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Akademie pro Afriku

e čtvrtek 11. června 2015 jsme
již po šesté uspořádali v naší zá−
kladní škole akci Barevný týden
a Akademii pro Afriku v rámci pro−
jektu Škola škole jako partneři ob−
čanského sdružení Bez mámy, aby−
chom pomohli naší partnerské škole
v Kise v Tanzánii. Děti vytvářely
a prodávaly vlastní výrobky, přichys−
taly si vystoupení, pekly cukroví
a vařily čaj a kávu v Kavárničce Af−
rika, to vše za pomoci a podpory uči−
telů a vedoucích kroužků.

Chceme srdečně poděkovat všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podí−
leli na organizaci a průběhu této
úspěšné akce, mimo jiné učitelům,
žákům ZŠ, dětem MŠ, zvukaři Lu−
káši Durínovi, divákům a také obec−
nímu úřadu za technickou podporu.
Bez vás by se tato charitativní akce
nemohla uskutečnit.
Během celého barevného týdne
a Akademie se vybralo 14 710 Kč!
ště jednou všem ze srdce děkujeme!!!
☺
(Fotografie i na straně 37)

Mgr. Jana Lovečková & Mgr. Jana Melichárková, manažerky projektu
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 14 ze dne 16. 3. 2015
Rada obce:
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele stavby
„Aktivní centrum Obce Ratíško−
vice“ a jmenovala komisi pro hod−
nocení nabídek,
na základě podaných cenových na−
bídek rozhodla, že smlouvu na za−
jištění TDI a KBOZP na akci „Ak−
tivní centrum Obce Ratíškovice“
uzavře s Ing. Františkem Minaří−
kem, který podal nejnižší cenovou
nabídku,
schválila zadávací podmínky pro
výběr dodavatele stavby „Aktivní
centrum Obce Ratíškovice“,
souhlasí s přijetím dotace z MK
ČR ve výši 12 000 Kč na projekt
„Literární besedy pro všechny
generace, od pohádek k doku−
mentu“,
souhlasí s přijetím dotace z Na−
dace ČEZ ve výši 150 000 Kč pro
Osvětovou besedu Ratíškovice
na nákup „párty stanu“,
souhlasí s přijetím dotace ze SFŽP
na projekt „Návrh doprovodné ze−
leně komunikací v obci Ratíško−
vice ulice Vítězná“,
na základě předložených cenových
nabídek rozhodla, že nový lesní
hospodářský plán zpracuje firma
Lesprojekt Brno, a.s., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku,
souhlasí s podání žádosti o dotaci
ze SFŽP na projekt „Nádobový
sběr BRKO v Ratíškovicích,
projednala žádosti občanů o půjčku
na rekonstrukce bytového fondu,
vzala na vědomí výsledky inven−
tarizace majetku obce za rok 2014,
souhlasí se Směrnicí č. 1/2015 pro
vyřizování žádostí dle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném pří−
stupu k informacím, ve znění poz−
dějších předpisů, včetně ceníku,
deleguje starostku na sněm Svazu
měst a obcí ČR,
vzala na vědomí výpověď man−
dátní smlouvy Mgr. Machů ve věci
výkonu přestupkové agendy.
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Rada obce č. 15 ze dne 30. 3. 2015
Rada obce:
souhlasí s přijetím dotace ze SFŽP
na akci „Komenského sen – park
Ratíškovice“
souhlasí s přijetím dotace z MK
ČR pro obecní knihovnu na nákup
nového PC a aktualizaci programů,
rozhodla, že audit hospodaření obce
pro rok 2015 zpracuje Ing. Gita Štol−
fová,
schválila Směrnici č. 2/2015 Pra−
vidla pro přijímání a vyřizování pe−
tic a stížností,
schválila Směrnici č. 3/2015 k vy−
tvoření podmínek pro další upřes−
nění a dodržování vzájemných
práv a povinností mezi zaměstna−
vatelem a zaměstnancem,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
rozhodla o zpracování realizačního
projektu na akci „Optimalizace ener−
getického hospodářství areálu Ba−
ník Ratíškovice“, k podání cenových
nabídek budou osloveny tři firmy,
projednala obecně závaznou vy−
hlášku č. 1/2015 Požární řád, kte−
rá bude předložena ke schválení
zastupitelstvu obce.
Rada obce č. 16 ze dne 20. 4. 2015
Rada obce:
souhlasí s podpisem Smlouvy o bez−
úplatném převodu vlastnictví věcí
movitých mezi Obcí Ratíškovice
a Junákem, svazem skautů a skau−
tek ČR, jejímž předmětem jsou
herní prvky dětského hřiště Pod
junáckou vlajkou,
projednala aktualizaci nájemní
smlouvy s MO MRS Ratíškovice,
byla seznámena s výběrem doda−
vatele projektové dokumentace
kogenerační jednotky v areálu Ba−
ník, dodavatelem bude firma MIX
MAX – Energetika, s.r.o., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku,
souhlasí s odkupem pozemků v lo−
kalitě Padělky od správce kon−
kursní podstaty za cenu dle zna−
leckého posudku,

seznámila se s výsledky kontroly
HZS JMK Hodonín,
schvaluje přijetí dotace z Minister−
stva kultury ČR ve výši 50 000 Kč
na 47. Mezinárodní festival decho−
vých hudeb v Ratíškovicích,
seznámila se s hospodářským vý−
sledkem Osvětové besedy Ratíško−
vice za rok 2014,
schvaluje zprávu o hospodaření ZŠ
a MŠ Ratíškovice za I. čtvrtletí 2015,
vzala na vědomí předání přestup−
kové agendy Městu Hodonín.
Rada obce č. 17 ze dne 28. 4. 2015
Rada obce:
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo – Návrh doprovodné zeleně
v ulici Vítězná, jehož obsahem je
posunutí termínu dokončení díla.
Rada obce č. 18 ze dne 4. 5. 2015
Rada obce:
projednala žádost obce Kelčany o za−
půjčení stanu,
projednala žádost společnosti Šrou−
bárna Kyjov o zapůjčení stanu,
souhlasí se zadávacími podmín−
kami pro výběr dodavatele na re−
konstrukci svítidel veřejného
osvětlení. Osloveny budou 4 firmy.
souhlasí s přijetím dotace ve výši
50 000 Kč od Nadace ČEZ na do−
vybavení obecní knihovny výstav−
ními panely,
souhlasí s přijetím dotace ve výši
30 000 Kč od JMK na projekt
Knihovnička v knihovně,
souhlasí s přijetím dotace ve výši
39 600 Kč od JMK na projekt EVVO,
souhlasí s přijetím dotace ve výši
450 000 Kč od JMK na rekon−
strukci elektroinstalace hasičské
zbrojnice,
vzala na vědomí zamítnutí žá−
dosti o leteckou aplikaci insekti−
cidu proti chroustu maďalovému
a pověřuje starostku k jednání
s AOPK ve věci náhrady škod,
bere na vědomí rozhodnutí KÚ
JMK o schválení veřejnoprávní
smlouvy o sociálně právní ochra−
ně dětí uzavřenou mezi Městem
Hodonín a Obcí Ratíškovice,
schvaluje výsledek hospodaření
Baník Ratíškovice, s.r.o. za rok
2014,
souhlasí s finančním příspěvkem
na konání akce Moravskoslezský
a Česko−slovenský pohár nevido−
mých a slabozrakých kuželkářů
v Ratíškovicích,
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se seznámila s novým ZÚR JMK.
V rámci připomínkování ZÚR Obec
Ratíškovice požaduje, aby do−
pravní uzel Pánov byl nejenom
územní rezervou, ale aby byl rea−
lizován jako mimoúrovňová křižo−
vatka, a dále podporuje žádost
města Hodonín o udělení výjimky
dle ČSN 73 6101 stavba „R55 Ro−
hatec – Břeclav“ křižovatky Ho−
donín – východ, Hodonín – sever.
Rada obce č. 19 ze dne 12. 5. 2015
Rada obce:
souhlasí s podpisem Dodatku č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z ROP NUTS 2 Jihovýchod na pro−
jekt Rozšíření MŠ Ratíškovice,
zabývala se agendou nájemních
bytů ve vlastnictví obce.
Rada obce č. 20 ze dne 18. 5. 2015
Rada obce:
seznámila se s nabídkou daru –
keramického uměleckého díla
paní Ludmily Kováříkové pro obec
Ratíškovice,
rozhodla o výměně nefunkčního
bojleru v CHDPS,
rozhodla o výběru firmy G – Mont,
s.r.o., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku na dodávku vrat ha−
sičské zbrojnice,
seznámila se s výsledky hospoda−
ření obce za I. čtvrtletí 2015,
rozhodla o dalším vybudování fun−
damentů pro urnové náhrobky
na obecním hřbitově,
projednala další postup výstavby
vodovodních přípojek v lokalitě
vinných sklepů Slavín,
rozhodla o vypracování zadáva−
cích podmínek pro výběrové řízení
na svoz komunálního odpadu, bio−
logicky rozložitelného odpadu a tří−
děného odpadu,
projednala možnost prezentace
obce v Moravském zemském mu−
zeu v Brně.
Rada obce č. 21 ze dne 27. 5. 2015
Rada obce:
se seznámila s výsledky hodno−
cení nabídek na dodavatele stavby
„Aktivní centrum obce Ratíškovice“
a rozhodla o přidělení veřejné
zakázky firmě POZIMOS a.s.,
Zlín, která podala nejnižší ceno−
vou nabídku 45 952 786 Kč bez
DPH.
Rada obce č. 22 ze dne 1. 6. 2015
Rada obce:
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projednala majetkoprávní záměry
prodeje, odkupu a pronájmu po−
zemků,
se seznámila s celoročním hospo−
dařením a závěrečným účtem obce
za rok 2014 a účetní uzávěrkou
Obce Ratíškovice za rok 2014 a do−
poručuje ji ke schválení zastupi−
telstvu obce,
se seznámila s účetní uzávěrkou
Mikroregionu Hodonínsko za rok
2014,
se seznámila a bere na vědomí
zprávu auditorky o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014,
projednala a bere na vědomí pro−
pad daňových příjmů obce,
souhlasí se zněním Zásad pro po−
skytování dotací z rozpočtu obce
pro rok 2016,
na základě předložených cenových
nabídek rozhodla, že rekonstrukci
veřejného osvětlení provede firma
Svatopluk Stokláska, která po−
dala nejnižší cenovou nabídku,
souhlasí s podpisem smlouvy o spo−
lupráci s Organizačně správním
institutem, o.p.s. o provedení spe−
cifikovaných činností v souvislosti
s centralizovaným zadáním veřejné

zakázky „Společný nákup silové
elektřiny a zemního plynu“ pro
rok 2016,
bere na vědomí informaci o počtu
dětí přihlášených do 1. třídy ZŠ
a MŠ ve školním roce 2015 – 2016,
projednala valorizaci nájemného
v bytovém domě Ulička 101 a sta−
novila změnu data platby nájem−
ného,
projednala průběh Změny územ−
ního plánu č. 1 obce Ratíškovice,
schválila licenční smlouvu na Fa−
mily Point,
stanovila termín kontroly obec−
ních lesů členy rady a zastupitel−
stva obce,
projednala průběh projekčních
prací kogenerační jednotky v are−
álu Baník Ratíškovice,
souhlasí s realizací stavby „Ratíš−
kovice – obnova NN, Rohatecká“,
souhlasí s podepsáním Smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z roz−
počtu obce na spolufinancování so−
ciálních služeb sociální prevence
a odborného sociálního poradenství
poskytovaných ve správním ob−
vodu s rozšířenou působností Ho−
donín.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 3. zasedání ZO
konaného dne 18. 12. 2014
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pro−
jekt „Instalace akustických pa−
nelů v hale tělocvičny ZŠ Ratíš−
kovice ve výši 200 000 Kč“.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Výpis z usnesení 4. zasedání ZO
konaného dne 16. února 2015,
v 17.00 hodin
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2015 v závazných ukazatelích:
Příjmy .................. 60 992 300 Kč
Financování příjmů 17 822 100 Kč
Příjmy celkem ..... 78 814 400 Kč
Výdaje .................. 76 814 400 Kč
Financování výdajů 2 000 000 Kč
Výdaje celkem ..... 78 814 400 Kč
Příděly do fondů:

− sociální fond ........... 150 000 Kč
− fond rezerv a rozvoje 140 000 Kč
ZO bere na vědomí plnění rozpoč−
tových příjmů a výdajů za rok
2014 bez připomínek.
ZO schvaluje návrh smlouvy o zří−
zení věcného břemene mezi Čes−
kou republikou – Státním pozem−
kovým úřadem a Obcí Ratíškovice
na stavbu „Ratíškovice, lokalita
vinných sklepů Slavín – vodovod“.
ZO souhlasí s uzavřením veřejno−
právní smlouvy mezi Obcí Ratíško−
vice a Městem Hodonín o výkonu
přenesené působnosti podle zá−
kona č. 200/1990 Sb. o přestup−
cích, ve znění pozdějších předpisů.
Za výkon předmětu smlouvy po−
skytne Obec Ratíškovice ze svého
rozpočtu Městu Hodonín příspě−
vek ve výši 3 000 Kč/1 přestupek,
nejméně však 3 000 Kč za polo−
letí kalendářního roku, na základě
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faktury. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31. 12. 2016.
ZO souhlasí s uzavřením veřejno−
právní smlouvy mezi Obcí Ratíš−
kovice a Městem Hodonín o vý−
konu přenesené působnosti podle
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně−
právní ochraně dětí, ve znění poz−
dějších předpisů. Za výkon před−
mětu smlouvy poskytne Obec Ra−
tíškovice ze svého rozpočtu Městu
Hodonín paušální poplatek ve výši
1 500 Kč/měsíc, který bude uhra−
zen ve dvou splátkách za každé po−
loletí předem. Smlouva bude uzav−
řena na dobu určitou do 31. 12. 2015.
ZO schvaluje návrh Smlouvy o po−
skytnutí finančního příspěvku ve
výši 10 000 Kč/1 připojovaná nemo−
vitost určená k podnikání, na po−
krytí části nákladů na vybudování
Vodovodu Vlasta.
ZO schvaluje návrh Smlouvy o po−
skytnutí finančního příspěvku ve
výši 10 000 Kč/1 připojovaná nemo−
vitost na pokrytí části nákladů
na vybudování Vodovodního řadu
„42−1“ v Ratíškovicích – vodovod
Slavín. V ceně příspěvku je navr−
tací pas, zemní zákopová soupra−
va a vodoměr. Vlastní vodovodní
přípojku si občané uhradí sami.
ZO schvaluje návrh smlouvy mezi
Obcí Ratíškovice a ZO ČSZ Ra−
tíškovice a uzavření smlouvy o po−
skytnutí finančního příspěvku
na vybudování vodovodního řádu
Slavín ve výši 150 000 Kč.
ZO souhlasí s návrhem Smlouvy
o zápůjčce mezi Obcí Ratíškovice
(zapůjčitel) a Baník Ratíškovice,
s.r.o. (vydlužitel). Předmětem
smlouvy je poskytnutí zápůjčky
z rozpočtu Obce Ratíškovice spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.
na financování výstavby kogene−
rační jednotky v areálu Baník Ra−
tíškovice v částce 8 000 000 Kč.
Zápůjčka je bezúročná a vydluži−
tel je povinen předmět plnění vrá−
tit do 31. 12. 2025 v pololetních
splátkách ve výši 400 000 Kč.
ZO schvaluje členský příspěvek
Obce Ratíškovice pro MAS Kyjov
Slovácko v pohybu ve výši 20 Kč/
/osoba/rok, tj. 82 000 Kč.
ZO bere na vědomí nově aktuali−
zovaný Plán činnosti obce při mi−
mořádné události bez připomínek.
ZO odročuje rozhodnutí o změně
územního plánu a zmocňuje sta−
rostku, aby zajistila účast před−
kladatele záměru společnost Ta−
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neco a.s. Krnov na jednání s ve−
řejností a toto jednání, aby se
uskutečnilo v termínu do 31. 3.
2015.
ZO schvaluje zahájení zadávacího
řízení na zhotovitele stavebních
prací na veřejnou zakázku „Ak−
tivní centrum Obce Ratíškovice“
v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v plat−
ném znění. Zakázka s předpoklá−
danou hodnotou 63 891 500,00 Kč
bez DPH, 77 308 900,00 Kč s DPH,
dle rozpočtu k projektu zpracova−
ného společností Ing. Vladimír Do−
beš, bude zadána v podlimitním
otevřeném řízení v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřej−
ných zakázkách.
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ
a MŠ Ratíškovice za rok 2014
a schvaluje přerozdělení zlepše−
ného hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Ratíškovice za rok 2014:
Fond odměn: .......... 60 000,00 Kč
Rezervní fond: .... 123 983,16 Kč.
ZO bere na vědomí informace
z jednání Kontrolního výboru
Obce Ratíškovice bez připomínek.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Výpis z usnesení 5. zasedání ZO
dne 16. března 2015
ZO změnu rozpočtu č. 1/2015:
Příjmy ....................... 305 400 Kč
Výdaje ......................... 25 000 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ −280 400 Kč
Celkové příjmy
po změně:......... 61 297 700 Kč
Celkové výdaje
po změně:......... 76 839 400 Kč
Financování: ........15 541 700 Kč
ZO v souladu s § 156 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakáz−
kách, ve znění pozdějších před−
pisů, schvaluje odůvodnění veřej−
né zakázky „Aktivní centrum
Obce Ratíškovice“.
ZO ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b),
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje za−
dání změny č. 1 Územního plánu
Ratíškovice v předloženém znění.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Výpis z usnesení 6. zasedání ZO
dne 20. dubna 2015
ZO změnu rozpočtu č. 2/2015 (viz
příloha č. 2).

Příjmy .................... 4 075 200 Kč
Výdaje .................... 2 637 900 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ −1 437 300 Kč
Celkové příjmy
po změně: ......... 65 372 900 Kč
Celkové výdaje
po změně: ......... 79 477 300 Kč
Financování: ........ 14 104 400 Kč
ZO souhlasí, aby audit obce za rok
2015 provedla privátní auditorka
Ing. Gita Štolfová.
ZO schvaluje půjčky 5 žadatelům
v celkové částce 322 000 Kč s úro−
kovou sazbou 4 %.
ZO schvaluje přijetí dotace reg.
IS SFZP 14175766 a podpis
Smlouvy č. 14175766 o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životní−
ho prostředí ČR v rámci Operač−
ního programu Životní prostředí
na projekt „Komenského sen –
park Ratíškovice“ ve výši celko−
vých výdajů 3 553 754,01 Kč (způ−
sobilé výdaje 3 441 584,89 Kč)
a souhlasí s výší přijaté dotace
2 581 188,66 Kč.
ZO schvaluje přijetí dotace reg.
IS SFZP 14174496 a s podpisem
Smlouvy č. 14174496 o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životní−
ho prostředí ČR v rámci Operač−
ního programu Životní prostředí
na projekt „Návrh doprovodné
zeleně komunikací v obci Ratíš−
kovice ulice Vítězná“ ve výši vý−
dajů 711 898 Kč s výší přijaté
dotace 498 225 Kč.
ZO schvaluje přijetí nadačního
příspěvku z Nadace ČEZ v gran−
tovém řízení Podpora regionů
v částce 150 000 Kč pro Osvěto−
vou besedu Ratíškovice.
ZO schvaluje poskytnutí finanč−
ního daru od firmy Mouder s.r.o.
ve výši 80 000 Kč, který bude po−
užit na podporu projektu „Roz−
šíření muzea ve vagonu“.
ZO schvaluje o bezúplatném pře−
vodu vlastnictví věcí movitých
mezi Obcí Ratíškovice a Juná−
kem, svazem skautů a skautek
ČR. Předmětem smlouvy jsou
herní prvky Hřiště pod junáckou
vlajkou v celkové pořizovací ceně
132 863 Kč.
ZO schvaluje starostku Ing. Bc. An−
nu Hubáčkovou členkou dozorčí
rady spol. Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
ZO bere na vědomí informace
z jednání Kontrolního výboru
Obce Ratíškovice bez připomí−
nek.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

ZO souhlasí s udělením čestného
občanství panu Josefu Vacenov−
skému a panu Františku Kordu−
lovi za významný podíl na rozvoji
obce v oblasti sportu.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce

Policie

Výjezdní zasedání ZO
Dne 12. 5. 2015 v 5.00 hod. vyjeli
od budovy obecního úřadu zastu−
pitelé na pozvání poslance Ing. Jo−

sefa Uhlíka na návštěvu Senátu
a Poslanecké sněmovny Parla−
mentu ČR. V Senátu PS ČR jsme
byli přijati u místopředsedy Se−
nátu pana Zdeňka Škromacha,
kde proběhlo krátké jednání
o možnostech reprezentace obce
v prostorách Senátu na podzim
2015. Následovala prohlídka bu−
dovy Senátu.
V 12:30 hod. jsme byli přijati
poslancem Ing. Josefem Uhlí−

Z deníku

obecní policie

Duben 2015
2. 4. Přijetí oznámení v 13:00 hod., že
v ulici Zlaté Písky se mají nacházet
podomní prodejci. Po přijetí hlídky
OP na místo byli podomní prodejci
poučeni o zákazu prodeje v obci
a následně z obce vykázáni.
5. 4. Přijetí oznámení v 9:15 hod. od
pana XY, že v noci kolem 1:00 hod.
se někdo pohyboval v jeho domě.
Pan XY hlídce uvedl, že se mu nic
neztratilo a že celá záležitost je na−
točena na kamerovém záznamu
jeho souseda. Hlídka OP vyrozu−
měla o celé věci PČR Dubňany.
Přijetí oznámení v 11:00 hod. o krá−
deži peněženky s větším obnosem
peněz panu XY, a to při návštěvě
místního baru kolem 1:30 hod.
Hlídka OP k případu přivolala
PČR Dubňany, která si celou zá−
ležitost převzala.
Přijetí oznámení v 11:15 hod. o od−
cizení jízdního kola před kostelem.
Hlídka OP provedla kontrolu dané
lokality s negativním výsledkem.
Hlídka OP si celou záležitost po−
nechala k dalšímu šetření.
Přijetí oznámení ve 22:40 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují po−
skytnout součinnost při řešení
přestupku proti občanském sou−
žití v ulici Řádky. Po přijetí
hlídky OP na místo spolu s PČR
Dubňany, byla celá záležitost
uklidněna a následně přestupek
proti občanskému soužití bude
předán do komise veřejného po−
řádku.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

9. 4. Přijetí oznámení v 13:55 hod.
od pana XY, že na hřišti u knihov−
ny se nachází mládež, která se
tam nevhodně chová. Po přijetí
hlídky OP na místo byla mládež
poučena o správném chování.
11. 4. Přijetí oznámení v 15:50 hod.
od paní XX, že její sousedka po−
strádá svého otce, kterého napo−
sled viděli v 11:30 hod. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo hlídce OP
sděleno, že už jej našli.
13. 4. Přijetí oznámení v 10:55 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují
poskytnout součinnost při krá−
deži 2000 Kč v ulici Řádky. Po pří−
jezdu na místo hlídka OP spolu−
pracovala s PČR Dubňany, která
si celou záležitost převzala.
15. 4. Přijetí oznámení v 18:54 hod.
od paní XX, že se jí z domu ztratily
peníze. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že se ztratilo
14 500 Kč z peněženek, které měla
uložené v šuplíku v ložnici. Hlídka
OP o celé záležitosti informovala
PČR Dubňany, která si po příjezdu
na místo celou záležitost převzala.
23. 4. Přijetí oznámení v 11:20 hod.,
že v lokalitě za Hliníčkem někdo vy−
vezl suť a jiný stavební materiál.
Po příjezdu hlídky OP na místo byla
celá věc zdokumentována, po dal−
ším šetření byl zjištěn majitel, kte−
rý hlídce OP uvedl, že doma pro−
vádí stavební úpravy a jakmile
úpravy dokončí, nechá suť odvézt.
27. 4. Přijetí oznámení ve 22:40 hod.
od pana XY, že na parkovišti před

kem v prostorách PS. Po obědě
v místní restauraci jsme absol−
vovali prohlídku PS a následně
se v prostorách poslaneckého
klubu KDU−ČSL uskutečnilo pra−
covní jednání rady obce za účasti
členů zastupitelstva a čestného
občana Ratíškovic pana Josefa
Vacenovského.
Irena Haramiová,
zapisovatelka zasedání ZO

hřbitovem někdo nakládá „obecní“
štěrk do auta. Po přijetí hlídky OP
na místo určení bylo hlídce OP
sděleno, že pachatel odjel bílým
autem směrem k obci Milotice.
Hlídka OP provedla kontrolu dané
lokality s negativním výsledkem.
28. 4. Přijetí oznámení ve 23:55 hod.
o narušení knihovny alarmem.
Po příjezdu hlídky OP na místo ur−
čení, bylo hlídkou OP zjištěno, že
ze dvora budovy knihovny je ote−
vřeno okno, proto si hlídka OP při−
volala k případu PČR Dubňany.
Nebylo zjištěno žádné násilné
vniknutí nebo odcizení majetku,
a proto následně objekt daly zpět
do stavu alarmu.
29. 4. Přijetí oznámení v 7:15 hod.
od pana XY, že neznámý pachatel
prokopnul dveře od vagonu, který
je součástí muzea. Hlídka OP po pří−
jezdu na místo určení celou zále−
žitost zdokumentovala, nafotila
a o celé záležitosti informovala
PČR Dubňany.
Květen 2015
3. 5. Přijetí oznámení ve 20:00 hod.
od pana XY, že od pátku 1. 5. 2015
se nevrátila domů nevlastní dcera.
Hlídka OP o celé záležitosti infor−
movala PČR Dubňany a následně
po domluvě s nimi provedla šet−
ření.
4. 5. V 1:30 hod. bylo hlídkou OP spat−
řeno projíždějící auto zn. Volks−
wagen Polo šedé barvy v ulici Po−
svátná, v němž seděli 2 muži.
Hlídka OP provedla v 1:45 hod.
kontrolu uvedeného auta v ul. Hor−
nická a přes okna zjistila, že se
v autě nacházejí podezřelé věci
a vyčkala v ulici Hornická, než se
podezřelá dvojice vrátí zpět do vo−
zidla a o celé záležitosti informo−
vala PČR Dubňany. Ve 2:05 hod.
se muži vrátili ke svému vozidlu,
nasedli a poté rychle vycouvali
a nekontrolovatelnou rychlostí se
Strana 5

Investice

Společenská rubrika

snažili hlídce OP ujet. Podezřelá
dvojice při úniku spáchala něko−
lik přestupků, proto hlídka OP vy−
rozuměla PČR Dubňany a Hodo−
nín o následnou pomoc při jejich
pronásledování. Poté podezřelé
auto spatřila hlídka OP, jak nabou−
ralo do reklamního panelu u „Čer−
ného mostu“ v Hodoníně a zahlédla,
jak řidič z auta utíká od nehody
pryč. Spolujezdec byl hlídkou OP
za použití donucovacích prostřed−
ků předán PČR Hodonín, která se
vzápětí dostavila na místo.

6. 5. Přijetí oznámení ve 4:25 hod.
od paní XX, že spatřila v ulici Vi−
nařská muže, jak obchází domy.
Po příjezdu hlídky OP na místo
provedla hlídka OP kontrolu dané
části obce, ale muže zde již nespat−
řila.
12. 5. Přijetí oznámení v 12:45 hod.,
že se u zdravotního střediska
pohybuje muž bez kalhot.
Po přijetí hlídky OP na místo a po
provedení kontroly místa, zde
hlídka OP žádného muže již ne−
zastihla.

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Kateřina Marková
Magdaléna Schüllerová
Jonáš Zlámal
Kryštof Koplík
Nina Kotásková
Mikuláš Frýdek
Šimon Holeček
Michaela Střížová

Chvátalová Julie .................................................. 85 let
Zemanová Marie .................................................. 80 let
Sochor Jiří ............................................................. 80 let
Šticová Františka ................................................ 85 let
Ivanová Anna ........................................................ 98 let
Michenková Anežka ............................................ 85 let
Bačík František .................................................... 85 let
Gajdíková Josefa ................................................. 91 let
Bařinová Žofie ...................................................... 90 let
Vinklerová Dagmar ............................................. 85 let
Němcová Zita ........................................................ 80 let

Z našich řad odešli...
Kundratová Ludmila ..........................
Podéšťová Terezie ...............................
Pavelka František ...............................
Nováková Žofie .....................................
Škorpík Josef ........................................
Hebronová Emilie ................................
Bartálová Františka ............................
Gajdíková Anežka ................................
Řiháková Marie ....................................
Buštíková Františka ...........................
Petrů Františka....................................

65 let
86 let
73 let
78 let
58 let
63 let
89 let
86 let
89 let
75 let
85 let

Svatby...
Zdeněk Petrů a Kateřina Kordulová
Miroslav Dohnálek a Alžběta Nesvadbová
Jakub Zajaroš a Ivana Sukopová
Jindřich Leták a Jana Okáníková
Petr Koplík a Iva Tomanová
Zdeněk Polášek a Bronislava Matuštíková
Zlatá svatba
František a Marie Voříškovi
Josef a Františka Kotáskovi

Plasty
do plastu

Ú

spěšnost v odpadovém hospodář−
ství obce z hlediska snižování fi−
nančních výdajů na likvidaci od−
padů závisí na vzájemné spolupráci
obce a jejích občanů. Občané platí
obci paušální poplatek za svoz a li−
kvidaci odpadu ve výši 580 Kč ročně.
Nicméně součet těchto poplatků
včetně poplatků od smluvně zajiš−
těných podnikajících subjektů nepo−
kryje náklady na svoz a odstraňování
komunálního odpadu a tříděných od−
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23. 5. Přijetí oznámení v 01:25 hod.,
že u autobusové zastávky v ulici
Dědina spí nějaký muž. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo určení
bylo zjištěno, že se jedná o pana
XY bytem Bzenec. Muž byl hlíd−
kou OP probuzen a hlídce OP
uvedl, že si na nic nepamatuje, jak
se dostal do Ratíškovic a popro−
sil hlídku OP o pomoc. Hlídka
OP přivolala taxislužbu a muž ná−
sledně odjel do místa svého byd−
liště. Celá záležitost byla řešena
domluvou.
TF & PK

padů. Obec ze svého rozpočtu musí
do odpadového hospodářství uvolnit
další finanční prostředky, čímž se sni−
žuje objem financí na údržbu a opra−
vy obecního majetku a investice. Jen
užší spoluprací a odpovědným přístu−
pem při třídění odpadů lze finanční
ztráty snižovat.

JK

Hovořím−li o odpovědném pří−
stupu, nelze nevzpomenout na sni−
žující se kázeň některých občanů
při třídění plastů. Obec zajišťuje od−
voz plastů od domů jedenkrát mě−
síčně, přičemž se předtřiďují PET
láhve a ostatní plast. To, že některým
občanům toto předtřiďování dělá
problém, lze pominout, naši spolu−
pracovníci plast dotřídí, ale to, že
v pytlech na plasty se nacházejí i jiné
komodity jako železo, elektrospotře−
biče nebo chemikálie a barvy, pomi−
nout nelze. Takovýto odpad, zamasko−
vaný v plastech, nám může poškodit
lisovací jednotku, která v kontej−
neru stlačuje plastový odpad. Tato
nezodpovědná praxe nám může
snahu úspor v odpadovém hospo−
dářství zcela zvrátit.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Drtíme, šetříme

P

o realizaci nákupu kontejnerů
na velkoobjemový odpad a dr−
tiče odpadu z projektu „Dovy−
bavení sběrného dvora Ratíškovice“
a po ukončení náročné papírové ad−
ministrace tohoto projektu se uka−
zuje, že projekt je životaschopný.
Díky drcení a stáčení velkoobje−
mového odpadu ve velkých kontej−
nerech se provoz nakládání s od−
pady racionalizuje: při průběžném
drcení se do kontejnerů dá mnohem
více odpadu a ten vyvážíme ve větší
tonáži a tedy i méně často.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Odpadové hospodářství

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015
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Projekt Komenského sen se zazelenal

P

ráce na projektu revitalizace zeleně areálu základní
školy s názvem Komenského sen, který je spolu−
financován z Operačního programu životního pro−
středí, pokračuje do další etapy. Po odstranění dřevin,
pochůzného chodníku k tělocvičně a popraskaných as−

faltových povrchů byly zahájeny již konečně nedestruk−
tivní práce: byl vybudován nový chodník, vysazeny stromy
a v tomto měsíci i keře. Další výsadba bude pokračovat
po vybudování dalších chodníků v podzimních měsících.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Ještě stavíme a stále kompostujeme

S

ouběh stavební akce rozšíření kompostárny a kom−
postování pokračuje. Za průběžného zpracovávání
biomasy dodavatelská stavební firma ZESS Boršice
vybudovala přístupovou cestu, rozšířila odizolovanou
betonovou kompostovací plochu, vystavěla další dva skla−
dovací boxy a instalovala dvě unimobuňky a monitoro−
vací kameru. V další etapě budou provedeny zámečnické
práce − zastřešení jednoho boxu a rozšíření opláštění
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garáží a instalace bezpečnostních systémů. Obec se rea−
lizací této akce, jež je finančně podporovaná z Operač−
ního programu životního prostředí, připraví na před−
pokládaný nárůst přísunu biomasy z domácností, která
bude jednou za dva týdny svážena v hnědých popelni−
cích. Ty budou distribuovány jako zápůjčka do každého
čísla popisného.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Nutkavá destrukce
stávky, pošlapané koše, poškrábané lavečky a stoly od−
počívadel je čerstvě doplněna o fitnes šlapadlo ve dvoře
za knihovnou, u něhož si nějaký nenechavec dal tu práci
a odšrouboval jedno šlapátko z hřídele, takže stroj je
mimo řádný provoz. Stejnou poruchou patrně trpí i jiná
osoba, pokud to není tatáž, která rozšroubovala odpočí−
vadlo u vagonu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Zvítězí zeleň

S

oučástí veřejného prostoru obce jsou lavičky, odpo−
čívadla, přístřešky, odpadkové koše. Jde o materiál
spotřební s užitnou hodnotou a předpokládanou ži−
votností. Užitnost a životnost těchto věcí je však v naší
obci někdy a nezřídka ukrácena. Jsou to anonymní de−
struktoři mající patrně nepotlačitelné nutkání do těchto
věcí vytrvale rýt, kopat nebo je povalit či zcela zničit.
Řada poškození jako rozkopnuté sklo autobusové za−

ve Vítězné?

Tváře přírody

V
P

říroda je nám blíž. Zahrady se nám zazelenaly,
rozkvetly a ráno před pátou zde začínají ptačí
koncerty. Vedle kosů, vlaštovek, kominíčků a vrab−
ců lze na ratiškovském nebi spatřit i volavku pope−
lavou. Pohled na plachtivý let tohoto velkého ptáka
příjemně zaujme každého, pohled na rybníčky bez
okrašlovacích rybiček, jež tato volavka svým velkým
zobanem vyzobala, ani tak nezaujme jako spíše hodně
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
naštve.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

měsíci květnu byl zakončen projekt „Návrh dopro−
vodné zeleně v ulici Vítězná“. V rámci tohoto pro−
jektu byly odstraněny některé poškozené stromy,
u některých stromů byl proveden ozdravný ořez větví
z vysokozdvižné plošiny. V dubnu byla zahájena vý−
sadba nových stromů a keřů a o měsíc později byly vy−
sázeny keře, levandule a tráva.
Výsadbu provedla firma Svatopluk Lattenberk ze Sko−
ronic, která se setkala při práci vedle pochvalných
výroků i s nevstřícností ze strany některých občanů.
Tomu, že výsadba zeleně v této komunikačně expo−
nované ulici není bez výhrad přijímána kladně, na−
svědčuje i poškození 13 hrušní, jimž někdo ulámal
spodní větve. Takovýto zbabělý anonymní čin vyvolává
pocit beznaděje a bere chuť činit něco ve veřejném pro−
storu.
Dodejme, že v rámci tohoto projektu proběhla i do−
sadba stromové aleje v uličce mezi ulicemi Dědina
a Polní, čímž se plynule navázalo na novou výsadbu
hrušní podél nového chodníku k tělocvičně.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Pozemky

V

Obecní lesy

vlastníkům
pozemků

Ratíškovice

měsících březnu a dubnu pro−
běhlo zalesnění sedmi pasek
v obecním lese. Celkem bylo na
těchto pasekách vysázeno 39 600 ks
sazenic borovice lesní a 1500 ks
dubu letního. Všechny holiny jsou
oploceny, tím se zamezí škodám,
které páchá zvěř na les−
ních pozemcích. Dále bylo
provedeno vylepšování
ploch, které byly z 90 % se−
žrány ponravou chrous−
ta maďálového. Největší
škody byly na porostech
230 F10 (u cesty Mlýnská)
a 96 A1(Hrbov). Při vylep−
šování bylo celkem vysá−
zeno: 17 750 ks borovice
lesní, 750 ks dubu letního,
1750 ks javoru mléče,
200 ks bříz, 200 ks lípy
a 50 ks modřínu. Hlavním
dodavatelem sadbového
materiálu byl pan Josef
Kučeřík z Čeložnic.
Těžební práce se usku−
tečňují dle hospodářského
plánu na daný rok. V sou−
časné době probíhají na−
hodilé těžby (souše) a pro−
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Výzva

bírky do 40 let věku porostu. Taktéž
se začíná s vyžínáním u zalesně−
ných ploch. Ve výrobě jsou také in−
formační tabule pro návštěvníky
obecních lesů.
František Bábík,
nájemce obecního lesa

Komplexní pozemkové
úpravy v Ratíškovicích
Okolní obce, jako např. Vlkoš,
Milotice, Hodonín, Šardice, Hovo−
rany, mají již komplexní pozem−
kové úpravy hotové. Obec Ratíš−
kovice v realizaci těchto úprav
nabírá zpoždění.
Komplexními pozemkovými
úpravami se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořá−
dávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se přístupnost
a využití pozemků a vyrovnání
jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospo−
daření vlastníků půdy. Současně
je zajištěno zpřístupnění pozem−
ků, včetně realizace polních cest
a dalších společných opatření.
V rámci těchto úprav nikdo
nebude zbaven vlastnictví půdy,
mohou se pouze upravit tvary
polí, vinic a sadů, mohou se sce−
lit rozdrobená políčka, vytvořit
mokřady, vysadit biokoridory.
K tomu, aby příslušný pozem−
kový úřad zahájil pozemkovou
úpravu, je potřeba, aby o úpravu
požádali vlastníci nadpoloviční
výměry zemědělské půdy našeho
katastru.
Obec Ratíškovice se proto ob−
rací na vlastníky půdy s žádostí
o součinnost a podepsání Žádosti
o provedení pozemkových úprav,
která je k dispozici na Obecním
úřadě v Ratíškovicích, dv. č. 1.
V současné době již zažádali
o tyto úpravy vlastníci 1/3 vý−
měry zemědělské půdy našeho
katastru. Aby pozemkový úřad
zahájil komplexní pozemkové
úpravy, je potřeba, aby žádost
podali ještě vlastníci cca 17−18 %
výměry zemědělské půdy v Ra−
tíškovicích. Prosíme proto o sou−
činnost a podepsání žádosti o tyto
úpravy, které jistě napomohou
nejen nám, ale především gene−
racím budoucím.
Bc. Markéta Šimečková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Historie

Šest dnů
pod zemí

V

době, kdy útvary Sovětské ar−
mády a 1. Čs. armádního sboru
osvobozovaly území Českoslo−
venska, naši radost zastínila tra−
gická událost. Při bombardování
Hodonína dne 20. listopadu 1944 za−
hynula naše matka a sestra. Dům byl
srovnán se zemí. Otec byl dne 1. čer−
vence 1942 umučen v koncentračním
táboře Mauthausen. Zůstali jsme
s bratrem sami bez jakýchkoli pro−
středků. Ujala se nás rodina Josefa
Příkaského, nejstaršího otcova bra−
tra. Každý z nás se dělil o prostor se
třemi bratranci. Prostředí Ratíško−
vic jsme dobře znali. V rodinách sou−
rozenců otce a matky se nacházelo
29 bratranců a sestřenic, kde již
po zatčení otce jsme střídavě trávili
prázdniny. Připadalo nám, jako by
zde ani nebyla válka. Přestalo špic−
lování gestapa, neustálé zdravení
nacistických symbolů, které po měs−
tě Hodoníně nosila „Hitlerjugend“.
V Ratíškovicích musela být každý
den na obecním úřadě vytažena vlaj−
ka s hákovým křížem a večer sta−
žena. O tom jsme však ani nevěděli.
Spíše se nedostatky cítily na omezo−
vání potravin, tabáku a cigaret, což
někteří občané řešili tzv. šmelinou.
Tento relativně klidný život na−
rušilo ráno 13. dubna 1944 nalezení
padáků u cesty k Rúdníku. Po válce
se zjistilo, že se jednalo o skupinu
CARBON. V témže roce došlo nad
Ratíškovicemi k leteckému souboji
a k sestřelu amerického letounu.
Pilota Němci nenalezli, říkalo se,
že byl ukryt horníky. Od počátku
roku 1945 se situace na frontě velmi
rychle měnila. Sovětská vojska s jed−
notkami 1. Čs. armádního sboru
za aktivní podpory partyzánských
sil a svazků rumunské armády do
konce měsíce ledna osvobodily polo−
vinu území Slovenska. Nejstarší
z bratranců Oldřich byl radioama−
tér, takže jeho přijímačem jsme spo−
lehlivě poslouchali vysílání Londýna
i Moskvy. Kromě toho byl postup so−
větských vojsk přehledně zazname−
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náván špendlíky na
Vít Příkaský
předválečné mapě.
V druhé polovině
měsíce března se situace dotýkala
i školáků. Mládež nad patnáct let
byla povolávána na opevňovací prá−
ce. Z autobusu pana Slezara, který
nás vozil do škol v Hodoníně, jsem
viděl bratra Vladimíra, jak s kama−
rádem Láďou Kučerákem a dalšími
nuceně nasazenými kopou protitan−
kový příkop u přístupu od Rohatce.
Na Láďu (ve skautu měl přezdívku
Šotek) mám velmi dobré vzpomínky.
Našel mě po náletu na Hodonín za
městem u řeky Moravy „Na Očově“
prochladlého, v papučích a pulovru.
Na okraji města u jeho známých pro
mne vypůjčil oblečení a zavedl mne
k nim domů. Tam jsem se v pozdních
večerních hodinách setkal s bratrem
Vladimírem.
Po osvobození hlavního města Slo−
venska Bratislavy v noci 4. dubna
dostaly události rychlý spád. Jakmile
se setmělo, chodili jsme se z půdy
dívat na předhůří Bílých Karpat.
Pozorovali jsme záblesky doprová−
zené hřměním jako při blížící se
bouřce. Po přiblížení se frontové li−
nie k Hodonínu byla dělostřelba in−
tenzivnější a slyšeli jsme pěchotní
zbraně. Lidé začali budovat kryty,
zpevňovat sklepy, v zahradách a hum−
nech budovat zemljanky. Dům strýce
Josefa Příkaského, Ratíškovice č.p.
137, byl na tu dobu velmi masivní.
Obytná část byla podsklepena a strop
tvořila kvalitní betonová deska. Ce−
lou tuto plochu strýc zpevnil podpě−
rami. Večer 11. dubna 1945 na noč−
ní obloze kroužil dvojplošník, který
svrhl na náměstíčko u hlavní silnice
několik lehkých bomb. V ranních
hodinách druhého dne přiletěla for−
mace asi šesti letounů IL−2 a zahájila
bombardování ze střemhlavého letu.
Ve sklepě jsem byl mezi prvními.
Bylo toho na mne hodně.
Při náletu na Hodonín jsme již
v první vlně dostali přímý zásah
do domu. Pět nás bylo zasypáno tros−

Vladimír Příkaský

kami a poloudušené nás vyprošťo−
val profesor Miroslav Krhánek. Ne−
snesl jsem hvízdání padajících bomb,
hřmění ani výbuchy. Tentokrát bom−
by dopadly do uličky před dům a po−
škodily pouze omítku. Prosil jsem
bratra, abychom se šli ukrýt do ligni−
tového dolu Vlasta. Tam od časného
rána odcházelo mnoho občanů Ratíš−
kovic. Ještě před naším rozhodnutím
nás poslala tetička Anežka do kos−
tela na mši. Její konání vyhlásil a or−
ganizoval pan farář Valoušek, aby−
chom poprosili Pána Boha o ochranu
před nebezpečím. V kostele bylo
shromážděno mnoho obyvatel obce.
Bohoslužbu přerušilo bombardování
Hodonína. I když se jednalo o vzdá−
lenost cca 8 km, chvěla se pod námi
země a okenní tabulky. Pan farář
vyzval občany, aby přešli do bezpeč−
nějšího prostoru věže. Po chvíli mši
přerušil, všem hromadně požehnal
a poslal nás domů. Tam jsme doře−
šili můj problém, kde se ukrýt.
Strýček Josef rozhodl, že do dolu
Vlasta s námi půjde bratranec Fran−
ta. Každý jsme dostali deku, ručník
a bratranec vzal s sebou pecen chleba
a baterku. Předpokládali jsme, že
tam přespíme a na druhý den bu−
deme osvobozeni. Vyděsila nás cesta,
která byla poseta mělkými krátery
po dopadech dělostřeleckých gra−
nátů. Obávali jsme se příletu pozo−
rovacího letounu. Vždy, když se ob−
jevil na obloze, začala dělostřelba.
Podařilo se nám bez úhony dosáh−
nout vchodu do dolu Vlasta, kde
službu konající horníci zaznamenali
naše jména. Odbočovací chodbu ze
svážné na porub, který nám byl do−
poručen, jsme nalezli do patnácti
minut. Byla tam již ubytována pěti−
členná rodina. Věci jsme položili
na volnou plochu chodby s podestýl−
kou. Od našich sousedů jsme obdr−
želi potřebné údaje, které nám na
námi plánovanou dobu pobytu plně
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dostačovaly. Ráno se však vše změ−
nilo. Podle informací horníků na po−
vrchu nenastal žádný pohyb vojsk.
V průběhu dne jsme se seznámili
s nejbližším okolím. Toalety zde ne−
byly – potřeba se vykonávala na k to−
mu určené slepé odbočovací chodbě,
kde se postupovalo od slepé stěny
kupředu. Službu konající horníci po−
sypávali hromádky chlorovým váp−
nem. Prostorem se však muselo šet−
řit. O osobní hygieně se vůbec nedalo
hovořit. Za pár dnů nebyla voda ani
na pití. 14. dubna začal třetí den
pobytu v tomto prostředí. Bratranec
Franta se rozhodl, že půjde domů
do vesnice a přinese chléb a vodu.
Měli jsme o Frantu strach, ale cesta
k jeho rodičům dopadla dobře. Jeho
matka (tetička Anežka) stále zadě−
lávala na chléb pro všechny ukryté
osoby ve sklepě. Pekař byl kousek
přes dvůr. Franta dostal bochník do−
mácího chleba. Cestou zpět zjistil, že
v domě tetičky Serafíny poblíž staré
hasičské zbrojnice je umístěna ně−
mecká polní kuchyně. Využil nepo−
zornosti kuchařů a sebral tříkilovou
plechovku červené marmelády. Vy−
ráběla se z červené řepy a za protek−
torátu se jí říkalo „Hitlerovo sádlo“.
Poslední úsek zpáteční cesty vedl
v nekrytém terénu, který musel
Franta překonávat přískoky a plíže−
ním, což bylo při jeho zatížení dost
obtížné. Před vchodem do dolu se se−
tkal se strýčkem Petrem Příkaským
(druhým bratrem otce), který tu hor−
ničil. Byl vdovcem a měl zde ukryté
v bezpečí své čtyři děti – Růženu,
Martu, Jana a Petra. Popsal Franto−
vi, ve které části dolu jsou ubytová−
ni. Elektrický proud v celém dole byl
vypnutý. Ventilátory umístěné ve
větracích jámách byly nefunkční.
Pohyb v podzemí byl závislý na ba−
terkách a hornických kahanech „kar−
bidkách“. Večer jsme se pustili do dob−
rot, které Franta přinesl. Každý měl
krajíc chleba namazaný marmelá−
dou. Ráno 15. dubna jsem sdělil brat−
rovi a bratranci, že navštívím rodinu
strýce Petra. Byl to náš čtvrtý den po−
bytu pod zemí. Naučili jsme se cho−
dit bez světla. Podzemí bylo tak pře−
lidněno, že žádný neměl obavu, že by
zůstal na některé z chodeb sám bez
světla. Po příchodu k příbuzným jsem
byl velmi překvapen. Společně s nimi
byl ubytován náš rodinný přítel Láďa
Kučerák. Do dnešního dne nevím,
jak se do dolu dostal, kdo se o něj po−
staral. Láďa nebyl schopen pohybu
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a jedině to mohla být velká obětavost
sestřenic Růženy a Marty, které se
staraly také o své mladší sourozence.
Večer jsme zjistili, že musíme zpřís−
nit režim hospodaření s chlebem. Byli
jsme tři a tak byl stanoven příděl dva
krajíčky na osobu a den. Tato situace
se dotýkala i jiných rodin. Pomáhali
ji řešit horníci. Při obhlídce okolí
našli ve sklepě vilky, která patřila
někomu z vedení dolu, uskladněné
brambory. Horníci je začali vařit
na ohništích, která byla zřízena ve
větracích jámách. Sloužily hlavně
k obměně a ke koloběhu vzduchu
v chodbách dolu. Již bylo zmíněno,
že elektrická energie do dolu byla
přerušena. Potíže však i v těchto pří−
padech nastaly. Sovětští pozoro−
vatelé a průzkumníci upozornili
v noci na záři vycházející z těchto
míst a dělostřelci se na tyto cíle za−
měřili. Na hrnce a plechy, které byly
položeny na ohništi, začaly při ostře−
lování padat zbytky zdiva, takže bylo
od vaření brambor upuštěno. Přidě−
lovaly se tedy 1−2 ks denně syrové.
16. duben byl pátým dnem našeho
pobytu v dole Vlasta. Byl současně
dnem, kdy nám již docházely síly, za−
čaly se projevovat různé zdravotní
neduhy. Byli jsme nemytí, špinaví,
zapáchající – protivili jsme se sami
sobě. Jiskřičku naděje nám dodala

událost, o které se vůbec nehovoří,
anebo ani pamětníci – pokud ještě
jsou – o ní nevědí. Tři horníci, kteří
měli službu u východní větrací jámy,
se rozhodli, že vystoupí nahoru na
čerstvý vzduch. Skupinu vedl Cyril
Kordula, kterého jsem znal. Měl
malý domeček („U Cyrů“) naproti ob−
chodu, kde se říkalo u Hadačů. Nyní
na tom místě stojí nová Radnice obce.
Byl vdovec, staral se o dospívající
dceru. Po výstupu do pěkného slu−
nečního dne si horníci zapálili a „okoš−
tovali“ slivovičku. Chovali se velmi
tiše, protože byli vlastně uprostřed
frontové linie. Po obhlídce okolí zra−
kem jeden z horníků upozornil na ne−
daleko ležící dva sovětské vojáky
s rudou hvězdičkou na lodičkách,
ozbrojených samopaly, které mířily
na ně. Kapesníkem na ně zamávali
a jeden ze samopalníků se tiše k nim
připlazil. Po krátkém vysvětlování
se sovětská průzkumná hlídka pře−
vlekla do hornických mundúrů a byla
z větrací jámy převedena k východu
z dolu – do týlu německé obrany.
Po obhlídce rozmístění německé
obrany se sovětští vojáci stejnou ces−
tou vrátili zpět. Se zásobami potra−
vin jsme byli na dně. Zatímco naši
sousedé měli jídla dostatek, tak bra−
tranec Franta byl rád, že se alespoň
vždy někam z východu protáhl pro
vodu.
17. duben, šestý den pobytu, byla
opět hostina, protože Frantovi se po−
dařilo získat brambory, které opekl
na ohništi ve větrací jámě. Byla to
pro nás pochoutka. Celý den jsme
však proleželi, neteční ke všemu,
a tak jsme také ulehli ke spánku.
Na náladě nám také nepřidala roz−
šířená „fáma“, že nacisté nás mohou
zničit plynem, vodou, zasypáním nebo
zlikvidovat jakýmkoli jiným způso−
bem. V brzkých ranních hodinách
jsme obdrželi radostnou zprávu, že
jsme osvobozeni, ale musíme počkat
na pokyn horníků k odchodu. To se
stalo asi v průběhu hodiny.
Bezprostředně po výstupu a opuš−
tění dolu Vlasta jsme byli svědky
toho, že naše úvahy o možnostech
hitlerovských vojáků byly reálné. In−
formace sovětské průzkumné hlídky
byly plně využité. Útok vojáků byl
směrován na vchod do dolu, aby za−
bránili tomu nejhoršímu. Avšak zu−
řiví nacisté umístili blízko vchodu
kulomet s obsluhou, který kladl
veliký odpor. Jeden sovětský voják
jej velkým obloukem obešel a uml−
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čel ho ručním granátem, který vy−
buchl v jeho zátylku. Před ústím
kulometu leželo 15 mrtvých němec−
kých vojáků.
Po příchodu do vesnice jsme byli
svědky dalšího zvěrstva. Ustupu−
jící nacisté zapálili dům u Zemánků
č.p. 515 a do plamenů hodili dva za−
jaté sovětské vojáky, když před tím
jim svázali ruce i nohy ostnatým drá−
tem. Aby jejich umírání bylo co nej−
bolestnější, přivázali jim k nohám
zapálené otýpky slámy. Na místě je−
jich usmrcení je umístěn pomníček
s nápisem: „Na paměť hrdinným Ru−
doarmějcům, kteří pro osvobození
naší obce v okolí padli a v tomto domě
zemřeli hroznou smrtí za živa upá−
leni. Vděční občané RATÍŠKOVIC.“
Na druhém pomníku v obci je nápis:
„Zde padl hrdinskou smrtí komso−
molský organizátor seržant SLONOV.
18. 4. 1945.“

Asi jeden kilometr směrem k Mi−
loticím se nacházel důl Theodor, ve
kterém se ukrývalo 1 500 občanů.
V době bojů se zde narodila čtyři
děvčátka. Porodní bába všem při−
dala jméno Theodora. Poslední se
narodilo 18. 4. 1945 a jmenuje se
Marie Theodora Příkaská, roz. Svo−
rová. Vstup do tohoto dolu byl zni−
čen ohněm, ale všichni ukrytí obča−
né zůstali zdraví. Byli jsme šťastní,
že jsme se setkali ve zdraví s našimi
příbuznými. Nevadilo nám, že v bytě
strýce byl umístěn štáb útvaru So−
větské armády. Ve sklepě bylo dost
místa po sousedech, kteří tu byli
ukrytí a již se odstěhovali domů.
Sovětští vojáci měli ve svém kolek−
tivu třináctiletého chlapce, který
byl ve vojenské uniformě. Měl za−
vázanou hlavu, protože pod jeho
lebeční kostí se nacházela uvízlá
kulka. Čekal, až bude osvobozeno

město Kyjov, kde byla nemocnice,
která mohla provést náročnou ope−
raci. Kamarádili jsme se. Abych mu
zmírnil bolest, věnoval jsem mu di−
vadelní kukátko, které jsem po úmrtí
matky a sestry při náletu na Hodo−
nín dostal od Ládi Kučeráka.
Vzpomínek je hodně. Jsou trvale
zapsány v mojí mysli. Nezapomeň−
me na ty, kteří nám přinesli svo−
bodu, mnohdy draze zaplacenou
jejich životy.
Poznámka: Škoda, že dřívější
majitelé dolu Vlasta nebo Zastupi−
telstvo obce Ratíškovice nepodpo−
řilo historickou paměť, aby na zasy−
paný vchod do dolu Vlasta umístilo
pamětní desku, která by se zmínila
o popisovaných událostech – hrdin−
ství horníků, kteří se starali o pře−
žití 700 spoluobčanů a sovětských vo−
jáků, kteří za cenu svého života jim
přinesli svobodu.
Vít Příkaský

Dorostenecký přeborník ČSR
v kopané roku 1955

(3. část)

D

ne 4. září 1955 bylo sehráno
první utkání o mistra kraje
Gottwaldov. „Vítězem krajského
přeboru dorostu stalo se družstvo
TJ Baník Ratíškovice, které sehrálo
dvě utkání s TJ Spartak Gottwal−
dov s výsledkem 1:1 a 3:0; družstvu
a oddílu blahopřejeme a přejeme jim
k zápasům v oblastní soutěži mnoho
úspěchů při vzorném vystupování
jakožto representantů kraje (V prvém
zápasu zvítězili v Bratislavě 2:0)“
Dne 5. září 1955 podalo vedení TJ
Baník Ratíškovice Krajskému vý−
boru pro tělesnou výchovu a sport
„Protest proti výsledku finalového
zápasu dorostu Baník Ratíškovice –
Spartak Gottwaldov Letná“. Jed−
nalo se o mistrovský zápas dorostu
o přebor kraje a skončil výsledkem
1:1 (1:0). Dorost Spartaku se v té
době zúčastňoval soutěží se dvěma
družstvy, která zvítězila ve svých
skupinách a probojovala se do závě−
rečné soutěže posledních 16 druž−
stev. Při rozlosování by měla tedy
obě družstva pokračovat v původní
sestavě. Podle dopisu však „tato zá−
sada byla porušena oddílem Spar−
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taku Gottwaldov, který ze dvou druž−
stev utvořil jedno s výběrem kva−
litnějších hráčů.“ Navíc také hned
na začátku tohoto utkání byl při
útočné akci našeho družstva levým
obráncem Spartaku zraněn náš nej−
lepší hráč Vacenovský. Hrál pouze
tři minuty a hned při druhém útoku
jej obránce Gottwaldova v souboji
o míč kopl do hlavy. Kvůli tomuto

úrazu musel být převezen do ne−
mocnice, kde mu ránu sešili. Při
prohlídce kopaček původce zranění
bylo zjištěno, že „kopačky neodpoví−
dají předpisům a hřeby z kožených
kolíků trčí ven.“ Navíc při vynášení
hráče z hrací plochy prohlásili hráči
Spartaku tato slova: „Vacenovský je
pryč a teď to máme v kabeli.“ Způ−
sob pokračování zápasu ze strany
soupeřů pak podle ratíškovických
neodpovídal pravidlům hry. Během
utkání byl ještě zraněn František
Kordula a Ivan Bílský a dva ze Spar−
taku byli z další hry vyloučeni za na−
padení hráče bez míče. Vedení Ba−
níku proto žádalo řádné vyšetření
a navrhlo, aby utkání bylo uznáno
kontumačně ve prospěch našeho do−
rostu. Doufali, že „i naši nadějní zá−
vodníci budou přesvědčeni, že i zá−
věrečné zápasy musí býti vedeny dle
platných směrnic vydaných SVTVS
a v zásadě musí býti dodržovány
i velkými jednotami jako je Spartak
Gottwaldov.“ V ten samý den podal
také Spartak Gottwaldov na krajský
výbor „stížnost na nepřístojnosti“ při
tomto utkání. Podle jejich dopisu se
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„nedostavil z nám neznámých dů−
vodů delegovaný rozhodčí, takže
utkání bylo započato s půlhodino−
vým zpožděním.“ Po delším přesvěd−
čování převzal řízení dorostenec−
kého utkání „s. Beseda z Bratislavy“,
i když prve odmítal, protože „pří−
padné nesrovnalosti... by se mohly pře−
nést do hlavního utkání krajského
přeboru“. Navíc se hosté odvolávali
na zranění hráče Vacenovského, kte−
rého zranil obránce Spartaku tak,
že „obránce Balajka odkopával míč
obrácen zády k Vacenovskému, a to
přes hlavu, přičemž šel zase Vace−
novský po míči hlavou“. Tato srážka
byla podle nich nezaviněná, přesto
„vyvolala velkou odezvu mezi obecen−
stvem domácího družstva“. Po ná−
vratu z ošetření v nemocnici se Va−
cenovský zúčastnil zápasu už jen
jako divák a zbytek prvního polo−
času proběhl „za značného pokřiku
obecenstva a při nevhodných po−
známkách“. Ve druhé polovině pod−
le Spartaku navíc došlo dvakrát k ne−
zaviněnému vyloučení jejich zálož−
níka a obránce za faul. Navíc trenér
hostů vyšel vstříc jednomu z vylou−
čených hráčů, aby ho chránil při pří−
padném útoku diváků, „přičemž byl
sám jako cvičitel napaden divákem
z Ratiškovic ze zadu a kopnut.“ Mezi
diváky byli přítomni i hráči Spartaku
MZE Vsetín, kteří v útočníkovi po−
znali Voříška a „jeho čin mu na místě
vytýkali jako nanejvýše hrubý“. Vel−
kou vinu na rozohnění diváků měl
podle nich Miroslav Frolec, který „za−
nášel do obecensta nervositu nevhod−
nými řečmi a obviňoval přímo vedení
dorostu ze špatné výchovy“. Také na−
řkl vedení Spartaku, že chtěli odstra−
nit nejlepší hráče našeho družstva.
Navíc rozhodčímu řekl, že „je fotba−
lový podvodník a že hráči samotní
jsou dacani a gauneři.“ Podle tohoto
dopisu Spartaku „tento případ cho−
vání obecenstva v Ratíškovicích není
prvním a ukazuje na velmi špatnou
práci výchovně propagačního refe−
renta domácího oddílu“. O tom, že
rozhodčí v tomto utkání možná ne−
pískali správně, svědčí i to, že naši
hráči Ivan Bílský a František Kor−
dula chtěli sami vysvětlit vznik srá−
žek. Podle nich byly zaviněny špat−
ným terénem a podle Spartaku je
vidět „špatná práce budovatel oddílu
kopané, které by mělo jednou za čas
nechat hřiště posmykovat, jak se
na soutěž krajského přeboru sluší.“
Navíc „kdyby práce činovníků domá−
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cího oddílu směřovala k výchově do−
mácího obecenstva, vysvětlování čas
od času pravidel kopané, nedochá−
zelo by k nevhodným výkřikům di−
váků.“ Proto je třeba, „aby KV TVS
(Krajský výbor tělesné výchovy
a sportu) sekce kopané zjednal již
jednou pořádek“.
O den později, tedy 6. září 1955,
podalo vedení TJ Spartak ZPS
(Závody přesného strojírenství) Got−
twaldov další stížnost sportovně
technické komisi sekce kopané Kraj−
ského výboru pro tělesnou výchovu
a sport. Při zápase 4. září 1955 v Ra−
tíškovicích byl zraněn Josef Vace−
novský, podle našich hráčů úmyslně
a podle zlínských „náhodně“. I když
mělo naše mužstvo dohrát zápas
v deseti hráčích, výměnou za něj na−
stoupil Josef Chludil. V dopise, který
zaslalo gottwaldovské vedení, je uve−
deno, že „podle informací, získaných
na sekci kopané SV TVS SVTVS
(Státní výbor pro tělesnou výchovu

a sport) v Praze v srpnu t.r. nelze
od vydání nařízení o zrušení vý−
měny zraněných hráčů již žád−
ného hráče (včetně brankáře) vymě−
nit. Toto nařízení se vztahuje jak
na dohrávky jarního kola, tak
i ostatní soutěže počínající dnem
14. srpna t.r.“
Podle dalších zpráv „do schůze DK
(disciplinární komise) jsou pozváni
na 22. 9. 1955 Antonín Voříšek
a vedoucí oddílu Baník Ratíškovice,
...přítomní hráči Spartaku MEZ Vse−
tín s. Měrka, Střítezský a Klimek,
kteří byli v bezprostřední blízkosti,
k objasnění případu napadení ve−
doucího dorostu Spartaku Gottwal−
dov s. Pechy“, extempore Miroslava
Frolce se předalo vedení TJ Spar−
tak, aby si jej vyřešil sám, „jelikož
s. Frolec je členem TJ Spartak“
a Antonínu Voříškovi byla podmí−
něně zastavena činnost na šest mě−
síců.
Irena Bařinová

Ratíškovická příjmení

K

aždý z nás nosíme své jméno
a příjmení. Jméno získáváme
„darem“ od svých rodičů, pří−
jmení dědíme ve svém rodě. Ve větši−
ně případů je dědičné po otci a u mno−
ha jazyků přechází v přechýlené
podobě na manželku a dcery (i když
při sňatku se mo−
hou snoubenci do−
hodnout na jiné
verzi). Vyvíjela se
u nás postupně
z nedědičných pří−
jmení, kterými
se rozlišovali lidé
stejného jména
v obci nebo jiném
kolektivu a stálo
„při jméně“. V čes−
kých zemích se objevovala od 14. do
18. století nejprve u šlechty v po−
době přídomku, který byl odvozen
z místa narození, pobytu nebo dr−
žavy, později u měšťanů a svobod−
ných sedláků. V té době však ještě
nebyla striktně dědičná. Jejich dě−
dičnost a neměnnost byla u nás uzá−
koněna r. 1786. Tehdy dostali svá

příjmení i bezzemci a čeleď. Často
byla odvozována podle domovního
znamení, místa pobytu, řemesla,
společenského postavení či podle
tělesné nebo psychické vlastnosti
osoby. Některá jsou také podle křest−
ních a rodných jmen nebo příbuzen−

ského vztahu. V dnešní době jsou
mezi nimi i příjmení ze zapomenu−
tých slov, která už dávno nepouží−
váme.
Od doby, kdy se ustálila, uplynulo
více než 200 let, během nichž vymi−
zely ze života jevy, které provázely
naše předky, a naopak se staly sa−
mozřejmostí věci a jevy, o kterých se
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našim předkům ani nesnilo. I když
se svět od té doby dramaticky změ−
nil, naše příjmení tuto změnu nere−
flektují.
Záznamy o nejstarších příjme−
ních obyvatel naší obce jsou uve−
deny v přípiscích misálu milotické
farnosti, který můžete najít ve sbír−
ce rukopisů kapitulní knihovny v Olo−
mouci. Tyto úřední zápisy, psané do−
datečně na volných místech knihy
patrně začátkem 14. století, opsal
milotický duchovní správce – plebán
Heřman. Z Ratíškovic je uveden
rychtář Marčín, Duchoň, Marčin
Čmer, Slávka vdova a Vojka vdova.
Martin řečený Puforo dlužil kostelu
za nájem 1/2 hřivny a dluh měl splá−
cet ve vosku, jako ručitelé jsou uve−
deni Jan a Čup. Zápisy jsou vlastně
o „podnikání“ milotické fary, která
pronajímala krávy svým farníkům,
kteří neměli dostatečné finance ani
na vlastní dobytek a potřebovali
mléko a hnůj. Jako nájemné za ně
odváděli včelí vosk. Velkou cenu má
tento misál také proto, že zachycuje
jako jeden z mála jména poddaných
z doby, kdy jejich výskyt u lidí z niž−
ších a nejnižších společenských vrs−
tev byl vzácností.
Další knihou, která nám po−
skytne informace o ratíškovických
příjmeních, je urbář hodonínského
panství z roku 1600 nadepsaný jako
Registra důchodů stálejch a běžných
i jinejch povinností panství hodonín−
ského, který je uložen v Moravském
zemském archivu v Brně. Jedná se
o soupis všeho movitého vrchnosti
patřícího majetku a hlavně všech
příjmů a důchodů, které v podobě
ročních platů, tzv. ouroků, naturál−
ních dávek a robot podle tehdejšího
práva odváděli poddaní. Je tu uve−
den např. Daněk Machánků, Matouš
Vaňků, Burjan Šach, Martin Ozila
nebo Jíra Zálešák. Dalšími jmény
jsou Jan Škobrzínek, Martin Bašků,
Anna Oťalka nebo Jíra Mertlů.
V Ratíškovicích tenkrát žil i Mikula
Rokytů, Jíra Patyř, Tomáš Nedbalů
či Macek Burjanů. O původu nosi−
tele vypovídá příjmení Štěpána Do−
manínského, Mikuláše Petrovského,
Mikuláše Vrbeckého, Bartoše Vlkož−
ského, Martina Hanáka, Jana Bze−
neckého či Mandy Vazenovské.
Vlastnosti dané osoby či jejího rodo−
vého předka můžeme vyčíst ze jmen
Hanka Vilná, Jíra Haraburda, Jakub
Beran, Jan Vejborný, Anna Šilhavá,
Mikuláš Dlouhoden, Jan Hostirad−
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ský či Václav Hampejsů a Jíra Zmeš−
kalů. Povolání své nebo svých před−
ků měl ve svém jménu Martin Ma−
sař, hajný Eliáš Tkadlců nebo Ur−
ban Tesař. O tom, že některá pří−
jmení pocházejí z křestního jména,
vypovídá Martin Blašků, které po−
chází ze jména Blažej. Dalším je Jan
Vítečků, Macek Matoušků nebo
Martin Tomáčků, jehož příjmení
je, stejně jako Jíry Tomanů, odvo−
zeno z biblického jména Tomáš. Za−
jímavostí je také to, že ve vedlejších
Dubňanech je v této době v urbáři
zapsán Vávra Ratiškovský a Vávra
Šardický.
V roce 1775 si hodonínská vrch−
nost nechala obcí potvrdit některé
povinnosti, které byly dříve zrušeny.
Uvedené poznámky byly potvrzeny
rukoudáním. Tehdejší příjmení,
podle podpisů ze 20. listopadu t.r.,
jsou už podobná těm dnešním. Žil
u nás pudmistr Ondřej Šupa, rych−
tář František Kordula, Josef Kor−
dula, František Vacenovský, Jan
Vlasák a Jura Pukanec.
V dřívějších letech nebyla sklad−
ba příjmení tak pestrá, protože u nás
nežilo zdaleka tolik obyvatel jako
dnes. Protože sčítací operáty jsou
v současné době nedostupné, prolis−
tovala jsem matriku narození z let
1858 − 1889. V rozmezí těchto let
se narodilo mimo jiné 30 Antošů,
48 Koplíků, 78 Foltýnů, 35 nositelů
příjmení Gajdík a 37x je zapsán Va−
cenovský či Wacenowský. Tak jak
máme dnes výjimečná příjmení „při−
stěhovalců“, i v té době byla některá
jména ojedinělá. Například u nás žil
krejčí Fitzek, narozený v Rohatci,
nebo „váhy mistr“ (pravděpodobně
v místní cihelně) František Grée. Je

tu uvedena také svobodná matka
Františka Janko, domkař Lambert
nebo „cis. kr. mislivec“ öpflin. V ma−
trice je zapsáno také mrtvorozené
dítě, které se narodilo Kateřině,
dceři hodonínského ševce, a hodo−
nínskému mlynáři Thadeáši Woel−
flovi, kteří „krátký čas bydleli v Ra−
tíškovicích.“ V polovině minulého sto−
letí zde žila například i paní Piet−
schová, která se za nějakou dobu
po svatbě vrátila ke svému rod−
nému příjmení.
Skladba příjmení se srovnala
zhruba před sto lety. Podle matrik
místní dvoutřídní národní školy z let
1884−85 už je zapsáno velké množ−
ství Nesvadbů, Příkaských, Macků,
Bařinů, Blahů či Vacenovských. Více
se vyskytuje příjmení Šupa, Toman,
Antoš, Dekař či Foltýn. Mimo to je
tu také Kordula, Michenka a Šupá−
lek. Mezi, na dnešní složení obyva−
tel nezvyklými, příjmeními jsou za−
psáni Panio, Frölich nebo Seeman.
Jednalo se většinou o děti přistěho−
vavších se obchodníků, c. k. lesníků
nebo učitelů.
V současné době je v Ratíškovicích
na cca 4100 obyvatel celkem 684 růz−
ných příjmení, z toho 145 je jedineč−
ných a rodina jej nese samostatně.
Příjmení, která se vyskytují u více
osob, zde uvádím bez ohledu na po−
hlaví nositele či nositelky. Žije u nás
24 Bábíčků, 31 Bábíků, 109 Blahů,
48 Dobešů a 25 Dobiášů. Je tu 80 no−
sitelů příjmení Foltýn, 64 Gajdíků,
25 Gasnárků, 31 Holečků, 17 Ho−
ráků, 21 Chludilů a 23 Ilčíků. Spo−
lečné příjmení sdílí 21 Kadlčíků,
23 Koplů, 81 Koplíků, 107 Kordulů,
136 Kotásků, 21 Kratochvílů a 100
Macků. 38x jsou u nás Michenkovi,
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33x Novákovi, 100x Příkasští, 17x
Šnajdrovi, 47x Šťastní, 17x Šupovi
a 44x Šupálkovi. Je tu 24 Šuralů,
124 Tomanů, 61 Vacenovských, 20
Voříšků a 43 Zemánků. Nejvíce je tu
tedy Kotásků, Tomanů, Blahů a Kor−
dulů. Tato jména jsou v rámci naší
republiky nejvíce zastoupena právě
v hodonínském okrese. Stejně tak
se nejvíce z celé republiky v naší ob−
lasti vyskytují příjmení Příkaský,
Koplík, Foltýn, Gajdík, Vacenovský,
Dobeš či Šupálek.
Zajímavý je i původ některých sou−
časných jmen. Například Kotásek
pochází pravděpodobně z osobního
jména Chotěboř nebo z německého
Gottfried. U příjmení Bařina lze
předpokládat, že jeho předci byd−
leli v bažinaté krajině, a Šlahůnek
byl vytáhlé postavy. Antoš pochází
ze jména Antonín, na Horňácku jej
v této podobě jako křestní jméno po−
užívají doposud. Macek je domácká
podoba jména Matěj a Michenka zase
Michael. Blaha má původ v křest−
ním jméně Blahoslav, Blahomil či
Blažej nebo se jednalo o pošetilého,
nerozumného člověka. Šnajdr či
Šnejdar vzniklo z německého schnei−
der − krejčí, a z maďarského výrazu
szabó − krejčí pochází příjmení Šabo.
Ilčík je z osobního jména Jiljí, Tom−
šej zase pochází z křestního jména
Tomáš. Brhel se vyvinul ze jména
ptáka brhlíka, Dobeš či Dobiáš
z osobního jména Doběslav, Době−
stoj nebo Dobrobud nebo někdy i ze
jména Tobiáš. Hřebačka pochází
ze staročeského slova hřebat, což je
plísnit nebo domlouvat. Šupa či Šu−
pálek mají původ buď z českého šup,
to je lomenice či výraz pro drobnou
minci, nebo, u nás nejpravděpodob−
něji, ze slova šuba − kožich.
Turzík vzešlo patrně z němec−
kého slova turse, to je obr. Příjmení
Havelka pochází z křestního jména
Havel − jedná se o počeštěné jméno
Gallus, obyvatel Galie. Kordula byl
často manželem či synem Kordulky,
což bylo dříve hojně používané žen−
ské jméno a pochází buď z latinského

cor − srdce nebo ze slováckého výrazu
pro živůtek. Michenka je ze jména
Mikuláš, který byl dříve zvaný Mi−
chek, stejně tak jako Mikéska, Mi−
kuš či Mikulčík. Benovič pramení
buď z osobního jména Benedikt, což
znamená blahoslavený nebo požeh−
naný, nebo ze jména Benjamin, zna−
menající milovaný syn, nebo Benno,
který byl patronem Míšně. Přípona
−ič je častou koncovkou jihoslovan−
ských příjmení. Klimeš je domácká
podoba jména Klement, Koplík je
zdrobnělinou starého moravského
slova kopla, kterým bylo dříve na−
zýváno stádo koní, a Šašina je mo−
ravský název pro rákosí nebo trávu
ostřici. Malář pochází pravděpo−
dobně z přídavného jména malý,
malátný či malomocný nebo také
ze staré podoby slova malíř − maléř,
Šimeček je zase zdrobnělinou jména
Šimon. Bureš pochází ze starého ně−
meckého výrazu pro sluhu (burš),
příjmení Dufek vzniklo chybným čte−
ním starého zápisu příjmení Dušek
(podle jména Duchoslav), které bylo
dříve psáno s dvojím dlouhým s.
Chludil může pocházet ze staršího
slova chludit − klamat nebo chloudit
− mořit, chloud byl také dřívější vý−
raz pro hůl nebo klacek.
Partyka byl dříve obecný výraz
pro krajíc nebo se tak označoval
i pokoutní obchod či šizení. Kašík
nebo Kašuba pochází z podstatného
jména kaše nebo z domácké podoby
křestního jména Lukáš. Foltýn je
ze jména Valentin, kdy se zreduko−
valo nepřízvučné −e− na Valtin a vli−
vem němčiny se změnilo V za F.
Nositel příjmení Zeman je patně
potomkem drobného šlechtice s er−
bem, později svobodného majitele
statku zapsaného v zemských des−
kách. Zemánek pak byl „malým ze−
manem“, tedy synem či nemanžel−
ským synem. Jako Zemek byl dříve
označován sedlák, později rodák
z určitého místa. Od poddaných z ves−
nice se dříve lišil svobodník, dostal
tedy jméno Svoboda; na Moravě člo−
věk ode dvora dostal jméno Dvořák.

Zajímavé odkazy:
1341 − Milotický misál, Kapitulní knihovna Olomouc −
sbírka rukopisů Metropolitní kapituly, sign. CO.
148, folio 25va−vb.
1600 Registra důchodů stálejch a běžných i jinej
povinností panství hodonínského, MZA Brno
Urbář hodonínského panství z roku 1600 − Marek
Vařeka
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Sukop pochází z příjmení Soukup,
což byl výraz pro překupníka, který
spolu něco koupil spolu s někým nebo
pro dohazovače, donašeče či svědka.
Koten vzniklo ze starého výrazu pro
kotník a Koutný mohl dříve bydlet
v koutě vesnice nebo lesa. Čečátko
je pravděpodobně zdrobnělinou sta−
ročeského osobního jména Čieč.
Winkler byl dříve v Německu ob−
chodník prodávající ve výklenku,
např. při zámeckých schodech, nebo
osoba bydlící ve výklenku (winkel =
kout). Dá se tedy říci, že česky by se
jmenoval Koutný. Kundrata pra−
mení ze starého osobního jména
Kundrát, z něj pochází také ně−
mecká zdrobnělina Kunc. Hnilica či
Hnilička říkáme i dosud přezrálé
hrušce a dříve to byla také pře−
zdívka pro slabocha, přecitlivělého
či poddajného člověka. Valkovič
může pocházet ze slova valit, dříve
též kácet či bořit, Benda je z osob−
ního jména Benedikt. Hostašní zís−
kali své příjmení ze jména Hostivít
či Hostislav. Hebron byl až do Davi−
dova dobytí Jeruzaléma hlavním
městem izraelského království, tak−
že je docela možné, že předkové této
rodiny byli židovského původu.
Němec pochází ze staročeského
výrazu „němec“, což bylo nejenom
pojmenování pro němého člověka,
jak jej známe dnes, ale vlastně pro
každého cizince, kterému lidé nero−
zuměli a byl pro ně vlastně „němým.“
Němeček vychází z výrazu „Němec −
Čech“, to znamená cizinec žijící v Če−
chách. Příjmení Lokaj, Kadlčík, Gaj−
dík, Příkaský, Kouřil, Slezar nebo
Hanák mají svůj původ jasný. Mnohá
příjmení se také v průběhu let v jedné
rodině měnila – farář je uvedl špatně
do matriky narození. Nejvíce je to vi−
dět u Příkazkých, zapsaných také
jako Příkaský či Příkazský, v rodině
Pískatých je psána i Piskatá. Např.
v roce 1870 je zase při narození dí−
těte uveden Wlasák i Vlasák a místo
Šašina je uveden pravděpodobně
chybně Sašina.
Irena Bařinová

Naše příjmení − Dobrava Moldanová
Milotické seznamy železných krav, Jan Bistřický −
zvláštní otisk sborníku Slovácko 1961
Matrika narození 1858 − 1889 − MZA Brno
Matrika dvoutřídní národní školy z let 1884−85 SOkA
Hodonín
Současná příjmení − Český statistický úřad
KdeJsme.cz
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Dúbrava
P

řestože v Ratíškovicích měli
začátkem 19. století revírníka
i hajného (myslivce), obec jako
taková žádný les nevlastnila. Svědčí
o tom jednak dobové vojenské mapy
a také například soupis půdy z roku
1827. Z tohoto soupisu na nás dýchá
starodávno i archaismus. Výměry jsou
uváděny v jitrech, kdy jedno jitro
mělo 0,5755 hektaru a 1600 sáhů, což
se rovnalo také třem starým měři−
cím, a jeden sáh čtvereční obsaho−

Ze setkání

val 1,896 čtverečního metru. Uvádí
se zde, že obec měla rozlohu zhruba
1 222 ha (2122 jiter a 741 sáhů čtve−
rečních), z toho bylo pastvin (pa−
suňků) 625 ha (1087 jit. a 796 s.), les
o rozloze asi 117 ha (202 jit. 1568 s.)
a křoviny asi půl měřice, tj. 130 m2,
které však patřili milotickému pan−
ství a jednalo se o les Náklo. A jen
tak mimochodem v obci nejsou uvá−
děna žádná pole s ovocnými stromy
(sady) ani vinohrady.

sedmdesátníků

Přibližně v tom samém období
byl přidělen ratíškovický lesní revír
po dříve zmiňovaném Josefu Heinis−
chovi, který byl revírníkem od roku
1813, Karlu Jančíkovi. Tuto neprá−
vem opomíjenou osobnost, i když
Marie Frolcová ve své knize Ratíš−
kovice minulost a přítomnost obce
uvádí, že se ještě sto let poté „dále
pokračovalo v zalesňování obecního
pasuňku, výsadba byla prováděna
starým způsobem přijatým od býva−
lého revírníka Karla Jančíka.“ Po−
dobná je i zmínka v publikaci Roha−
tec minulost a současnost obce od
kolektivu autorů: „Oblast Vátých
písků od Rohatce až k Moravskému
Písku je pokryta borovými monokul−
turami, uměle založenými v 19. sto−
letí. O zalesňování této Moravské
Sahary borovicovými sazenicemi se
nejvíc zasloužil lesník bzeneckého
panství Johan Friedrich Bechtel,
který využil zkušenosti revírníka
Karla Jančíka z Ratíškovic“ uvádí
též Jaroslav Pinkava ve svém po−
jednání Velké dílo zalesnění oblasti
vátých písků Dúbravy mezi Bzencem
a Hodonínem z roku 1947 mezi tři
nejvýznačnější celebrity, které se za−
sloužily o znovu vzkříšení místních
lesů. Doslova píše: „Ratíškovický re−
vírník Karel Jančík, o němž sám
Bechtel uvedl, že byl horlivým, že
založil kolem roku 1842 zdařilou
školku na borovici, kde sadba v řa−
dách ve vzdálenosti 6“ (asi 17 cm)
byla velmi vhodná a že podle jeho
vzoru se v Bzenci zakládaly všechny
škol(k)y. Prokázal užitečnost vý−
sadby borovice místo síje. On také
ve svém polesí uskutečnil nejvíc za−
lesnění.“
Karel Jančík působil na Hodonín−
sku od svého mládí. Narodil se údajně
v Kroměříži jako syn důchodního ko−
lem roku 1787. Jevil se jako vynika−
jící lesník, který však v tehdejších
poměrech pravděpodobně nebyl ná−
ležitě oceněn a vyzdvižen (snad dů−
vody třídní, národní), ale bylo by
dobré uvažovat, že by si u Ratíško−
vic zasloužil také postavit pomník.
Geniálnost řešení problému zales−
nění popisuje sám F. Bechtel ve své
článku zveřejněném ve „Verhand−
lungen der Forst − sektion für Mäh−
ren und Schleisen“ z roku 1853
pod přeloženým názvem „Lesní kul−
tury novější doby na hodonínském
statku císařské rodiny“.
Václav Koplík
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Víte, že... aneb z badatelské činnosti Václava Koplíka:
v roce 1945 měly Ratíškovice celkem 2528 obyvatel
a 583 popisných čísel,
v roce 1945 se narodilo 77 dětí − 41 chlapců a 36 děvčat
(pro porovnání v roce 1944 − 81 dětí, 1943 − 91 dětí,
1942 − 73 dětí, v roce 1946 − 60 dětí a 1947 − 48 dětí),
v roce 1945 zemřelo 51 lidí, z toho 10 bylo obětí vál−
ky (v roce 1944 zemřelo 33 osob, 1943 − 37 osob, 1942
− 45 osob, 1946 − 31 osob, 1947 − 31 osob),
v roce 1945 se odstěhovalo do pohraničí − na Miku−
lovsko: do Pavlova 9 rodin + 11 dětí, do Pulgár (Bul−
hary) − 12 rodin + 22 dětí + 1 svobodný, do Miloviček
− 9 rodin + 11 dětí, do Sedlece, Perné, Nejdku a dal−
ších 13 rodin + 24 dětí + 1 svobodný), na Severní
Moravu do Supíkovic 14 rodin + 31 dětí, Severní
Čechy − Teplice, Děčín, Hrob, Krupka, Osek a další −
13 rodin + 16 dětí + 1 svobodný
v roce 1945 se vystěhovalo celkem 288 duší a do roku
1950 se 100 osob vrátilo zpět
v současnosti je v Ratíškovicích přihlášeno 38 osob
narozených v roce 1945 a bydlí ve 26 ulicích,
první záznam v knize narozených roku 1945 patří
Lubomíru Ireneovi Hojovi a poslední Karlu Opav−
skému,
letošního setkání ročníku 1945, pořádaného 9. květ−
na, se zúčastnilo 44 rovníků, z Ratíškovic jich bylo 28,
slavností mši svatou sloužil Mgr. Pavel Maria Baxant
O. Cr. (Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou),
farář z Věteřova a bratr Jeho Excelence Msgre. Jana
Baxanta XX. Litoměřického sídelního biskupa,

na úvod zahrála cimbálová muzika pod vedením Ma−
rie Ostřížkové skladbu Kánon D−durod Johana Pa−
chelbela (velmi populární skladba, kterou měl v ob−
libě i řecký skladatel Vangelis a známá je i z filmu
Obyčejní lidé) a při přijímání Těla a krve Kristovy
skladbu Memoryz muzikálu Kočky,
jako zajímavost kolovala mezi účastníky i fotografie
sedmdesátníků před padesáti lety – v roce 1965, čili
ročníku 1895, s veršovanými blahopřáními, kterých
bylo pro 27 účastníků a na fotografii je jich 17 (tehdy
nebylo zvykem pořádat setkání na veřejných mís−
tech, ale bylo to u Evy Nesvadbové vedle zdravotního
střediska),
tři účastníci si našli na fotografii i svoje prarodiče:
Antonín Příkaský (t.č. Olomouc) babičku Kristinu
Zemánkovou, Václav Koplík stařečka Františka Hni−
licu a Anna Střižíková, roz. Příkaská, právě babičku
Evu Nesvadbovou,
pořád ještě jsou dvě maminky, které měly na setkání
své děti, a to Ludmila Tomšejová a Anna Zelinková
a shodou okolností dvě letos zemřely – Josefa Jan−
dová a Marie Přibilová,
na pamětním listu jsou vyobrazena čtyři
místa narození rovníků poškozená při přechodu
fronty,
jako suvenýr si každý odnesl mosazný žeton „Ratíš−
kovský sedmdesátník“ v krabičce,
se nám ve vzpomínku proměnilo už 32 rovníků, z toho
11 do jednoho roku.

Do Ratíškovic cest vede pět

K

aždá je ináč dlúhá, ináč sa krútí,
vede polem nebo lesem, ale po−
každé nás dovede dom, do na−
šich Ratíškovic. Tych cest a cestiček,
po kerých sa k nám dá dostat, je sa−
mozřejmě mnohem víc, ale já mám
na mysli tych pět hlavních: z Vace−
novic, Rohatca, Hodonína, Dubňan
a Milotic.
Na cestu z Vacenovic mám moc
pěkné vzpomínky. To byly roky, kdy
sem byl eště ten mladistvý a s par−
tyjú sme skoro víkend co víkend vy−
rážali s pěsničkú, flaštičkú dobrého
vínka v ruce nebo batohu za děvča−
tama za zábavú na Březíčko. Cesta
tam nám dycky ubíhala jakš takš,
horší už to bylo ale nazpátky. To už
bylo většinú neco popité a nekdy sa
nekerému z nás podařilo nahlédnút
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aj do škarpy. Jak sme sa ale přehúpli
přes železniční přejezd na Baťovku,
už nás naváďaly světla pouličních
lamp z našéj dědiny a měli sme skoro
vyhráté. Dneska už to vidím zas tro−
chu ináč, za kolejama sa tahne za slun−
kem mladý krásný borový porost.
Za ním roste o poznání vyšší a mno−
hem starší (prý až 120letý) les, kerý
zasahuje do areálu školky, kde dělá
děckám v parných letních měsícách
příjemný stín. Školka má od letoška
novú přístavbu, kerá snáď bude na−
šim malým Ratíškovčátkám dobře
a hlavně dlúho slúžit jak k zábavě,
tak k pečlivéj přípravě, než zasednú
do lavic prvních tříd.
Při cestě do Rohatca býval ška−
redý smeťák. Na všeckých, co k nám
nebo od nás jeli túto stranú, mosel

působit všelijak, enom né příjemně.
Stávala tam aj topolová álej, ale tá
sa kvůli stáří a zdravotnímu stavu
nekerých stromů mosela pokácat. Už
je to hodně dlúhá doba, co sem tam
jezdíval za prácú do Maryše a né
enom já. Dyť skoro v každej rodině
a v dědině byl aspoň jeden, co v době
najvěčí maryšáckej slávy v Rohatci
pracoval. Roky utékly jak voda a u ro−
hateckéj silnice sa teho moc změnilo.
Byla vysaděná nová jasanová álej
a takový sběrný dvůr, jaký máme
my, nám možú závidět kdejaké vječí
města. Všecko tam má svůj řád a po−
řádek, a tak to má byt. Býkárna, tá
pořád chátrá a ani tá solární elekt−
rárna sa k nám moc nehodí. Nejsme
ale jediní, co ju ve svojém okolí majú.
To naštěstí aspoň trochu zachra−
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ňujú ovečky, co v jejím areálu trávu
spásajú. Lesní školky bráchú Horá−
kových, tá menší Břetě Motlocha, zas
dávajú životy malým stromečkám,
ze kerých bude kdysi kdesi veliký
statný les. O kúsek dál zas stójí zá−
novní zámečnická dílna Jardy Ci−
gánka. A ty trnečky, co si v jejím are−
álu nasadil, to udělal moc dobře. Ty
až zarodijú a dajú plody, to bude sli−
vovička. To si aj chlapi od nich z dílny
po dobře odvedené práci určitě ne−
jákú tú štamprlku zaslúžijú a dajú.
A tolik vůně, co sa tahne do širokého
okolí, nemože byt ani odynáď, než
z Příkaských pekárny. Šak bodejď
by né, když tam pečú nezpočet dru−
hů pečiva všelijakých chutí, na keré
sa stahujú mlsné huby bárs odkáď.
A o to je ten příjezd z Rohatca k nám
krásnější a voňavější, jak pro nás
místních, tak pocestných.
Silnica z Hodonína sa ligotá no−
votú. Smíšeným lesem sa tahne jak
had a dyž přejedete její středovú
čáru, čára zabzučí − pomály tak, jak
dyž bzučí čmelák. Dobře sa po ní jede,
ale dyby byla o neco širší, také by sa
nic nestalo, nemluvě o tych škar−
pách, keré připomínajú spíš zákopy
než škarpy. Veliká škoda téj cyklos−
tezky, že sa zatím nepodařila zreali−
zovat. Silnica má povrch pěkný, ale
pro cyklistú pořád skýtá veliké ne−
bezpečí jízdy po ní, jak temu bylo do−
posaváď. Snáď jednú, třeba za sto
rokú, už tam bude pro větší bezpeč−
nost kolařú vybudovaná. V zátočině
stávala dřevěná kaplička, tú už ale
dávno nahradila nová tihlová s ob−
rázkem Panenky Marie Ratiškovic−
kej uvnitř. Stojí tam altánek a pár
laveček, na kterých sa dá příjemně
posedět, vydechnút, odpočinút a třeba
aj zavzpomínat na to pěkné ve stínu
krásného lesa. Za Ratiškovskú ce−
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dulú stojí po pravé straně hájenka,
ve které dnes sídlí lesnická firma
Petra a u ní bývalá konírna, kerá má
byt údajně najstarší stavba v Ratiš−
kovicách. Naproti přes cestu je zas
hájenka Staňkových, kde vám po do−
mluvě gumy na autě přehodijú nebo
pro přespolních, co chcú poznávat naše
okolí, aj střechu nad hlavú poskytnú.
Ve stínu lesa sa krčí aj junácká klu−
bovna, kde sa scházajú tý, co jich to
tahne víc do přírody než k počítačom
a iným takovým vymoženosťám
dnešní doby. A že jich za tych čtyry−
cet roků, co tam klubovna stójí, bylo.
Nesmím zapomnět ani na sto−
sedmiletý křížek, co stójí kúsek od
silnice. Nejaký měsíc zpátky tam
s ním stávala aj snáď stejně stará
lipa, ale pro její špatný zdravotní
stav, bezpečnostní rizika sa mosela
zkotit a místo ní sa vysadily lipy nové
a hned dvě.
Na cestu od Dubňan si enom zpo−
menu, a aj dyž teď sedím u počítača,
su spotěný snáď všady a nohy ňa bo−
lijú jak koňa. Tři roky sem tama jez−
díval do učení, nekdy na kole, jindy
zas pěšky nebo stopem, podle teho,
jak sa to sešlo. Autobus jezdíval moc
brzo a komu sa nechtělo stávat, tož
mosel po svojích nebo složitější cestú
přes Hodonín. Dubňanská cesta je aj
po tych dlúhých rokoch nevábnej
kvality a myslím si, že sa na tem eště
hodně dlúho nic nezmění. Cesta tam
aj zpátky bývala docela náročná,
hlavně dyž fúkal větr do protisměru,
což tam bylo poměrně často. Ale všec−
ka tá námaha po cestě z učení byla
ta tam, dyž sa vyjelo na kopec k vo−
dárně. Nádherný pohled na Ratiško−
vice, keré máme skoro celé jak na
dlani. V dálce sa bělá rohatecké silo,
kulatí sa vacenovická vodárna a pa−
noramata Bílých Karpat s vysílačem

Velká Javořina za dobré viditelnosti
sú k nezaplacení, nemluvě o výhle−
du na Chřiby. Spúšťám sa dúle z kop−
ca s větrem o závod. Pohledem na
Chřiby vidím aj celú Baťovku,
na druhéj straně Motlochovu pilu,
areál Zery a rozšiřující sa průmys−
lovú zónu místních aj přespolních
podnikatelú. Pod kopcem pozdravím
náš kostel a nahlédnu na DPSku, jak
si ju její obyvatelé pěkně zkrášlujú
a zvelebujú.
Cestu z Milotic sem si nechál
schválně až nakonec. Né, že by sa ně
nejak víc líbila než ty ostatní cesty,
ale má pro mňa jakúsi zvláštní až
magickú moc. Nejsilnější to bývá
hlavně na jaro, dyž u cesty kvete
meruňkový sad a po oboch jejích
stranách je čilý ruch ve vinohradech,
kde desítky vinařů s láskú opečová−
vajú ty svoje hlavičky nebo enom tak
besedujú u sklípků na Slavíně. Ko−
lik je za tým dřiny a úsilí, než si dajú
pohárek dobrého vínka − to si mnozí
výletníci vinařské cyklotrase nedo−
kážú ani představit. Ale to největší
kúzlo je dyž sa začne zpoza kopca
ukazovat věž našeho kostela až sa
nakonec kostel ukáže celý a v celéj
svojéj kráse. To sa ve mně dycky neco
pohne, lehko zamrazí a v hlavě sa
ně honijú ty slůvka Ratiškovice, dě−
dinka to moja najmilejší.
Také nový kabát našéj základní
škole dává tušit, že sa tam udělal
obrovský kus poctivej práce. A dyž
sa k temu eště podaří naplnit Ko−
menského sen, bude u nás v dědině
zase o kúsek téj zeleně, míst k odpo−
činku a hraní pro děcka hneď o neco
víc, a to je moc dobře.
Ať ste kdekoliv na světě, tych pět
cest vás dycky dovede dom, dom
do naších Ratíškovic.
Radek (Golby) Koplík
Strana 19

Cestování

Zájezd do Bruselu

V

Výročí

šechno začalo tím, že jsme měli
štěstí a na plese KDU−ČSL vy−
hráli první cenu − zájezd do Bru−
selu s exkurzí do Evropského parla−
mentu. Cenu do tomboly věnoval
JUDr. Pavel Svoboda, předseda
právního výboru EP. Cena úžasná,
těšit jsme se začali hned.
Nadešel „den D“ a my stáli v Brně
a čekali na autobus, který sbíral
ostatní „účastníky zájezdu“ od Šum−
perka až po Prahu. Sešlo se 55 pří−
jemných lidí, z nichž 4 se starali
o hladký průběh zájezdu. A starali
se skutečně dobře, nestrádali jsme

žízní ani hladem, vtipně komentovali
každou situaci, zpívalo se a povídaly
se vtipy.
První den jsme projeli Německem
jen s krátkými povinnými pauzami
a krátkou zastávkou ve městě
Würzburg. Večer jsme přijeli do Bel−
gie a nocovali ve městě Liége. Ráno
nás čekal přesun do Bruselu, vzdá−
leného asi 1,5 hodiny a tam hlavní
cíl naší cesty − návštěva Evropského
parlamentu a setkání s europoslan−
cem. Setkání bylo příjemné, pan
europoslanec nás seznámil se svojí
prací v EP a provedl poslaneckou

Blahopřání

D

ne 29. června 2015 oslaví 40. vý−
ročí kněžského svěcení náš pan
farář P. Jiří Čekal. Srdečně bla−
hopřejeme a upřímně děkujeme za
obětavou kněžskou službu v Ratíš−
kovicích. K jubileu vyprošujeme
Boží požehnání, pomoc Ducha Sva−
tého a ochranu Panny Marie.
Do dalších let přejeme pevné
zdraví, hodně radosti, trpělivosti
a humoru!
Vděční Ratiškovijáci.
MB
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sněmovnou. Po obědě jsme navští−
vili muzeum čokolády s praktickou
ukázkou ruční výroby tohoto pa−
mlsku a poté přejeli do centra Bru−
selu k prohlídce historických pa−
mátek. Večer nás čekala společná
večeře a beseda s panem europos−
lancem v příjemném prostředí jedné
z bruselských restaurací. Při cestě
do hotelu jsme se krátce zastavili
a prohlédli Atomium, které bylo po−
staveno při příležitosti výstavy
EXPO 58 a nemělo stát déle než tr−
vala výstava, ale díky své značné po−
pularitě stojí dodnes.
Poslední den našeho výletu jsme
strávili ve městě Bruggy, které jsou
označovány jako „Benátky severu“,
protože jsou protkány sítí kanálů,
tvořených řekou Reie. Podoba his−
torického centra Brugg se za po−
slední století příliš nezměnila a pro−
to si uchovalo svůj středověký ráz
a architekturu. Náš výlet se schylo−
val ke konci, ale ještě jsme se stačili
projít po pláži Severního moře a je−
den z nás se v něm dokonce vykou−
pal. Doufejme, že bez následků, pro−
tože počasí ke koupání zdaleka ne−
bylo a voda byla ledová.
Výlet skončil, moc se nám líbil
a nám nezbývá, než všem, kteří se
na jeho uskutečnění podíleli, podě−
kovat.
Dita a Jožka Měchurovi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Škola

Co se událo v MŠ U Jezérka?

V

dubnu a květnu naše školka do−
slova žila nejrůznějšími akcemi
pro děti a rodiče. Jelikož jsme
se v dubnu rozhodly věnovat přede−
vším zvířatům, připravily jsme pro
děti návštěvu farmy Vlasta, kde se
děti setkaly se spoustou zvířat, o kte−
rých jsme si ve školce povídali. Mlad−
ší děti, pro které je přece jen farma
příliš daleko, se mohly podívat na zví−
řata žijící na dvorku hned naproti škol−
ky. Pro děti bylo jistě velkým příno−
sem také pozorování včel u manželů
Kadlčíkových, kde se děti dozvěděly
mnoho informací jak o životě včel,
tak i o tom, jak se chovat při blíz−
kém kontaktu s nimi. O velmi pří−
jemné odpoledne se postarali také
rodiče dětí, kteří svou nápaditostí
a umem vyzdobili pomocí krepového
papíru plot naší školky, který ve vý−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

sledku zdobily kytičky, auta, zvířata
a všechny známé i neznámé postavy
z pohádek, které mají děti v oblibě.
Podle mého pozorování z obrovských
oken v nové přístavbě mohu potvr−
dit, že výtvory rodičů a dětí zaujaly
i většinu řidičů projíždějících kolem.
Jednou jsem byla i svědkem pomalu
se tvořící kolony, když řidiči přibrz−
ďovali a snažili se některé z obrázků
zachytit svým fotoaparátem.
Velmi očekávaná byla u dětí ná−
vštěva hasičů a policie v naší školce.
Mohly jsme si opět ověřit, že stát se
policistou či hasičem je sen skoro kaž−
dého chlapce v předškolním věku. Pro
děti bylo setkání s hasiči a policisty
nejen zábavné, ale i velmi poučné. Po−
slední, a podle názorů většiny, nejob−
líbenější akcí dubna, bylo pověstné
„Pálení čarodějnic“ na zahradě naší

mateřské školy. Náš přípravný uči−
telsko−čarodějnický výbor v předve−
čer pořádané akce podnikl mohutné
přípravy v podobě chystání všemož−
ných soutěží pro děti a přeměny za−
hrady v čarodějnické doupě. Jako kaž−
dý rok se této akce zúčastnilo velké
množství rodičů a dětí. Všichni čaro−
dějové, čarodějnice a strašidelné by−
tosti se společně sešli na prostranství
před obecním úřadem, kde nás přiví−
tala paní starostka se svým originál−
ním koštětem vyšší třídy, které by
mělo patřit do výbavy každé moderní
čarodějnice. Děti pomocí svých kouzel−
ných zaříkávadel odstartovaly velmi
příjemný a na zážitky bohatý večer
plný zábavy, dobrého jídla a pití.
Květen se nesl v duchu lásky k pří−
rodě a především ke svým blízkým.
Spoustu času jsme strávili povídá−
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ním si o rodině a o našem místě v ní.
Naším cílem bylo, aby si děti uvědo−
movaly, že rodina je to nejdůležitější
v našem životě a proto si jí musíme
vážit. Děti se s velkým nadšením při−
pravovaly na besídku ke Dni matek,
na které ukázaly, jak moc mají svoji
maminku rády a kolik talentu se v nich
skrývá. Pro maminky jsme připravily
dohromady tři besídky, z nichž každá
byla úplně odlišná, ale jedno měla spo−
lečné – lásku ke své mamince. A pro−
tože děti v naší školce velmi rády
zpívají, navštívil nás také pan Karel
Kordas se svým hudebním vystoupe−
ním s názvem „Kuk a Cuk“. Za po−
mocí svého plyšového psího kama−
ráda bavil nejenom děti, ale také paní
učitelky. Děti zpívaly, co jim hrdlo sta−
čilo a učitelky také nezůstávaly po−
zadu. Pro děti byly připraveny dvě vě−
domostní a pěvecké soutěže. Za ně
děti dostaly obrázek, na kterém vé−
vodí zmíněný „Kuk a Cuk“. Jeden ob−
rázek jsem dostala i já s instrukcí,

že si ho musím pověsit nad postel.
Za celý personál školky si troufám říci,
že na toto představení určitě žádná
z nás hned tak nezapomene. Mimo
to, že jsme se o sobě dozvěděly, že
jsme velmi šikovné, inteligentní a pě−
vecky nadané, nazval pan Kordas
naši školku tou nejkrásnější v celé
střední Evropě, což nás samozřejmě
velmi potěšilo.
Vydařenou květnovou akcí bylo
společné plavání s dětmi a rodiči v kry−
tém plaveckém bazénu v Ratíškovi−
cích. Po namáhavém plavání se valná
část naší skupiny rozhodla pro občer−
stvení v restauraci nad bazénem, kde
jsme si všichni příjemně popovídali.
Poslední květnová akce podle mého
názoru nadchla všechny zúčastněné.
S dětmi jsme se jely podívat na za−
hradní železnici do Vracova. Děti se
mohly povozit ve vláčku, který byl vy−
roben po vzoru skutečných vlaků Čes−
kých drah. Dalším lákadlem pro děti
byl vlastnoručně vyrobený kolotoč,

který děti přímo uchvátil. Mimo jiné
se děti mohly také pohoupat na hou−
pačkách, zaskákat si na dvou trampo−
línách nebo si zahrát na prolézačkách.
Navštívit tuto železnici bych dopo−
ručila snad každému. Železnice je
obklopena opravdu nádhernou zahra−
dou se spoustou stromů, skalek a kvě−
tin. Je až neuvěřitelné, co všechno
dokáže lidský zájem a pracovitost.
Děti by se měly s takovými lidmi se−
tkávat co nejvíce, aby viděly, čeho
všeho mohou svou pílí dosáhnout.
Když se ohlédnu za těmito dvěma
měsíci, musím se pousmát. Je až ne−
uvěřitelné, kolik pozitivní energie
na nás přenáší rodiče s dětmi, kteří
se našich setkání účastní. Jsme velmi
vděčné, že rodiče dětem umožňují
účastnit se našich výletů a všech dal−
ších akcí. Tímto bychom také chtěly
poděkovat všem rodičům za příjem−
nou atmosféru a především za pomoc
s organizací našich aktivit pro děti.
Barbora Kotásková, učitelka MŠ I

Jak slavíme v MŠ Sluníčko

Svátek maminek
Ze školního zápisníčku: „Moju ma−
minku mám najrači ze všeckých ma−
minek!“
Na počátku všeho byla semínka.
Ta děti brzy na jaře – skoro ještě
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v zimě – zasely a netrpělivě čekaly,
jestli opravdu vyrostou. To by bylo,
aby nevyrostla! S láskou byla zase−
ta, zalévána i kypřena – KYTIČKA
PRO MAMINKU. Květina byla jen
jedním z překvapení, které děti ma−

minkám k jejich svátku připravily.
A tak třídy Ježečků, Krtečků i Za−
jíčků pro své maminky chystaly pís−
ničky, básničky, zábavné společné hry
a tanečky. Tvořily přáníčka, nakres−
lily maminku do „umělecké galerie“
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

a ve třídě Zajíčků naši malí umělci
dokonce barvami vyzdobili plátěné
tašky ušité firmou Pracovní oděvy
Klimeš. Konečně je tu netrpělivě oče−
kávaný „Den D“. Děti se svou mamin−
kou prožily krásné odpoledne. Vždyť
ji měly jen pro sebe. Po krátkém pro−
gramu si se svou maminkou zatan−
čily, zazpívaly, zahrály sluchovou hru
Čí jsem maminka? a vzájemně se při−
tulily. Velká sladká pusa a přáníčko
s kytičkou lásku k maminkám jen po−
tvrdily. Závěrečné občerstvení připra−
vené kým jiným než dětmi maminkám
moc chutnalo. Domů si maminky ješ−
tě odnesly Jablíčkovou kuchařku.
Ve školce jsme ji vytiskli z oblíbených
receptů našich rodičů. Vše se po−
vedlo na velkou jedničku – dokazo−
valy to úsměvy a spokojenost mami−
nek i malých gratulantů.
Svátek dětí
Ze školního zápisníčku: „Děcka sú
na světě proto, aby měl taťka komu
dávat na zadek!“
Svátek dětí, to je v naší mateřské
škole více než týden dětských radostí
a různých aktivit. Začalo to skáka−
cím hradem, bezplatně zapůjčeným
panem Karlem Dobiášem. Sluníčko
nám přálo na cestě za zvířátky do
ZOO v Hodoníně. Výlet se moc vy−
dařil. Pro tyto sváteční dny si děti
pokreslily silnici i vyzdobily plot. Ná−
sledoval Taneční den, Olympijské
klání ve sportovních disciplínách.
Pro předškoláčky byl velkou zkouš−
kou odvahy a samostatnosti „po−
chrap“. Než se děti uložily ke spánku,
čekal je bohatý program. U Poláčků
na farmě se potěšily se zvířátky
a zhlédly výcvik pejsků (Agility).
Po návratu do školky si opekly špe−
káčky, zazpívaly u ohně a prošly
stezku odvahy. Po zásluze byly děti
odměněny knížečkou a medailí. Tá−
borák s rodiči ve stylu Barvičky, po−
řádaný tentokrát na zahradě MŠ
prima svátek všech dětí zakončil.
Svátek tatínků
Ze školního zápisníčku: „Můj ta−
tínek všeckému rozumí a vždycky
dobře poradí mamince. Maminka už
umí vyměnit žárovku, posekat trávu
aj spravit záchod!“
Tatínkův den – ten nás teprve čeká.
Kdo jiný rozumí vláčkům lépe než ta−
tínek? A tak tatínkové navštíví spolu
se svými dětmi Zahradní železnici
ve Vracově. Už se moc těšíme.
Milena Buřinská, učitelka MŠ Sluníčko
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Londýn 2015

P

ro letošní rok naše paní učitel−
ka třídní zvolila netradiční vý−
let. V rámci tréninku angličtiny
a jak s oblibou říká, abychom si „za−
spíkovali“ i s někým jiným, než s je−
nom s ní, naplánovala pro nás pěti−
denní pobyt v hlavním městě Velké
Británie, v Londýně. S velkým nadše−
ním jsme jako třída souhlasili a vůbec
se nám nechtělo čekat až do května.
Většina z nás by nejradši vyrazila
hned.
Poté, co se zpráva, že se 8. A vy−
dává do Anglie, rychlostí blesku roz−
nesla po škole, se naše malá skupin−
ka rozšířila. Přidali se k nám i další
žáci z druhého stupně. Takže nako−
nec nás bylo 54 žáků.
Náš výlet začal v úterý 12. května.
Už v osm ráno jsme vyjeli na letiště
v Brně. Většina z nás nikdy neletěla,
očekávání a nervozita byly proto ve−
liké. Po dvouhodinovém letu jsme
přistáli na londýnském letišti Luton.
Tady nás už čekal pan průvodce,
který se nám po celou dobu pobytu
věnoval. Jeho znalosti o městě byly
ohromující. Znal každé zákoutí
a všechny detaily o královských tra−
dicích. Nadšeně jsme poslouchali
všechny informace o památkách,
parcích a životě ve velkoměstě.
První den jsme měli v plánu Mu−
seum Md. Tussaud‘s, které je plné
voskových figurín známých osob−
ností. Přízemí tohoto muzea je v ho−
rorovém stylu, my byli stateční a pro−
šli jej. Následovala část o historii
a útrapách, kterými si Londýn v prů−
běhu času prošel. Poslední patro ne−
vynechal nikdo z nás, je v něm totiž
4D kino. Po super zážitku jsme se
vypravili do metra (tolik lidí pohro−
madě jako tady jsme ještě nikdy ne−

viděli) a přijeli až na parkoviště, kde
jsme se rozdělili do anglických rodin,
u kterých jsme strávili tři noci.
I následující den nám počasí hrálo
přímo do noty. Viděli jsme Bucking−
hamský palác, kde sídlí britská krá−
lovna Alžběta II., a my měli to štěstí,
že jsme viděli i výměnu stráží. Ne−
méně zajímavý byl i zbytek dne: Lon−
don Eye nebo−li Londýnské oko, pro−
slulý mrakodrap zvaný „Gherkin“,
Westminsterské opatství a Big Ben.
Prošli jsme se nejdražší ulicí Londýna
i čtvrtí China Town. Už víme, že ide−
álním místem k odpočinku, studování
či pozorování pouličních tanečníků
a umělců je Hyde Park. Klidné místo
uprostřed hlučného města.
V dalších dnech jsme prohlédli
ostatní zajímavá místa, muzea a pa−
mátky. Projeli jsme se červeným Dou−
bledeckerem − dvoupatrovým autobu−
sem. Dál jsme viděli například Tower
Bridge, zvedací most přes řeku Tem−
ži. Vedle něj stojí pevnost Tower,
ve které je velmi zajímavé muzeum.
Nesmíme vynechat ani Marine Mu−
seum, muzeum námořnictví, které
nám poskytlo útočiště před typicky
londýnským deštivým počasím. Od−
vážnější z nás se i přes mrholení
vydali k nultému poledníku Green−
wich. Dočkali jsme se i Oxford Street,
ulice plné obchodů všech značek. Po−
slední noc jsme trávili v hotelu po−
blíž letiště. Když nás paní učitelka
ráno vzbudila, nasedli jsme do auto−
busu směr letiště.
Londýnský životní styl je jiný než
u nás a nám se líbil. Výlet do Anglie
byl suprový, za to děkujeme učitelkám
a panu průvodci Pavlovi. Londýn je
super a určitě se tam ještě rádi vrá−
Žáci 8.A
tíme.
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Můžeme si k učitelům

dovolit všechno?

R

odiče stále častěji v učitelích
vidí nejslabší článek veřejné
služby, ke kterému si můžou
dovolit téměř všechno. Ovšem po−
třeba spolupráce školy a rodiny vy−
plývá z potřeb dítěte. Není to tedy
výmysl učitelů ani moderní pedago−
giky. Již Marie Terezie kladla důraz
na jednotnou výchovu.
Když vezmeme v úvahu, že nejen
rodina, ale i škola tuto výchovnou
úlohu plní, jejich spolupráce je pro
splnění všech rodinných a školně−pe−
dagogických cílů nezbytná. Nepři−

kládá se jí bohužel takový význam,
jaký by si zasluhovala. Ochota spo−
lupracovat by ovšem měla být na
obou stranách. Dobrá spolupráce
mezi rodiči a učitelem je na základě
každodenních zkušeností velmi pro−
spěšná právě pro samotného žáka.
Nemáme na mysli jen situace při
řešení problémů, ale i při běžném
chodu třídy, kdy správným a vzájem−
ným porozuměním i pochopením mů−
žeme předejít zbytečným nepříjem−
nostem a konfliktům, které žáky
samozřejmě negativně ovlivňují.

Spolupráce a jednání mezi učite−
lem a rodiči je vzorem chování pro
žáky. Pokud budeme vycházet z po−
slední (velmi nepříjemné) zkuše−
nosti, kterou v rámci školní práce
a výletů máme za sebou, je předchá−
zející věta více než pravdivá. Podce−
ňování autority a respektu vůči uči−
teli vede k tomu, že dítě začne brát
život jako prostředí bez normativů,
hranic, nepsaných pravidel a přiro−
zených mantinelů. Dítě nabyde do−
jmu, že vše lze prosadit křikem, si−
lou či penězi. Jenže v dospělém věku
narazí, společnost takového jedince
nepřijme, začne mu klást odpor a od−
soudí jej.
Milí rodiče, prosíme vás, abyste
nevěřili všemu, co děti říkají o škole.
Ujišťujeme vás, že my nebudeme
věřit všemu, co říkají o vás.
Mgr. Simona Měchurová
Mgr. Vendula Masaryková

Střípky z finského zápisníku

V

e dnech 2.−7. května 2015 jsem
se spolu s dalšími 12 kolegy čes−
kých ZŠ, SŠ a speciálních zá−
kladních škol zúčastnil tematické
stáže ve dvou finských základních
školách ve městě Rovaniemi, zorga−
nizované v rámci projektu „Cesta
k inkluzi: od segregace k pozitivní
diverzitě ve školství“. Zážitků, které
jsme u severního polárního kruhu
s fajn kolektivem prožily, je desítky
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a ty nejvýznamnější se pochopitelně
týkají školství. Pracovní týden jsme
strávili na dvou základních školách:
Arctic Circle Secondary School Na−
papiria Korkalovaaran peruskoulu.
Vzhledem k tomu, že finské škol−
ství patří mezi nejlepší ve světě
(1. místo v Evropě, 3. místo na svě−
tě), bylo více než příjemné sledovat
všechny odlišnosti a srovnávat často
maličkosti, kterými se liší české škol−

ství od finského. Pokud se mám
zaměřit na ty oblasti a podněty,
které jsou tzv. přenositelné do čes−
kého školství, respektive do práce
konkrétní základní školy, jedná se
o následující postřehy:
Mentalita finských dětí je evi−
dentně jiná než u českých dětí. Je−
vilo se nám zcela jednoznačně, že
děti přicházejí do finské školy vycho−
vány, jsou klidné během výuky, spo−
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lupracují s vyučujícím, jsou vnitřně
motivovány (vnitřní motivace žáka
začíná v rodině před nástupem dí−
těte do školy). I v době přestávky pů−
sobí vyrovnaným dojmem, nemají
zájem se zbytečně fyzicky atakovat.
Finští rodiče respektují a ne−
zpochybňují práci pedagoga,
mají k učiteli naprostou důvěru.
Učitel ve Finsku se tak těší prestiž−
nímu povolání, přitom jsou obdobně
kvalifikovaní jako čeští učitelé (pe−
dagogické studium je zde dvojstup−
ňové). Učitelé učí nezávisle a samo−
statně. Ve většině tříd jsou přítomni
asistenti pedagoga.
Všem dětem, které to potřebují,
je vždy poskytována pomoc ve vyrov−
návacích třídách, aby se dostaly co
nejblíže k úrovni ostatních spolužáků.
Pochopitelně i ve Finsku jsou na ZŠ
žáci průměrní a podprůměrní, jejich
vzdělávání je proto směřováno k ne−
studijním (u nás nematuritním)
praktickým oborům a řemeslům.
Ve Finsku neexistuje školní
inspekce, veškerou profesionální
odpovědnost má ředitel školy. To
představuje systém podpůrný, ne
direktivní. Jedinou kontrolou jsou
výstupní testy na úrovní maturity,
tedy ve věku 18 −19 let.
Škola se snaží za pomoci škol−
ního psychologa vytvářet podmínky
pro podporu sebekázně, sebevědomí
a celoživotního sebeučení – rozvíjí
osobnostně−sociální kompetence.
Finský učitel sám rozhoduje,
co bude učit, a Národní ústav pro
vzdělávání a ředitel školy ho jen pod−
porují.
Povinná školní docházka je ve
Finsku devítiletá, vzdělávací systém
je zcela obdobný jako v ČR. Finsko
používá vzdělávací systém tzv. com−
prehensive schools, a to od roku
1970, pro děti ve věku 7−16 let:
– nižší stupeň (1.−6. ročník;
finsky ala−aste, alakolu)
– vyšší stupeň (7.−9. ročník;
finsky yläaste, yläkoulu)
Kurikulum (rámcový vzdělá−
vací program) je zaměřeno na kon−
kurenceschopnost každého jedince =
na praktické dovednosti uplatni−
telné v životě, důležité pro další stu−
dium a seberozvoj. Vzdělávaní je
tudíž zaměřeno na vrozené doved−
nosti a pracovní předpoklady žáka.
Školní stravování je zdarma.
Dovoz dětí do školy je zdarma
(žák si může například přijet do
školy i taxíkem zcela zdarma). Nej−
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vzdálenější děti dojížděly do školy
v Rovaniemi ze vzdálenosti 65 km.
Základní pilíře finského škol−
ství jsou: kvalita – efektivita – rov−
nost příležitostí – internacionali−
zace.
Klasifikace ve Finsku je vyjá−
dřena čísly 4 až 10, přitom 10 je nej−
lepší, 4 nejhorší. Hodnocení studij−
ních výsledků má za cíl povzbudit
žáka k dalšímu vzdělávání, ne uká−
zat, co „zase“ neumí a nezvládl.

Vyučovací hodina trvá 60 mi−
nut, vyučování začíná v 9.00 hod.,
končí většinou po 16. hodině.
S řediteli škol jsme se jednomy−
slně shodli na skutečnosti, že prů−
běh vzdělávání v obou základních
školách byl na 85 % stejný jako v ČR.
Adresy škol pro případné
zájemce o bližší seznámení:
http://www.napapiirina.fi
http://www.rovaniemi.fi
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Školní družina informuje

L

etošním školním rokem jsme
s dětmi ze školní družiny úspěš−
ně „propluli“. Stali se z nás totiž
námořníci. Každá třída byla jednou
velkou lodí, na které si děti každé
odpoledne hrály, soutěžily, tvořily,
zpívaly... Starší děti navíc získávaly
hodnosti, takže z plavčíků se po−
stupně stávali lodníci, kormidelníci
a další a ti nejúspěšnější se stali ka−
pitány lodi. Všechny děti se také
učily pravidlům, která jsou důležitá
pro to, aby spolu mohly být na jedné
palubě. Aby si pomáhaly, byly k sobě
slušné a měly se rády.
Námořnický rok jsme zahájili na
majáku a na lodi v Ekolandu ve Sta−
rém Městě a ukončili Pirátskou plav−
bou po řece Moravě. Coby námoř−
níci jsme se představili na oslavě Dne
matek ve školní jídelně, kde se na−
konec sešly nejen maminky, ale i celé
rodiny, a tím nám udělaly velkou ra−
dost. S podobným programem jsme
vystoupili na Školní akademii.

Tak jako každý rok jsme pořádaly
i jiné aktivity. Již tradičními se staly
výlety do skanzenu ve Strážnici, hal−
loweenská stezka odvahy, soutěž Ta−
lentmánie, návštěva kina, vánoční
nadílka, pečení cukroví, velikonoční
tvoření z marcipánu, Vynášení Zimy
a mnoho dalších. Mimo jiné jsme
zorganizovaly exkurze do místního
bazénu, do kravína ve Vracově nebo
na sběrný dvůr. V každém týdnu jsme
určily jeden den pro zájemce, kteří
mohli buď tancovat s Miluškou, spor−
tovat se Zdenkou nebo zpívat s Dan−
kou. Program měly děti opět bohatý.
Na závěr chci poděkovat rodičům,
kteří s námi spolupracovali a kolegy−
ním, se kterými tvoříme správnou
„posádku“. A taky poblahopřát námoř−
níkům k jejich úspěšné plavbě a do−
sáhnutí cíle – úžasných dvou měsíců
prázdnin. Tak si je všichni užijte!
Fotky a videa ke zhlédnutí:
http://www.zsratiskovice.cz/
Miluše Michenková, vedoucí vychovatelka
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Úspěch
mysliveckého kroužku

V

sobotu 16. května se konalo
okresní kolo soutěže Zlatá srn−
čí trofej a okresní kolo střelby
ze vzduchovky. Naši školu reprezen−
tovali členové MK Liščata: Klára Ko−
plíková, Adéla Urbánková, Martina
Žídková, Jiří Šupálek, Kateřina Ši−
mečková a Hedvika Štosová. V ka−
tegorii A (mladší žáci) obsadila Hed−
vika Štosová 3. příčku, v kategorii B

(starší žáci) se umístila na 1. místě
Katka Šimečková a na místě 2. Klára
Koplíková. Úspěchu kroužek dosáhl
i ve střelbě ze vzduchovky, kdy obsa−
dily Hedvika Štosová a Klára Koplí−
ková 2. místa ve svých kategoriích.
Všem zúčastněným patří poděko−
vání za reprezentaci kroužku i školy.
Mgr. Kristýna Kotásková,
vedoucí kroužku

Elektrotechnický
kroužek

V

Navštivte obecní
webové stránky

www.ratiskovice.com

pátek na 1. máje jsme se s klu−
ky z kroužku účastnili akce
Jaro na salaši Rúdníku, aby si
i menší děti mohly trochu „osahat“
elektroniku. Měli jsme připraveny
dvě elektronické stavebnice s jedno−
duchými obvody. Jednu sestavenou,
aby to zvládli i ti nejmenší od 3 let,
kde jenom mačkali tlačítka a kde jim
to hrálo a blikalo, a druhou pro starší
školáky od 6 let. K tomu jsme uka−
zovali dětem, co kluci sami sestavili
ve škole. Nejvíce se líbil stroboskop
a dětem i rodičům se líbili multi−
funkční stavebnice, tak snad elektro−
nika bude mít další následovníky.

Šachy

Mirek Janík, vedoucí kroužku

V

Závěr sezóny
byl i pro šachové
příznivce hektický!

minulém příspěvku jsem čte−
nářům Zvonu přiblížil atmo−
sféru a výsledky turnaje druž−
stev. Během posledních dvou měsíců
se sice již soutěže družstev dohrály,
přesto nás čekal vrchol sezóny a sice
již V. ročník „Ratíškovských šachů“
– tedy prestižního turnaje, který je
zařazen do Grand Prix přeboru Ji−
homoravského kraje, v pořadí jako
šestý, tedy poslední díl této série, což
je menší handicap.
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Turnaj tak velkého formátu není
jednoduché připravit a zajist jeho
hladký průběh, zvláště je−li na vět−
šinu věcí člověk sám. A tak nebýt
výrazné podpory mojí rodiny, těžko
by se něco tak velkého mohlo v Ra−
tíškovicích uskutečnit. Vzhledem
k tomu, že jsem turnaj poprvé orga−
nizoval vloni, měl jsem již nějakou
představu, jak by to mělo vypadat.
Jenže něco jiného jsou představy
a úplně jiná je skutečnost. Oproti

loňskému ročníku jsem termín tur−
naje posunul o 14 dnů dopředu, a to
z několika důvodů. Jednak se tur−
naj kryl s jiným turnajem, který se
konal v nedalekém Uherském Bro−
dě, a jednak jsem já sám potřeboval
mít v původním termínu volno. Pro
dokreslení situace uvádím, že se na
konci září plánuje kalendář velkých
šachových akcí, kdy tento turnaj
do této kategorie zapadá, na celý
následující školní rok. A tak jsem
si na podzim 2014 neuvědomil, že
1. 5. 2015 je pátek a řada rodičů vy−
užije prodlouženého víkendu k ně−
jaké akci, což se výrazně podepsalo
na účasti dětí.
I přesto jsem s účastí 82 dětí spo−
kojen, v loni to bylo 97 hráčů. I když
si myslím, že cenový fond nebyl špat−
ný, přece jen pexeso, pastelky, či
balíček karet, není pro děti natolik
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silným lákadlem, aby z těch vzdále−
nějších míst do Ratíškovic přijely.
A poháry, medaile i diplomy berou
děti jako samozřejmost. Tak to pro−
stě je. Netvrdím, že je nutné shánět
horské kolo za 15 tisíc nebo notebook
za 10 tisíc, ale třeba takový tablet
v hodnotě kolem 2 tis., pakliže se do
propozic napíše, že bude vylosován
jeden hráč, který jej získá, dokáže
udělat s účastí dětí divy. Ovšem i na
cenu v této hodnotě nám již finance
nezbývají.
I přes slabší účast dětí se musela
tělocvična proměnit v hrací sál a zde
jsem narazil na první problém.
Vzhledem k tomu, že je tělocvična
ZŠ multifunkční, musel by se sál
připravit již ve čtvrtek a to by mělo
za následek, že zájmové kroužky
a sporty by de facto až do pondělí
nemohly tělocvičnu používat. A tak
bylo odsouhlaseno, že stoly ano, ale
koberec ne a vše si musíme zajistit
sami, vlastními silami. Ne, že by to
bylo nějak náročné, rodičů ochotných
přiložit ruku k dílu bylo dost, ale
přece jen není mou jedinou a hlavní
starostí 3 hodiny před turnajem
myslet na to, jak uspořádat stoly,
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židle, zázemí pro rozhodčího a on−
line šachovnici. Ráno jsou prostě
úplně jiné starosti spojené s organi−
zací turnaje, zvláště když jednotlivé
výpravy začínají přicházet již kolem
osmé hodiny ranní a je potřeba je
zapsat a organizačně řídit příchozí
výpravy.
Ale abych tu čtenáře nezatěžoval
pro ně bezcennými informacemi,
tímto způsobem se mně rozhodně
příprava na tak důležitý a prestižní
turnaj nelíbí. Jen s vypětím všech sil
pořadatelů se podařilo úvodní tlak
a nápor soutěžících ustát a obstát
v náročné roli, jakou bezesporu po−
řadatelství tak velké akce je. A podle
ohlasů dětských hráčů, trenérů,
rodičů i pana rozhodčího bylo pro−
středí u nás v Ratíškovicích vnímáno
velmi kladně a jak jsem se mohl záhy
přesvědčit, i přes počáteční drobné
nedostatky, se turnaj mimořádně
podařil. Proto touto cestou doda−
tečně děkuji všem rodičům, přáte−
lům, své manželce, svým dětem
a babičce Klimešové za to, že byli
v Ratíškovicích všichni spokojeni.
Především pak s úrovní bufetu, pro−
tože jak jsem zaslechl v kuloá−
rech: „To prý nemělo
chybu“.
No jak jsme dopadly
my, tedy ratíškovické
děti? Z našeho klubu se
turnaje zúčastnilo cel−
kem 9 dětí, což je slušná
účast. Nejlepší hráčkou
oddílu byla Zemánková
Gabriela, která v nej−
starší kategorii obsadila
výborné 4. místo – gra−
tuluji. Dále se turnaje zú−
častnili: Zemánek Domi−
nik, Slatinský Ondřej,
Kotásek Pavel, Šlahůnek
Martin, Tomík Matěj,

Kratochvílová Lenka, Příkaský Jo−
sef a Mokráš Matěj.
Na medaile dosáhli dva zástupci
z okresu Hodonín, a to v nejstarší
kategorii, kdy Josef Lacina z ŠK
Dubňany skončil těsně před Gábinou
Zemánkovou na 3. místě a David
Kostelecký z ŠK Hodonín na 2. mís−
tě. Ostatní medaile si rozebraly pře−
devším děti z Brna a Kuřimi.
Co se týká organizačních věcí, tak
na konci dubna bylo na valné hro−
madě SK Baník Ratíškovice odsou−
hlaseno, že se náš šachový oddíl
stane součástí tohoto sdružení, pod
kterým je řada sportovních a zájmo−
vých klubů z Ratíškovic. Pro nás
z toho plynou lepší podmínky, ze−
jména pak ty finanční. Pod hlavič−
kou Základní a Mateřské školy bude
nadále fungovat pouze šachový krou−
žek, do kterého se může kdykoli při−
hlásit dítě ve věku od 6 do 10 let
(po dohodě i starší).
Menší šachovou akcí byl 3. ročník
dětského turnaje, který pořádal
ŠK Sokol Kyjov pod názvem „Kyjov−
ský koník“. Z našeho oddílu se tur−
naje zúčastnil jen Martin Šlahůnek.
Termín je pro ratíškovické děti ne−
vhodný, jelikož se tento turnaj hraje
8. 5., tedy v den, kdy se koná pochod
kolem Ratíškovic, kterého se i já pra−
videlně účastním.
No a mezi poslední velké akce, ve
které zanechala stopu i naše hráčka
Gabriela Zemánková, byla její účast
jako hostujícího hráče na Mistrovství
České republiky družstev starších
žáků, kdy opět nastoupila v barvách
ŠK AD Jičín a ziskem 3 bodů uká−
zala, že tam není jen do počtu.
Toto družstvo nakonec skončilo na
32. místě z celkového počtu 54 druž−
stev.
Za šachový klub SK Baník Ratíškovice
Martin Macek, předseda oddílu
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Kuželky

Stříbrná medaile
na Mistrovství ČR zrakově
postižených kuželkářů

J

Příběh

ako každoročně, tak i letos, se
pořádalo již 36. Mistrovství ČR
v kuželkách zrakově postižených
sportovců na šestidráhové kuželně
v Blansku. Za TJ Jiskra Kyjov se pro−
bojoval do finále také nevidomý
František Koplík z Ratíškovic.
Než se dostal na toto mistrovství,
musel na dvou různých kuželnách
porazit aspoň 520 kuželek s přípoč−
tem. U této kategorie, tzv. B1 se
u mužů připočítává 25 % z poraže−
ných kuželek, tzv. čistých. Hráč hraje
s klapkami, absolutní tma, žádné,
byť jen nepatrné, světlo. Hraje roz−
kročmo na dráze, bez úkroků. Může

D

Ing. Josef Uhlík

Setkání
Františků

ošlo k němu v pondělí 1. června
letošního roku v Mělníku a já
vám k němu připíšu malý pří−
běh. Začátkem 20. století se u nás
v obci jedné z rodin Kordulů na−
rodilo sedm dětí. Počet dětí v té
době né neobvyklý. František je
v pořadí šestý a jeho rok narození
byl 1914.
Povinnou vojnu si prodloužil a jak
ukazuje fotka, byl to urostlý, ši−
kovný muž. Žil pak v Mělníku, kde
si našel lásku, na tehdejší dobu
ovšem pro jeho ratíškovskou rodinu
lásku naprosto nepřijatelnou. Paní
Marie nejenže už měla dítě, ale byla
navíc o jedenáct let starší než on.
František tuto skvrnu u své zdejší
rodiny nikdy nevymazal, i když se
o to moc snažil. Tatíček nežili, ma−
mička sa s „paničkú“ v hlavě nevy−
rovnali. Františka aspoň těšilo, že
jeho bratr Cyra dal 5. 1. 1944 svému
synovi po něm jméno.
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si odhozovou desku osahat,
kouli si dát dle svého uváže−
ní. A potom už záleží na síle odhozu
a hlavně na koncentraci, aby koule
letěla rovně a ne šikmo, na tom, kam
se nakloní. Někdy, než se hráč zkon−
centruje, to trvá i delší dobu. Hraje se
na 120 hodů, na každé dráze 30 hodů.
Každý hráč této kategorie má svého
naváděče, na kterého je zvyklý
a který mu radí. Při odhozu musí
naváděč stát za hráčem a nesmí se ho
dotýkat. V tomto případě je to Marie
Gutová, která s Františkem prožívá
jeho úspěchy i neúspěchy od začátku,
kdy kuželky začal hrát v roce 2008.

Při neúčasti
největší favoritky,
Daniely Hladíko−
vé z TJ Sokol Brno
IV, bylo toto mis−
trovství kategorie
B1 velice otevře−
né. Při první tři−
cítce byl František
na čtvrtém místě,
ale jak přibýval
čas, tak přibývaly
poražené kuželky a nakonec výko−
nem 526 kuželek porazil o třídu
třetího v pořadí Pavla Petříčka ze
Slavie Praha OZP, kterému bylo při−
psáno 414 kuželek. Nejlépe nakonec
dopadl Josef Borýsek z TJ Sokol
Brno IV, kdy se zastavil na čísle
595 kuželek. Nebýt první dráhy,
mohl František dopadnout lépe. Ale
i tak byla z toho stříbrná medaile
a za to mu patří gratulace, že se do−
kázal zkoncentrovat a dohnat ztrátu.
Tak snad příští rok to bude zlatá.

O Františkově lásce a jeho
dalším životě vůbec měl
v tuto dobu už ale osud jas−
no. Psal se rok 1945. Byl
9. květen – pro Mělník to byl
první mírový den a radost
tamních obyvatel neznala
mezí. Slavili shromážděni
na náměstí, ale i jinak.
V tom hřmot letadel − bylo
to šílené, byl to nálet. Ne−
očekávaný a nesmyslný so−
větský nálet, jehož důvod
nebyl dodnes uspokojivě vy−
světlen, píší historici.
František KORDULA se
stal jednou z 27 obětí. Bylo
mu 31 let, smrtící střepiny ho do−
stihly ve vinohradě. Malý hrob, kde
odpočívá se svou Marií Schneidero−
vou (zemřela o 30 let později) jsme
díky dobrým lidem na hřbitově
v Mělníce našli a „POZDRAV Z RA−
TÍŠKOVIC OD SYNOVCE FRAN−

TIŠKA KORDULY“ – tato slova na
kytici, kterou jsme přivezli, duši Fran−
tiška jistě pohladí.
František KORDULA z č.p. 51 se
řadí k deseti ratíškovským válečným
obětem.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic
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Výročí

Přeborníci a kačava

U

ž nadpis napovídá, že to bude
trošku jiný pohled na naše ra−
tiškovské dorostence, kteří před
60 lety získali na hřišti ve Zlíně ti−
tul „Přeborník československé re−
publiky v dorostu 1955“.Jistě jste
všichni četli o dubnové oslavě, která
jim byla v obci vystrojena. Ratíškov−
ský „srcař“ − novinář Libor Kopl tuto
slávu bezchybně a snad ze všech
stran popsal do Rovnosti i Slovácka.
Ale protože jsem při oslavách byla
blízko Miše, Ivana, Franty, druhého
Franty, Pepika, Pepička a Staně i já
– zbylo něco i pro kronikářčin žen−
ský postřeh. Hned jdu na to.
MÓDA. Ano. Náše dorostence –
kluky mezi 15 až 18 roky − bych smě−
le nazvala módními ikonami té doby.
I když tento výraz bezděčně vyvolá
úsměv, stejně to tak bylo. BYLI JIMI
a celé mužstvo včetně trenéra Petra
Vacenovského a vedoucího mužstva
− šviháka Petra Vybírala, jehož oblí−
bený kabát kožák „psal“! Ostatně, jak
hnědá manšestrová saka, ušitá na
míru velikým fotbalovým příznivcem
a v dnešním jazyce i sponzorem − pa−
nem mistrem krejčím Jožkú Chlu−
dilem. V jeho dílně byla pro kluky
ušita i saka kárová. Saka vzadu zdo−
bila buď „křídla, dragún nebo tehdy
módní copánek“. Nechyběly ani kal−
hoty „trubky“.
Když moderního mistra krejčího
opustím, přejdu k obutí. Všichni naši
dorostenci nosili boty „maďary“,
které stály (slušných) 250 Kč a které
vylepšoval barevnú špagetú Franta
Holec u Orlovně. Jak to bylo jen
možné, byl „mančaft“ hned ve spole−
čenském. „Vázanky (šolně) byly vždy
v boční kapse po ruce“, říká Franta
Kordula. Nebylo−li nutno společen−
sky, byly oblečeny rozhalenky či
švédky − tehdejší myslím celosvě−

tový hit. Pozor, ale
pokud možno – všich−
ni kluci je měli ve stej−
né barvě, jako je−
den muž. Zrovna tak
v létě nosili světlé
balonové bundičky.
Také vlasy nebyly po−
nechány enom tak.
Po ořechovém oleji za−
čala letět brilantina,
a to teprve účes držal!
(Nemyslím ale, že to
platilo na „rozcuch“
Jendy Graua.) K ob−
lečení ještě toto. Víte,
že ty slušivé tmavě
vínové dresy, v kte−
rých naši vyhráli ti−
tul, strašně kúsaly?
Prý eště spíš, než sa
oblékly.
Přejdu k temu, na
čem sa shodli všichni
ti, které si tady osud
pro naše dny podržal.
Mezi kluky fotbalisty
vládla solidně slušná
mluva a ne přemíra al−
koholu. Před zápasem
to nemosel trenér snáď ani hlídat. Ko−
lektiv si silně považoval nejen tre−
néra, vedoucího mužstva, ale úctu od
nich cítím i k panu Františku Kordu−
lovi („Trubkovi“), který je všude do−
provázel a staral se nejen o papíry.
Posunu se k závěru. VÍTE, že Miša
Šural byl pravý obránce a měl na
zádech dvojku? František Toman byl
levý obránce a měl na zádech čtver−
ku. Ivan Bilský hrál na levém křídle
s číslem 11, Pepik Vacenovský byl
střední útočník a měl devítku
a Franta Kordula měl osmičku a byl
pravá spojka? K základnímu kádru
vítězného mužstva patří aj Staňa

Poetické filmové mozaiky o radostech
života v kraji protkaném vinohrady
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Koplík („Hřibař“) a Pepiček Kreml,
který žije ve Vsetíně. A VÍTE, že na
světě nemá obdoby, aby titul Přebor−
níka republiky získalo mužstvo z dě−
diny, jak nám řekl na besedě ve
středu 22. dubna Pepik Vacenovský?
Přebírám jeho slova a s nadsázkou
píši, že sportovním souzněním a str−
mým výkonem mě tehdejší ratíškov−
ští dorostenci připomněli letošní ví−
tězný hokejový tým Kanady na MS
v Praze.
A VÍTE, co je KAČAVA? Esli né,
optajte sa pravého obránce Miše Šu−
rala!
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

www.klobucek.cz
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kračovali i v dalších letech.
Byla by škoda, aby ratíško−
vické děti byly ochuzeny o ta−
kové zážitky a obyvatelé
Ratíškovic zas o to hrkání.
Mnozí z nich totiž s nostalgií
vzpomínají, jaké to bylo, když
byli malí a chodívali hrkat
oni.
Letos jsme museli děti do−
provázet i my, rodiče, byla to první
obchůzka a hrkači byli ještě malí.
Doufáme však, že časem, jak děti po−
vyrostou, zvládnout tuto obchůzku
organizovat sami a doprovod mami−
nek a tatínků nebude potřeba.

Velikonoční „hrkání“
v Ratíškovicích

V

okolních dědinách každoročně
chodí chlapci, někde i s děvča−
ty, od Zeleného čtvrtku až po Bí−
lou sobotu vesnicí s hrkači, klepači,
řehtačkami... chodí hrkat, klepat,
každý si to nazývá po svém. Podle
tradice zvony odletí „do Říma“ večer
na Zelený čtvrtek a znovu se roze−
zní až na Bílou sobotu při večerní
vigílii. A právě zvonění zvonů má
nahrazovat hlučné hrkání a klepá−
ní. Hrkat by se mělo chodit hned
několikrát. Ve čtvrtek večer, v pá−
tek až čtyřikrát – ráno, v poledne,
ve tři hodiny na připomínku smrti
Pána Ježíše a večer. A v sobotu ještě
ráno a v poledne.
V Ratíškovicích se však tato tra−
dice roky neudržovala. Proto jsme se
rozhodli, že se ji pokusíme obnovit.
Děti si připravily řehtačky, kle−
pače a tragáčky, co kdo doma měl
nebo narychlo pořídil. Poprvé jsme
s dětmi vyšli na Velký pátek před po−

lednem po dětské křížové cestě. Za−
čínali jsme u kostela, pokračovali
jsme kolem Domu pokojného stáří,
přes střed vesnice k Obecnímu
úřadu a vrátili jsme se zpátky ke
kostelu. Obchůzku jsme zopakovali
ještě v sobotu ráno. Děcka neod−
radila ani brzká
ranní hodina a ani
ne zrovna příznivé
počasí. Sešla se
sice již trochu
menší skupinka
dětí, ale s nadše−
ním jsme obešli
ještě delší trasu
než v pátek. Hrka−
či byli odměněni
pamlsky od někte−
rých štědrých oby−
vatel a z Potravin
u Tomečků.
Rádi bychom
v této tradici po−

Dana Mokrá

Co je a bude letos v konírně
na zámku (nejen) k vidění?

V

dubnu jsme zahájili sezónu
vzpomínkami na společné sil−
vestry a pohádkami z Milotic.
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Společné zážitky sto−
vek lidí mikroregionu
stojí za malé zasta−
vení.
Od června můžete
vidět i koupit výrobky
klientů Domova Hori−
zont v Kyjově. Jsou
neuvěřitelně šikovní
v práci se dřevem, ke−
ramikou nebo tkaním.
V červenci pak bu−
dou prostory konírny
patřit výstavě Čarov−
né barvy země ve spo−
lupráci s Masarykovým muzeem
v Hodoníně. Díla jsou prezentací
školních kolektivů vytvořená po−

mocí čistě přírodních materiálů.
Ve druhé polovině srpna ukážeme
návštěvníkům celoroční práci vi−
nařů – s čím, co, jak a kdy, aby od−
měnou bylo dobré víno.
Po celou dobu je v konírně dětský
koutek pro nejmenší, dračí sluj
a pohádkové okénko pro děti. Díl−
ničky o víkendech nejsou úplným
pravidlem, ale jsou velmi časté a ob−
líbené. Každý si z konírny může od−
nést příjemný zážitek nebo malý
dárek z mnoha ručních prací šikov−
ných lidí z Mikroregionu Nový Dvůr
a okolí. Domácí i přespolní – každý
je vítaný! Aktuality najdete na
www.novy−dvur.cz nebo facebooku.
Ing. Vladimíra Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Železnice

Ratíškovice

z okna vlaku

V

našich obecních novinách jsme
se již po dvakráte věnovali his−
torii železné dráhy, obtáčející
Ratíškovice z východu a severu.
Ve Zvonu č. 5/2004 bylo pojednání
k tehdejším 70 letem od uvedení že−
leznice z Rohatce na Důl Tomáš do
provozu a v č. 5/2005 se vzpomínalo
na 50 let od ukončení zdejší osobní
dopravy, která zde byla v režii dolů
provozována v letech 1941 až 1955.
Jak známo, od roku 2004 je k dis−
pozici atrakce v podobě velodráhy −
neboli šlapacích drezínek na kolejích.
Umožnilo to zastavení běžného pro−
vozu nákladních vlaků v květnu 2002.
Majitel dráhy (tehdy Strojírny
Tomáš, později T Machinery a. s.)
však opuštěnou dráhu nezrušil,
ale ponechal v konzervaci. Zájem od−
bytu zboží po kolejích však od roku
2010 vedl k postupné a důkladné
obnově železnice. Jak už to chodí, nej−
více úsilí vzala administrativa a spl−
nění všech požadavků, aby původní
důlní dráha mohla znovu sloužit ná−
kladní dopravě. Premiéra proběhla
12. září 2013, kdy byla provedena
první obsluha ve strojírnách. Po krát−
kém nadechnutí však koleje znovu
orezly, ale příčiny hledejme spíše ně−
kde mezi Ukrajinou a Ruskem.
Obnova poměrně známé želez−
nice nedala spát ani nejrůznějším
nadšencům, železničním trampům,
cestovatelům a řadě lidí z branže.
Byla podnětem k plánování jízdy
zvláštního vlaku, který by všechny
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ty tiché blázny, zvědavce
i zcela seriózní zájemce,
kteří se na ni složili, pro−
vezl věčně zeleným boro−
vým lesem z Rohatce okolo ratíško−
vické dědiny až k bráně bývalého
dolu. I k tomu bylo třeba vyřídit ně−
kolik kroků, které umožnily jak jízdu
byť i jen příležitostného vlaku s ces−
tujícími, tak i zpravení jeho po−
sádky o zdejších specificích a celé
smluvní zajištění akce. Hlavním
momentem bylo kladné stanovisko
majitelů vlečky s takovou jízdou
a ochota provozovatele dráhy vyřídit
u Drážního úřadu nezbytné forma−
lity. Po skoro roce příprav se podařilo,
a tak první sobota po Velikonocích −
11. 4. 2015 − byla dohodnutým termí−
nem jízdy. Dalším velmi důležitým
krokem byla volba dopravce − a tím
bylo brněnské sdružení jménem Hr−
batá Máňa, pojmenované podle jeho
první malé motorové lokomotivy. Pro
účel jízdy do Ratíškovic však bylo
zvoleno poněkud větší vozidlo. Ně−
kdejší ozdoba motorových rychlíků
a dálkových osobních vlaků ČSD, ne−
soucí kódové označení M 286.1032,
hantýrkově podle podlouhlého zaku−
laceného tvaru řečený „ponorka“ či
„krokodýl“. Výrobek Vagonky Stu−
dénka z roku 1968 byl na Slovensku
jako nepotřebný vyřazen v roce 2006,
o dva roky později s ním brněnský
spolek poprvé vyjel na trať. A proto,
že je domovem ve starém depu na
brněnském dolním nádraží poblíž
Zvonařky, začala jeho cesta
v Brně. Vedla nejprve do Ko−
ryčan, kam už od května
1980 osobním vlakem nedo−
jedeme. Pak přes Kyjov a Ve−
selí nad Moravou do Sudomě−
řic. Tam byla další zastávka,
kde motorák zapózoval u hra−
ničníků a tabule se znakem
České republiky. Neboť do
sousední Skalice se také běž−
ně nejezdí, a to od prosince
2007. Okolo sudoměřického
výklopníku vedla nivami

cesta do Rohatce, kde vlak očekával
vedoucí vlečkového provozu v Ho−
doníně pan Kazík a strojvedoucí,
znalý místních poměrů, a to doslova
− Michal Kotásek z Ratíškovic.
Po otočení směru jízdy začala ho−
dinu po poledni jedinečná cesta na−
horu. Předepsanou traťovou dvacít−
kou a na přejezdech jen desítkou
se motorák poklidně blížil k dědině.
U přejezdu na Rúdník jej čekala
první skupina diváků a za chvíli za−
stavil vedle zdejšího Muzea ve va−
gonu. Musel, protože jeho správce
a průvodce pan Miroslav Toman jej
zastavil s červeným návěstním ter−
čem a nepustil, dokud sám nebyl vzat
na palubu přeplněného vozu a odve−
zen dál. Poměrně frekventované
přejezdy na Vacenovice a Milotice
osobně střežil pan Kazík a přes ne−
pochybný šok místních řidičů vlak
projel bez škrábance až k bráně na
Tomáši. Tam si většina cestujících
vystoupila, aby se seznámila se stylo−
vou místní částí Baťovka a patřičně si
zdokumentovala tuto vzácnou návště−
vu. Fotografovalo se skoro na každém
metru, včetně bývalé zastávky U lípy,
kde je na dochovaném nástupišti
poutač v podobě důlního kombajnu.
Následovalo zastavení u muzea,
které se nedávno rozšířilo o další pří−
růstky v podobě krytých nákladních
vozů. Ve 14:40 dvojitý hvizd píš−
ťalky toto zastavení ukončil a ele−
gantní motorák se důstojným kro−
kem přibližoval k Rohatci a další
cestou přes Hodonín, Čejč a Zaječí
do domovského Brna.
Na závěr nezbývá, než poděkovat
společnosti T Machinery a. s. za ocho−
tu a vstřícnost, bez čehož by se osobní
vlak do Ratíškovic nedostal, a stejně
tak společnosti AWT, a. s., která vleč−
nou dráhu od konce 90. let spravuje,
za pomoc při organizování této jízdy.
Text a foto Leoš Tomančák ml.
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Skauti

Junák informuje

Akce DRÁKULA 37

Tradiční Svatojiřský závod

v pondělí 20. 4. 2015 se účastnilo 12 dárců krve

v neděli 26. 4. 2015

Železná sobota

Pálení čarodějnic na ohništi u junácké klubovny
ve čtvrtek 30. 4. 2015. Vydařená akce – opět mohutná účast.

III. střediskové Jamboree
pátek až neděle 5 − 7. 6. 2015, Vřesovice
III. střediskové Jamboree (aneb
sraz skautů a skautek našeho stře−
diska) se konal opět po dvou letech
na našem staronovém tábořišti ve
Vřesovicích o velmi horkém 1. červ−
novém víkendu. Více o této akci se
dovíte z rozhovoru, který vznikl na
akci samé:
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Rozhovor k Jamboree 2015
Moderátor Hrach,
odpovídají Vilda a Bob
(hlavní organizátoři akce)
Kde se právě nacházíme?
Co je to za akci?
Jsme na skautské základně ve
Vřesovicích, právě se zde koná

16. 5. 2015
Junák Ratíškovice (a hutě) moc
a moc děkují za darované šrotové že−
lezo. Necelá dvacítka brigádníků
pomocí traktoru „Máně“ s vlečkou
(Obroda) a červené Avie (Fanda)
nasbírala přes 14 tun šrotového
železa. Letošní železná sobota se
vyznačovala v několika ohledech:
1. Nezaznamenali jsme žádných
zlodějíčků. 2. Bylo hodně tlakových
hrnců. 3. Mladí skauti to odpískali
a účast zachraňovali „stařečci“ nebo
lépe by znělo „veteráni“ − jako za
všechny jmenujme např. Radima
Horu.

3. střediskové Jamboree Junáka Ra−
tíškovice.
Kolik je zde dětí a kolik vedou−
cích?
Máme zde 38 dětí a 17 vedoucích,
kteří pomáhají s chodem akce.
Co tady dělají?
Je to skautská víkendová akce, čili
jsou zde různě zaměřené programy
a hry, děti spí ve stanech. Celý ví−
kend se koná v duchu Dálného vý−
chodu, navštívili nás šejkové, pro
které děti plnily úkoly. Dalo by se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

říct, že je to taková ochutnávka a pří−
prava na tábor.
S čím se tady děti tedy potká−
vají?
Tak třeba včera byly uvedeny do
děje, kdy je potkali 2 šejkové a ti
je požádali o pomoc s rozhodnutím
o budoucnosti jejich vznešených ro−
din. Potom si děti zkoušely postavit
ropnou plošinu tak, že poskládaly
jednotlivé díly a mohly tak těžit na
určitém území ropu, poté za od−
měnu dostaly výrobky z ropy. V so−
botu si například hrály na pašeráky,
kdy pašovaly zlaté kameny na své
území, a tím získaly zlato. Poté mu−
sely absolvovat dalekou cestu na
východ pro vzácné suroviny, o které
je požádal významný šejk, díky nimž
mohly uzavřít významný obchod.
Také musely pro poctu šejka složit
báseň − viz ochutnávka od jedné sku−
piny. Dále děti zažily velbloudí do−
stihy, společenskou hru Kufr nebo
také vaření guláše v kot−
líku či raftování na ryb−
níku.
Jak dlouho se tato
akce připravovala?
Plánování začalo
zhruba 3,5 měsíce před
akcí, oddíly si své pro−
gramy začaly chystat tak
2 měsíce dopředu, tá−
bořiště a zázemí jsme
připravili den předem.
Snažili jsme se myslet na všechny
varianty počasí, či jiné okolnosti, aby
nás nic nepřekvapilo.

Je zde nějaký skautský prvek?
Co je zde odlišného od jiných tu−
ristických setkání?
Odlišuje se to vlastně tím, že pro−
bíhá program podobný jako na tá−
boře, ráno se začíná roz−
cvičkou, po snídani je
společný nástup ve
skautských krojích. Tá−
bořiště vypadá podobně
jako na táboře, máme
tady postavené tee−pee,
kde spí vedoucí, nějaký
hangár a také stany, ve
kterých spí děti.
Co považujete za
hřeb tohoto setkání?
Účelem Jamboree je, že se setká−
vají lidé, to znamená, že jsou zde
různé oddíly a nejsme z jedné obce,

jsou zde oddíly z Ratíškovic, Mutě−
nic, Vracova, Skoronic na jednom
místě, čili se můžou seznámit a po−
znat, tudíž je to stmelovací akce.
Báseň pro šejka,
od jedné ze skupin:
Ó náš šejku, bohatý jsi,
pro tebe projdeme města i vsi.
Pro tebe projdeme celičký svět,
a pak se s drahokamy vrátíme zpět.
Do koupele ti neseme bylinky
pro potěšení každé chvilinky.
Látky hedvábné na tvoje šatstvo,
které ohromí všechno božstvo.
Na koberci létati umíme,
s radostí ti ho půjčíme.
Koberec umí létat až do nebe,
tuto báseň jsme složili pro tebe.

Pozvánky
na akce

Neděle 21. 6. 2015
NECKY−áda na Jezérku
Soutěž plavidel v originalitě
a rychlosti + letošní novinka:
DUŠA−CUP samostatná soutěž
duší.
Neděle 28. 6. 2015
RAFTOVAČKA na Hliníku
Závod šestičlenných družstev
o nejrychlejší přeplutí Hliníku
tam a zpět na šíř na raftu.

Námořníci z Ratíškovic
zdraví čtenáře Zvonu z Chorvatska z maríny ve městě Trogir
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Skautské tábory 2015 v Nové Vsi
4.−11. 7. Rodinný tábor KPS
(Klub přátel Junáka)
12.−26. 7. odd. Tuláci + Squaw
26. 7.− 9. 8. odd. Trojka
Palis
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Pasování prvňáčků
na čtenáře

e středu 3. června 2015 proběh−
la v naší knihovně čtenářská
slavnost. Paní učitelky obou
prvních tříd přivedly své prvňáčky

do obecní knihovny, tentokrát pro−
to, aby děti ukázaly, jak už umí číst.
Děti vlastně přišly složit takovou
zkoušku ze čtení. A protože se na−

učili číst úplně všichni, mohly být pa−
sovány na opravdové čtenáře, a to
skutečným rytířským mečem. Noví
čtenáři naší knihovny si odnesli ne−
jen krásný zážitek, ale i pamětní list,
čestný čtenářský průkaz na jeden
rok zdarma a knížku Odemyky za−
myky od Jiřího Žáčka, která vyšla
díky projektu Už jsem čtenář – Kníž−
ka pro prvňáčka.
Všem šikovným čtenářům přeji, ať
se jim písmenka skládají jen do těch
nejkrásnějších příběhů!
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Máme žákovského mistra ČR v kuželkách

P

ětice hráčů z Ratíškovic, která se probojovala
až do finálových turnajů Mistrovství České Re−
publiky, dávala naději, že by se do naší obce
mohla přivézt i nějaká ta medaile. Tuto naději pře−
měnil v realitu jeden z našich nejmladších hráčů –
Dominik Schüller, který se stal mistrem ČR v žá−
kovské kategorii. Na finálovém turnaji, který se
konal tento víkend ve Vrchlabí, nechal za sebou
všechny své soupeře ohromujícím výkonem 517 po−
ražených kuželek v disciplíně na 100 HS. Tohoto
výborného výkonu přitom dosáhl gradujícím sty−
lem hry, kdy posledních šest dorážkových hodů
v řadě bylo devítkových. Další náš hráč startující
ve Vrchlabí v žákovské kategorii, Jiří Šupálek
mladší, skončil na 26. místě.
Více na http://www.skbanikratiskovice.cz/
kuzelkari−z−ratiskovic−maji−mistra−cr/
Ing. Viktor Výleta
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Rekonstrukce kurtů
dokončena
Dne 6. 6. 2015 byly po rekon−
strukci slavnostně otevřeny volejba−
lové kurty, a to turnajem 4 smíše−
ných družstev – dvou z Ratíškovic
a dvou z Prahy. Vítězem se stalo smí−
šené družstvo z Ratíškovic.
(Fotografie vpravo)
AH

XXXII. ročník pochodu
Kolem Ratíškovic
8. května 2015
pěší 10 km − 397 pochodníků
pěší 18 km − 54 pochodníků
cyklo 40 km − 248 cyklistů
cyklo 60 km − 74 cyklistů
celkem 773 účastníků
(2x fotografie uprostřed)

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015
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Inzerce

Pokud nastane

hyperinflace

[Placená inzerce]

P

eníze rychle začnou ztrácet svou
hodnotu, bude totiž úplně jed−
no, jestli budou na některém
s Vašich účtů nebo doma pod polštá−
řem. Raketově se začne zdražovat
úplně vše a to od potravin, elektro−
niky, pohonné látky až po služby ne−
zbytně nutné – energie, plyn, voda,
svoz odpadů atd. Není rozumné pro−
dávat ani zlato ani nemovitosti, ob−
razy a šperky − na jejich prodej do−
jde, až se situace uklidní. Problém
v tomto období nastává právě v tom,
že lidé peníze potřebují, avšak o své
totiž přišly, jak na účtech nebo doma.
Mají nějaké investice (například
nemovitosti), ale nemají kupce.
Všichni jsou na tom totiž zkrátka
stejně a nemají peníze na nákup.
Podobná situace je současně ve Špa−
nělsku, kde má trh s nemovitostmi
velké problémy. Bez poptávky se
cena nemovitostí výrazně snižuje
a následně je málokdo ochotný pro−
dat nemovitost hluboko pod ce−
nou. Zde vidím výhodu Investičního
zlata.
Zlato a stříbro není vázáno na
místo. Trh s ním je globální − pokud
ve státu zmítaném krizí nenalez−
nete kupce, světový trh se o Váš
problém postará (pokud krize není
globální). Navíc se můžete zbavovat
investice ve formě zlata po menších
částech než u nemovitosti, kde
získáte v jednom okamžiku velkou
částku peněz, které nelze spotřebo−
vat ihned a okamžitě na ně začíná
působit zmíněná hyperinflace. Na
druhou stranu ve zlatě se nedá byd−
let. Abych to uzavřel − při vysoké in−
flaci není rozumné zbavovat se dlou−
hodobých investic, nicméně musíte
být připraveni na to, že Vás k tomu
situace donutí. Je určitě lepší pod
cenou prodat malé množství inves−
tičního zlata, než jednu celou nemo−
vitost, tam je ta ztráta daleko větší.
V případě potravin, je to tak, že dr−
žet velké množství potravin je té−
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měř nemožné, potřebujete k tomu
skladovací prostory, atd. Peníze,
které rychle ztrácí hodnotu, vy−
měňme za něco, co můžeme rychle
směnit zpět za peníze, případně za
potraviny. Vyměníme si jen tolik, ko−

lik potřebujeme, na rozdíl od pro−
deje nemovitosti. Poté zjistíme, že
celé úsilí udržet si nějaký standart
bylo zbytečné.
Jaromír Veselý,
Zlatá rezerva, s.r.o.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Košt
2015

Organizátoři děkují Vinařskému fondu ČR,
sponzorům a všem vinařům za podporu ratíško−
Ing. Jiří Hubáček st.
vického vinařství.

Akademie pro Afriku
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Soutěž Vesnice roku

počtvrté

I

letos se naše obec přihlásila do
soutěže „Vesnice roku 2015“. De−
setičlenná komise do obce zaví−
tala v pondělí 8. června. Jelikož se
sestava komisařů oproti loňskému
roku mnoho nezměnila, byly jí prezen−
továny především projekty a akce,
které vznikly od jejich minulé ná−
vštěvy. Komise shlédla novou expo−
zici (zaměřenou na environmentální
výchovu a lidové tradice) instalova−
nou v Muzeu ve vagónu, navštívila
sběrný dvůr dovybavený o drtič od−
padů a kompostárnu, která je ve
stavební etapě rozšíření, poté mateř−
skou školku U Jezérka s novou za−
hradou i přístavbou a základní školu
s novou technologií vytápění tepel−
nými čerpadly.
Na obec se komisaři podívali se−
shora z ateliéru školy, přičemž v ate−

liéru malovali, modelovali
a šili žáci výtvarného
kroužku. Následně prošli
pozorovatelé knihovnou
a ve druhém podlaží se jim předsta−
vil taneční kroužek zumby a naše
nová malá cimbálová muzika.
Průjezdem obcí si komisaři mohli
všimnout nových výsadeb v ulici
Vítězná a v areálu základní školy.
Návštěva komise byla ukončena
v mysliveckém areálu na Vlastě, kde
komisařům byla v rámci gurmánské
podsoutěže předestřena hodová hři−
bová polévka a houbové taštičky
(pirožky).
Vyhlášení výsledků soutěže Ves−
nice roku 2015 proběhlo již 11. června
v Šakvicích (vítěz Vesnice roku JMK
2013). Vzhledem k tomu, že se sou−
těže účastnil menší počet obcí, ne−

Hasiči opět závodili

D

ruhý červnový víkend patřil
jako každý rok hasičům. Počasí
opravdu nezklamalo a rtuť tep−
loměrů ukazovala spíš na rado−
vánky někde u bazénu. Tentokrát
nás ale čekalo víc práce, protože
jsme pořádali soutěž na hřišti Ba−
níku a ne u zbrojnice. Bylo potřeba
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vše dopředu promyslet a naplánovat
– mimo jiné sehnat dostatek stán−
ků, které zajišťovaly tolik potřebný
stín jak pro diváky, rozhodčí, tak pro
naše zázemí.
V sobotu od brzkých ranních ho−
din jsme začali s přesunem na letošní
stanoviště. Okolo poledne se za−

byly dle pravidel uděleny všechny
stuhy (ocenění). Úspěch minulých let
se tedy pro naši obec neopakoval.
Zelená stuha, o niž jsme usilovali,
nás minula, nicméně obec obdržela
dvě ocenění (diplomy) − za vedení
kroniky a práci s mládeží.
Obec Ratíškovice tímto děkuje
všem, kteří se podíleli na přípravě
a zdárném průběhu soutěže. Podě−
kování patří především Martině
a Petru Dubasovým a Vladu Gašpa−
rovi za přípravu houbových taštiček
– pirohů, které ač v soutěži o Krajáč
neuspěly, byly všechny s gurmán−
ským požitkem snědeny.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

čaly sjíždět první hasičská družstva
a v 13.00 hodin byla poradou veli−
telů, nástupem a slovem starostky
sboru Jaroslavy Příkaské i místosta−
rosty OÚ Radima Šťastného soutěž
o putovní pohár zahájena.
Soutěžilo se v kategorii muži
a ženy. Ratíškovští hasiči „A“ muž−
stva se umístili na stříbrném místě
s časem 18,42 sek., družstvo „B“ na
10. místě. Bronz si odvezl sousední Ro−
hatec s časem 18,77 sek. a zlato, a tedy
i putovní pohár, obhájili hasiči z Mis−
třína výsledným časem 17,72 sek.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

Ing. Jiří Hubáček

Hasičky si odskočily od prodejních
stánků zasoutěžit hned po útocích
mužů. Naše děvčata šla na řadu jako
třetí v pořadí. Do samotného závěru
to vypadalo, že se jich trojka bude
držet i na stupínku vítězů, ale Velká
nad Veličkou je o pár setin před−
běhla a bronz získala s časem
20,09 sek., stříbrná byla děvčata
z Lipova s časem 18,33 sek. a zlato
si vysoutěžily ženy z Kuželova s ča−
sem 18,14 sek.
Ani bramborová pomyslná me−
daile naše hasičky však neodradila
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2015

a těšily se, jak si připijí ze stříbr−
ného poháru mužů. Jenže jak se
říká ,,Člověk míní, Pán Bůh mění“
a sotva jsme uklidili areál hřiště, od−
jeli se trochu vzpamatovat do svých
domovů s tím, že se za chvilku se−
jdeme na zbrojnici, houkla siréna
a chlapi museli do akce (někteří
ještě ani nestihli ze zbrojnice odjet)
− u Komunálu „bojovali“ spolu s pro−
fesionálními hasiči se spadlým stro−
mem asi čtyři hodiny.
Po náročném dni se těšili, jak si
odpočinou a naberou síly na další

soutěžní den. Zhruba do hodiny se
ozvala další siréna, kdy někteří opět
ještě nestihli ani odjet a už se zase
oblékali do výjezdových mundůrů.
Tentokrát hořel v Miloticích rodin−
ný dům, kde bylo potřeba i dýchací
techniky. Myslím si, že kdo by
snad zapochyboval o náročné práci
či poslání hasičů, měl je vidět, když
se až v ranních hodinách vraceli
unavení na základnu. Za to jim
patří veliký obdiv a dík, doufáme,
že si to uvědomí hlavně ti na patřič−
ných místech a zamyslí se nad tím,
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co by jim pomohlo v jejich náročné
službě.
Ale vraťme se zpět k soutěžnímu
klání. Ráno po drobném odpočinku
(protože čtyřhodinový spánek je jen
drobný odpočinek) hupky dupky
z postele a opět na hřiště připravit
soutěž Memoriál Standy Vyhňáka
pro kategorie mladších a starších
žáků. Zatímco dospělí soutěží jen
v požárním útoku (PÚ), děti mají
disciplín víc. K PÚ ještě přináleží
štafeta požárních dvojic (ŠPD) a šta−
feta CTIF. Dětskou soutěž nám
svým slovem zahájila paní sta−
rostka Ing. Anna Hubáčková a pan
farář Jiří Čekal.
Krátce po 14. hodině zazněl první
výstřel ze soutěžní pistole a mladší
žáci z Ratíškovic ukázali svoje
umění s hasičským nářadím. Pat−
řičnou podporu jim dělali diváci,
především rodiče a další rodinní
příslušníci. V kategorii mladší žáci
se umístila na 1. místě Stráž−
nice (celkový počet bodů 8), 2. místo
získal Vracov (13 bodů) a 3. místo
Blatnice pod Sv. Antonínkem
(14 bodů). Ratíškovické dětičky
skončily na 11. místě s celkovým
počtem 17 bodů.
Výsledky starších žáků: 1. místo
Milotice (celkový počet bodů 8),
2. místo Ratíškovice (8 bodů), 3. místo
Mistřín (9 bodů). O výsledku první
a druhé příčky rozhodl požární útok,
ve kterém byly Milotice lepší, proto
se stejným počtem bodů vyhráli
zlato. Velká gratulace patří všem
vítězům a velká čest poraženým.
I když jak řekla paní starostka:
„v hasičstvu není poražen nikdo“.
Tímto bych chtěla poděkovat obec−
nímu úřadu, vedení FK Baník za
propůjčení bezpečného terénu, firmě
Stokláska za zdroj elektřiny, panu
Jiřímu Voříškovi za ochotu a pro−
půjčení prostor v kabinách, taktéž
panu Radkovi Pavelkovi za prostory
k uskladnění technického zázemí.
Velký dík patří také sponzorům,
příznivcům a všem, co se jakýmko−
liv způsobem podíleli na zdárném,
i když trochu „horkém hasičském“
víkendu. Dá−li Pán Bůh a Svatý
Florián, tak za rok na shledanou.
Za SDH Ratíškovice
Jana Tomčalová

Ratíškovický Zvon
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