně na rus−
ké frontě měly za následek nedosta−
tek potravin. Netýkalo se to však jen
bojových míst, ale také zázemí. Dne
24. února 1915 byla zveřejněna vy−
hláška „o zabezpečení zásobování
obilím a moukou“. Podle ní „úmysl
našich nepřátel, nás vyhladověti,
musí býti každým způsobem zma−
řen... Tímto císařským nařízením
uzavrou se dnešním dnem až na dal−
ší ustanovení veškeré zásoby obilí...
jakož i mlýnských výrobků všeho
druhu... pokud nejsou v držbě státu
nebo vojenské správy“. Vídeň za−
vedla přídělové lístky a byl nařízen
soupis všech chlebovin. V naší obci
proběhl od 1. do 3. března toho roku
a provedli jej místní učitelé Franti−
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na výkrm drůbeže, poněvač je chorý
na žaludek a smí požívati jen bílé
maso“. V průběhu roku se snižovaly
dávky ponechané na výživu. Na oso−
bu a den to bylo „300 gr. mouky
denně; později jen 200 gr; rolníkům
bylo 300 gr. ponecháno po celý rok;
dělníkům 240 gr; faráři ponechali
jen 200 gr, poněvač rukama si prý
chleba nedobývá“.
Všichni vojenské služby schopní
muži z obce museli odejít na frontu
a veškerá polní práce zůstala jen
ženám, starcům a dětem. „Mnozí
výminkáři, kteří již byli na zaslou−
ženém odpočinku, museli se znovu
chopiti pluhu, motyky a kosy, a za−
stávati odrukované členy rodiny“.
Někteří z vojáků, kteří právě nebyli
na frontách, „byli na žně propuštěni
na výpomoc na 8 až 14 dní.“ S hos−
podářstvím pomáhaly hlavně děti,
což jde poznat i ze zápisů v třídních
knihách. Hodně dětí požívalo úlevy
ze školní docházky, a proto už ve dru−
hém vyučovacím týdnu „od spojení
5. tř. se 4. tř. b) probírána učební
látka 4. tř. b“. S příchodem jara jich
chodilo do školy čím dál méně, kvůli
čemuž nebylo vydáno poslední čtvrt−
letní vysvědčení.
Potíž byla i s tažným dobytkem,
protože v celé obci zůstalo jen sedm
párů koní, „ostatní koupeni k účelům
vojenským, nebo vypraveni na opev−
ňovací práce k Vídni“. Tito koně ni−
kdy nebyli navráceni, jejich maji−
telé se ani nedočkali jejich zapla−
cení. Vlastníci koní a povozů, „kteří
zákonné povinnosti ohlásiti koně, vý−
stroje soumarů a povozy nedostojí po−
trestáni budou pokutou až do 200 K
v pádu nedobytnosti vězením až do jed−
noho měsíce“. V květnu byly „od c. k.
ministerstva orby“ vydány „pokyny
držitelům koní a dobytka o krmení“.
Přednostně mělo být obilí odevzdá−
váno pro armádní koně, protože „jest
přece dostatečné zásobování armády
hlavní podmínkou šťastného skon−
čení nám vnucené války“. Proto „ne−
lze dosti zdůrazniti, jak důležitou,
zvláště za nynějších těžkých poměrů,
jest pastva pro všechna hospodářská
zvířata“. Na začátku července v Ra−
tíškovicích propukla slintavka a kul−
havka, takže se skoro měsíc nemohlo
s dobytkem pracovat a ani jej vyhá−
nět na pastvu. Lidé museli na jeho
krmení obětovat své zásoby, určené
na zimu.
Navíc přišlo nepříznivé počasí, což
se podepsalo na úrodě. Koncem září,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

podezřívaly prodá−
vající ze špatné
váhy, „že si lepší
mouku ponechá−
vají pro sebe a své
známé“, a „ze zpro−
nevěry, což se poz−
ději prokázalo jako
bídná lež a pomlu−
va“.
V dubnu došlo od
ministerstva vnit−
ra vyzvání obecní−
mu úřadu, aby se
„v dohodě s učitel−
stvem a kněžími za−
řídilo sbírání kovů
dům od domu škol−
ními dětmi“. Se−
sbíraný materiál se
roztřídil a odevzdal
do Vídně. Na popud
různých rakous−
kých městských
dobročinných orga−
nizací došla během
Zapůjčilo Městské muzeum Klobouky u Brna
roku i do Ratíškovic
spousta
„prospěšných
nařízení jako
tedy hned po žních, byl nařízen sou−
sbírky
pro
vdovský
a
sirotčí fond
pis obilí a mouky. Protože se zdál
veškeré
ozbrojené
moci,
který pak
vyšším úřadům nedostatečný, pro−
byl
vedoucími
dámami,
samými
,von‘
běhl koncem října nový „důkladný
rozkraden,
o
třetí
válečné
půjčce,
soupis dům od domu s prohlídkou
zásob, které odhadoval hospodářský o šetření papírem, motouzem a pod.
znalec hejtmanstvím jmenovaný věcmi, o sbírání šperků pod heslem
za četnické asistence“. Byl při nich ,Gold gab ich für Eisen‘ [Dal jsem
„velký nářek a proti důvěrníkům zlato pro železo], zužitkování lesních
velká nenávist, jako by oni byli vše plodů jako pícnin, o sbírání kopřiv,
zavinili“. Vypočítané přebytky se mu− jahodového a malinového listí na čaj
sely bez odvolání odevzdat. Ve dnech pro vojsko, ozdobné blankety pro se−
15. a 16. listopadu byl proveden sou− znam padlých a vyznamenaných
pis dobytka, sena, slámy, brambor vojínech aj., o sbírkách pro Červený
a „nezbytných životních potřeb, kte− kříž ani nemluvě, těch byla celá
rýžto soupis se pak pravidelně každý spousta. Bohužel stihl ho podobný
měsíc 15. opakoval, takže již ani do− osud jako dříve zmíněný fond“.
bytek nesměl spotřebovati více, než V květnu toho roku bylo vydáno
co mu stát předepsal − jistě k vykoná− „Provolání k obyvatelstvu země Mo−
vání těžké práce velmi málo, na scíp− ravské!“ Podle něj „Obyvatelstvo
nutí však zase mnoho“. Část zaba− země Moravské osvědčovalo v každé
vených zásob byla přidělována zpět době nezlomnou věrnost k našemu
a prodávána obyvatelstvu. Protože vřele milovanému mocnáři a lnulo
místní obchodníci neměli o tuto práci vždy vřelou láskou k naší vlasti“. Mo−
zájem (zdála se jim malá odměna), ravský zemský výbor, zastoupený
„uvolili se o to zdejší učitelé“. K pro− hejtmanem Serényim, žádal Mora−
deji byly určeny dva dny v týdnu vany o upisování se k další z váleč−
a lidé „si přáli, aby mohli každou ných půjček. V pořadí třetí byla vy−
chvíli přijíti. Mimo to, když se jich psána 28. září 1915. Podle jejího
v ustanovený den nahrnulo asi znění „kdo má hotové peníze, vklady
150 najednou, nemohli dostati neb bankovní pohledávky, kdo má
všichni první, a byli nespokojeni, hodnoty, jež lze proměniti v peníze,
že musejí chvíli čekati“. Později se pro toho jest to příkazem vlastenecké
k tomu přidalo i podněcování lidí cti, on má povinnost dáti potřebné pro−
ze strany místních učitelek Evy středky k použití, na které má země,
Jančálkové a Běly Hradečné, které nepřítelem na svém bytí ohrožená,
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rozkaz, že budem dělat šturm [útok]
na kopci kde sú taliani asi o 1 hod
v noci sme se sešli pod kopcem a pak
sme šli enom do takove šluchty
a asi o 4 hod sme udělali švarnlinir
[bojovou linii] pod tym kopcem.
Naše atalerie [artilerie − dělostře−
lectvo] střilela v 5 hod rano šnel−
fajer [„rychlý oheň“ − plamenomet,
který byl toho roku poprvé použit
ve válce] do talianskych dekunků
[úkrytů]... tak to trvalo až do 11 hod.
Jak sem byl raněn tak sem utikal
zpátky“. Určitou dobu pak byl „ve špi−
tale“. V prosinci „od batalionu
[vojenský prapor čítající 300 − 1500
mužů] sme šli každy za svoji kom−
panii [rotu] a došli sme k cůku
[místo srazu] asi o 6 hod večer a byli
sme... v rezervě… Na Straník špici
[v týle] sme byli do 31. prosince
a byli sme oblehani od 3 kompanie
[roty] o 5 hodinach večer a my sme
šli do štelunků [pozice, postavení]
pod Skalu Cermulu. Tam sem byli
do 31. ledna“. Jan Kotásek (*1896)
padl roku 1918 na italské frontě
v bitvě u Piavy.
Do války narukoval i osmnácti−
letý Jan Příkaský (*1897) z č.p. 91
a 16. listopadu 1915 píše do rodné
obce: „Milý rodiče! Přijmite po−
zdrav a tisícerý dík za balík který
sem obdržel. Mně je tu teď dosti dobře

Tradice

předem právo. Občané! Pomožte voj−
sku! Pomožte vlasti! Konejte svou
povinnost!“ Dne 25. října byla „c.
a k. ministeriem vojenství“ uspořá−
dána sbírka vlny a kaučuku, neboť
„nepřítel usiluje o naši hospodářskou
zkázu“ a „jest nutno, aby naši chrabří
vojínové, již konají divy, byli opat−
řeni teplým spodním šatstvem!“
V září toho roku byli zeměbranec−
kým divisním soudem ve Vídni od−
souzeni k trestu smrti stavební po−
lír Tomáš Krejčí, učitel Richard
Vágner a soukromý úředník Jan
Malíšek ze Svatobořic a stavební
asistent Valentin Posolda, úřed−
ník Richard Stokláska, a MUDr. Jo−
sef Keller z Kyjova. Trest jim byl
proměněn „cestou milosti v tresty
těžkého žaláře od 10 do 20 let“. Byli
vinni tím, že na Kyjovsku „opsali
a rozšiřovali proklamaci velezrád−
ného obsahu“, tzn. proruské le−
táky.
Toho roku probíhaly dál odvody,
ve kterých uvízli i nejmladší a starší
muži. Ve věku 19 až 24 let jich bylo
odvedeno dvaadvacet, dva byli starší
35 let. U dalšího odvodu v září bylo
odvedeno 45 mužů ve věku 42 − 50 let.
Zproštěn vojenské služby byl pouze
padesátiletý farář a starosta s rad−
ními. Na vojnu narukoval i kostelní
hospodář Petr Zemánek, poštmistr
Polišenský a ratíškovický rodák, se−
kretář hospodářské akademie v Tá−
boře, Petr Gajdík (z ul. Dědina z domu
„Na kameni“). Podle kronikáře „kdo
nebyl chromý neb slepý, začínal byt
každý dobrý“. V zájmu každého z na−
stupujících „povinných domobranců
jest, aby s sebou přinesl pár pevných
střevíců... pak jídelní příbor a ná−
dobu na jídlo jakož i propriety (cí−
dící potřeby atd.), pokud tyto před−
měty má. Též se doporučuje přinésti
si s sebou potraviny na tři dny“. Dne
22. března 1915 byl odveden i Jan
Kotásek z č.p. 178 v ulici Řádky,
po otci zvaný „Vavřinuj“. Do armády
narukoval 15. dubna. Podle jeho zá−
pisků ve výroční den „sme slavili svá−
tek 85 let od narození našeho císaře
pána... byla kázání napřed německy
a potom česky o našem císaři panu
o jeho blahodarném působení a po
každé sme se společně pomodlili
2 očenáše za naše padle soudruhy…
Pak hrála celý den muzika a my tady
sme měli přilepšení na minaži [me−
náž − společná strava vojáků], na po−
ledně dostal každý pivo a večer 1/2
litra vína“... 13. září „sme dostali

K

už nás tak nehoní na eksecirák
[cvičiště] nechodime enom ráno jez−
díme na koněch a odpoledne pu−
cujem já troufám že se tu zdržíme
2 nebo tři měsíce. Jan Holeček co
je u 5tého... střílí z kanonů a u mého
regementu [pluku] ještě nic ta−
kového nedělali, a mi rajtujem... na
lanži bez štajpidlů [jezdíme na
koni zabezpečeni vodícím lanem,
bez třmenů]... udělali sme již plac
pro lekrutu [odvedenců] dosta−
nem i nejakých z moravy. Z Bo−
hem na zhledanou pozdravuji tež
stařečka i stařenku a tetičku. Ještě
vás všech domacích pozdravuju
a teším se na naše zhledani z Bo−
hem“.
V roce 1915 padlo na frontě dva−
náct Ratiškovjáků. Byl to Vavřín
Nesvadba (*1891, č.p. 3), Josef Chlu−
dil (*1882, č.p. 34), Jan Toman
(*1872, č.p. 316), Petr Vacenovský
(*1895, č.p. 272), František Foltýn
(*1894, č.p. 52), Petr Foltýn (*1896,
č.p. 52), František Pavlík (*1894,
č.p. 232), Matouš Kopl (*1889, č.p.
261), Cyril Vacenovský (*1876, č.p.
304), Václav Jakubík (*1884 ve Sko−
ronicích, obchodník ze Svatobořic,
k nám se oženil do domu č.p. 34),
František Holeček (*1895, č.p. 7)
a Josef Výrosta (*1889 mimo Ratíš−
kovice).
Irena Bařinová

„Tvář“ ratíškovských

Velikonoc

e šlahačce, svátkům jara, ne−
zbytně patří různě ozdobená
vajíčka − kraslice.
U nás jsou to vajíčka „škrábaná“
a přes ty je KRÁLOVNOU paní
Kateřina Gasnárková – pro nás
všechny paní Kačka. I když sou−
časný ráz velikonočních svátků,
včetně potřeby škrabaných vají−
ček, je již jinde než v letech mi−
nulých, ráda vám naši skromnou
umělkyni přiblížím.
Začnu o ní takto – vajíčka „škrá−
be“ od mala podnes. Pokračuji tak,
jak se má. Paní Kateřina se naro−
dila 1. prosince 1926 v Ratíškovi−
cích. Byla Šlahůnková a byla ze čtyř

sourozenců. Vdala se za Františka
Gasnárka z Vacenovic, se kterým
měla jedenáct dětí, sedm děvčat
a čtyřech kluků. Vdaj neměla ani
trošku lehký, moc peněz od man−
žela neviděla … opatrný to popis.
„Pán Bůh mně dal ruky, keré ňa
uživily, a také hodných rodičů“,
srovnaně, bez dalších výtek osudu
říká paní Kačka. Moc by se dalo
o její zručnosti napsat, ale já sto−
čím pozornost k ratíškovským kras−
licím.
Naše ratiškovská, a také ta z Va−
cenovic, z Dubňan či z Kyjovska
jsou škrabaná na černém podkladě.
Paní Kačka sa „škrábat“ naučila jako
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Úspěchy

malá, ostatně jak tehdy všechna
děvčata. Její ruce vajíčka a pilník
(ten od mistra kováře Františka
Hnilice) neopúšťajú. Už druhý rok
používá na škrábání vajíčkové vý−
fuky a chválí si je, i když ta původní

vajíčka − vařená
a pak nabarvená −
sa trošku opustit
bála.
Paní Kačka Gas−
nárková byla pozvá−
na předvést škrabání
vajíček až za oceán,
do Ameriky. Byla při
tom nastrojena do
našeho nejsvátečněj−
šího kroje, no a sklí−
zela za všechno ve−
liký obdiv.
Darovat dnes na
šlahačku svojému klukovi škrábané
vajíčko, to sa už nedělá, to „IN“ roz−
hodně néni… „Byly u nás doby, kdy
bylo na šlahačku potřeba vyškrábat
na dvě stě vajíček“, říká paní Kačka
a nechybí povzdech.

Kéž by ale toto vzácné umění
v našej dědině nezaniklo a mělo bu−
doucnost. Snad v něm bude pokračo−
vat alespoň některá z účastnic ratíš−
kovského kurzu „škrábání“, kde před
několika lety „vyučovala“ aj paní Gas−
nárková. „Dyť, aj dyž už skoro hotové
vajičko praskne, može sa přeca dat do
košíčku na hřbitov“ má paní Kačka po
ruce povzbuzení.
(Snímky k článku pořídila Marie
Bardúnová v pátek 27. 3. 2015.)
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Dorostenecký přeborník ČSR
v kopané roku 1955

(2. část)

Fotbalista Vacenovský

Ž

e se naši fotbalisté nevěnovali
jenom sportu, dokazuje násle−
dující článek:
„Příklad sportovců − Členové tělo−
výchovné jednoty Baníku Ratíško−
vice obsadili v obci dvě mlátičky.
800 hodin, které odpracovali, to byla
vydatná pomoc družstvu. Přičinili
se o to hlavně fotbalisté prvého
a druhého mužstva i dorostu; po−
zadu nezůstali ani členové kužel−
kářského oddílu. Člen Baníku Ra−
tíškovice Antonín Klimeš splnil jako
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Fotbalisté Kordula a Vacenovský, Dukla

první v obci předepsanou dodávku
obilí.“
Ratíškovický dorost hrál toho roku
v této základní sestavě: brankář La−
dislav Blaha, levý obránce František
Toman (Solin), pravý obránce Michal
Šural, levý záložník Josef Chludil
(Trajča), střední záložník Jan Blaha
(Lenda), pravý záložník Stanislav
Blahůšek (Semeš), levé křídlo Ivan
Bílský (Píďa), levá spojka Pavel To−
man (Grzmala), střední útočník Jo−
sef Vacenovský (Pepa Vaca), pravá

spojka František Kordula (Fajza),
pravé křídlo Emil Šupálek, Stani−
slav Koplík a Jan Grau. V průběhu
roku mužstvo doplnil Josef Kreml
a Josef Šural. Technickým vedou−
cím mužstva byl Petr Vybíral a tre−
nérem Petr Vacenovský (Plachta).
Kapitán mužstva Josef Vacenovský,
pozdější mistr sportu, hrál v pozděj−
ších letech jako útočník v Dukle
Praha a podle zpráv z tohoto oddílu
v roce 1966 je to „nenápadný, fyzicky
dobře připravený fotbalista, velmi
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Pohlednice z Mexika s podpisy internacionálů

užitečný svou prací pro mužstvo.
Může hrát na každém místě v útoku.“
(Jako „Řádkařka“ musím podot−
knout, že základ týmu byl z naší
ulice − František Kordula (Fajza),
Stanislav Koplík, Pavel Toman (Grz−
mala), František Toman (Solin) i Mi−
chal Šural.)
Do Dukly odešel později také
František Kordula, ale ještě před
jeho odchodem o něj projevil zájem
druholigový Baník VŽKG (Vítko−
vické železárny Klementa Gottwal−
da) v Ostravě. Tento tým ho chtěl
jako dobrého střelce. Ukazují to ná−
sledující dopisy, jeden z nich zaslal
František Kordula 1. 7. 1955 Stát−
nímu výboru pro tělesnou výchovu
a sport, sekce kopané v Praze: „Věc:
Technický přestup. Žádám, aby
v rámci technických přestupů, které
budou uskutečněny po 1. 7. 1955,
byl mně umožněn technický přestup
do Baníku VŽKG Ostrava. Doposud
hraji za Baník Ratíškovice – Hodo−
nín, který je zařazen do krajského
přeboru. Protože mám 17 let a hrál
jsem již representačně za výběr do−
rostu ČSR, za výběr DSO Baník ve
spartakiádním turnaji a represen−

tačně za kraj, věřím, že mé žádosti
bude kladně vyhověno a tím mi
umožněn další technický růst pod
odborným vedením.“
Následoval dopis, který zaslala
TJ Baník VŽKG v Ostravě dne 8. čer−
vence 1955 Baníku Ratíškovice. „Věc:
Technický přestup – Kordula Fran−
tišek. V příloze zasíláme Vám prů−
klep dopisu, jehož originál byl
odeslán SVTVS [Státní výbor pro
tělesnou výchovu a sport], Praha II.
Prosíme Vás, abyste umožnili sou−
druhu Kordulovi jeho přechod k nám,
kde bude moci v prvém oddílu zís−
kat zkušenosti a přehled v nepoměrně
těžších zápasech než v oddíle Vašem.
Jde zřejmě o talentovaného závod−
níka, který v našem oddíle ve dvou
přátelských utkáních se zhostil své−
ho úkolu velmi dobře a při odbor−
ném způsobu treningu může z něj
vyrůsti velmi nadějný borec. Věříme,
že v rámci banické spolupráce umož−
níte jeho přechod k nám, ať již ze za−
městnání nebo z Vašeho oddílu, za což
Vám předem děkujeme. Práci čest!“
V této době byl František Kordula
krátce po vyučení operátorem nafty
− opravářem vrtných sond a praco−

Fotbalisti v Mexiku

val u ČND (Československých naf−
tových dolů) v Hodoníně.
Tento přestup nebyl uskutečněn,
přednost dostala dobrá parta v Ra−
tíškovicích. Až posléze v roce 1957
František Kordula narukoval jako
voják základní služby do Dukly
Praha. S tímto týmem vykopal titul
Mistra ligy ČSR a titul Mistra čes−
koslovenské armády pro rok 1958.
Tam byl po dva roky a hrál vedle
dukláckých es − Borovičky, Brumov−
ského, Masopusta, Nováka či Plus−
kala a samozřejmě „našeho“ Josefa
Vacenovského. V roce 1959 se vrátil
do rodných Ratíškovic, kde hrál až
do roku 1968 a pomohl našim fotba−
listům vykopat se do divize a dva−
krát do II. ligy.
Ratíškovičtí fotbalisté Josef Va−
cenovský a František Kordula se−
hráli s týmem Dukly spoustu vyni−
kajících utkání. Jedno z těch NEJ
bylo v neděli 15. února 1959, kdy
na olympijském stadionu v Mexiko
City v pravé poledne začal zápas
Dukly Praha proti tehdy nejlepšímu
týmu světa − brazilskému FC San−
tos. Dukla hrála v sestavě Pavlis –
Šafránek, Čadek, Novák – Dvořák,
Masopust – Kordula, Brumovský,
Sůra, Vacenovský, Borovička. Ja−
kého měli v tomto zápase soupeře,
svědčí sestava Manga – Dalmo,
Elvio, Getulio – Zito, Urabatao –
Pepe, Pelé, Pagao, Arvalo, Dorval.
Utkání skončilo vítězstvím Dukly
se skóre 4:3. Dva góly dal Josef
Masopust, jeden vstřelil Jaroslav
Borovička a jeden dal náš Josef
Vacenovský. Josef Masopust byl vy−
hlášen po ukončení utkání nejlep−
ším hráčem zápasu, o kterém bra−
zilský list El Universal napsal, že
to byl „boj nervů, velmi nebezpečný
pro diváky se slabým srdcem.“
Irena Bařinová
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Škola

Jeden za všechny,

všichni za stůl

J

e navečer, pátek 13. února, brou−
zdám si po internetu a okamžitě
mě upoutá odkaz s podtitulem
„Vyhraj pingpongový stůl a show
na tvojí škole“. Říkám si, o co asi
půjde. Vzápětí mi vykouzlí úsměv
na tváři hlavní postava celé této
kampaně – naše rodačka Iveta Va−
cenovská. Nejlepší profi hráčka stol−
ního tenisu v České Republice a am−
basadorka celého projektu. Cílem
tohoto projektu je zvýšit povědomí
o stolním tenise a nábor mladých
sportovců do pingpongových oddílů.
Kampaň vznikla díky spolupráci Čes−
kého olympijského výboru a České
asociace stolního tenisu. Jelikož
mám v sobě sportovního ducha, je
rozhodnuto. Naše škola se musí zú−
častnit! A to se taky stalo.
Jaké byly podmínky účasti? Na−
točit video, ve kterém ukážeme, jak

se dá hrát pingpong bez pálek a ping−
pongového stolu. Délka videa má být
max. 60 sekund a na videu musí
účinkovat minimálně 10 žáků.
Když jsem to navrhla žákům
7. ročníku (svojí třídě), byli nadšení
a okamžitě vymýšleli, jak to zrea−
lizujeme. Požádala jsem kolegyni
Mgr. Lenku Ilčíkovou o spolupráci.
Vytvořily jsme video podmalované
hudbou skupiny Survivor – Eye of
the Tiger. Náš „ratíškovický ping−
pong“ jsme přihlásily do kategorie
201 – 450 žáků ZŠ, Jihomoravský
kraj.
Hlasování propuklo 24. února
a trvalo celkem 14 dní. Všechna
přihlášená videa se každý den bo−
dovala. V Jihomoravském kraji se
přihlásilo celkem 16 základních škol.
Měli jsme neuvěřitelnou podporu
z široké veřejnosti! Tolik lidí nám

každý den posílalo hlasy a měli
jsme z toho obrovskou radost. Žáci
každý den poctivě sledovali, jak si
vedeme.
Dnes už známe výsledek celého
projektu a naše základní škola se
umístila na 1. místě v Jihomorav−
ském kraji a dále jsme získali 1. mís−
to ve své kategorii. Vyhráli jsme
pro svou základní školu 2 ping−
pongové stoly! Ano, stálo to za to!
Nejen ta výhra, ale to stmelení celé
obce, okolních obcí a dokonce jsme
měli podporu i v zahraničí.
Naše vítězné video si můžete pro−
hlédnout na webových stránkách
školy.
Tímto Vám chci moc poděkovat,
nejen za sebe, ale i za žáky naší
školy. Děkujeme za vaše hlasy!
Ing. Kateřina Uhlíková,
ZŠ Ratíškovice

Návštěva z Tanzánie
V

polovině února letošního roku
do naší školy opět přijeli Eliška
Nováková a Chris Zacharia La−
meck, kteří dohlížejí a koordinují
projekty o.s. Bez mámy, a aby nás
informovali, jak pokračuje stavba
a co všechno se udělalo v naší part−
nerské škole Kisa v Tanzanii, a také
poděkovali všem, kteří pomáhají.
Naší finanční pomoci si děti, uči−
telé i lidé z vesnice velmi váží a moc
za ni děkují. Vědí, že to není samo−
zřejmostí.
Do konce ledna 2015 byly už po−
staveny dvě budovy a zastřešena
jedna z budov. V každé jsou tři třídy
a jedna místnost pro učitele. Naše
finance se použily na přípravu a za−
střešení druhé budovy (potřebné
dřevo dodali místní). Stavbu mají
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015
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na starosti zástupci učitelů, rodičů, vesnice a zástupci
okresu, takže kontrola je důkladná. Pomáhá spousta
mužů z vesnice a na vše dohlíží sám starosta Kisy
s ředitelem školy. Ze srdce děkujeme všem, kteří po−
máháte, přispíváte a účastníte se tohoto projektu. Moc
si toho vážíme.
Mgr. Jana Lovečková

Základní škola Kisa
P.O.BOX 189
TUKUYU, MBEYA
TANZANIA
10. 2. 2015
ZŠ RATÍŠKOVICE
OKRES HODONÍN
ČESKÁ REPUBLIKA
EVROPA

VĚC: DÍKUVZDÁNÍ
Základní škola v Kise, zaměstnanci a děti a vše−
obecně komunita v Kise Vám laskavě zasílá díky
za Vaši občasnou podporu.
Chtěli bychom Vám poděkovat za letos zaslané
peníze v částce 3 690 000 Tshs, což je obrovská
částka, kterou jsme nikdy předtím nezískali,
překvapilo nás to, protože jsme ji získali v pravý
čas na dobudování nové školy, potřebovali jsme
zakoupit materiál na stavbu, jako cihly, písek
a cement.
V příloze zasílám fotky stavby (bloku), pracu−
jeme na zastřešení, na kterém máme zpoždění
jeden týden kvůli silným dešťům. Budeme i na−
dále potřebovat Vaši pomoc a ať Vám Bůh žehná.
S pozdravem
Usaje Kasitu,
ředitel školy

Dopis z Tanzanie
− Usaje Kasitu
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(Tshs … tanzanský šilink;
1000 Tshs = 13,60 Kč;
3.690.000 Tshs = 50.260 Kč)
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Školní kolo soutěže v piškvorkách

H

ra piškvorky vznikla nezávisle
na sobě v různých částech svě−
ta. První zmínky o obdobě piš−
kvorek pocházejí z Číny a jsou dato−
vány do období 2000 let před Kristem.
Japonské slovo gomoku, které se dnes
používá mezinárodně, znamená 5 ka−
menů v řadě (go = 5, moku = průse−
čík). Údaje o hře byly objeveny i v an−
tickém Řecku.
Žáci naší základní školy si mohli
hru vyzkoušet 19. března 2015, kdy
se ve škole konalo školní kolo sou−
těže v piškvorkách. Soutěž probí−
hala ve dvou kategoriích. V první ka−
tegorii soutěžilo 14 žáků čtvrtého
ročníku a ve druhé kategorii 14 žáků
pátého ročníku.
Piškvorky jsou strategická hra,
ve které spolu soupeří dva hráči.

Nejčastěji se hraje na čtverečko−
vaném papíře. Hráči se střídají
v kreslení křížku a kolečka. Vy−
hrává hráč, který jako první vytvoří
nepřerušenou řadu pěti svých zna−
ček.
Čtvrťáci a páťáci hráli způsobem
„každý s každým“ a všechny dvojice
spolu odehrály 3 hry. Bodovalo se
podle počtu vyhraných her jako u mí−
čových her: 1:2, 2:1, 3:0, 0:3. Sou−
boje mezi „piškvorkáři“ trvaly celé
tři hodiny.
Některým dvojicím nestačil herní
list, tak usilovně bojovaly. Jiné dvo−
jice zvolily taktiku bleskové války
a zaškrtaly pouze devět okýnek.
Před půl jednou mohli organizá−
toři vyhlásit výsledky a poblahopřát
vítězům.

Umístění:
4. třída
1. místo Martina Zdařilová, 4. B
2. místo Pavlína Gajdíková, 4. A
3. místo Jan Toman, 4. A
5. třída
1. místo Hedvika Štosová, 5. B
2. místo Anna Hnilicová, 5. A
3. místo Šimon Ondrouch, 5. B
Těchto šest žáků postupuje do fi−
nálového kola Mikroregionu Nový
Dvůr, které proběhne 16. dubna 2015.
V závěru bych chtěla poděkovat
Mgr. Michaele Novákové a Filipovi
Kotáskovi za pomoc při pořádání
školního kola a panu řediteli za po−
skytnutí dárků pro vítěze.
Mgr. Blanka Kotásková

Exkurze – Jaderná elektrárna Dukovany

V

pátek 6. března jsme se vydali spolu s paní učitel−
kou Uhlíkovou, rohateckou základní školou a ho−
donínskými základními školami do Jaderné elekt−
rárny Dukovany. Dojeli jsme na místo po dvou hodinách
cesty. Přijeli jsme o hodinu dřív, a tak jsme se ještě vy−
pravili do nedalekých Dalešic. Tam jsme navštívili známý
pivovar, kde se natáčel film Postřižiny. Když jsme se tam
porozhlédli a koupili suvenýry, tak jsme jeli konečně
zpět do elektrárny, kterou provozuje skupina ČEZ.
Došli jsme do Infocentra a odložili jsme si bundy a ka−
báty do speciálních šaten. Během roku 2014 prošlo Info−
centrum rekonstrukcí a bylo znovu zpřístupněno veřej−
nosti v lednu 2015. Poté jsme šli do vedlejší místnosti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

zvané Posluchárna, kde nám zaměstnankyně infor−
mačního centra pustila film o tom, jak fungují jaderné
elektrárny, a tudíž i ta jejich v Dukovanech. Jakmile
film skončil, tak jsme se mohli zeptat na nějaké otázky
ohledně věcí, co nám ještě nebyly jasné.
Potom si pro nás přišla paní průvodkyně a s tou jsme
šli po schodech do nižšího patra, kde jsme se rozdělili
do šesti skupinek. Jednotlivé skupinky poslala na při−
pravená stanoviště. Stanoviště byla ohraničena a vyba−
vena špičkovou audiovizuální technikou. Zde se nám
promítl krátký film o tom, jak určitá část v jaderné elek−
trárně funguje. Na konci filmu jsme vždy odpověděli
na otázku, jejíž odpověď byla řečena v předešlém filmu.
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Mohli jsme si prohlédnout model reaktoru, model kon−
tejneru CASTOR 440 nebo model hlavního výrobního
bloku. Až jsme prošli všech šest stanovišť, tak jsme
se vrátili zpět nahoru do posluchárny. Tam nám prů−
vodkyně opět pustila film s názvem Black−out. Bylo to
o tom, co by se mohlo stát, kdyby vypadla elektřina.
Po filmu jsme se mohli opět ptát na otázky, které nám
průvodkyně ráda zodpověděla.
Následovala poslední filmová ukázka, a ta se jme−
novala Pan Cvrček. V tomto filmu nám ukázali, že vět−
šinou nestačí jeden druh zdroje elektřiny. Nakonec jsme
se s paní průvodkyní rozloučili, oblekli se a jeli jsme
směrem domov. Výlet se nám velmi líbil a určitě jsme
i o něco chytřejší.
Maruška Hnilicová a Miška Kožíková,
8.A ZŠ Ratíškovice

Družební střelecké závody

N

a pátek 27. března jsme se do−
mluvili s družebními základními
školami (Hodonín, Senica, Ska−
lica), že v Ratíškovicích uspořádáme
střelecké závody pod vedením odbor−
níků. Vzhledem k tomu, že od září
2014 úspěšně pracuje střelecký krou−
žek pod vedením vojáků z povolání
– pana četaře Vlastimila Haluzy a jeho
asistenta desátníka Přemysla Ko−
táska, bylo dohodnuto, že se „po vo−
jensky“ ujmou průběhu a přípravy
celého závodu.
Stalo se pravidlem, že soutěží
z každé školy 4 chlapci + 4 děvčata,
tentokráte žáci 5. ročníku. Základní
škola ve Skalici se bohužel akce ne−
mohla zúčastnit, takže střelců bylo
nakonec 24. Samotná ostrá střelba
ze vzduchovky (4 x 5 ran) se vzhle−
dem k nepřejícímu počasí nakonec
uskutečnila v tělocvičně, ale akce to
rozhodně nudná a monotónní ne−
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byla. Oba zkušení organizátoři si
připravili navíc ukázku vojenské vý−
zbroje i výstroje, žáci si zkusili zají−
mavou aktivitu „hledání alobalu pod
kobercem“ pomocí minohledačky,

plížení s minou, na vlastním těle
potěžkali speciální dvacetikilovou
vestu, seznámili se se způsobem ošet−
ření průstřelu nohy, ochutnali pravé
vojenské jídlo a nakonec se poma−
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lovali speciální maskovací barvou
na obličej, aby „splynuli s přírodou,
až půjdou domů ze soutěže“.
Nutno říci podle průběhu závodu,
že děcka se doslova vyřádila a ur−
čitě si domů kromě barvy na obličeji
a odměny přinesla i spoustu zajíma−

vých zážitků, neboť oba hlavní or−
ganizátoři se snažili dětem předat
střelecké dovednosti i praktické
znalosti, za což jim upřímně děku−
jeme.
A že děvčata i bez střelecké prů−
pravy umí překvapit a kluky za−

hanbit, dokazuje fakt, že nejlepším
střelcem závodu z 24 soutěžících se
stal Matěj Petržela z Hodonína se
118 body a nejlepším dívčím střel−
cem byla naše Hedvika Štosová (5.B)
se 114 body. Blahopřejeme.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Semináře pro pedagogy
o specifikách vzdělávání a výchovy

I

když pojem výchova je v oblasti
pedagogiky obecnou kategorií
v širším smyslu slova, zahrnu−
jící proces vzdělávání (neboli edu−
kaci) a proces výchovy (v užším po−
jetí), v základní škole se jedná o dva
navzájem se prolínající procesy,
přičemž v mnoha ohledech a kon−
krétních přístupech je potřeba je
odlišit.
Na vzdělávání (edukaci) žáků byl
zaměřen interaktivní seminář o in−
kluzivním vzdělávání, který v pon−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

dělí 23. března vedla doc. PhDr. Věra
Vojtová, Ph.D., z katedry speciální
pedagogiky MU v Brně.
Pojem inkluze je v současné době
velmi intenzivně diskutován v mé−
diích a vzhledem k tomu, že statis−
ticky doloženo narůstají počty dětí
se specifickými vzdělávacími potře−
bami, je nezbytné připravovat i pe−
dagogy systémově na vzdělávání
dětí, které více než ostatní vyžadují
odlišný přístup, uzpůsobení pro−
středí, podpůrné didaktické po−

můcky atd. Není totiž jednoduché
odlišit, nakolik se na výukových
problémech podílí porucha učení,
zdravotní potíže, nedostatečné nebo
nevhodné působení rodiny a další
okolnosti. Proto je důležité, aby se
každý pedagog seznámil se základy
diagnostiky a indikátory vzděláva−
cích problémů žáka i kolektivu, což
je výchozí bod pro práci s hetero−
genní třídou, kde jsou zařazeni žáci
se specifickými vzdělávacími po−
třebami.
(Pokračování další straně)
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Na výchovné problémy žáků a ře−
šení krizových situací se žáky byl za−
měřen seminář o krizové intervenci,
který proběhl ve středu 1. dubna
pod vedením klinické psycholožky
Mgr. Jany Kulheimové ze Sociálně−
psychiatrického centra v Kyjově.
Cílem osmihodinového odborného
kurzu bylo seznámit pedagogy se zá−
kladními pravidly, technikami a mož−
nostmi řešení krizových situací s žá−
kem (jedincem) nebo i s kolektivem
třídy, o které není ve školním pro−
středí nouze.
Aby každý pedagog byl připraven
na rozpoznání krizového stavu, vy−
hodnocení situace a řešení možných
dopadů na žáka nebo třídní kolek−
tiv, je potřeba projít formou zážit−
kové pedagogiky (tzv. groundingu)
nejčastější řešení známých (modelo−
vých) situací, které se v běžném ži−

Trolejbusy

J

ednoho studeného únorového dne
se účastníci počítačových a che−
mických kurzů, které pořádá pro
základní školy Střední průmyslová
škola Hodonín, vydali na exkurzi o tro−
lejbusech. Paní učitelka Uhlíková
nám dala sraz v 8:10 na parkovišti
u školy, avšak autobus dojel skoro
o necelou hodinu později. Autobus
se zdržel v Hodoníně, kde musel po−
sbírat další žáky ze ZŠ Vančurova
a ZŠ Očovská. Žáci ze základní školy
Rohatec byli už v autobuse.
Když už se autobus rozjel, všichni
seděli na svých místech a vyčkávali.
Minuli jsme ceduli Brno a za „malou“
chvíli jsme stáli před depem trolej−
busů. Chvíli jsme si počkali před
Dopravním podnikem města Brna,
ale pak jsme byli vpuštěni dovnitř.
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votě školy vyskytují. Jedině tak zís−
ká pedagog sebejistotu ve zvládání
každodenních krizových stavů, kte−
ré jsou velmi různorodé – psychic−
ká deprivace, emoční ataky (vztek,

strach), školní fobie, nepřizpůsobivé
chování, záškoláctví, ale i krize v ro−
dině žáka či suicidální (sebevra−
žedné) sklony.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Ujal se nás jeden zaměstnanec,
který nás postupně prováděl a vy−
světloval nám všechno, jak fungu−
je. Někteří z nás si i vyzkoušeli de−
chovou zkoušku. Z naší školy to byla
Miška Kožíková a samozřejmě, že
nenadýchala! Pán nám vysvětlil, v
kolik musí vstávat řidič trolejbusu
a co musí před jízdou vše udělat
a zkontrolovat. Dále nás zavedl k tro−
lejbusům a jeden už byl přistavený
jen pro nás. Počítali jsme, kolik má
trolejbus kol, jak bychom pneuma−
tiku vyměnili, mohli jsme vlézt do−
vnitř a posadit se. Nakonec jsme pro−
šli opravářské dílny, garáž a různé
ostatní místnosti, které se v depu
nacházely.
Po chvilce, když jsme konečně
prošli každý kout, jsme šli čekat
před depo na náš autobus. Za něja−
kou chvíli jsme byli v Ratíškovicích.
Exkurze se všem moc líbila!
Adam Bukový, 8.A ZŠ Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Zima v Mateřské škole
U Jezérka
… a nastal vánoční čas. V naší ma−
teřské škole to voní perníčky, které
s naší hlavní pekařkou – paní uči−
telkou Kalivodovou – si děti tvoří.
Letos máme nový sporák, tak to pů−
jde o moc lépe. Děti by nejraději celý
den jen chutnaly, jestli se podařily,
a opravdu byly letos vynikající. V pro−
sinci nás čeká ještě mikulášská na−
dílka a spousta jiných akcí.
A už je to tu – vystrašená dětská
očička a hlavně dotazy, jestli přijde
Mikuláš s čertem, nebo ho nechá
za dveřmi, tak jak každý rok. Je za−
jímavé, že se nejvíc bojí ty nejhod−
nější děti. A pan Kladňák, v roli Mi−
kuláše, už několikátý rok obstojí
na 1* svým pěkným, klidným pří−
stupem a láskou k vystrašeným dě−
tem. Odměnou jsou pro nás všechna
rozzářená očička, když si děti pro−
hlížejí balíčky s nadílkou.
Krásným zážitkem zapadajícím
do vánoční atmosféry byl hudební
koncert seskupení „Fčeličky“, jak si
soubor děvčat říká, pod vedením
pana Zdeňka Musila. Byl to opravdu
nezapomenutelný zážitek. V pro−
sinci pokračujeme nadílkou hraček
pod vánoční stromeček a koledo−
váním na obecním úřadě, U Tomeč−
ků a v naší základní škole. Všude
děti dostaly koledu a letos poprvé
nás přivítala paní starostka v obřad−
ní síni a s dětmi pohovořila na téma
Vánoce.
Překulil se rok a my odpočati
po vánočních prázdninách jdeme
do nového roku plni elánu, nadšení

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

a očekávání. V lednu by měla
být dokončena a zkolaudová−
na přístavba naší mateřské
školy, ale do té doby ještě
musíme stihnout připravit
„mísu hojnosti pro lesní zvířát−
ka“. Naši hodní rodiče na vý−
zvu, aby přinesli nějaké pa−
mlsky zvířátkům, opravdu
nezapomněli a my se můžeme
vydat do lesa.
A je to tady. Blíží se doba
zápisu do prvních tříd a tra−
dičně nás čeká beseda s rodiči
na téma „Školní zralost“. Jako
každý rok přijímá naše pozvání náš
pan ředitel a novinkou je účast pa−
ních učitelek prvních tříd Mgr. Iren−
ky Foltýnové a Mgr. Kristýnky Ko−
táskové. Touto cestou bych jim všem
chtěla poděkovat jak za ukázko−
vou hodinu s našimi předškoláky,
ale také za hodnotnou a velmi zají−
mavou přednášku na dané téma.
Diskuze s panem ředitelem a pa−
ními učitelkami se tak rozvinula,
že nikdo nespěchal a nikomu se ne−
chtělo domů. V lednu byla ještě pro
děti připravena pohádka „O prin−
cezně Rozmařilce“.
A je tu 3. únor a s ním i slavnostní
otevření přístavby naší mateřské
školy. Přípravy finišují, vše je ukli−
zeno, občerstvení nachystáno a děti
svoji „netradiční pohádku“ O per−
níkové chaloupce umí, jak když bi−
čem mrská. Dostaneme i několik
dárečků, za které patří velký dík
a po krátkých proslovech a prog−

ramu dětí si všichni mohou prohléd−
nout, jak se přístavba podařila. A my
se už těšíme až tu přivítáme první
nové školáčky.
A je tu týden, kdy se seznamujeme
s řemesly a povoláním. Jsme moc
rádi, že našim dětem pan majitel
pekárny Petr Příkaský umožní ex−
kurzi v provozu. Pan Vilém Foltýn jim
pak po lopatě vysvětlí, jak vlastně
vznikne rohlík, vánočka či chleba.
Myslím, že děti to moc zajímá, ale
nejvíc je zajímá, jestli něco dosta−
nou ochutnat. A opravdu je vždy
přichystaná sladká odměna, za kte−
rou moc děkujeme. Termíny posled−
ních dvou tradičních akcí – „tatín−
kovské odpoledne“ a „karneval“ – bo−
hužel překazila chřipková epidemie.
Je tu měsíc březen a my „voláme
sluníčko“. Je nás už opět plná ško−
lička. Tolik očekávaný karneval
může začít. Děti se moc těší. Paní
učitelka Zuzka vyzdobila nádherně

Strana 17

celou novou třídu, které vé−
vodí klaun v životní velikos−
ti. Od rána se naše školička
plní pohádkovými bytostmi.
Můžeme tu vidět postavičky
z Ledového království, Pirá−
tů z Karibiku a spoustu nád−
herných kostýmů. Máme ši−
kovné rodiče. Tancujeme,
radujeme se – prostě je nám
všem spolu dobře.
Tento měsíc nás ještě če−
kala pohádka O Červené Kar−
kulce a návštěva knihovny.
Ta se ze zdravotních důvodů
nekonala. Děti se tento mě−
síc fotí, nikdo nepláče a tak

se těšíme na krásné fotky.
Měsíc končí a my ještě stí−
háme s dětmi a rodiči naše
tvořivé odpoledne. Tento−
krát přivítáme jaro „veli−
konočním kouzlením“.
Kouzlení se podaří a ho−
tové výrobky jsou opravdu
kouzelně krásné. Sešlo
se nás mnoho, odpoledne
se podařilo. Březen končí
a my čekáme, co přinesou
další měsíce a o tom všem
vám napíšeme příště.
Eva Flajzarová,
vedoucí učitelka
MŠ U Jezérka

Fotovzpomínka na divadlo
v Mateřské škole Sluníčko

Výchova přírodou

J

iž třetím rokem
se naše základní
škola ve spolu−
práci s obcí účastní
projektů zaměřených
na environmentální
výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO).
V loňském roce se například ke Dni Země
uskutečnila soutěž ve znalostech o přírodě
a vysazování stromků Za Mlýnem. Letos
se EVVO projektu, který je podporován
Jihomoravským krajem, účastní ještě
ratíškovičtí skauti, myslivecký kroužek
a Krasospolek. Součástí projektu je opět
vysazování stromků, nákup literatury
s ekologickou tématikou a rovněž výlet
do Planetária Brno, který proběhl v pon−
dělí 30. března 2015, jak je patrné z foto−
grafie.
Mgr. Kristýna Kotásková, učitelka ZŠ
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Sedmáci na horách

T

entokrát vyšel pravidelný ly−
žařský výcvikový kurz na první
březnový týden. Jako už něko−
likrát před tím, žáci ze sedmých tříd
měli opět zdolávat svahy Ski areálu
Sachovka v Beskydech. Oproti mi−
nulým rokům se změnilo ubytovací
místo a poněkud zašlý hotel Laby−
rint byl nahrazen o poznání útulněj−
ším hotelem Mesit.
Jak nejlépe popsat pět dní na−
šeho lyžařského dobrodružství?
Trochu netradičně – nahodilým sle−
dem událostí a trochu odlehčenou
formou (podrobněji rozepsaný denní
průběh si může každý přečíst v De−
níku lyžaře na webových stránkách
školy). V článku tedy nebude přesný
popis dnů, jídelníčku, týdenní lyžař−
ské zlepšování a o počasí se zmíním
jen jednou.
Jak nejlépe začít? Trochou samo−
chvály nás učitelů. Na konci kurzu
byli všichni lyžaři, i úplní začáteč−
níci, schopni sjet záludný svah z vr−
chu dolů. Ještě k tomu se nám poda−
řilo dorazit zpět ke škole v plném
počtu a bez zranění. Nejzákladnější
tedy bylo splněno. Dovolím si však
vrátit se ke sjíždění svahu z vrchu
dolů. To mnohdy nadělalo vyvole−
ným jedincům trochu paseku. Zažili
jsme případy, kdy naši pilní stu−
denti nejspíš chtěli popřít fyzikální
zákony a při jízdě nahoru po vleku
jej vyzvali na předem prohraný
souboj a vždy to na chvíli vypadalo
na sjíždění sjezdovky do kopce. Jiní
zase chtěli poznat neoddiskutova−
telné krásy okolního prostředí a na
místo pravděpodobně značně oká−
zalého vyvezení lanovkou na kopec
volili cestu za pravou rukou směrem
do pěkného jehličnatého lesíku. To
by se pak člověk raději podíval k ob−
loze a začal prozkoumávat počasí
(které bylo po většinu kurzu na ly−
žování příjemné) a dělal, že s těmi
koumáky nemá nic společného, na−
tož že je za ně zodpovědný. O pří−
jezdu k vrchní kotvě by zase mohly
některé naše žákyně natočit instruk−
tážní video s názvem „Široko daleko
není nic kromě pěkného odpadko−
vého koše a já jej stejně vždycky tre−
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fím.“ Když už se zvládly nástrahy
všech vleků v okolí, tak si někteří
mladí lyžaři řekli, že by nebylo
špatné naučit se bezpečně padat.
A s heslem „Bezpečnost především“
se do toho vrhli opravdu po hlavě.
Zážitky ze sjezdovek si dovolím uza−
vřít tím, že všechno výše popsané se
stalo v prvním družstvu, tedy mezi
nejlepšími z nejlepších.
Jinak jsme zažili poměrně kla−
sický kurz, kde si přišli na své mi−
lovníci ranního úklidu (moc jich však
nebylo), příznivci dobré gastronomie
(jídla bylo hodně a kritická měřítka
také sneslo), relaxační nadšenci
(sauna, bazén, vířivka), animátoři
a tanečníci (večerní programy se zá−
věrečným karnevalem v maskách),

Vodní pólo
V

e čtvrtek 12. 3. se v krytém ba−
zénu v Ratíškovicích konal mi−
niturnaj tří škol ve vodním pólu.
Turnaje se kromě naší základní
školy zúčastnila také ZŠ Bzenec
a ZŠ Jasanová Brno + kroužek vod−
ního póla Kometa Brno. Naši žáci po−
razili ZŠ Bzenec poměrem 6:3 a pod−

zdatnější lyžaři (na večerním lyžo−
vání první i druhé družstvo uká−
zalo, že když se zrovna nesnažilo
pobavit ostatní lyžaře na svahu, ly−
žovalo velmi slušně) a v neposlední
řadě sportovní nadšenci, kteří se
každý večer scházeli u pingpongo−
vého stolu a snažili se vyzrát jeden
na druhého.
Troufnu si napsat, že ničemu
ze zmíněného textu se nepodaří
troufnout zážitek, který se stal
dříve, než jsme stačili dorazit na
místo určení. To, že se pokazí auto−
bus a je téměř nepojízdný, je docela
normální věc. Pár zastávek navíc,
rychlost do kopce na úrovni sprin−
tujícího lenochoda ani několik ho−
din zpoždění pořád není nic až tak
neobvyklého. Jak si ale pan řidič
se vším poradil, bylo velmi překva−
pivé pro všechny. A ač to tak z po−
čátku nevypadalo, navodila tato
událost již v počátku velmi slušnou
atmosféru.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba

lehli ZŠ Jasanová 2:7. Ve sportov−
ním klání tedy obsadili 2. místo za su−
verénními návštěvníky z Brna. Je
třeba zmínit, že v boji o první příčku
rozhodla především fyzická připra−
venost soupeře z kroužku vodního
póla, který po vyrovnaném prvním
poločase v tom druhém zcela domi−
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Rodina

noval. Naši žáci se během turnaje se−
známili s vodním pólem. Objevili jeho
krásy, ale i to, že se jedná o poměrně
náročný a tvrdý sport. Někteří ak−
téři díky tomuto sportu poznali i drob−
né záludnosti našeho krytého bazénu.
Jeden zápas se totiž hrál 4 × 6,5 mi−

U

RC Bambino
5 let s námi

běhlo to jako voda v potoce
a na kom jiném, než právě
na dětech, vidíme, jak ten čas
neúprosně letí. První „Bambíňát−
ka“ už nám sedí ve školních lavicích
a my začátkem dubna ukončujeme
pětileté období projektu, který jsme
zahájily v roce 2010. Po celých pět
let bylo a stále je našim cílem spo−
jovat osobní nadšení a letité zku−
šenosti práce s dětmi.
Do projektu jsme vstupovaly
směle, ale jak už to i v běžném živo−
tě bývá, byly naše první krůčky sice
smělé, ale mnohdy stejně neohra−
bané jako ty dětské. Dnes po pěti
letech činnosti si troufáme říct, že
řízení RC Bambino se stalo nedíl−
nou součástí našich životů a vše do−
stalo své místo, svůj řád, svůj čas
a svůj rytmus.
HERNA Bambino
Zázemí RC Bambino tvoří herna,
která je pro naše nejmenší otevřena
čtyři dny v týdnu. Čas ukázal, že ma−
minkám vyhovuje i dopolední pro−
voz, proto jsme v letošním roce na−
bídku rozšířily o 4 dopoledne v týdnu,
kdy si rodiče se svými dětmi mohou
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nuty a hlavně ty mladší a menší stálo
neustálé plavání či „šlapání vody“
mnoho sil. I proto, že se miniturnaj
odehrával odpoledne, je potřeba vybra−
ným žákům převážně z pátých a šes−
tých tříd poděkovat za reprezentaci
školy. Velké díky patří i fanynkám

přijít pohrát v době od 10:00 hod.
do 12:00 hod. V době od 12:00 hod.
do 15:00 hod. využívají hernu žáci
nižších ročníků nebo děti navště−
vující družinu. Od 15:00 hod. do
18:00 hod. je herna opět k dispozici
našim nejmenším.
V průběhu roku je herna využí−
vána také k pořádání oslav pro naše
nejmenší. Děti zde mají možnost
oslavit své narozeniny v příjemném
prostředí plném hraček a zábavy.
Také se zvýšil zájem o využívání
centra k rodinným setkáním, kdy se
členové rodiny mají možnost spo−
lečně sejít a popovídat si, zatímco
děti mají prostor pro své tvůrčí akti−
vity. Pro tato setkání máme vyhra−
zený pátek, výjimkou však nejsou
ani víkendy.
KROUŽKY RC
Již od října 2009 až do listopadu
letošního roku měly naši nejmenší
možnost navštěvovat hudebně –
pohybové kroužky, ve kterých se vy−
střídalo na 150 dětí ve věku 6 mě−
síců až 4 let. Mnohé maminky jistě
zavzpomínají na „ MEDVÍDKA,
KRTEČKA, SMÍŠKA“, kteří naše

z třídy 6. A, které vytvořily patřičnou
atmosféru a stejně tak i příchozím ro−
dičům. V neposlední řadě také paní
učitelce Mgr. Lence Ilčíkové, která
pomáhala s organizací a téměř celou
akci strávila s prstem na spoušti foto−
aparátu.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba

nejmenší provázeli na cestě prvních
říkanek, písniček a tanečků. Po ce−
lou dobu se o hudebně−pohybový
vývoj našich dětí starala zkušená
lektorka Lenka Kubíková. To si vy−
zkoušela i Mgr. Lucie Durďáková ve
šk. roce 2013−14. Nedílnou součástí
kurzů bylo vytvářet u dětí kolektivní
povědomí s cílem připravit je nená−
silnou formou na vstup do MŠ.
Od března 2015 se snažíme tyto
kroužky nahradit programem
„HÝBÁNKY“, který na předešlé
kroužky navazuje, ale navíc je za−
měřen na stimulaci přirozeného
pohybového a smyslového vývoje dí−
těte. Jedná se o společné cvičení
rodičů s dětmi, kdy jsou opět utu−
žovány sociální vazby mezi dětmi,
rodiči a okolním světem. Hýbánky
probíhají každé úterý v tělocvičně
ZŠ v čase 16:00−17:00 hod. pod vede−
ním Mgr. Martiny Kohútové.
Těší nás velký zájem nejenom
maminek, ale i tatínků, kteří si se
svými ratolestmi přichází pohrát
a zadovádět v prostoru, který nabí−
zí možnost, jak pro řízené, ale také
spontánní činnosti dětí. Pro tyto
aktivity jsme již pořídily řadu po−
můcek, jako jsou kruhy, šátky, ba−
lanční disky, v plánu máme ná−
kup malých trampolín, balančních
chodníčků atd.
Dále pak díky dobré spolupráci
se základní školou a oddílem gym−
nastiky můžeme využívat vše, co
tělocvična nabízí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

AKCE RC
Pravidelně koncem února nebo za−
čátkem března připravujeme ve spo−
lupráci s Osvětovou besedou kar−
neval. Každý rok se snažíme hledat
nové, pro děti zajímavé, atraktivní
téma. Do příprav zapojujeme žáky
ZŠ, kteří se touto cestou učí pečovat
a organizovat volnočasové aktivity
pro malé děti a mladší spolužáky.
Dle slov pravidelných návštěvníků
dosahuje kvalita posledních let pro−
fesionální úrovně. Do budoucna
plánujeme nabídnout námi připra−
vované programy organizátorům
podobných aktivit v blízkém či vzdá−
leném okolí.
Stejnému ohlasu se těší „DĚTSKÝ
DEN“, který připravujeme v měsíci
červnu pro místní firmu T Machi−
nery, a. s. Díky jejich pravidelnému
sponzorskému daru, který nám za pří−
pravu programu poskytují, ale také
díky pravidelným příspěvkům ná−
vštěvníků Bambina, tak máme mož−
nost zakoupit nové hry, hračky,
sportovní vybavení a další potřebný
materiál, který vždy zaručí kvalitu
a úroveň námi pořádaných programů
pro děti.
Bylo by totiž omylem se domnívat,
že provoz herny a příprava jednot−
livých aktivit nic nestojí. Náklady
na provoz herny a s ní spojených ak−
tivit se každý rok vyšplhají na 35 až
40 000 Kč. Čtvrtinu rozpočtu po−
kryje příspěvek OÚ Ratíškovice, ale
zbývající část si musíme zajistit
vlastní pílí a umem. Za dobu pěti−
letého trvání nás navštívilo kolem
4 500 dětí se svými rodiči. Vstup
do herny je zpoplatněn 20 Kč za ča−

Rodinné centrum Bambino v ZŠ

sově neomezený jednorázový vstup.
Myslíme si, že částka je vzhledem
k vybavení herny přiměřená. Podob−
ná zařízení běžně fungují od 50 Kč
a více na hodinu.
Pro názornost: Z důvodu rekon−
strukce topení na ZŠ jsme v letoš−
ním školním roce museli vyměnit
koberec (8 000 Kč), nová dětská ku−
chyňka (stará již dosloužila) a pra−
covní stůl pro kluky (6 000 Kč), ná−
klady na letošní karneval (12 500 Kč).
Na další běžné náklady jako je pra−
videlný úklid, nájem a poplatky už
moc nezbývá, že?
Velmi si ceníme spolupráce se ZŠ
Ratíškovice, kde se herna nachází.
Vedení školy svou vstřícností po−
skytuje příznivé podmínky pro čin−
nost centra. Žáci zdejší školy se po−

Kulturní akce

Za RC Bambino
Mgr. Irena Foltýnová
Mgr. Simona Měchurová

duben−květen 2015

12. 4. Otevření Konírny v zámku Milotice
15.00 hod. (výstava, stálé expozice)
12. 4.−5. 7. 2015
Výstava Silvestrovské vzpomínky
2009−2014
10. 7.−31. 8. 2015
Výstava Čarovné barvy země
1. 9.−31. 10. 2015
Výstava Vinařův rok
17. 4. Položení kytic k pomníkům I. a II. světové
války – 70. výročí osvobození Ratíškovic
17. 4. Kino Ratíškovice – promítání filmů
18. 4. Divadlo „Má okno“ z Popudinských
Močidlan – Kino Ratíškovice, 18.00 hodin

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

dílí na přípravě a organizování ak−
tivit pro nejmenší. RC Bambino
nalézá pochopení i u OÚ v Ratíško−
vicích, který mu každý rok posky−
tuje příspěvek na činnost. Dále nás
těší spolupráce s firmou T Machi−
nery. Touto cestou děkujeme i všem
rodičům, kterým není dětství jejich
dětí lhostejné a dokáží jim nabídnout
pestrý program od raného dětství
a současně tím podporují místo, kde
se jejich děti cítí opravdu dobře.
Rády bychom i v následujících letech
na tuto spolupráci navázaly a pro−
hloubily ji. Dále věříme, že i v letos,
stejně jako loni, k nám najdou cestu
další nově narození mrňouskové.

22. 4. Beseda s mistry dorosteneckého titulu
ČSR 1955
Pepikem Vacenovským a Františkem Kordulou,
Ratíškovice, 18.00 hod.
25. 4. Košt vína
areál Baník Ratíškovice, 14.00 hod.
8. 5. Pochod kolem Ratíškovic
10. 5. Den matek
letní parket Ratíškovice, 15.00 hod.,
kino Ratíškovice v případě nepříznivého počasí
23. 5. Zpívání pod Náklem
setkání mužských a ženských sborů v areálu
vinných sklepů na Slavíně, 17.30 hodin.
Bc. Jana Koplíková, předsedkyně OB
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Události
„

ternetu (jsou tam i písničky J. J.).
Zemřel před 30 lety a bylo mu 28 let.

Folkové vítání jara
v Ratíškovicích

J

aro se slaví Jaroslavem,“ řekla
Anežka. Ano, tentokráte ve ško−
le Pohody a písničkami Járy Jež−
ka, jak ho oslovovali ti, co ho znali,
doma byl Jarina. Na rozdíl od pra−
strýce Jaroslava Ježka, známého
z Osvobozeného divadla (Voskovec

Voda

na Slavíně

N

ečekaného „pomocníka“ (lebo
nečekaných pomocníků?) zís−
kala vinařská obec na Slaví−
ně. Nekolik siláků po víkendovéj
oslavě v nekerém sklepě sa ura−
dilo, že vína, keré sa v téjto době
nacházajú v bečkách, sú tak extrat−
řídní, že voda na Slavín nepatří.
A na důkaz teho sa odhodlaně pus−
tili do hromady uskladněných tru−
bek. Jedna sa jim podařila napůl
přetahnút přes hromadu nastřiha−
ných haluzí a réví. Ale, ať dělali,
co mohli, začaly jim docházat sile
a přestali sa s tú trúbú pasovat
a necháli svoju těžkú prácu nedo−
končenú. Po krátkém odpočinutí sa
chopili druhéj trúby a za těžkého
oddychování a packování jeden
přes druhého a ohlédání sa, esli sa
negdo nedívá, sa jim ju podařilo
doťasit až do řepkového pola na−
proti benzínky. A tam, považte,
zapomněli, co vlastně chtěli s tú
trúbú udělat! Svale měli ešče jakž−
takž, ale hlavy né a né si spo−
menút. Tož s milú trúbú búchli
o zem a slíbili si, že až si spomenú,
dojdú to dokončit. Enomže, dyž sa
napoledně probudili, hučalo jim
v lebeňách tak, že už si na nic za−
boha nespomněli. A tak pracov−
níkom firmy Artésia neostálo nic
inačího (k velikéj škodě siláků!) než
trúbu odtahnút zpátky na Slavín.
Vojta Koten
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a Werich), měl tento téměř zapome−
nutý zpěvák, zakladatel folkové ka−
pely Čp. 8, skladatel smysluplných,
nadčasových písniček, vyměřen jen
velmi krátký čas. Ovšem odkaz
v jeho písních, myšlenkách, nádher−
ných úvahách, nás může citově obo−
hacovat velmi dlouho. Na Portě (fol−
kový festival) v Plzni v roce 1983 jeho
písnička Motýlek získává hlavní
cenu diváků.
Karlovarská kapela Čp. 8 má ob−
div na folkových festivalech v Če−
chách, Moravě i Slovensku. Motto
„Když zpívám, tak žiju a ty jsi můj
dech“ se nese knížkou Petry Severi−
nové, kterou si můžete stáhnout z in−

Jaroslav Ježek
Vzpomínka
Poslední úsměv usmál se
Poslední dotyk dotknul se
Poslední slůvko bylo řečeno
Někde musí tu být dveře
Já chci odejít ...
Na koncertě nechyběla živá píseň
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
kterou nám vymyslela a pomohla
společně zazpívat Libuška Foltýno−
vá, Pozdrav slunci v podání Liběnky
Lisé a Aničky Gajdíkové, kdo chtěl,
tak si zacvičil, byli jsme v cvičebně.
Děkuji Liběnce Lisé za projekci a vý−
běr z úvah a poezie Járy Ježka,
Aničce Gajdíkové za výběr z názorů
hudebních kritiků, vzpomínek jeho
ženy Jany, rodičů, členů kapely
Čp. 8. Děkuji Tomáši Hanákovi za
vytvoření Mix CD Jaroslava Ježka
a DVD (video z bratislavského studia)
a všem, kteří s námi přivítali jaro.
Za Fit Studio LudKou

Keltský telegraf

N

áklo u Ratíškovic 21. 3. 2015 –
náš signál 19.40 hod. Vatru jsme
připravovali již v pátek 20. 3.
2015 za krásného počasí během do−
poledního zatmění. Bubny, bubínky,
činely a ohňostroj doprovodily mo−
hutné vzplanutí vatry, jejíž téměř
10 metrové plameny ozářily celý
areál na Nákle. Liliový kříž, socha
Sáma, sousoší Cyrila a Metoděje,
socha Rastislava s jeho kamenným

stolcem dotvářely majestátní scené−
rii odkazu historie a dneška, spojení
člověka, jeho myšlenek s přírodou
a všemi, kdo na těch kopcích v klidu
a pokoře vzdávali úctu přírodě. Účast
cca 250 lidí, nejpříznivější počasí
(bezvětří) a největší účast ve všech
dosavadních ročnících. Viděli jsme
ohně od Čertoprdu (A6) až po Kar−
línský kopec u Čejče (A11).
Jan Holeček
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Šachy

Novinky na 64 polích
aneb co nového za poslední dva
měsíce v šachovém klubu

M

inulý týden skončila celoroční
soutěž družstev mladších žáků
v praktickém šachu, kde mezi
16 týmy z celého Jihomoravského
kraje skončilo naše dětské družstvo
na 11. místě, kdy jsme především
v posledním zápase proti rezervě
z Kuřimi zaváhali. Nicméně výsle−
dek odpovídá tomu, na co momen−

tálně máme, a tak jsem s konečným
umístěním spokojen. Střed tabulky
byl velmi vyrovnán a sousední dět−
ské družstvo z Vacenovic skončilo
s bodem navíc na 9. místě. [viz foto−
grafie: Družstvo dětí v zápase proti
Kuřimi zleva: Šlahůnek M. Sla−
tinský O. Kratochvílová L. Zemán−
ková G.]

Finišuje také soutěž dospělých, do
které jsem děti přihlásil, a v neděli
29. 3. odehraje naše mužstvo po−
slední zápas v této soutěži proti
celku z Domanína. Zatím jsme stále
bez bodového zisku, ale jde mně pře−
devším o to, aby se ty mladší děti
otrkaly a ty starší posbíraly zkuše−
nosti.
Já bych však chtěl především
apelovat na ty rodiče, kteří hledají
vhodný koníček pro své ratolesti, aby
to zkusily právě v našem kroužku
pro začátečníky. Šachy, ač jsou
brány jako sport, já osobně považuji
za duševní disciplínu, která ze−
jména rozvíjí logické a matematické
schopnosti každého dítěte. A je to na
dětech vidět, že ty, které vynikají
v šachové hře, patří mezi premianty
třídy. A pakliže se šachy zvolí v kom−
binaci s jinou pohybovou činností,
nemá to chybu. Vzhledem k tomu,
že se mladý šachista při soustředění
na svou partii moc nehýbe, trpí pře−
devším krk a záda, a proto je ideální
zapojit do pohybu horní polovinu
těla. Každý soudný šachový trenér
pak doporučuje šachy kombinovat
např. se stolním tenisem, plaváním,
basketbalem, volejbalem a dalšími
sporty, při kterých se používá horní
části těla. V každém případě uví−
táme každé dítě, které by se chtělo
naučit hrát šachy, a jestliže u šachů
vydrží, může se s námi vydat na tur−
naje v rámci celého Jihomorav−
ského kraje.
Za ŠK Ratíškovice předseda oddílu
Martin Macek

Šachový turnaj

V

sobotu dne 28. 3. 2015 se usku−
tečnil v Zastávce u Brna krajský
přebor družstev mladších žáků,
který hraje 6 dětí ve věku 12 let a mlad−
ší, z toho musí být v družstvu jedna
dívka. Náš klub bohužel už tak mladé
děvče nemá, a tak jsme si půjčili na
hostování Adrianu Vozárovou ze Sloven−
ského Štefanova. Celý tým tvořily tyto
děti: 1. Adriana Vozárová, 2. Ondřej Sla−
tinský 3. Pavel Kotásek 4. Dominik Ze−
mánek 5. Josef Příkaský a 6. Martin Šla−
hůnek. V silné konkurenci 17 dětských
týmů skončilo naše družstvo na vynika−
jícím 6. místě. Všem dětem gratuluji za
předvedenou hru.
Martin Macek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015
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Kuželky

Kuželkářská SPORT liga Ratíškovice

je minulostí

P

Mykologie

remiérovým turnajem na 60 hodů
sdružených jednotlivců byla
v sobotu 14. března 2015 ukon−
čena Ratíškovická kuželkářská
SPORT liga 2014−2015. Přestože se
jedná o dlouhodobou týmovou sou−
těž po dohodě organizátorů, spon−
zorů i hráčů se toto klání neregistro−
vaných hráčů poprvé uskutečnilo.
Prvenství nakonec vybojoval Zdeněk
Helešic oblékající dres týmu nazý−
vaný Fešáci výkonem 265 kuželek.
Během tohoto turnaje proběhlo i de−
korování jednotlivých družstev, kdy
se na prvním místě umístil kolektiv
Gama Ocel, který získal o dva body

N

Přiletěly dříve

a konstatování, že každý hou−
bařský rok je jiný, si už čtenáři
Zvonu jistě zvykli. Nejinak je
tomu i letos při komentování tradič−
ního Odemykání lesa. Co zůstalo ne−
měnné je datum 15. března, které
letos vyšlo na Družebnou neděli.
Hodně neobvyklým úkazem byly
nálezy prvních smržovitých hub,
které se objevily i ve fotogalerii na
webových stránkách ratíškovického
mykologického kroužku. Jednalo se
o kačenky české, které „když brzy“,
tak „přiletí“ kolem prvního jarního
dne. Druhou houbou byl ucháč ob−
rovský a z vlastní zkušenosti vím, že
mnoho praktických houbařů kačen−
ky, ucháče a smrže nerozlišují, řadí
je všechny ke smržům. Dalším ne−
obvyklým jevem byla četnost nálezů
ohnivce rakouského (dříve to byl je−
den druh − ohnivec šarlatový − a bylo
zjištěno, že se vlastně jedná o tři
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víc než druzí Fešáci. Třetí bylo se−
skupení Family sice s velkým odstu−
pem na druhou příčku, ale lepším
průměrem, než měli další Hasiči.
O bodík méně získalo SPK stejně
jako šesté ambiciózní 1. FC Orel−
ské, které bylo následováno Junáky
a hlavně zkušenosti získával i nej−
mladší tým soutěže Tiskárna Brázda.
Letošní ročník byl výjimečný
v mnoha detailech. Poprvé se hrálo
pod hlavičkou hlavního sponzora
Restaurace SPORT a účastníků bylo
osm (dlouhá léta bylo šest), proto se
opět premiérově hrálo systémem
pondělí – středa – pondělí.

druhy, a to ohnivec šarlatový, ra−
kouský a jurský).
Před nepříliš vzdálenou dobou byl
nález jakéhokoliv ohnivce označován
za mimořádný, vzácný jev, letošní
vlhké jaro je možná jednou z příčin,
že těchto šarlatově zbarvených
skvostů se v Dúbravě objevily stov−
ky. Při vycházce, která je neodmys−
litelnou součástí tohoto aktu, a ode−
mykání se přece jen našly i rarity
v podobě žluté formy této krásné
houby.
Samotný akt odemykání se
skládá z několika částí. Jedná se
o promluvu k lesu a slibu slušného
chování i nakládání s houbami a pří−
rodou a pochopitelně přání bezpro−
blémového užívání jejich darů. Ná−
sleduje otočení klíčem, přípitek,
zazpívání písničky Dúbravěnko ze−
lená, vycházka s určováním naleze−
ných hub a posezení, při němž se

Jaksi automaticky je bráno i mra−
venčí a detailní zpracování výsledků
a jejich promptní elektronické zasí−
lání Tomášem Kopáčkem, za což mu
patří uznání a poděkování, stejně
jako šéfce Restaurace SPORT Jitce
Chvátalové za věnování konzumních
poukazů i členům kuželkářského
oddílu v čele s Viktorem Výletou za
obsluhu při zápasech.
Takže amatérští kuželkáři, ne−
zapškněte na tento sport, když ne−
bude kuželna fungovat! Až bude
nová čtyřdráha − Hrrr na ně!
Václav Koplík,
tiskový mluvčí oddílu kuželek

i plánuje. Letos to bude jubilejní
pětatřicátá výstava hub ve dnech
19.− 21. září, organizování setkání
českých, moravských a slovenských
mykologů 19.−21. června, podílení
se na Dnu Země, spolupráce s OÚ
a další aktivity, o nichž je možné
se informovat na www.ratisko−
vice.houbareni.cz. Na těchto
stránkách jsou i fotografie nálezů,
které letos vzbudily značný zájem,
ohlas a obdiv i na slovenském por−
tálu nahuby.sk.
Jedno vysvětlení závěrem. Před−
velikonoční doba (− půst) trvá v křes−
ťanské tradici šest nedělí, které mají
své lidové názvy. První (letos to bylo
22. 2.) se nazývá Pučálka, druhá
1. 3. Pražná nebo Sazometná, třetí
8. 3. Kýchavná, čtvrtá 15. 3. Družeb−
ná, pátá 22. 3. Smrtelná (Smrtná)
a šestá 29. 3. Květná neboli Paši−
jová.
Pučálka dostala své jméno po sta−
ročeském postním pokrmu z naklí−
čeného hrachu, který nahrazoval
brambory a byl nedílnou ingredi−
encí tehdejšího jídelníčku. Hrách se
opékal na sádle a podával solený
nebo pro děti slazený. Druhá neděle
(1. března) se nazývala Pražná
podle jiného starodávného jídla −
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Příroda

pražma, jež se připravovalo z naklí−
čených a opražených obilních zrn
(pšenice, žita či ječmene). Vžitý ná−
zev byl i Sazometná díky před−
velikonočnímu úklidu a s tím souvi−
sejícím vymetáním sazí z kamen.
Kýcháním se projevoval mor a na
připomenutí této epidemie dostala
svůj název třetí postní neděle − Ký−
chavná, jež byla letos 8. března. O tý−
den později (15. března) se měla ko−
nat setkání dětí a mládeže. Při této
příležitosti se pékávaly koláče
zvané družbance, proto její název

Družebná. Vynášení smrti patří ke
starobylým obyčejům, a to vždy vy−
cházelo na pátou postní neděli,
která letos byla 22. března. V někte−
rých oblastech se vyskytoval i název
Smrtelná.
Samostatnou kapitolu by si vyžá−
dalo vysvětlení Květná. Poměrně
snadno se vysvětlí její druhý název
Pašijová. Při bohoslužbách, mších
svatých se četly pašije (z latinského
passio − utrpení). Květná je podle pří−
chodu (příjezdu na oslátku) Ježíše
Krista do Jeruzaléma, kterého lidé

vítali palmovými a zelenými rato−
lestmi. Ve Střední Evropě však
palmy a olivy běžně nerostou a tady
si je praktikující křesťané nahrazují
„kočičkami“ − rozkvetlým květen−
stvím jívy, která se o této neděli
světila a dávala za kříž do světnic.
Světily se nejenom „kočičky“, ale
i ratolesti a „ráhna“, což byly svá−
zané a narašené pruty bříz, jív, vrb,
brslenů či jiných dřevin ozdobené
barevnými papírovými květinami.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Památné (nejen)

stromy

L

ípa byla a je vždycky symbolem
našeho státu. Proto nepřekvapu
je úcta k tomuto stromu, kterou
prokazovali naši předkové, jak o tom
svědčí zápisy v kronikách. Zatím nej−
starší zmínka je o „Lípě svobody“,
která byla vysázena 28. října 1928
o druhé hodině odpoledne u tehdejší
hasičské zbrojnice − nynější „stará“
pekárna Petra Příkaského. Jen tak
mimochodem, socha sv. Antonína
byla postavena a posvěcena v roce
1930.
O čtyřicet let později, při padesá−
tém výročí vzniku Československé
republiky 28. října 1968 po zasedání
pléna tehdejšího MNV, byly ma−
nifestačně i v doprovodu dechové
hudby u nové školy vysázeny dvě pa−
mátné lípy. V jubilejním roce 2000
vysadili členové mužského pěvec−
kého sboru v parku před radnicí Lípu
milénia.
V rámci družební spolupráce Ra−
tíškovice−Vouziers byl při otevírání
nové radnice v roce 1993 vysázen
v parčíku Dub přátelství. Dub je
symbolem nejen francouzského dru−
žebního města, ale i jeho kraje.
Mezi pamětní stromy se určitě může
počítat i javor červenolistý v parku
před vchodem do školní budovy, je−
hož mecenášem je ročník 1945.
Strom byl vysazen v roce 2008 a roč−
ník 1945 byl první, který před pade−
sáti lety vzdělání v této škole ukon−
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čil, při této příležitosti se
sešel a přispěl na úhradu
nákladů při pořizování to−
hoto stromu (viz Ratíško−
vický Zvon č. 3, roč. 2008).
Tento počin připomínal ští−
tek připevněný u stromu,
který byl bohužel z mědi,
tudíž (nebrigádnickým)
přičiněním poberty putoval
do sběrny barevných kovů
a obnos za něj buď skončil
v tekutém stavu v jeho
hrdle, nebo v hracím auto−
matu.
Samostatnou kapitolou
jsou skupinové výsadby. Ta první
se uskutečnila v květnu 1929 před
místní farou a zovala se „Jubilejní
park“. To díky tomu, že 28. října 1928
si celá republika připomínala de−
sáté výročí vzniku samostatné re−
publiky. I když, jak sarkasticky při−
pomíná tehdejší duchovní správce
Richard Svoboda: „Do skutečného
parku má ta ohrada z trní daleko.“
Roku 1946 ratíškovičtí upravili
u tehdejší staré školy respektive
u Obecního (Komunálu) prostranství
u potoka na „Masarykův sad“, který
tam měl pomníček až do konce šede−
sátých let minulého století.
Díky iniciativě účastníků tra−
diční „Besedy nad kronikou“ dostala
„Lípa svobody“ své označení a jaksi
se vtírá, respektive nabízí i otázka,

neměly−li mít i jiné památné stromy
svoje označení.
Tato problematika byla nastíněna
i při zakládající schůzi Ratíškovského
Krasospolku, a také na nově usta−
vené Komisi pro životní prostředí,
a to s kladným ohlasem, že se bude
hledat způsob, jak tento problém vy−
řešit. Myslím si, že určitá identita
patření kamsi, vlastní našim před−
kům, by měla zůstat zachována.
Jo, a existuje nebo roste ještě ně−
kolik jeřábů, které vysazovali v roce
1992 členové (tehdy) ČSL jako sym−
bol jednotné republiky, která se na−
konec přece jen rozdělila. Takže
závěrem samostatná ČR žádný pa−
mátný strom ještě nemá vysazený,
že by někdo za tři roky k pětadva−
cátému výročí?!
Vašek Koplík
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Dúbrava v 19. století
(Dúbrava III)

Z

atímco Dúbravu pustošila ruská
a rakouská vojska, její sudičky
spřádaly nitě osudu i daleko od
ní. V té době totiž skládal maturitní
zkoušku z lesnictví budoucí adjunkt
Karel Jančík, narozený kolem roku
1787. Jeho otec byl vysoce postavená
osoba, a to „důchodní“ (něco jako
ekonom, zodpovědný za finanční ve−
dení) na kroměřížském panství, jenž
se podepisoval Carollus Janczyk.
Druhá niť se táhla až do Berlína,
kde dospívala do krásy dcera zlatníka
Luisa Vilemina Emilie Ortlöpová.
Ve zmiňované době byl Kasselsko−
Hessenským kurfiřtem Vilém II.,
jenž měl za manželku pruskou prin−
ceznu Frederiku Christine Augustu
Pruskou, se kterou spolu vychovávali
šest dětí. Ovšem o jedenáct let mladší
Emilie mu učarovala natolik, že si
z ní Vilém II. učinil metresu (mi−
lenku) i matku čtyř dětí. Vilémovi
slouží ke cti, že nechtěl, aby Emilie
a její děti byly neurozené („jen měš−
ťanské“), a tak je v roce 1821 povýšil
do šlechtického stavu tím způsobem,
že jim koupil zámeček v Lesonicích
a od Prusíkovických i panství bze−
necké a titul von Reichenbach−Les−
sonitz. Jen tak mimochodem, když
v roce 1825 jeho první manželka Au−
gusta zemřela, oženil se Vilém ve bze−
necké kapli (v římskokatolickém kos−
tele svatbu mít nemohli, protože oba
byli protestanti) právě s Emilií, se kte−
rou zplodili ještě dvě další děti.
Podstatné na těchto událostech je
to, že nová hraběnka von Reichen−
bach−Lessonitz chtěla vědět, jaký
majetek vlastně vyvdala. Z toho dů−
vodu a asi i na doporučení Viléma
II. si z rodného Hessenska z Han−
nau pozvala 3. prosince roku 1823
na panství mladého lesníka jménem
Johan Fridrich Bechtel, narozeného
11. září 1800. Ten měl v první řadě
zmapovat a zaměřit hranice panství
a zahájit jeho zvelebování. Je pro−
kázáno, že první zalesňování na bze−
necké straně Dúbravy nese letopo−
čet 1825 čili před sto devadesáti lety.
A jak to tehdy v Dúbravě vypadalo,
nám dokazuje dobový zápis novináře
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E. Maloty: „Jemný žlutavý písek po−
krývá celou krajinu. Písková poušť
je bez minulosti, neboť to, co je tu
dnes, včera nebylo a zítra se promění
vlnami písečných přesypů. O svůj
život tu bojují trsy řídce vyrostlé tra−
vičky, ukrývající před nelítostným
sluncem malou myšku nebo ještěrku.
Žhavý písek je neustále modelován
větrem. Mírný vánek odnáší jemný
písek a větrné víry ho ve vývrtkách
zvedají vysoko do oblak. Vítr a vich−
řice dávají do pohybu obrovská
mračna písku. Ta mizí v dálce, jako
písečné duny zasypávající nelítostně
vše živé. Poutník se po několika me−
trech ztrácí v písečné vánici. Mizí
v hnědavých oblacích prachu, který
ho oslepuje a proniká oděvem až na
tělo. Je vdechován nosem i ústy až
do plic. Nutí ke kašli, nos svědí a oči
pálí. Písek skřípe v zubech. Po překo−
nání pouště se každý zbavuje písku
hlubokým vydechováním a shání
vodu, aby vyčistil vyprahlá ústa a zba−
vil tělo písečného prachu. Písek a zase
písek. Zanáší políčka s úrodou,
zvedá sypkou ornici s osivem a nese
ji do pouště. Poušť postupně rozši−
řuje své panství i na zatím ještě
obdělávaných polích Rohatce, Ratíš−
kovic, Dubňan, Vacenovic, Vracova
i Lužic. Jejich obyvatelé ze všech sil
bojují o chléb vezdejší s přírodním
živlem. Písek však neúprosně vítězí.
Odborníci soudí, že není v lidských
silách zabránit postupné přeměně
okolí na písečnou poušť.“
Do Dúbravy na hodonínském pan−
ství (císařském statku) byla v roce
1811 povolána komise složená z les−
níků dolnorakouského lesního úřadu,
vedená lesním radou Ohlmayerem,
která lesy zaměřila, zmapovala a kon−
statovala že: „Staleté pařezy již ne−
měly sílu na zmlazení výmladky,
síje žaludů se neujímala a holiny
dosahovaly i 60 ha. V nových kli−
matických poměrech trpěla i osika,
zde velmi oblíbená a hledaná. Ob−
novovala se pouze v nižších polohách
s lepší půdou, ve vyšší jí škodil hmyz,
letní sucha a zimy bez sněhu, pa−
sení dobytka a značný stav zvěre.

Emilie von Reichenbach−Lessonitz

Z těchto důvodů se od neúspěšné síje
žaludem upustilo a přešla kultura
na borovici. Vysévalo se plnosíjí nebo
pomístně a velmi pilně, ale výsledky
zcela neuspokojovaly. Na uzavřených
holinách, kde neproudil vzduch, hy−
nuly kultury v úpalu. A opakované
síje vyžadovaly drahý nákup se−
mene. Přesto, tento přechod od dubu
k borovici byl významným pokrokem,
a třebaže zalesnění bylo drahé,
přece jen dobré bylo, že mnohé ho−
liny kryly borovicové porosty.“
Z dobových zápisů je známo, že
v té době byl ratíškovickým revírní−
kem Josef Heinisch, který je v histo−
rii obce zmiňován celkem třikrát
v naprosto odlišných postaveních,
které pro úplnost uvádím. První
zmínka o něm je ze sporu ratíško−
vických zastupitelů s vrchností při
tzv. „vyvazování z roboty“. Ratíško−
vičtí se odvolávali na obyčej či právo
pást dobytek v Dúbravě stejně jako
hodonští, dubňanští, mutěničtí a bo−
janovští, které jim udělil Josef Czo−
bor, a jako svědka si povolali Josefa
Heinische, revírníka z polesí Ratíš−
kovice, který tam sloužil od roku
1813. Ten ovšem úplně popřel, že by
osedlí měli právo v lese pást a sbírat
dříví. Někdy, prý bylo povoleno chu−
dým lidem sbírat roští v lese, ale i to
bylo konečně zastaveno. Druhý zá−
znam je od J. F. Bechtela, který se
v roce 1853 zmiňuje již o hodonín−
ském c.k. nadlesním Heinischovi,
a třetí záznam je z roku 1857 z listin
v báni ratíškovického kostela, kde je
čejkovický c.k. nadlesní Josef Hei−
nisch uveden mezi donátory kostela
částkou 16 zlatých. A v letopisech je
mimo jiné i záznam o tom, že v roce
1848 byl kalamitní výskyt chroustů.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Události

Ochránce

N

a začátku byl sen a těžko popsa−
telná přitažlivost a úcta k ma−
lému Ježíškovi v dětském věku
− Pražskému Jezulátku. Co tak ho

mít doma, v ratíškovském kostele?
Domluva a cesta k uskutečnění je
rovněž až záhadně řízena. Ale sen
se ve skutečnost proměnil. V neděli

23. listopadu 2014 na Krista Krále
probíhá v našem kostele přivítání
Pražského Jezulátka spolu s jeho
slavnostním posvěcením. Paní Fran−
tiška Sedlačíková a Robin Moravčík
jsou ti, kteří za vzácným darem
stojí, a my jim moc DĚKUJEME.
Když půjdete kostelem, podívejte
se vpravo, trošku zvedněte zrak
a uvidíte ho. Naše Jezulátko je 57 cm
vysoké, je z kvalitního českého por−
celánu, korunka a jablko je pozla−
ceno 24 karátovým zlatem, v korunce
jsou české granáty.
A ještě toto navíc. Již přes 400 let
je Pražské Jezulátko předmětem
úcty věřících, jeho dějiny jsou po−
dobny lidskému životu, kde se střídá
radost s trápením. V roce 1754 Praž−
skému Jezulátku vlastnoručně vyší−
vala šatičky už císařovna Marie Te−
rezie. Jezulátko se převléká jako
kněz u oltáře, dle liturgického ob−
dobí.
K Pražskému Jezulátku, které
je v chrámu Panny Marie Vítězné
v Praze, přicházejí denně stovky
návštěvníků z desítek zemí světa.
Lidé prosí o pomoc, uzdravení, mír
a mnozí se vrací, aby poděkovali.
A nyní máme podobnou možnost
i v Ratíškovicích.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Co všechno jsme se mohli

dozvědět na přednášce

N

a zajímavé přednášce, pořádané
pro občany v pondělí 16. března
v místní knihovně v Ratíškovi−
cích, zazněla tato důležitá témata:
z Co Vám banky neřeknou.
z Jaké byly příčiny poslední ekono−
mické krize a její dopad na kaž−
dého občana.
z Jak velká je skutečná zadluženost
států nejen EU.
z Co způsobila měnová reforma
v roce 1953.
z Kapitalismus bez bankrotů, je
jako náboženství bez hříchu.
z Jak chránit svůj majetek, abyste
o něj nepřišli.
z Kam všude si můžete spořit, vý−
hody a nevýhody.
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z Co znamená pravidlo 3 loukotí.
z Zlato uchovává hodnotu peněz
v čase.
z Investiční zlato (fyzické) jako je−
diné je osvobozeno od daní.
Seznámení s výše uvedenými té−
maty bylo obohaceno filmovou doku−
mentací a názornými grafickými
ukázkami pro srozumitelné vní−
mání problematiky. Byl pozván spe−
cialista společnosti Zlatá rezerva pan
Jaromír Veselý, který přítomným
sdělil nové skutečnosti, o kterých
se běžně nemluví a jsou dostupné
pouze na akcích stejného charak−
teru. Tato přednáška byla pro ob−
čany zcela zdarma. Akce měla za
cíl rozšíření znalostí a návod na

správná rozhodování o svém ma−
jetku bez případných rizik a nejistot,
uvědomování si důsledků a dopadů
ekonomické situace, jak ve státě, tak
ve světě, týkající se každého z nás,
jestli chceme nebo nechceme.
Co vede k zamyšlení, je i to, že
Listina základních lidských práv
a svobod brání Váš majetek proti
konfiskaci, nikoli však proti ztrátě
v důsledku bankrotu soukromého či
státního. Obecně platí, že kdykoliv
zkrachuje banka, nejde o konfis−
kaci, nýbrž o pouhou ztrátu, vyplý−
vající ze špatného obchodního roz−
hodnutí banky i klienta.
Z hodnocení vyplývá, že přestože
bylo vynaloženo nemalé úsilí o infor−
mování občanů prostřednictvím ka−
belové televize, plakátů, pozvá−
nek, a to nejenom v naší obci, zájem
občanů Ratíškovic byl velmi nízký.
Důvodem byla i skutečnost, že se
v obci konalo několik akcí ve stejný
termín, z čehož si organizátoři vzali
poučení.
Zuzana Kordulová
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Košt utopenců
potřetí

P

řed dvěma lety, zrovna na Košt
naložených sviňůrek, jsme si
v SPK říkali, že bychom si taky
mohli pokoštovat a porovnat ty naše
domácí vzorky hřibů. Po nějakém
čase jsme tak učinili, ale jelikož ne
každý doma naloženými hřiby oplývá
v dostatečném množství, vzorků bylo
pomálu. Přemýšleli jsme tedy, v ja−
kém pokrmu si to mezi sebou příště
rozdat. Jak je patrné již z nadpisu,
volba padla na košt utopenců, které
doma může vytvořit každý.
Zprvu jsme to brali jen tak ze
srandy, no a po dvou letech jsme se
14. března sešli již potřetí. Restau−
race Sport, tradiční místo koštů, byla
už při shromažďování vzorků so−
lidně zaplněna. Celkem se sešlo
24 vzorků utopenců nejrůznějších
receptů a vzezření. Před samotným
koštem si ještě mohli návštěvníci na−
startovat chuťové pohárky výborným
nakládaným zelím od Kundratů a ně−
kteří spálit krky pravými mexickými
chilli omáčkami od Dana Korduly.
Natěšených degustátorů bylo
rovněž dost, a tak se po zahájení

akce ředitelem SPK mohlo
s ochutnávkou vzorků začít.
Řádně vyplněné bodovací
lístky nakonec odevzdalo
30 ochutnavačů všeho věku
a pohlaví. Systémem 0 −10
bodů (nejhorší − nejlepší) a ná−
sledným zprůměrováním se
na závěr vítězi stali:
1. místo:
Filip Kundrata a Vero−
nika Bábíková (cibule, pepř
a hodně sterilované papriky
+ tradiční nálev – 3 týdny)
2. místo:
Dan Kordula (cibule, thajské
a mexické chilli papričky + tradiční
nálev – 6 týdnů)
3. místo:
Filip Kundrata a Veronika Bá−
bíková (cibule, pepř a ostrá hořčice
+ tradiční nálev – 3 týdny)
Sláva vítězům a čest všem zúčast−
něným. První tři místa byla odmě−
něna také tekutými dary, ale nako−
nec šlo především hlavně o zábavu
a příjemné nedělní odpoledne.

SPK děkuje všem přispěvatelům
vzorků, že šli se svou kůží na trh,
všem hodnotitelům a hodnotitelkám
za odborné a nezmanipulované bo−
dování, našemu pekařství za Boží
dar k zajídání a Jitce Chvátalové
a spol. za možnost uspořádání vyda−
řené akce.
Doufám, že se přítomní dobře po−
bavili, ochutnali, pochutnali i najedli
a že se za rok opět sejdeme! S díky
SPK!
Ing. Ondřej Hubáček

Nová cimbálová muzika

P

řed nedávnou dobou byla založena další cimbálová muzika. Pokud by−
ste měli zájem, aby děti někde zahrály, kontaktujte mě, prosím, s do−
statečným předstihem na tel: +420 737 477 456.

Strana 28

V úterý 10. 3. 2015 jsme se s ma−
lou cimbálovou muzikou zúčastnili
Okresního kola soutěže Hry na li−
dové nástroje, která se konala v pro−
storách ZUŠ Kyjov. Cimbálová mu−
zika byla složena z mladších žáků
z Ratíškovic, Hovoran a Čejče. Sou−
těžili jsme ve 2. kategorii (celkem
byly 4) a umístili se na 2. místě. Dě−
kuji všem žákům za stoprocentní na−
sazení při zkouškách a rodičům za
podporu svých ratolestí i jejich uči−
telky. Žáci poznali nepoznané, za což
se jim dostalo odměny ve formě pří−
jemné návštěvy kyjovské pizzerie.
Co říci závěrem? Není důležité vy−
hrát, ale zúčastnit se!
Marie Ostřížková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Strop se zamodral

J

iž deset plesových sezon se odtan−
čilo namísto v kulturáku v tělo−
cvičně naší základní školy. Byla
to z nouze ctnost. Aby tomu tak mo−
hlo být, musely se v tělocvičně dobu−
dovat sociální zařízení, nakoupit ko−
berce, židle, pódium a zabezpečit
akusticky patřičné poměry, aby bylo

možno muziku produkovat a vnímat
alespoň v uchu přijatelné podobě.
Proto byly na strop instalovány
modré (v barvě obecní) akustické pa−
nely, a to v rozsahu 50% velikosti stro−
pu, čímž došlo ke kompromisu mezi
kvalitou šíření hudby a finančními
možnostmi obce. Po desíti letech za fi−

nanční spoluúčasti Jihomoravského
kraje, za což mu patří poděkování, byl
i zbytek stropu zakryt akustickými
panely. Prostor se esteticky zkultivo−
val, nemusíme se dívat na zprohý−
bané dřevotřísky, a akustické poměry
se ještě více zkvalitnily.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Dělání, všechny smutky zahání...

O

d poloviny ledna probíhá v učeb−
ně výtvarné výchovy místní ZŠ
parafráze na známou českou ko−
medii „Marečku, podejte mi pero“,
a sice kurz keramiky pro dospělé. Po−
čet zájemců dokonce překročil pů−
vodně zamýšlenou kapacitu kurzu,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

takže nakonec se nás každou středu
odpoledne schází nad keramickou hlí−
nou patnáct nadšenců. Složení je
vcelku pestré − kamarádky, kolegyně,
manželé, matka s dcerou... a všichni
do jednoho zašpinění od hlíny, s tvůr−
čím zápalem a šťastnou jiskrou v oku.

Téma lekce není nijak striktně li−
mitováno, takže si většinou pod od−
borným dohledem zkušené lektorky
tvoříme, co je nám milo a inspiru−
jeme se navzájem jeden od druhého.
Troufám si tak říct, že u všech účast−
níků kurzu se příští Vánoce objeví
Strana 29

na adventním stole andělé, na zahra−
dách budou svítit kupolovité lu−
cerny, dětem budou v pokojíčcích vi−
set sovičky a na domech se objeví
nové, nepochybně originální ce−
dulky s číslem popisným.
Ti odvážnější si zkusili i práci
s hrnčířským kruhem. Zkrátka jsme
si užili několik fajn tvůrčích chvil,
za což patří velký dík paní Aleně
Šupálkové, která byla ochotná věno−
vat nám nejen svůj volný čas, ale
také zájem a snahu, něco nás nau−
čit. Poděkování rovněž patří vedení
školy, které nám poskytlo vhodné
prostory a vyšlo nám vstříc. Díky
všem, kdo se se zájmem a tvůrčím
elánem zúčastnili. Bylo to fajn.

Školství

Veronika Gasnárková Svobodová

V

Inkluze

do českých škol

posledních letech se slovo in−
kluze v souvislosti se školním
vzděláváním skloňuje snad na
všech úrovních a stupních českého
školství. Slovo jako takové znamená
zahrnutí nebo přijetí do nějakého
celku, jeho opakem je exkluze, tedy
vyloučení. Záleží však na úhlu po−
hledu čtenáře, který z těchto pojmů,
po přečtení následujícího článku,
nakonec zvítězí.
Zastánci inkluzivního vzdělávání
vycházejí ze skutečnosti, že speci−
ální školy děti s různým typem po−
stižení diskriminují, ubližují jim
a poskytují jim nekvalitní vzdělání.
Z tohoto důvodu se snaží tyto děti
začleňovat do škol běžných. S tímto
názorem však, stejně jako mnoho
učitelů běžných základních škol, ne−
mohu souhlasit. Myslím si, že máme
velmi kvalitní speciální školství,
které svými metodami, speciálními
pomůckami a odborně vyškolenými
pedagogy je schopno kompenzovat
nejrůznější vrozené či získané hen−
dikepy u žáků.
V minulém školním roce dostala
naše základní škola možnost zapojit
se do projektu Univerzity Palac−
kého v Olomouci. Jednalo se o ově−
řování „Katalogu podpůrných opa−
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tření“, který navazuje na systémovou
podporu inkluzivního vzdělávání
v ČR. Z osobních důvodů, které pra−
menily z vlastních zkušeností s dět−
mi, jež vyžadovaly individuální péči
při vzdělávání, jsem se do tohoto
projektu přihlásila. Mým úkolem
bylo výše uvedený dokument přečíst
a průběžně připomínkovat.
Katalog podpůrných opatření na−
vazuje na novelu školského zákona,
která byla v srpnu schválena českou
vládou. Při závěrečném hodnocení
jsem velmi pozitivně hodnotila to, co
mne v pedagogické činnosti pálí nej−
více, a to, že pro zařazování dětí do
speciálních škol je rozhodující IQ
dítěte. Na ostatní aspekty dětské
osobnosti nebyl doposud brán zřetel.
Jen pro ilustraci: hraniční IQ dítěte
pro zařazení do běžné ZŠ předsta−
vuje 70−85. Jedná se o děti, které jsou
schopny v případě, že jejich psy−
chika snáší školní neúspěšnost
dobře, ZŠ dokončit, ale v případě,
že jejich psychika není schopna ne−
úspěchům čelit, začnou se objevovat
výchovné či zdravotní problémy.
Nejhorší na všem je bezmocnost
učitele, který by chtěl dítěti pomoci,
ale nemůže, protože se dítě při vy−
šetření „tzv. nevlezlo do tabulek“!

Tohoto bychom měli být v budoucnu
ušetřeni, protože katalog opouští od
dělení podle medicínských nebo psy−
chologických diagnóz a jeho cílem je
pohlížet na žáky komplexněji, a to
v pěti stupních podpory. Tento způ−
sob podpory by měl rychleji a efek−
tivněji reagovat na potřeby žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Katalog je vypracován pro šest
„základních“ zdravotních postižení
a znevýhodnění: mentální, tělesné,
zrakové, sluchové, narušená komu−
nikační schopnost a poruchy autis−
tického spektra a též pro žáky se
sociálním znevýhodněním.
Materiál sice nabízí více než
370 karet podpůrných opatření pro
přímou práci se žáky, ale přesto se
se svými kolegy necítíme být od−
borně připraveni na to, abychom
v budoucnu nahradili školy speci−
ální. Dle mého soudu existují posti−
žení, kde má smysl integrovat, ale
například žák s mentální retardací
nemá téměř žádnou šanci porozu−
mět probíranému učivu, i kdyby se
sebevíce snažil. A jestli si někdo
myslí, že to zachrání asistent peda−
goga, má smůlu. Ve většině případů
jde o studenty nebo nezaměstnané,
kteří o potřebné odbornosti k da−
nému postižení, vědí většinou pra−
málo.
A co teprve dětský školní kolek−
tiv! Pokud ho třídní učitel nepovede
k porozumění a toleranci, je posti−
žené dítě odsouzeno k trvalé pasi−
vitě a podřízenému postavení ve
třídě. Nevím, kdo z nás by se chtěl
v podobné roli nacházet dlouhodobě.
Běžná základní škola nemůže na−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2015

Kuželky

plnit speciální vzdělávací potřeby
postižených žáků i pro velký počet
dětí ve třídě. Dnes, jak víme, bojuje
většina běžných škol s financemi,
protože ne na učitele, ale na počet
žáků získává ředitel tzv. normativ
na žáka.
V závěru nechť si každý odpoví
sám, jestli naše školství opravdu
směřuje k inkluzi nebo exkluzi? Za−
jímalo by mě, proč se nikdo neza−

jímá a neptá, jak na tom budou ty
tzv. „normální děti“, pro které přece
chceme taky to nejlepší. Bude mít
učitel čas, aby se připravoval a vě−
noval se jim tak, jak je potřeba?
V této věci mě zaujal názor do−
centky VŠCHT v Praze Ivy Švar−
cové, která doslova napsala: „Mnozí
rodiče nepostižených dětí dříve či
později pochopí, že škola, kam chodí
jejich děti, je spíše pedagogická džun−

gle, než řádná vzdělávací instituce
a budou usilovat o přeřazení svých
dětí do exkluzivních soukromých
škol, případně budou tyto školy sami
zřizovat.“
Věřme, že zdravý selský rozum
zvítězí, na výše uvedená slova nedo−
jde a nakonec budeme spokojeni
všichni, nejenom rodiče, děti, ale
i my učitelé.
Mgr. Irena Foltýnová

Dobojováno –
mladí kuželkáři
opět úspěšně zabodovali

Z

ávěrečný finálový turnaj „Bella−
tex Tour − Pohár mladých nadě−
jí“ pro mladší a starší žáky
a mladší a starší žákyně byl ode−
hrán na kuželně v Olomouci v so−
botu 14. 3. 2015. Za velké fandovské
podpory našich fanoušků, kteří jeli
do Olomouce společným autobusem,
odehráli naši mladí finalisté závě−
rečné utkání.
Z našeho oddílu se probojovalo do
finále celkem 6 zástupců. Bohužel
jeden z nejžhavějších kandidátů Do−
minik Schüller onemocněl a ne−
mohl se finále zúčastnit. Jako první
z našich žáků za starší kategorii na−
stoupil v druhém náhozu Jirka Šu−
pálek a rozjel to slušným výkonem
270 kolků na 60 hodů, čímž si za−
jistil 2. finálové místo s osobním re−
kordem. Tím postoupil celkově na

8. místo a zaručil si po−
stup na mistrovství re−
publiky, které starší
žáci odehrají ve Vrch−
labí. Dominik Schüller, i přesto, že
nehrál ve finále, pojede také, pro−
tože vyhrál i krajské kolo, ale i tak
by měl dostatečný počet bodů v po−
háru, které mu na účast na repub−
lice stačily.
V dalších náhozech hrála za mlad−
ší žačky Denisa Chromková − ta zís−
kala 256 kolků, celkově se umístila
na 9. místě. Další rundou si Tomáš
Koplík zajistil s 255 kolky celkově
3. místo v turnaji v kategorii mlad−
ších žáků. Zároveň hrála také Kris−
týna Košuličová jako starší žákyně
s náhozem 243 kolků a s tímto vý−
konem získala 13. místo v turnaji
a také postup na republiku. Napo−

sledy nastoupila na dráhu naše nej−
slibnější naděje z mladších žákyň
Eliška Fialová, která svým výkonem
243 kuželek potvrdila dosavadní pr−
venství v turnaji a získala tím zlatý
pohár a 1. místo.
Kromě těchto výkonů se rýsují
další talenti, které máme v zásobě
z řad jak mladších žáků, tak žákyň,
kteří letos ještě ve finále nehráli, ale
také přijeli povzbuzovat a zakusit
krásnou atmosféru olomouckého
kotle.
Také v poháru dorostenek Bevar
Tour jsme měli dvě zástupkyně ba−
níkovských barev. Mezi nejtěžší
konkurencí dorostenecké reprezen−
tace se Martina Šupálková vypra−
covala na celkové 12. místo, a také
hrála i Daniela Koplová, která ze
zdravotních důvodů musela pohár
ukončit předčasně.
Na závěr ještě patří velké podě−
kování trenérům panu Jiřímu Úleh−
lovi a panu Ivanu Blahovi, kteří se
našim talentům věnují a vedou je
k tomuto nelehkému sportu, ve kte−
rém dosahují naši hráči výborných
výsledků.
Průběžné a celkové výsledky
můžete shlédnout na:
http://pmn.kuzelky.cz/,
http://cpd.kuzelky.cz/, fotogalerie na
http://jisu68−kuzelky.rajce.idnes.cz/
PMN_Olomouc_14.3.2015/
Jiří Šupálek st., SK Baník, oddíl kuželky
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Skauti

Junák

telegraficky

PIŠKVORKY−áda 2015
Tato tradiční akce proběhla v so−
botu 14. 3. 2015 na junácké klu−
bovně v Ratíškovicích za účasti
40 soutěžících. Soutěžilo se ve třech
kategoriích:
z 1. − 4. třída
(1. Pája, 2. Gas, 3. Fríďa)
z 5. − 9. třída
(1. Kosťa, 2. Maruška, 3. Hanka)
z 15 a více let
(1. Zajíc, 2. Mistr, 3. Jerry)

Bude až za rok
Pokud hledáte zápis z Junácké
akademie 2015 tak marně – ta se
letos nekonala, protože středisková
rada složená z vedoucích oddílů
a ostatních činovníků Junáka Ratíš−
kovice se rozhodla, že tato akce se
bude konat pouze jednou za dva roky
– tedy obrok.

Pozor, to není apríl!
I když to nabývá platnost od 1. 4.
2015, je to fakt. Změna názvu naší
organizace se k tomuto datu mění
mimo jiné kvůli novému občanské−
mu zákoníku z Junák − svaz skautů
a skautek ČR, na JUNÁK – český
skaut, z.s. (přičemž zkratka z.s. =
zapsaný spolek; ve starém názvu
jsme měli „svaz“, což je podle no−
vého občanského zákoníku pouze
sdružení několika spolků). Hlavní
část našeho nového názvu doufám

PIŠKOVRKY−áda 2015

udělá definitivně jasno v otázce, jaký
je rozdíl mezi skautem a junákem.

15. turnaj KPS
v kuželkách,
který se konal v sobotu 28. 3. 2015,
s přehledem vyhrál Filip Kundrata
– Fill. Turnaje se bohužel zúčastnilo
pouhých 11 hráčů.

Kalendárium
aneb co nás čeká
a co nás nemine:
z sobota 18. 4. 2015
Svojsíkův závod
okresní kolo v Dubňanech

Více informací o Junáku Ratíškovice na

www.junak−ratiskovice.cz
Koupím dům se zahrádkou
Sklep a garáž výhodou. Opravy nevadí. Tel. 739 823 546. Nabídněte. Děkuji.

z pondělí 20. 4. 2015
Akce Drákula
37. hromadný čestný odběr krve
z pátek 24. 4. 2015
Sv. Jiří − patron skautů
den ve skautských krojích
z neděle 26. 4. 2015
Svatojiřský závod
závod tříčlenných hlídek
od 14 hod. u junácké klubovny
z čtvrtek 30. 4. 2015
Pálení čarodějnic
u junácké klubovny
z sobota 16. 5. 2014
Železná sobota
sběr železného šrotu v obci

Sběrna papíru
informuje
Soutěž žáků ZŠ Ratíškovice ve
sběru papíru je v plném proudu –
průběžné pořadí najdete na strán−
kách www.junak−ratiskovice.cz
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír, a to pouze
v době výkupu:
v sobotu od 15 do 17 hod.:
11. dubna, 16. května,
13. června 2015
Palis
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Výročí

Frontové události

o osvobození obce Ratíškovice
(Přesný a podrobný zápis o těchto
frontových válečných událostech
napsal ve svém deníku člen úderné
skupiny odbojové jednotky ilegální
KSČ Moravská Rovnost Matěj Při−
bil spolu s místním velitelem Marti−
nem Frolcem. Ty byly také podrobně
zapsány v kronice odbojové skupiny
ilegální KSČ Moravská Rovnost
v Ratíškovicích na str. 53 až 73.)

V

době od 1. dubna 1945 až do
18. dubna 1945 probíhají v ob−
ci Ratíškovice frontové udá−
losti. Téměř 10 dní a 10 nocí je obec
pod palbou. Většina obyvatel odešla
do podzemních úkrytů do místních
dolů – šachet – Tomáš, Theodor
a Vlasta, které jim připravili zdejší
horníci. Také doly v Miloticích ukrý−
valy své návštěvníky.
Již od počátku dubna 1945 byly
vedeny urputné boje o Malé Kar−
paty, které uzavíraly přístupy k řece
Moravě. Sovětské jednotky je ve
dnech 5. − 6. dubna očistily od ne−
přítele a 7. dubna dorazily k řece Mo−
ravě. Ustupující německé jednotky
se stáhly do opevněné linie NIBE−
LUNGU na její západní břeh. To se
také už projevovalo v čilém ruchu
ustupujících aut kolon, projíždějící
naší vesnicí s nákladem, co se dalo,
kde sebrat a uprchnout před nepří−
telem. Nebyl ani Němci opomenut
mlýn ve zdejší obci, prodejna obuvi,
aby si zde něco neodvezli.
Postup sovětských vojsk děsil na−
cisty, a ti prováděli realizaci dalších
etap plánu ARIZ v českých zemích.
Když 6. dubna 1945 nařídil ně−
mecký státní ministr pro Čechy
a Moravu SS Obergruppenführer
K. H. Frank, aby v politických okre−
sech Hodonín, Kyjov, Uh. Hradiště
a Uherský Brod byla provedena
opatření „R“ (vyklizení) a „L“ (ochro−
mení) v podnicích, v nichž to pova−
žují SS – Brigadeführer dr. Bertech,
resp. vedoucí pracovního štábu Fre−
merey za nutné. Na železnicích ně−
mečtí velitelé nařizovali odvoz všech
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vagónů − jak naložených naloupe−
nými hodnotami, tak i prázdných −
do zázemí. Dne 10. dubna hitlerovci
nařídili náčelníkovi stanice v Rohatci
Novákovi, že musí všechny želez−
niční vozy odeslat směrem na Pře−
rov, on však nechal 50 vagónů od−
táhnout na vlečku do lignitových
dolů v Ratíškovicích, kde přečkaly
bez úhony přechod fronty. Bez
úhony přečkaly proto, že na těchto
dolech, zejména na Dole Tomáš, byly
umístěny pracovny ředitelství lig−
nitových dolů. Ředitelem zde byl
Němci dosazen vedoucí inženýr, ge−
olog Fridrich Loker, rodák z rakous−
kého Salcburku, který neuposlechl
příkazu nacisty Ing. Martina, šéfa
civilní správy pro energetiku z Ho−
donína, který ho navštívil krátce
před frontovými událostmi v Ratíš−
kovicích a upozornil ho na vydaný
plán ARIZ, kde trval na tom, že
elektrárna na Dole Tomáš v Ratíš−
kovicích musí být úplně zničena
i s veškerým důlním zařízením, a to
v poslední den ústupu fašistů z Ra−
tíškovic.
Důl Tomáš v Ratíškovicích byl
v tehdejší době nejmodernější důl
v celé střední Evropě. Byly zde tě−
žební bagry, pásová doprava uhlí,
skipy, násypné bunkry a jiná tech−
nická zařízení. Mimo to byla zde vy−
budována elektrárna, která mimo
vlastní důl Tomáš zásobovala elek−
trickým proudem i jiné, zde vybudo−
vané doly, jako důl Vlasta, Theodor,
Bedřich a další.
Před těsným příchodem fronty se
zde na dolech už nepracovalo. Ředi−
tel Ing. Fridrich Loker seděl ve své
pracovně a stále rozmýšlel o tom, co
by se stalo, kdyby příkaz nacisty
Ing. Martina z Hodonína – plán
ARIZ – „R“ (vyklizení) uposlechl.
Viděl z okna své kanceláře, jak
horníci výtažnou šachtou vozí fára−
cím výtahem do podzemí postele
(pryčny) i sporáky, peřiny a nějaké
zásoby potravin, aby tak bezpečně
připravili úkryt před frontou jak pro

své rodiny, tak i pro ostatní občany
z obce i z blízkého okolí. V té chvíli
se rozhodl: „Ne, já důl ani elekt−
rárnu nezničím!“ Kdyby uposlechl
příkazu „R“ (vyklizení − zničení),
v podzemí dolu by zahynuly i stovky
lidí, kteří se zde ukrývali při pře−
chodu fronty. A převážně tam byly
ženy a děti. Dovedl si představit, jak
by umíraly i jeho děti bez přívodu
čerstvého vzduchu, jak by lidé
přímo šíleli, když by důlní chodby
zaplavovala špinavá, kalná voda.
Proto elektrárna byla v chodu až do
posledního dne, kdy Němci vyklidili
obec Ratíškovice dne 18. dubna 1945,
kdy byla osvobozena Sovětskou ar−
mádou. (Jen na krátkou dobu byl
zastaven elektrický proud a po
krátké opravě v důsledku frontových
bojů ještě ten den zářila světla v do−
mácnostech nyní šťastných občanů.)
Destrukční skupina německé ar−
mády, ze které měl i Ing. F. Loker
strach, nepřišla a on sám také nedal
příkaz k „R“ nebo „L“. Proto ratíš−
kovští i jiní horníci z okolí se k to−
muto Němci nasazenému správci
rakouské národnosti nechovali zvlášť
nepřátelsky už i proto, že ukryté
vagóny zůstaly na dole neporušeny
a těžba uhlí byla brzy opět zahá−
jena.
Kritický den nastal již 11. dubna
1945 v pozdních odpoledních hodi−
nách, kdy sovětské letadlo bedlivě
pozorovalo ustupující Němce ve ves−
nici a tyto odstřelovalo ze svých pa−
lubních zbraní a malými bombami.
Tehdy někteří zdejší občané svou
zvědavostí velmi na to doplatili. Ně−
kolik jich bylo lehce i těžce zraněno
a jedna žena na místě zemřela.
Od 12. dubna 1945 odbojoví pra−
covníci z místní odbojové skupiny –
úderné skupinky Moravská Rovnost
− mají hodně práce. Zjišťují sílu
zbraní, palebné postavení těžkých
zbraní a rozmístění německého voj−
ska v obci.
Na příští den 13. dubna už ně−
kolikráte porušili německé polní
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telefonní vedení táhnoucí se od se−
verovýchodu přes obecní úřad smě−
rem k frontě – nádraží Rohatec. Toto
se opakuje i v dalších dnech.
Dne 16. dubna přední hlídky Rudé
armády vnikly už do okrajových
domů v jižní části lesa Doubrava, kde
nastaly urputné boje muž proti muži.
Němci se všemožně brání. V tomto
bojovém úseku se střídají několi−
kráte majitelé. V prostoru u okresní
silnice Kyjov – Hodonín, na jihu obce,
vzniklo několik požárů, mezi nimi
také hořel stoh slámy v zahradě
domu Jana Zemánka, č.p. 515. Zde
se Němcům podařilo zajmout dva
rudoarmějce, které svázali drátem
a zaživa je hodili do hořícího stohu
slámy. Po skončených bojích bylo pak
úderkou skupiny Moravská Rovnost
zjištěno, že pozůstatky po shořelých
náleží zajatým rudoarmějcům.
V noci z 16. na 17. dubna se opět
přední hlídky Rudé armády dostaly
dosti hluboko do okrajových domů,
kde v ulici mezi mlýnem vedoucí
k cihelně a k hřišti se rozpoutaly ur−
putné boje − zase muž proti muži. Zde
v boji o tuto ulici položil před domy
č.p. 463 a 535 svůj mladý život za
osvobození naší vesnice Ratíškovice
komsomolec, organizátor, seržant
Slonov.
Tohoto dne už boje neustávají.
Jen malá polední snad přestávka
zavdala příčinu k tomu, aby člen
úderky odbojové skupiny Osvald Ma−
tuška předal zprávu o síle a počtu
zbraní Němců v obci asi 300 m vzdá−
lené Sovětské armádě na okraji lesa
u cihelny. Vylezl si na půdu svého
bytu, který byl na jižním okraji ves−
nice, z jehož půdy bylo velmi dobře
vidět na kraj lesa. Svlékl si bílou
košili, upevnil ji na hůlku a pomocí
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Morseových značek signalizoval
vojákům Rudé armády. Toto počí−
nání zahlédl ukrytý Němec u plotu
hřiště, ihned učinil poplach, Osvalda
Matušku zajali a odvedli ho na ně−
mecké velitelství v Obecním domě.
Zatím od Rohatce se rozpoutaly
velké boje na obou stranách, které
využil k sabotážnímu činu druhý
člen úderky odbojové skupiny Matěj
Přibil tím, že přestřihl hlavní ně−
mecké polní telefonní vedení, ve−
doucí přímo k frontě, a tím veškeré
spojení a udílené rozkazy na frontu
byly přerušeny. Německá motorizo−
vaná spojka přijíždějící od fronty
hlásí prolomení fronty velitelství
na obecním domě, kde vyslýchající
německý důstojník zajatého člena
úderky Osvalda Matušku ve zmatku
nezajistil a tento využiv toho jim
uprchl.
Rovněž úderka odbojové sku−
pinky s velitelem Martinem Frol−
cem v severní a severozápadní části
obce ruší ústupovou nebo obrannou
činnost Němců, na západní a jiho−
západní části obce úderky Antonína
Foltýna, která po zjištění situace
v této části se ukryla do dolu Vlasta,
zjistila, že na povrchu dolu v budo−
vách jsou umístěni Němci, odkud řídí
palbu směrem k lesu na Odměrách
na sovětské vojáky. Větrnou šach−
ticí, která byla v lese Odměry, pře−
vádí dne 17. dubna dva sovětské
důstojníky do podzemí, kde tito ob−
lečení v civilu si zjistili celkovou
situaci o obraně Němců. Po zjiš−
tění situace vyfárali ke svým jed−
notkám, kde připravili už poslední
úder.
V pozdních večerních a nočních
hodinách tohoto dne nastává jakýsi
zvláštní klid. Jen tu a tam v dálce

je slyšet „zaštěkání“ kulometu.
Občané ukrytí ve vesnici slyší ve
svých krytech dupot. Už téměř
po deset dní a nocí trvající fronty
z únavy, zemdlení i z hladu nevní−
mají nic. Na dolech ukrytí trpí vel−
kým hladem. Není co jíst, neboť už
dva dny pro boje nebyli tátové rodin
a ostatní občané ukrytí zde v dolech
ve vesnici, alespoň pro brambory,
mléko a ostatní potraviny. Pro sil−
nou palbu namířenou na doly, které
byly rovněž obsazeny Němci, nemo−
hli opustit svůj úkryt. Deset dní
a nocí, někteří zde ukrytí občané
neviděli denní světlo, nedýchali
čistý vzduch. Nervozita, nespavost
a dlouhé čekání je činní nevrlými.
Kdo z občanů měl ještě někde kou−
sek suché kůrky chleba, dávají je pla−
čícím dětem. Ve vesnici nebyl už do−
bytek na dny krmený. I slámu jako
podestýlku sežral pod sebou. Umí−
rají i další občané po těžkém zra−
nění, a to Jan Kordula (*1896)
a Františka Kotásková (*1881).
Tam dole v úkrytu v chodbě či
štole na Dole Teodor se v těchto nej−
více kritických chvílích rodí děti.
Spatřují světlo, nikoliv denní, ale
čmoutnající havířskou karbitku,
lampu místního dolu přidělenou ně−
kterému havíři. Naštěstí se rodí
zdravé a čilé. Jen jejich matky již
slabostí umdlévají. A tak nový život
nastává zde v podzemním úkrytu.
Na Dole Theodor – Teodor, kde me−
zitím nahoře, někde při boji o naše
obydlí umírají sovětští chlapci, vzdá−
lení od svých domovů a svých matek
tisíce kilometrů, jen aby nám všem
přinesli tak dlouho očekávanou svo−
bodu. Na úsvitu osvobození naší ves−
nice Rudou armádou se v úkrytu
Theodor narodily tyto děti:
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Klimešová Anna – Toedora, č.p. 187
Svorová Marie – Teodora, č.p. 338
Michenková Marie – Teodora, č.p. 289
Vyskočilová Marie – Teodora, č.p. 558
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A jako první vlaštovky z jara brzy
po půlnoci dne 18. dubna 1945 budí
naše ukryté občany na Dole Vlasta
sovětští mladí chlapci, přinášející jim
radost a svobodu, radost a svobodu
všem občanům naší vlasti. Z daleké
bratrské země, nám velmi blízké −
ze Sovětského svazu.
Kolik to bylo radostí, se nedá
zde ani popsat. Objímají své osvo−
boditele, objímají se všichni navzá−
jem. A s velkou radostí a touhou
po svých domovech se vracejí do
svých příbytků, kde s novou svobo−
dou je vítají jejich zahrady a vůně
rozkvetlých ovocných stromů...
A jak to bylo ve vesnici v na−
ší obci Ratíškovicích? Píše se den
18. dubna 1945 – středa. Ihned po
půlnoci a v časných hodinách už ví−
tali někteří naši občané, kteří v kry−
tech sledovali tyto boje, první rudo−
armějce. Občané ve vsi ještě za tmy
jeden druhému zvěstují od krytu
ke krytu: „Rusové jsou tu!“

Jaká radost zachvátila nás
všechny zde v obci nelze ani pově−
dět. Všichni, kdo jen mohl, vylézali
ze svých úkrytů na ulici a vítali so−
větské chlapce, snášeli jim všechno,
co kdo ještě měl. Po Němcích ani pa−
mátky. Na to, brzy ještě za svítání,
přijely autokolony Rudé armády
a spojenecká rumunská armáda za−
plavila − tak možno říci − vesnici.
To dlouho očekávané osvobození
konečně přišlo. S radostí se každý
podřídil jejich rozkazům a poskytnul
jim vše, co potřebovali. Na obecním
domě zase byla vztyčena poprvé po
šesti letech Československá vlajka
a vpravo vedle ní poprvé v historii
sovětská vlajka.
Mnohým občanům však zasáhla
do této radosti brzy i bolest. Nej−
větší bolest byla u těch občanů a pří−
buzných, kteří se už neshledali se
svými nejbližšími, kteří byli v dů−
sledku frontových událostí zabiti,
a někteří bez jejich přítomnosti i po−
chováni. Po těchto frontových udá−
lostech bylo v obci přes 300 domů
velmi poškozeno a ještě více byto−
vého zařízení. Pokud nebyli někteří
zemřelí občané pochováni při fron−

tových událostech, stalo se tak ještě
dnešního dne.
První revoluční národní výbor
v Ratíškovicích byl ustaven. Ihned
v ranních a dopoledních hodinách to−
hoto dne − 18. dubna 1945 − naši od−
bojoví pracovníci místní odbojové
skupiny Moravská Rovnost v Ratíš−
kovicích vešli ve styk s velitelem
Rudé armády, kterému srdečně po−
děkovali jménem všech občanů za
osvobození obce od fašistů, kde mu
také přislíbili další veškerou pomoc
při zdolávání německých vetřelců až
do úplného vítězství.
Při této slavnostní příležitosti
byl v 11:00 hod. dopoledne předán
mjr. Celovanovi a npor. Repkinovi
seznam příslušníků navrženého prv−
ního národního výboru v Ratíško−
vicích, který byl už vypracován ve
druhé polovici března 1945 a nyní byl
ještě doplněn dalšími občany z naší
obce.
(Zpracováno na základě strojo−
pisu, str. 150 −155, který byl nalezen
„zapomenutý“ v archivu základní
školy před 10 lety. Autor neznámý.)
Připravil Josef Hanák

Už sa fašaňk krátí,
už sa nenavrátí...

J

eden ze sloganů, který doprová−
zí po několik let, nebo i desetile−
tí, každý fašaňk na již historic−
kých plakátech. Tak, jako každý rok,
jsme se sešli a opět zvažovali těžký
úkol, jestli to už nebude opravdu ten
poslední fašaňk, který pořádáme.
Po shrnutí všech pro a proti nám po−
mohla v rozhodování paní starostka,
která nás přesvědčila pro uskuteč−
nění, a to jak ty váhavé, tak i ty
zcela rozhodnuté pro to, aby se fa−
šaňk už neuskutečňoval z hlediska
profinancování, kdy v současné době,
bez dobrého sponzoringu a financo−
vání podobné akce, jako ples nebo zá−
bava, jsou na pořádání a organizaci
velmi náročná. Kdo něco podobného
pořádal, dobře ví, o čem je řeč. Záro−
veň se ozvali i předběžně zamluvení
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muzikanti z minulého roku, kterým
bylo třeba potvrdit předběžnou
smlouvu a účast. Mimochodem, mu−
zikanti dechové hudby Skoroňáci se
na náš fašaňk už moc těšili.
A tak jsme se vrhli za psychické
a agitační podpory do díla. Oběhnout
všechny známé a neznámé a požá−
dat o sponzorství či příspěvek do
tomboly nebo jinou podporu. Nejdů−
ležitější ale bylo zajistit hlavní ak−
téry a aktérky tradičních fašaňko−
vých zvyků, jako tzv. skákání na
konopě a pochovávání base, čímž
se snažíme zachovávat lidové zvyky
a tradice. Samozřejmě to není vůbec
jednoduché, protože se to dařilo do
posledních fašaňků jen díky nadšení
a pochopení především našich vitál−
ních důchodkyň, které to všechno

dobře zvládaly i přes přibývající
roky a nemoci. Ať už to byly pů−
vodně členky sboru Příkopky, tak ná−
sledující Robky ze Séčky a další ne−
vyjmenované příznivkyně, které
měly pro tuto věc pochopení. A bez
těchto obětavých lidí by se to ne−
obešlo a ples by se nemohl usku−
tečnit.
V letošním roce nám ples vyšel
opět na neprávem opomíjený (a ne−
správně přisuzovaný americkým
zvykům) svátek Sv. Valentýna. Mi−
mochodem, tento svátek je slaven již
od 14. století. Naši starší předci, kte−
rých už mezi námi moc není, si jej
dobře pamatují. Bohužel s nástupem
totalitních režimů v minulém sto−
letí, byl jako mnoho jiných z kalen−
dářů a vzpomínek vymazán. Proto
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Tanec

se tato krásná vzpomínka odrazila
i připomínkou živé růže, kterou do−
stala každá dívka a žena z rukou
Ing. Josefa Uhlíka nebo Ing. Anto−
nína Tesaříka a vyplnila jednu z pře−
stávek dobře vyhrávajících muzi−
kantů.
A hlavním hřebem celého fa−
šaňku bylo skákání na konopě
a pochovávání base, do kterého se
zapojila i paní starostka Anna Hu−
báčková, aby svým osobním příkla−
dem tyto zvyky podpořila – a poda−
řilo se jí to. Ale i skupina mladších
nadšenců se do těchto vzpomínko−
vých tradic zapojila, a jak se dílo
podařilo, je i patrné z fotodokumen−
tace. V pozdních nočních, respek−
tive brzkých ranních hodinách, kdy
muzikanti dohráli, jsme se odebírali
domů s pocitem, že to snad mělo být
tak, jak to proběhlo a že, pokud se to
někomu nelíbilo, tak to promine.
Jisté je to, že na závěr před odcho−
dem si někteří i zazpívali a pro jis−
tou šli popřát i písničkou na dobrou
noc k panu poslanci Uhlíkovi před
jeho dům. Ten je přivítal našim kra−
jovým zlatem a rozloučili se s přá−

ním pěkného dalšího dne a snad na
dalším fašaňku.
Závěrem patří ještě jednou velké
díky našim příznivcům a podpůr−
cům těchto tradic, sponzorům, všem,
kteří nebyli vyjmenováni a pomohli
nám i třeba jen účastí na tomto
plese a nebyli lhostejní, že třeba

Zumba
víkend

B

lížící se termín vystoupení
a účasti na první soutěži svedl
dohromady členky taneční sku−

piny Sweeties k dvoudenní inten−
zivní přípravě, které se zúčastnilo
všech 11 dívek a jejich trenérka.

„hraje jen dechovka a zpívajú a skáčú
tam staré babky“. Za to ještě jednou
velké díky a připomenout ples si mů−
žete pohledem na:
http://jisu68.rajce.idnes.cz/
Fasank_Ratiskovice_14.2.2015/
Za pořadatele MO KDU−ČSL
Jiří Šupálek st.

Soustředění se konalo 27.−28. 3.
v prostorách Základní školy v Ratíš−
kovicích a jeho hlavní náplní bylo
dokončení naší finální sestavy, ten−
tokrát s názvem Zumbera. Mezi tan−
cem nabytým programem se však
našlo i místo pro hry, hlavně tedy
tradičně městečko Palermo a celo−
večerní velmi aktivní hru, která však
holkám zasloužený fyzický odpoči−
nek nedopřála.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že by fy−
zická náročnost předchozího dne
mohla děvčata udolat,
spontánní probuzení
celého týmu v sobotu
v 7.00 hodin ráno zna−
čilo elán a chuť taneč−
nic do dalších příprav
sestavy, čímž soustře−
dění splnilo svůj účel
a sestavu jsme zdárně
dokončily. I přes vy−
čerpávající tréninkové
bloky si celý tým spo−
lečně strávený čas užil,
ať již samotným pře−
nocováním v ateliéru
školy, či celovečerní
hrou.
Gabriela Koudelová
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Modeláři

Činnost a úspěchy
leteckých modelářů
v roce 2013 a 2014

R

atíškovický letecko−modelářský
kroužek má v současné době
6 členů ve věkovém rozmezí
od 7 do 57 let. Jsou jimi Pavel a Zby−
šek Němcovi, Zdeněk a Kristýnka
Zemanovi a Marián a Marek Chvá−
talovi. Náš kroužek je součástí
většího uskupení, kterým je letecko−
modelářský klub LMK Zlín vedený
Bronislavem Gablasem z Traplic.
Naší hlavní náplní je stavba letec−
kých modelů kategorie A3, F1H, F1A
a CO2 a soutěžení s nimi. Jedná se
o volně létající modely, jež jsou vy−
pouštěny za pomoci vlečné šňůry
délky 25 metrů pro kategorii A3
a 50 metrů pro kategorie F1H a F1A.
Modely CO2, jak už napovídá ná−
zev, pohání motorek na oxid uhli−
čitý. Všechny zmíněné kategorie
mají stanovenu minimální hmotnost
modelu, maximální plochu křídel
a vodorovných ocasních ploch, pří−
padně jiná omezení, a samozřejmě
čas letu, na který musí modely do−
sáhnout ve stanoveném počtu závod−
ních pokusů. Pro představu model
kategorie A3 má rozpětí křídel
přibližně 100 cm, F1H 130−160 cm
a u modelů kategorie F1A je rozpětí
210−260 cm.
Kromě stavění modelů a samot−
ného závodění náš kroužek každý
rok pořádá také 8−10 soutěží v již
zmíněných kategoriích. Mezi naše
největší počiny v této oblasti patří
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organizace největší
ligy volných modelů
v České republice pří−
značně nazvané „Slo−
vácký pohár“, kterou
Vyhlášení kategorie A3
naši modeláři založili
již před 18 lety spo−
lečně s letecko−modelářskými kluby i výsledky Zbyška Němce, který
z Břeclavi a Louky. Původní liga se v této kategorii vybojoval titul mis−
během let rozrostla až do aktuální tra republiky v seniorech v roce 2013
podoby, kdy pro letošní rok čítá a v loňském roce navázal na tento
22 soutěží kategorie A3 a po 6 sou− úspěch pěkným 2. místem. Zbyškovi
těžích kategorií F1H a CO2, jejichž se vloni dařilo také v kategorii F1H,
pořádání se zhostilo 5 letecko−mo− kdy parádním výkonem dosáhl na
delářských klubů z jihu Moravy. další stříbrnou medaili z mistrov−
Všechny soutěže Slováckého poháru ství republiky a potvrdil tak dobrou
se konají převážně v podzimních formu.
a zimních měsících na strážnických
Kvalitní práci našich modelářů
loukách pod patronátem Zbyška podtrhují i umístění v republikovém
a Pavla Němcových, kteří tuto ligu hodnocení v jednotlivých kategoriích,
koordinují a starají se o hladký chod které se nazývá „Žebříček výkonů“
jednotlivých soutěží. Kromě pořada− a sdružuje výsledky ze všech sou−
telských úspěchů spjatých se Slovác− těží v daném roce. V tomto žebříčku
kým pohárem je Pavel Němec i dvoj− se pravidelně umísťují naši mode−
násobným vítězem této prestižní láři na předních příčkách. Například
soutěže v předešlých ročnících 2013 Pavel Němec se v roce 2013 v kate−
a 2014.
gorii A3 umístil na 1. místě. Ostatní
Naši modeláři se kromě soutěží modeláři také nezklamali a podpo−
Slováckého poháru účastní také řili Pavlův výkon dobrými umístě−
soutěží pořádaných dalšími letecko− ními, Zbyšek skončil dvakrát na
modelářskými kluby po celé České 4. místě v kategoriích A3 a F1H,
republice s cílem dosáhnout co Zdeněk 7. v A3 a 9. v F1H a Ma−
možná nejlepších výsledků, které rián 9. v A3. V loňském roce stojí
pak slouží k nominaci na mistrov− za zmínku dvakrát 3. místo Zbyška
ství republiky. A jsou to právě re− v kategoriích A3 a CO2, dvakrát pátý
publiková mistrovství, na kterých byl Pavel v A3 a CO2, 8. se umístili
se našemu kroužku Zdeněk a Marek v A3.
v předešlých letech
I v letošním roce se se vším naším
dařilo. V roce 2014 pa− nadšením věnujeme tomuto krás−
třil k našim největším nému sportu s úsilím dosáhnout
úspěchům zisk titulu dobrých výsledků a vzorně repre−
mistra ČR v kategorii zentovat naši obec. Nepříznivé pří−
A3 na mistrovství rodní podmínky (především silný
republiky žáků kona− vítr, který nám neumožňuje sou−
ném v jihočeském těžit) nám zatím v tomto roce naše
Táboře, který vybojo− úsilí maří, ale pevně věříme, že se
val náš žáček Marek s tímto handicapem vyrovnáme co
Chvátal.
nejlépe a budeme se Vám moci
V kategorii A3 pat− i v příštím roce pochválit s dalšími
ří naši modeláři dlou− úspěchy.
Modeláři ze Zlína
hodobě k republikové
Letecko−modelářský kroužek
Ratíškovice
špičce, což potvrzují
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Příběh

Drak a Šmak

Motto: Hrůza a strach z očí plyne,
je to monstrum samotář.
I když stvoření to jiné,
ze srdce jde velká zář.

P

ovím Vám o jedné zemi, na kte−
rou se váže mnoho různých le−
gend. Jedna legenda například
praví o neznámém stvoření jménem
Šmak, které žilo v zemi osamělé, té−
měř bez jakéhokoliv života kolem
sebe, bez přátel, zkrátka žilo jen samo
se sebou − samo hrálo karty, samo
hrálo šachy nebo piškvorky, házelo
háček s borůvkami do vody, ve které
ani ryby nežily. Já bych si nic tako−
vého nedokázala představit − být osa−
mělá, být bez přátel, být téměř bez
života.
Mnoho lidí lákalo se do té země
podívat, ale kdokoliv se odvážil tam
jít, už se nikdy nevrátil zpátky. Lidé
si mezi sebou povídali o hrozném stvo−
ření, které žere lidi a pevně hlídá své
obydlí. Ale nikdo doopravdy nevěděl,
jak to je, jelikož poslední dobou se
jen málokdo odvážil vydat na cestu
ke Šmakově zemi.
Na světě se však najdou odváž−
livci, kteří pevně věří, že se svou ces−
tou budou mít úspěch. Třeba jeden
zcela obyčejný chlapec jménem Drak.
Od ostatních se ničím nelišil, od−
vahy a síly měl dosti, ale kromě toho
taky pořádnou hrst zvědavosti.
Drakovi to nedalo spát, musel se
přece o Šmakovi dozvědět něco víc!
On musel. Jednoho dne večer, když
jeho rodiče usnuli, se Drak rozhodl,
že navštíví Šmakovu zem. Vzal si
s sebou pár buchet, z potoka vedle
malé vesničky nabral do nádoby
vodu, aby měl po cestě co pít, a vy−
dal se na cestu.
Šel čtyři dny a čtyři noci, vykra−
čoval přes temné lesy, přebrodil pár
řek, a čím byl dál od domova, tím byl
zvědavější a nadšenější. Přemáhala
ho spíše zvědavost než strach. Při−
šel na místo, které bylo velmi po−
divné − všude kolem bylo trní a polá−
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mané větvě stromů. Před ním byla
trnitá brána. Drak stál kousek od ní.
Udělám pár kroků, začínal se bát.
Zvědavost však byla silnější. Vstou−
pil do brány. Vypadalo to, jakoby za
ní nic nebylo, ale Drak na první do−
jem nedal. Začal se rozhlížet kolem
sebe. Uslyšel nějaké šustění, otočil
se a brána z trní se rozpadla. Pouze
pozdvihl ramena, a v duchu si řekl:
„No, co nadělám, stejně tam jen pře−
kážela.“ Ale když se otočil zpátky,
nestačil se divit svým očím. Na
místě, na kterém ještě před malou
chvílí nebylo naprosto nic, stál ob−
rovský hrad porostlý trním.
Drakův pohled směřoval na brá−
nu, která se z ničeho nic otevřela.
Zvědavost mu nedala a vstoupil do
brány. Rozhlížel se kolem, a v tom
se odněkud ozval hluboký hlas: „Co
tu chceš!“ Drak polkl, nevěděl, jestli
má utíkat nebo odpovědět. Sebral
poslední odvahu, a odpověděl: „Při−
šel jsem tě navštívit, nevypadá to tu
zrovna jako by tu někdo byl.“ „Není.
Jen já...“ odpověděl neznámý hlas.
„Kdo jsi?“ zeptal se Drak, zvěda−
vostí bez sebe, i když měl strach, ale
na ten teď moc nemyslel.
Z černoty se vynořilo stvoření,
které by Drak nejméně čekal. Byl to,
byl to drak − drak Šmak. Měl zářivé
žluto−oranžové oči, velké zuby a drá−
py. Křídla měl složená podél těla. Ne−
vypadal roztomile, ani hezky, ale
nevypadal ani nijak krvelačně. „Ty
jsi...“ chlapec nedořekl a drak mu
skočil do řeči: „Máš s tím nějaký pro−
blém?“ Šmak se zatvářil naštvaně
a Drak odsekl: „Ne!“ a zeptal: „Proč
si tu vlastně tak sám?“ Šmak vypa−
dal trochu smutně a povídá: „Před
dávnými lety tu byli lidé. Byl tu král,
byli tu poddaní, byl jsem tu i já.
Nevím, proč to vlastně chtěli udělat,
ale chtěli se mne zbavit. Nechápal
jsem to. Naštval jsem se a donutilo
mě to vychrlit oheň. Nechtěl jsem,
aby se to stalo, ale nedali si říct.
Proč? Protože jsou lidé necitelní.
Odletěl jsem odtud pryč. Někam, kde

mě budou mít rádi takového, jaký
jsem. Ale nikde jsem štěstí nenašel.
Kde by drak asi mohl, že? Nikde.
Vrátil jsem se, že se všem omluvím,
ale nikdo tu už nebyl. Zbyl tu jen
prach a hrad. Po čase to tady za−
rostlo trním a já jsem tu zůstal sám.
Od té doby si lidé myslí, že jsem zlý,
že jsem necitelná bestie, která zabíjí
lidi. Už jsem se nikdy nevydal jinam.
Navždy jsem tu zůstal sám.“
Šmak byl smutný, teď to totiž už
šlo poznat. Drak mu položil dlaň na
tvář: „Tak pojď se mnou!“ Šmak ale
odstrčil hlavu a odvětil: „Nikam ne−
jdu.“ Drak nechtěl Šmakovi ublížit,
ale někdy prostě člověk musí říct,
co musí: „Chceš tu žít dál sám
a chceš, aby z tebe lidi měli stále
hrůzu v očích?“ Šmak se zamračil
a zvedl se. Teprve teď si Drak uvě−
domil, jak je Šmak obrovský. Má mi−
lionkrát větší sílu než chlapec, ale
za každou cenu mu chtěl pomoct.
„Řekl jsem, že nikam nejdu, ne−
rozhoduj o mé budoucnosti ty malý
lidský ubožáku!!“ Šmak se rozzuřil,
Drak to ale nevzdal: „Chci ti pomoct!
Proč se uzavíráš sám do sebe? Aby
tě každý nenáviděl? Možná, že jsi to,
co jsi, ale to neznamená, že nemůžeš
žít! Vzchop se! Vždyť máš veškerou
moc ty a ne ti lidé, co si o tobě myslí,
že jsi monstrum!! Vždyť ty nejsi
ničím špatný!“ Šmak se zamyslel,
v klidu si lehl a potichu povídá: „Na−
skoč, příteli, máme před sebou dlou−
hou cestu!“ Chlapec se usmál a vy−
skočil Šmakovi na záda.
Když přilétli do vesnice, kde Drak
bydlel, všechen lid se zděsil. Ale po
dlouhém vysvětlování si lidé něco
začali šuškat. Šmak měl v očích slzy.
Je monstrum, ale co když ho přijmou
mezi sebe? Co když si najde domov?
Co když zapadne? Myslel si, že jeho
myšlenky jsou tak naivní, že nemá
cenu je dál řešit. Ale mýlil se. Lidé
pochopili, že Šmak je možná jiný, že
není zrovna nejhezčí, ale má dobré
srdce.
Šmak byl Drakovi vděčný. Po−
mohl mu totiž najít pravý domov
a najít sebe samého. Stali se z nich
nejlepší přátelé. Teď už nebyl Šmak
osamělý − měl s kým chytat ryby,
hrát piškvorky nebo karty. Byl rád,
že má dobrého přítele.
Přátelství je to nejdůležitější.
Drak zachránil Šmakovi budoucnost,
zachránil mu život. Bylo to úžasné.
Kateřina Jurová, 5. A
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Ekologie

Kam s nefunkční
zářivkou?

Ř

ada z nás musela v poslední
době doma řešit, co s úspornou
zářivkou, která po letech pře−
stala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky totiž ne−
patří do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, kla−
sická wolframová žárovka se prostě
vyhodila do popelnice na komunální
odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od loňského roku se ale klasické
wolframové žárovky přestaly v Ev−
ropské unii prodávat, a tak po−
stupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky.
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Má to ale jeden háček: pokud ta−
ková „úsporka“ dosvítí, nesmí skon−
čit v běžném koši a nepatří ani do
tříděného skla. Důvodem je jedo−
vatá rtuť, kterou zářivky (trubicové
i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či
neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lid−
ské zdraví a životní prostředí. Nej−
jednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu
té nové.
Další možnost, jak správně nalo−
žit s nefunkční zářivkou, je odevzdat
ji ve sběrném dvořev Ratíškovicích.
Obsluha sběrného dvora od Vás
úsporku zdarma převezme a uloží ji
do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro

naši obec zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Díky EKO−
LAMPu ušetříme z obecního roz−
počtu část prostředků, které bychom
jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správ−
nou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že spo−
lečně přispíváme k ochraně život−
ního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkč−
ními světelnými zdroji a dalších ak−
tivitách společnosti EKOLAMP do−
čtete na www.ekolamp.cz.
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Objektivem

Fotovzpomínky

z knihovny

Knihovnička pro nejmenší

Spisovatelka Iva Bittnerová

Návštěva dětí z 1.B

Jedeme společně
MŠ Sluníčko v knihovně

na kole do konírny
na zámku!
Mikroregion Nový Dvůr srdečně zve
na otevření nové sezóny v konírně
na zámku v Miloticích
Vzpomínky na silvestrovské pochody
2009 − 2014
Zabijačkové speciality

Odjezd v neděli 12. 4. 2015 ve 14 hodin
od obecního úřadu
Sportovní kostýmy ze Silvestra 2011
v Ratíškovicích a ratiškovické trička vítány

Elektrotechnický kroužek ZŠ pod vedením Miroslava Janíka
Na mezinárodním veletrhu Ampér 2015 v Brně.
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