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Hody 2015

... takové bílé a padavé

ty naše hody byly

T

o, co jsme obyčejně řešili v polo−
vině roku, letos jsme měli jasno
už na krojovém plese, kde byli
oficiálně vyhlášeni stárek a stárka
2015. Oba nominovaní adepti Pavel
Kotásek a Karolína Foltýnová se
na své nové role pečlivě připravo−
vali a za veliké podpory rodičů i pra−
rodičů nic nechtěli podcenit.
Aby se chasa před hodama nále−
žitě stmelila, uspořádali stárci na
Slavíně akcičku „Tři týdně do hodú“,

aby se oprášily hodové písničky,
naladily housle a kytary a hlavně,
aby se pokoštovalo to „stárkovské“
víno. V sobotu vyrazila krojovaná
chasa na opentleném vozu s Voříš−
kovýma koňama dědinú, aby tak
všecí věděli, že sa hody kvapem blí−
žijú. Ve čtvrtek tradičně zasedla
děvčata, aby tak připravila vonič−
ky na hody, výzdobu do tělocvičny
a mašle na máju.
Pokračování na straně 8
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Hodový fotbalový turnaj

Stárka – Karolína Foltýnová
Stárek – Pavel Kotásek
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 28 ze dne 19. 8. 2015
Rada obce:
z bere na vědomí schválení dotace
ve výši 2 437 000 Kč z programu
MŠMT „Podpora materiálně tech−
nické základny sportu“ na reali−
zaci projektu „Rekonstrukce více−
účelového hřiště s umělým povr−
chem“,
z rozhodla, že výběrové řízení na pro−
jekt „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště s umělým povrchem“ pro−
vede Jan Husák, Těšany, schválila
zadávací podmínky pro toto výbě−
rové řízení a projednala adminis−
traci tohoto výběrového řízení,
z souhlasí s odděleným pořizováním
změny územního plánu na změnu
č. 2 a změnu č. 3,
z schválila Zprávu o hospodaření Ba−
níku Ratíškovice, s.r.o. za 1. polo−
letí 2015,
z souhlasí s partnerstvím s obcí Vr−
bice v rámci projektu „Evropa pro
občany“,
z bere na vědomí rozhodnutí MMR
ČR o poskytnutí dotace ve výši
600 000 Kč na rekonstrukci veřej−
ného osvětlení v obci,
z souhlasí s pořízením textového ma−
teriálu o třídění odpadů, který bude
distribuován do každé domácnosti,
a to v rámci projektu „Nádobový
sběr BRKO v Ratíškovicích“.
Rada obce č. 29 ze dne 26. 8. 2015
Rada obce:
z schvaluje poskytovatele úvěru na
financování výstavby Aktivního
centra obce Ratíškovice – Českou
spořitelnu, a.s., která podala nej−
nižší cenovou nabídku,
z souhlasí s podpisem Smlouvy o po−
skytnutí podpory Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního
prostředí na akci „Vegetační úpra−
vy pro podporu biodiverzity“,
z souhlasí s obsahem Spisu zakázky
malého rozsahu a se zadávacími
podmínkami zakázky na dodava−
tele prací na akci „Rekonstrukce
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víceúčelového hřiště s umělým po−
vrchem“.
Rada obce č. 30 ze dne 7. 9. 2015
Rada obce:
z bere na vědomí čerpání rozpočto−
vého provizoria na rok 2015 a vý−
voj daňových příjmů do 31. 8. 2015
a rozpočtový výhled na období
2016 – 2019,
z bere na vědomí zprávu o činnosti
JSDHO Ratíškovice,
z rozhodla o rekonstrukci vodovodní
šachty v areálu Baník Ratíškovice,
z seznámila se s nabídkou HZS
JMK Hodonín na bezúplatný pře−
vod vozidla TATRA 815 na Obec
Ratíškovice,
z rozhodla o rekonstrukci hromo−
svodů a odstranění nefunkčních
zařízení na střeše budovy Obecní
knihovny Ratíškovice,
z souhlasí s podáním žádosti o po−
volení k provozování vodovodu v lo−
kalitě vinných sklepů Slavín,
z rozhodla, že projekt na jevištní
techniku Aktivního centra a výbě−
rové řízení na dodavatele jevištní
techniky zpracuje Ing. Pavel Zobač,
Brno.
Rada obce č. 31 ze dne 15. 9. 2015
Rada obce:
z souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou PROSTAVBY, a.s., Otnice, na
dodavatele stavby „Rekonstrukce
víceúčelového hřiště s umělým po−
vrchem“, která podala nejnižší ce−
novou nabídku,
z schválila přijetí dotace a smlouvu
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu ži−
votního prostředí na akci „Nádo−
bový sběr BRKO v Ratíškovicích“.
Rada obce č. 32 ze dne 21. 9. 2015
Rada obce:
z se seznámila s projektovou doku−
mentací pro územní a stavební
povolení akce „Cyklostezka Hodo−
nín – Ratíškovice“,

z souhlasí s poskytnutím příspěvku
organizaci Centrum pro dětský
sluch TAMTAM,
z rozhodla, že technický a stavební
dozor pro akci „Rekonstrukce více−
účelového hřiště s umělým povr−
chem“ bude provádět Jan Husák,
z souhlasí s podpisem veřejnoprávní
smlouvy s Městem Hodonín o vý−
konu přenesené působnosti dle zá−
kona č. 359/1999 Sb., o sociálně−
právní ochraně dětí,
z souhlasí s cenovou nabídkou firmy
G – mont, s.r.o. na montáž nových
vjezdových vrat hasičské zbrojnice,
z projednala návrh smlouvy o pro−
vozování vodovodu v lokalitě Sla−
vín,
z souhlasí s příkazem k provedení
periodické inventarizace majetku
obce v roce 2015.
Rada obce č. 33 ze dne 23. 9. 2015
Rada obce:
z souhlasí se zněním darovací
smlouvy s Jihomoravským krajem
o poskytnutí finančního daru ve
výši 70 000 Kč jako ocenění dosa−
ženého výsledku v rámci krajské−
ho kola soutěže Vesnice roku 2015,
z bere na vědomí průběh výběro−
vého řízení zakázky „Optimali−
zace energetického hospodářství
areálu Baník Ratíškovice“.
Rada obce č. 34 ze dne 5. 10. 2015
Rada obce:
z rozhodla o přidělení veřejné za−
kázky „Optimalizace energetic−
kého hospodářství areálu Baník
Ratíškovice“ firmě CERGOMONT
s.r.o.“, která podala nejnižší ceno−
vou nabídku,
z schválila Plán zimní údržby míst−
ních komunikací a chodníků v obci,
z schválila uzavření pojistných
smluv pro 5 strojníků JSDHO Ra−
tíškovice,
z rozhodla o zvýšení provozního pří−
spěvku pro ZŠ a MŠ Ratíškovice
z důvodu zřízení další 1. třídy,
z rozhodla o nákupu výpočetní tech−
niky a nových mobilů,
z projednala zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na dodavatele
služby „Svoz odpadu pro obec Ra−
tíškovice“,
z souhlasí, aby dotační management
pro akci „My sadíme, vy sklízíte“
provedl ing. Libor Stránský.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Macková Tereza
Blahová Nikol
Vodná Lenka
Mikloš Nikolas
Vítek Vincent

Kotásková Marie .................................................. 85 let
Kotásková Marie .................................................. 80 let
Zelinková Anna .................................................... 92 let
Smolinská Jaroslava ........................................... 80 let
Kristová Terezie................................................... 85 let

Z našich řad odešli...

Svatby...

Hačundová Marie ................................
Vlasák Josef ..........................................
Foltýn Ladislav ....................................
Čečátko Stanislav ................................
Hrbková Anastazie ..............................
Ivanová Anna ........................................
Macková Františka .............................
Kovářík Petr .........................................
Příkaská Františka .............................
Hoch František.....................................

89 let
58 let
81 let
73 let
87 let
98 let
81 let
60 let
71 let
75 let

Vzpomínka na zesnulé
1. 11. 2015 − 16:00 Smuteční síň v Ratíškovicích

Petr Příkaský a Hana Šuranská
Radim Flajzar a Eva Jedovnická
Tomáš Lunga a Dorota Koplíková
Tomáš Vacenovský a Renáta Barkóciová
František Pažický a Lucie Zedníková
Martin Letocha a Lenka Bařinová
Jaromír Grufík a Vendula Kotásková
Michal Kotásek a Gabriela Kocková

Zlatá svatba
Jaroslav a Vojtěška Belancovi
Zdeněk a Alena Večeřovi
František a Marie Vlasákovi
Vojtěch a Anna Dobešovi

JK

Sendesátník

řekla – dyž do lesa sem tam vletíš,
zapackuješ o hřiby.

Vašek Koplík

V temto budeš vyjímečný,
aj latinsky to budeš znat.
Tož nezpychni, ale byď vděčný,
že umíš huby rozpoznat.

Leto už to zabalilo,
podzim drží opratě.
Tož poslechnite, jak to bylo,
dyž Vašek měl plenky, né gatě.

Dneskaj tu máš gratulantů,
je jich skoro plný sál.
Dveřa taktak, že nespadly z pantů
a každý už Ti neco přál.

To u Hniliců, u kovářů,
jednéj mladéj mamince
narodil sa s pěknú tvářú
kluk, co ležal v peřince.

Aj zahrádkářská parta došla,
aby Ti tu popřála.
Dyť „sendesátka“ néni prošlá,
super roky bezmála.

Narodil sa hneď po válce
do rodiny Koplíků.
Vtem sudičky, najprv v dálce,
už chytaly za kliku.

Tá najmladší, první v řadě,
předběhla ty dvě ženy:
snaž sa, budeš na úřadě
a mezi lidma vážený.

Tak, jak to spješ bývávalo,
tři babky o čagánku,
dělaly to, co včíl sa stalo:
vítání nových občanků.

Druhá říká uzarděná,
co měla lásku v srdéčku:
poznáš, co je cverhok a co stěna,
budeš fárat na „ Céčku „.

To, co řekly, mělo váhu,
neškrábaly sa za uchem.
Než odešly, tož na prahu
přehodily sa tyntuchem.

A jak to bývá, tož tá třetí,
o tem néni pochyby,

Vašík ležal rozbalený,
s odekrytú peřinkú.
Aby čul, co ty tři ženy
dávaly mu do vínku.

se připojuje k dlouhé řadě gratulantů a oslavenci Vaškovi Koplíkovi
přeje k jeho životnímu jubileu štěstí, zdraví, lásku
a neutuchající elán do dalších let.
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Ať kolena Ťa nebolijú
a při chodění nevŕžú.
V trávě ať nenatrefíš zmiju,
až vydáš sa na smržú.
Tož to Ti přejem na počkání,
zdraví, lásku – co chtět víc?!
K temu boží požehnání −
vinaři z Ratiškovic.
Vojta Koten

Redakční rada Ratíškovického zvonu
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Poděkování

Poděkování

Josefovi Hanákovi

Policie

Redakční rada Zvonu děkuje Mgr. Bc. Josefovi Hanákovi
za dlouholetou spolupráci při tvorbě Zvonu.
Redakční rada Zvonu

Z deníku

obecní policie

Srpen 2015
16. 8. Přijetí oznámení ve 22.45 hod.,
že v lokalitě u Muzea ve vagóně
dochází k rušení nočního klidu.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení byla na místě spatřena
místní mládež, která po poučení
hlídkou OP o vhodném chování
a dodržování nočního klidu sa−
ma dobrovolně odešla z místa
domů.
19. 8. Přijetí oznámení v 10.30 hod.
od majitelky hospody na Baště,
že někdo na Baště posprejoval
fasádu. Hlídka OP po příjezdu
na místo určení celou záležitost
zdokumentovala a informovala
PČR Dubňany, se kterou se do−
mluvila na dalším postupu šetření.
Září 2015
12. 9. Přijetí oznámení v 10.14 hod.
o dopravní nehodě, která se stala
za železničním přejezdem směrem
na Rúdník. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že řidič,
bytem Vacenovice, nezvládl řízení
a se svým automobilem Honda
Accord skončil v příkopu. Hlídka
OP o celé záležitosti informovala
PČR Hodonín, která si celou zále−
žitost převzala k dalšímu šetření.
Přijetí oznámení ve 22.55 hod. od
PČR Dubňany, že se po celé sil−
nici u čerpací stanice v Ratíškovi−
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cích pohybuje neznámý muž a za−
stavuje auta. Po příjezdu hlídky
OP na místo bylo zjištěno, že se
jedná o pana XY, bytem České
Budějovice, který je pod vlivem
alkoholu a neví, kde se nachází.
Po dalším šetření bylo zjištěno,
že pan XY je ubytovaný na pen−
zionu v obci. Hlídka OP muže od−
vezla na penzion.
13. 9. Přijetí oznámení v 13.30 hod.,
že u místní knihovny byla nale−
zena použitá injekční stříkačka.
Hlídka OP po příjezdu na místo
stříkačku odstranila a ekologicky
zlikvidovala.

27. 9. Přijetí oznámení v 11.30 hod.
od OO PČR Dubňany, že potře−
bují poskytnout součinnost k ře−
šení případu občanského soužití.
30. 9. Přijetí oznámení ve 22.20 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují
poskytnout součinnost v ulici Dě−
dina v pivnici Na Smyku, kde bylo
oznámeno napadení. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že měl být napaden pan XY, by−
tem MěÚ Holíč. Po dalším šetření
bylo zjištěno, že si vše pan XY vy−
myslel a celou záležitost si pře−
vzala PČR Dubňany.
TF & PK

Výzva občanům
Obecní policie Ratíškovice žádá všechny majitele psů, aby si své
„miláčky“ zajistili v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Obce Ratíš−
kovice č. 3/2005, ze dne 10. 10. 2005, týkající se pravidel pro pohyb psů
na veřejném prostranství. Stále více v poslední době přibývá počet volně
se pohybujících psů a obecní policie již musí některé individuální pří−
pady řešit pokutou. Porušení této vyhlášky se totiž posuzuje jako pře−
stupek dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon.
Dále upozorňuje občany, aby nesbírali ořechy, trnky a jiné ovoce
před domy, pozemky a vinohrady bez souhlasu vlastníků.
Děkujeme za pochopení.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

Investice

Rozkopanéé, rozkopanéé,
Ratiškovice sú zakopanéé

P

o několik měsíců naše Dědina vypadala jako v době
přechodu válečné fronty. Liniový zákop se vinul od
kina až k depéesce, přitom byl v několika místech
zavalen, zatopen vodou a farní zeď nakonec podkop ne−
vydržela a ve čtyřech segmentech zvítězila přitažlivost
zemská a zdivo se zřítilo. Dalším místem ztížených prací
bylo křížení vodovodních sítí se sítěmi elektrickými v mís−
tě spojení ulic Zelnice − Zelničky, kde je instalováno nové
trafo, které připomíná vojenský prvorepublikový proti−
pěchotní bunkr − řopík. Výkopy v ulicích musely zůstat
tak dlouho otevřeny, protože pokládka podzemních elek−
trických kabelů musela být provedena po relativně dlou−
hých úsecích, takže než k tomu došlo, v řadě míst se zemi−
na uvolnila a muselo se kopat zase. V současné době jsou
výkopy zahrnuty a probíhají dokončovací dlaždičské
práce. Uložením vedení vysokého napětí do země byla obec
ještě navíc postižena odstávkou elektrické energie do do−
mácností, provozoven a závodů. Zdá se, že to bylo jako
na potvoru vždy v dny, kdy se mělo dělat vinobraní, či
měl dojít řemeslník. Právě v těchto momentech jsme měli
možnost si uvědomit svoji životní závislost na elektrické
energii. Komu to nevadilo, byli dozajista žáci naší školy.

Zrealizované dílo zvýší bezpečnost pohybu a sníží po−
ruchovost provozu. Obec děkuje občanům za trpělivost
a pochopení při provádění díla.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Revitalizace

zeleně obce jinak

O

Šalujeme, betonujeme

P

o bouracích a výkopových pracích na stavbě nové−
ho Spolkového domu jsme konečně v etapě, kde bu−
dované dílo dostává své obrysy. Pracovníci zlínské
firmy Pozimos po založení základové desky již budují
železobetonové svislé stěny vstupního objektu a kuželny.
Souběžně s těmito pracemi probíhá i položení kanali−
zace pro odvod dešťových vod do Hliníku.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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sázení ulice Vítězná se u občanů setkalo jak s ne−
gativními projevy typu: „nejste schopni umetat
v zimně sníh, natož abyste na podzim tu umetali
listí“, tak s projevy kladnými: „Konečně něco rozumného,
stínu a zeleně je v současných tropických vedrech třeba“.
Někdo nezůstal jen u kritiky a několik stromů částečně
olámal. Zato pracovníkům naší obecní čety se podařilo
nekonečným zaléváním uchránit stromy před uschnu−
tím, což v některých okolních obcích se nestalo. Za to jim
patří poděkování. Jelikož vedení obce má trvalý zájem,
aby Ratíškovice byly veřejným prostorem plným zeleně,
která ovlivňuje mikroklima a činí prostředí příznivěj−
ším, byl vypracován projekt „My zasadíme, vy sklidíte“.
Občané, kteří mají zájem o to, aby před jejich nemovi−
tostmi na obecních pozemcích byl ovocný strom, tento
zájem vyjádřili a stali se součástí souboru těch, u nichž,
pakliže projekt bude akceptován a finančně podpořen
Státním fondem životního prostředí, bude strom vysa−
zen. Tímto krokem předpokládáme, že přístup k veřej−
né zeleni bude přívětivější, obzvláště pak, jestliže my
RŠ
zasadíme a vy budete sklízet.
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Projekt Komenského sen se zazelenal

R

evitalizace zeleně areálu zá−
kladní školy s názvem Komen−
ského sen, který je spolufinan−

cován z Operačního programu život−
ního prostředí, se dostala do finální
fáze. Po skončení tropických veder

a kolotoči zálivek bylo přistoupeno
k doprofilování terénních úprav,
vybudování travnatého běžeckého
oválu, velkoplošnému znovuzatrav−
nění a výsadbě v okolí pěstovaných
odrůd révy vinné.
Zakončovací práce nám maří ne−
zvaní návštěvníci se psy, cyklisti,
kteří přejíždějí po travnatých plo−
chách a podivíni, kteří nám otrhali
z révy listí. Přejeme si, aby i přes
nekázeň některých návštěvníků
se zeleň uchytila a vzniklo tak pro−
středí k odpočinku i sportovní re−
laxaci.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Polyuretanové
polyfunkční hřiště

S

ukončovacími pracemi na pro−
jektu Komenského sen, zdálo by
se poněkud nesmyslně (když jsou
vybudovány chodníky, osázeny stro−
my, keře, vinice a trávníky), že se
objevily v prostoru bývalého asfal−
tového hřiště další stroje – bágříky
a náklaďáky, srovná se rovina, na−
váží makadam.
Teprve nyní jsou zahájeny práce
na vybudování nového polyureta−
nového polyfunkčního hřiště, které
je určeno pro sporty jako florbal,
volejbal, košíková či tenis. Zpoždění
v zahájení prací, které nešlo koordi−
novat s revitalizací zahrady, bylo
způsobeno pozdějším vyhodnocová−
ním žádostí o dotaci z MŠMT ve výši
65 % uznatelných nákladů a prove−
dením výběrového řízení na doda−
vatele díla, jímž se stala firma Pro−
stavby, Otnice. Pakliže nám bude
přát počasí, hřiště by mělo být ho−
tovo do konce tohoto roku tak, aby
příští sportovní sezonu mohlo slou−
žit mládeži a sportovní veřejnosti.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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V Přilehlé nová dlažba přilehla

J

edna z posledních ulic, která do−
posud byla packovatá, Přilehlá, na−
doznala nové podoby. Koleňačky
pod rukama pracovní čety původní ko−

strbatý štěrk pokryla betonová zám−
ková dlažba. Použití válcovaného as−
faltu vzhledem k tomu, že některá
stavení jsou z kotovic, bylo poněkud
problematické, neb sil−
nic by byla dozajista
pevnější jak hliněné
nepálené zdivo. A tak
ač krátká, tak komu−
nikačně důležitá ulič−
ka vedoucí k autobuso−
vé zastávce a k pivnici
Na Smyku se stává pro
chodce a běžce sotva
stíhající autobus a spo−
kojeně kráčející kon−
zumenty svijanského
bezpečnější.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

Knihovna

Knihovna
roku 2015

K

dyž jsme se jako obec poprvé
v roce 2012 přihlásili do sou−
těže Vesnice roku, získali jsme
Diplom za vzorné vedení obecní
knihovny. Toto ocenění nás vyneslo
mezi třináct nejlepších knihoven
v republice. Následně jsme museli
ještě podstoupit kritické hodnocení
celostátní odborné komise. Na slav−
nostním vyhlášení v Zrcadlové kapli
pražského Klementina jsme s vel−
kým potěšením převzali z rukou
tehdejší ministryně kultury cenu
Knihovna roku 2012.
I letos se v Týdnu knihoven, jako
každoročně, konalo udělování kni−
hovnických ocenění. Cenu Knihovna
roku uděluje ministr kultury, udě−
luje se od roku 2003 k ohodnocení
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihov−
nictví. Kategorie „základní knihov−
na“ je určena knihovnám v obcích či
malých městech, kde působí větši−
nou jeden knihovník. Smyslem je vy−
jádření uznání knihovnám, jejich
pracovníků i obcím za úsilí o rozvoj
knihovnických služeb a čtenářství.
Předpokládá se návaznost na umís−
tění v soutěži Vesnice roku.
V letošním roce jsem se ocitla
poprvé ne na straně posuzované
knihovny, jako před třemi lety, ale
v roli členky hodnotitelské celo−
státní komise. Komisi jmenuje mi−
nistr kultury, má tříleté funkční
období, je pětičlenná, složená ze zá−
stupců knihovnického světa od ná−
rodní knihovny až po knihovníka
ze základní knihovny.
Naše komise měla za úkol vybrat
nejlepší knihovnu mezi třinácti,
které byly již vyhodnoceny jako nej−
lepší v krajích. Vzalo nám to celý
týden, najeli jsme přes 1400 km.
V každé knihovně jsme strávili dvě
hodiny, během nichž knihovníci za pří−
tomnosti představitelů obce prezen−
tovali svoji činnost, chlubili se svými
nově zrekonstruovanými či úplně
novými prostorami. Mnohde jsme
zhlédli dětské divadélko, recitaci nebo
hru na hudební ná stroje. Vítali nás
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

čerti, broučci,
myslivci, krojo−
vaní velcí i malí,
ale i vtipně na
šnůře zavěšené
růžové brýle,
které jsme si
před vstupem
museli nasadit.
Vybrat tu nej−
lepší knihovnu
v republice, tedy
Knihovnu roku
2015, bylo velmi
zodpovědné a vů−
bec ne jednodu−
ché. Kritéria pro
hodnocení po−
stihují šíři a roz−
manitost práce
knihoven i exis−
tenci nutných zá−
kladních podmí−
nek vytvářených
samosprávou.
Úroveň neustále
stoupá, před−
stavitelé obcí si
stále více uvědo−
mují důležitost
působení kniho−
ven v obcích či
malých městech,
neváhají do nich
investovat nema−
lé peníze z dota−
cí, ale kupodivu
i z vlastních zdro−
jů. Dlouho do
noci jsme na hotelích diskutovali,
porovnávali, hodnotili.
Výsledek byl vyhlášen 8. října
opět při slavnostním aktu v Zrcad−
lové kapli pražského Klementina.
Tento ceremoniál je velmi důstojný,
probíhá za účasti ministra kultury
(v letošním roce ho kvůli pracov−
ním povinnostem zastupovala jeho
náměstkyně), osobitý ráz mu do−
dává mimořádná moderátorka
Zlata Houšková (také členka hod−
notící komise), vše je umocněno

prostředím nádherné Zrcadlové
kaple.
V letošním roce cenu získala Měst−
ská knihovna Hroznětín z Karlovar−
ského kraje. Poskytuje své služby v re−
konstruované víceúčelové budově.
Dobře architektonicky a designově
řešený moderní interiér je vysoce
funkční a zároveň přívětivý. Knihov−
na disponuje velmi kvalitním fondem
a poskytuje komunitě širokou škálu
služeb na vysoké úrovni. Blahopřeji!
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Pokračování z titulní strany

Sobotní ráno, je těžké ráno. Stárek
s partijú musí přivézt z lesa před obec−
ní úřad a před stárčino máju. Letos
byli obzvlášť šikovní, protože už ko−
lem poledne stála nastrojená mája,
sice za pomoci jeřábu před obecním
úřadem a následně i u stárky. No,
a protože stárkův tatíček zakopal
před víc jak 20 rokama dobrú slivo−
vicu, bylo nutno ju v předvečer tako−
vého významného dne u Kotásků na
zahrádce vykopat. Jenom, ale jaksi se
přesně nevědělo, kde se tak vzácný
poklad nachází. Nakonec byla snaha
korunována úspěchem a vytoužený
bílý tekutý poklad se našel. Zahrádka
sice vypadala jak po bombovém ná−
letu nebo po důkladné orbě, ze které
by si mohli vzít příklad i jezeďáci.
Nedělní mrazivé ráno nasvědčo−
valo temu, že asi teho vína sa moc ne−

vypije a že je potřeba připravit víc tej
bílej tekutiny nebo si přímo vzít do
průvodu termosku s čajem, což by
byla potupa hlavně pro mužskou část
průvodu. Přestože vítr čím dál víc ze−
siloval a připomínalo to spíš listopa−
dové hody, i tak to krojované neod−
radilo od průvodu a mše svaté. Po
slavnostní mši svaté se průvod v čele
s dětmi vydal se stárky z roku 2014
Michalem a Gábinou ulicí Řádky ke
stárkovi Pavlovi. Po souhlasu rodi−
čů se stárkováním a verbuňku stár−
ka, bylo vyhlášené sólo pro stárka
a sólo pro jeho rodiče.
Cestou ke stárce Karolíně se děti
v průvodu naučily, čí sú hody, čí sú
dluhy a hlavně, kdo je bude letos
platit! Po písničce stárka a stárky
a následném sólu maminky a dědy
Kundraty se stalo, co si nikdy na hody

10x foto J. Hanák

Hody

Protože jsme měli ponauče−
ní z minulého roku, že o Be−
sedu u cimbálu je čím dál
větší zájem, obecní četa při−
pravila proto tělocvičnu v pl−
né kapacitě. Ve 20.00 hodin,
kdy byl oficiální začátek, už
byla tělocvična zaplněná a po−
řadatelé museli popřidávat
ještě další stole i židle. Varmužova
cimbálová muzika hrála ke zpěvu, ale
hlavně do tance a tak se stalo, že se
muselo i dvakrát prodlužovat. Mlá−
dežnici byli ke konci besedy tak kul−
turně naladění, že když muzika od−
jela, začal v téměř ještě zaplněné
tělocvičně „Kytarový recitál Tadeáš
& Bařka“, a kdyby nebylo rázných
pokynů stárky, hrálo by se snad až
opravdu do rozednění.
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nepamatuji a co se nikdy
na hody nestalo. Mája za sil−
ného a studeného větru
povolila a vrch májky začal
odpadávat. Kolem ní v tu
chvilku bylo, jako by mělo
přistát UFO. Byla ihned
informována obecní policie
a hasiči. Takže, jak se prů−
vod dal do pohybu směrem
k obecnímu úřadu, nastou−
pila „krizová skupina“ v čele
se samotným hasičským ná−
čelníkem a „starou májku“
poslali k zemi.
Během hodiny a půl se
stalo téměř nemožné, byla
postavena mája nová, celá
opentlená, a před Foltý−
novým to vypadalo, jak
kdyby hody měly teprve
začat. Za to patří VELKÝ
DÍK všem, kteří se ochotně
z krojů převlékli do pra−
covního, kteří vyměnili
pohodlí u televize, pohodlí
na Sportě a šli pomoci při stavění
máje, aby tak symbol hodů před
stárčiným byl zachovaný.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

Zatímco krizová skupina praco−
vala, my ostatní jsme se stárkem
a stárkú šli k obci pro povolení hodů.

Zpočátku se starostka zdráhala co−
koliv podepsat, ale za argumentů
stárků a chase jí stejně nic nezbylo,
než hody 2015 povolit, a to poprvní
v kroji, a podruhé v nových šatech
a v novém perfektně sladěném klo−
bouku! Celé nedělní hody precizně
odehrála dechová hudba Drietoman−
ka ze Slovenska, která byla v Ratíš−
kovicích již po páté. Oblíbenost této
dechovky byla vidět i na návštěv−
nosti nedělní hodové zábavy.
Co napsat na závěr, že letošní hody
byly pěkné, takové padavé, takové
ve znamení bílej, takové ve znamení
tradičních aj starých slováckých zvy−
ků a hlavně věřím, že poslední v tě−
locvičně!
Poděkování patří stárkovi Pav−
lovi, stárce Karolíně, rodičům, pra−
rodičům Bílským, Kotáskovým a dě−
dovi Kundratovi, za ochotu přijmout
tak nelehkou úlohu. Krojovaným za
účast v průvodu, obecnímu úřadu
a všem, kdo jste pomohli s organi−
začním zabezpečením tohoto tří−
denního maratonu.
Jana Koplíková,
ředitelka OB
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Ratiškovská stárka
2x foto I. Bařinová

měla na hody dvě máje

N

a letošní ratiškovské hody hned
tak nezapomenu. Zima, že sem
záviděla malým děckám ruka−
vičky, a fúkal takový větřisko, že před
stárčiným aj zlomil máju. Dyž sem
došla dom a trošku sa rozehřála,
zazvónil mně telefón. Náš Tomáš:
„Mami, vem, prosím ťa, foťák a dojeď
ke Kájinému. Stavijáme jí máju.“ Prva
sem si myslela, co blázní − venku tma,
zima, větr... Dyž sem tam došla, tak
sem hleděla. Skoro nikdo si odpoled−
ňa nevšiml, že dyž stárek ze stárků
odvédli průvod do bezpečí za sta−
rostkú k obecáku, nekeří kluci ne−
odešli. Nemohli sa dohodnút, co ze
zlomenú májú a pod heslem „dyž ne−
možeš kamarádú přesvědčit, že je
to blbosť, tak sa k nim mosíš přidat
a pomoct jim“, rozhodli sa vyrazit pod
vedení do obecního lesa pro novú.
Zhodili vyšívané košele, oblékli si
montérky a prošíváky a z nekolika
hasičama a pod dohledem obecních
policajtů odjeli. Prva si říkali, že dyž
je malušká stárka, tak jí stačí menší
mája, ale nakonec si vybrali pěknú
vysokú. Strom skotili, očistili ho a do−
vézli ke stárčinému, kde ležala hasi−
čama uřezaná stará mája, z keréj ostal
enom pařez v zemi. Tú novú nazdo−
bily, podle slov jednéj z nich, „staré
baby.“ Kluci vykopali jamu a enom
s krátkýma hasičskýma žebřama,
bez jeřábu a žajkrutú, stavijali tú
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novú. Když už délka nestačila, vy−
lézli z dalšíma žebřama na hasičskú
cisterňu a zdvíhali. Fúkal takový
větr, že měli co dělat, aby máju udr−
žali. Auta před Sportem mosely pryč
a já sem si enom říkala: „Snáď jim
to nespadne na eletriku!“ Ale ne−
spadlo. Kluci zdvíhali, jeden ležel
u jamy, zasypával máju hlinú a udu−
sával. Potem sa k němu přidali další
a pantokama zatlúkali floky, udě−
lané z tej zlomenej. Ale za hodinku
to kluci zvládli.
Dyž došla stárčina mamka na
chvilku dom, zostala hledět − nic o tem
nevěděla. Aj starostka jim pak došla
pogratulovat. Na jedného z nich sa

došel podívat aj jeho malý klučina −
třeba sa mu to bude hodit, až naroste.
No a při tej práci, přesto, že bylo tma,
spatřily světlo světa k téj novéj máji
aj nové sloky verbuňkovej pěsnič−
ky: „Před stárčiným nová mája stojí,
projít pod ňú nikdo sa nebójí. Po−
čkajte vy, verbuňk chaso, málo, já
vám povím, co sa starej stalo. Fúka−
lo, až stará mája prašťala, chasa z Ra−
těk ale na to čekala. A když praskla,
už běhali po lese, nová mája že sa
lehko donese.“ Klobúk dúle! Že prej
to byla jejich povinnosť ke stárce. No,
řeknite sami, kerá kdy měla na hody
během dvoch dní dvě máje?
Irena Bařinová

Popadané hody
A
ni nevím, jak sa mám do teho
pustit... Všecko od samého za−
čátku padalo. Najprv teplota.
Furt bylo dobře, ale jak sa začaly
blížit hody, bylo po ftákách. Udělala
sa taká zima, že to s nama otřáslo.
Bylo to tak na podlikačky a na hrubú
štamprlu.
A potom došla hodová sobota.
Mladá chasa jela s koňma do lesa

pro máje. A ten stárčin jim tak ne−
šťastno žúchl na zem, že sa mu
ulomil vršek. Enomže vjec májů
nemohli skotit. Proto vršek u stár−
činého připójili ke kmeňu špená−
rama a plechem. Ešče to celé ofačo−
vali, že sa zdálo, jakdyby byl ten
vršek v sádře. Vypadalo to velice
pěkně, ale větřisko, co v nedělu dúl
jak o život, vykonal svoje. A sám
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

Hudba

Satanáš si pěkně naplánoval, že ten
vršek ulomí, až pod ním bude co naj−
vjec lidí. A tak sa aj stalo. Naščestí
vršek mája ostál na kúsku plecha
visat a lidé stačili poutěkat.
Průvod sa znova pořadil a odpo−
chodoval k radnici. A mezitým ne−
kolik šikovných kluků a hasiči vy−
slékli kroje, šupli na sebe montérky,
skotili ten poraněný máj a vydali sa
do lesa pro náhradu. Všecko zvládli
tak – tak. Než byla úplná tma, stála
u stárčiného naproti Sportu nová
hodová paráda. Aj omašlená.
Ale to už v tělocvičně runtovala mu−
zika a hodaři tancovali a výskali, jak
sa patří. Dyž stárek se stárkú od−
tancovali sólo, odnésl ich pár silných
kluků do šenku, aby, jak je zvykem,
stárek kúpil pro chasu neco dobrého
na pití. A dyž ho ty nedočkavci ťasili
zpátky na sál, neudržali urosteného
stárka a nechali ho pľknút na zem.
Stárek sa pootřípal a vyskočil znova
na legátku aj se sklenkú gořalky.
A tak sa hody pomaličky blížily
ke chvíli, gdy bude mět sólo pani
starostka s chotěm. Šohaji odchytli
oboch při tancování vprostředku
sálu a vydali sa na pochod k šenku.
Starostčin muž ostál na legátce kle−
čat. Ale pani starostka sa posta−
vila jak svíčka. Ale enom na chvílu.
Šohaji s tým moc nepočítali a mys−

lím sa aj trochu ochúňali chytit vá−
ženú osobu o kúsek výšej než nad ko−
tíkama. A bylo to. Ešče ju dvá siláci
stačili chytnút v luftě do náručí, ale fy−
zikální zákony nepředělajú ani pani
starostka. Enom zaduňala zem. Ale to
nemohlo nic změnit na dobréj náladě
hodařů. Muzikanti búchli do bubna,
pani starostka si nasadila širúch a zve−
sela vyskočila na legátku, kerú mlá−

denci už držali, jak sa patří. A tak
za hurónského obdivného potlesku
a vytrubování maršu doputovali vše−
cí aktéři do šenku a naotočku zpátky
na sál. Tentokrát už bez pádů.
Esli ešče negdo húkl po cestě dom
na zem, nepodařilo sa zjistit. Možná
sa to dočteme v příštím vydání „Zvo−
na“ v rubrice Obecní policije.
Vojta Koten

PVC – Prague – Vinnea – Connection

S

podzimem v časech metamor−
fózy burčáku ve víno se již
po mnohokráte v Ratíškovi−
cích jazzuje. Nebude tomu jinak
i letos.

V ratíškovickém kině
20. 11. 2015 v 19.00
bude opět ke slyšení hudební
uskupení PVC, a to ve složení:
akouská pianistka Julia Seidl
a zpěvačka Dorothea Jaburek
a český kontrabasista Franti−
šek Uhlíř a bubeník Jaromír
Helešic.
Všichni ctitelé jazzové hudby
jsou zváni.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

RŠ
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Region

Ratiškovjáci
v Paláci šlechtičen

P

o úspěšné červencové verni−
sáži výstavy historických foto−
grafií z života Ratíškovic v Pa−
láci šlechtičen v Brně proběhla v srp−
nu ve spolupráci s Etnografickým
ústavem Moravského zemského mu−
zea další kulturní akce. Ve čtvrteční
podvečer 27. srpna 2015 ve vstupní
aule paláce vystoupily za dopro−
vodu cimbálové muziky Náklo Muž−
ský slovácký pěvecký sbor, Ženušky,
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Dětský folklorní soubor a Dolina.
Součástí večera byla i přehlídka li−
dových krojů a nácvik slováckých
tanců.
O měsíc později, opět ve čtvrtek
v podvečer 24. září, proběhlo na tom−
též místě veřejné ukončení výstavy.
Toto ukončení bylo zahájeno řízným
hudebním výstupem našeho nadějné−
ho mladého JR Bandu, který po před−
nášce Václava Koplíka, presidenta

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

ratíškovického mykologického krouž−
ku, s názvem Huby z huby, hrál po celý
dlouhý večer. Přednáška byla dopl−
něna fotografiemi Ladislava Špety.
Ke zhlédnutí byly i ukázky šití li−
dových krojů paní Marie Kotáskové

a k ochutnání byly laty, 20 litrů hou−
bového guláše a burčák. Dodejme
jen, že zamýšlená výstava fotografií
byla prodloužena o týden. Některé
panely se staly dočasnou součástí
další výstavy.

Obec Ratíškovice a Osvětová be−
seda děkuje všem, kdo se na třímě−
síční prezentaci Ratíškovic v centru
moravské metropole podíleli.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Slavínské sklepy poprvé otevřeny!

P

o delším období sbí−
rání zkušeností a hle−
dání inspirací se vý−
bor ZO ČZS Ratíškovice
rozhodl zorganizovat Ote−
vřené sklepy na Slavíně.
Ihned po rekordně navští−
vené místní výstavě vín se
začalo s přípravami. Zpo−
čátku to vypadalo, že sklep
otevře na 20 vinařů, ale
rychle mizící zásoby vína
a také určité obavy z ne−
známa způsobily, že do
akce nakonec šlo 16 skle−
pařů – na nultý ročník
slušný počet. Počasí také vyšlo, a tak
už jen chyběly hrnoucí se davy lidí.
Pořadatelé kalkulovali s mini−
málním počtem 300 příchozích a byli
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

připraveni i na 500 (skleničky, taš−
tičky aj.), ale platících návštěvníků
bylo nakonec 171. Po odečtení ná−
kladů, přesunutím některých ma−

teriálů na košt a započí−
tání přiznané dotace Vi−
nařského fondu vznikl
i jakýsi minimální zisk
k rozdělení. Horší to bylo
se zásobami připrave−
ných jídel u některých vi−
nařů, kteří očekávali zá−
plavu hostů. Ale k čemu
máme mražáky!
Jinak všichni příchozí
si užívali ochutnávání bez
čekání ve frontách před
sklepy a bez potřeby ku−
povat bločky na víno.
Pozitivním výsledkem
hlavně je, že téměř všichni odváž−
ní přislíbili otevřít sklepy i příští
rok!
Ing. Jiří Hubáček
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Mikroregion Nový Dvůr

mikroregion

pořádal trh na zámku už potřinácté

T

řináctka nebyla pro letošní trh vů−
bec nešťastnou. Naopak. Krásné
počasí babího léta potěšilo ná−
vštěvníky trhu místních produktů a ře−
mesel, který vždy třetí neděli v září
už tradičně pořádá Mikroregion Nový
Dvůr. Prožít příjemné odpoledne na
nádvoří zámku v Miloticích přišlo více
než 2,5 tisíce návštěvníků. Všechny
obce mikroregionu (Milotice, Ratíš−
kovice, Svatobořice−Mistřín, Skoro−
nice, Vacenovice, Vlkoš) a letos i dvě
partnerské obce ze Slovenska – Miez−
govce a Sološnica připravily pro ná−
vštěvníky něco z tradic i současnos−
ti. Nabídka byla široká a každý si mohl
vybrat, na čem si pochutná nebo čím
si udělá radost. K chuti došly laty,

béleše, povidla,
med, perníky,
oškvarky, ale
i chleba se sád−
lem a cibulí. Ne−
chyběl ani bur−
čák a vinotéka
nabídla vzorky
z každé obce.
Na laty z Ra−
tíškovic od Lindy
Horké se opět
stála řada, i když
se děvčatům laty
doslova ztrácely
pod rukama. Hodně návštěvníků se
vůbec netají tím, že se těší hlavně
na naše laty! A chvilku počkat ni−

komu nevadilo. Šití krojových sou−
částí paní Marie Kotáskové byla další
ukázka šikovnosti a prohlédnout si
nebo koupit ruční výrobky manželů
Bábíčkových bylo doslova potěše−
ním. Krásné šperky a další hezké
ruční práce byly k vidění u našich
mladých maminek kolem Evy Schül−
lerové a o jejich dílničky měly zájem
hlavně malé dámy. Páni kluci zase
nevynechali zastávku u ratíškovských
hasičů, kteří si ke svým povinnostem
připraví pro děti vždycky něco navíc.
K vínu patří cimbálová muzika
a naši muzikanti se nemusí bát o své
nástupce. To ukázaly dětské cimbál−
ky z Ratíškovic a Vacenovic. Krása
tradic byla k vidění také u kraslic,
krojů nebo keramiky, zručnost a ná−
paditost u květinových vazeb, ruč−
ních šperků nebo textilních výrobků.
Děti i dospělí si v tvořivých dílnič−
kách vyzkoušeli svoji šikovnost a od−
nesli si z trhu vlastní výrobek. K zám−
ku patří pohádky a do pohádek po−
zvalo diváky Dětské kočovné divadlo
z Kyjova. Kdo se zdržel u stánků, ten
se musel spokojit jen s poslechem
písniček z představení, protože di−
váci obsadili celý prostor kolem di−
vadélka. Malí herci i jejich hudební
doprovod byli úžasní.
Věříme, že kdo si v neděli udělal
výlet na zámek do Milotic, nelitoval
a strávil příjemné odpoledne. Na vi−
děnou za rok!
Ing. Vladimíra Motlová
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Jak se točilo v Ratíškovicích

5x foto S. Haramiová

do pořadu České televize
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Školství

D

MŠ U Jezérka –
školka, na kterou se nezapomíná

nešní rok je pro Mateřskou ško−
lu U Jezérka velmi významný.
V listopadu to bude 60 let, co
školka přivítala a začala vzdělávat
první děti. Od té doby ušla velký kus
cesty a my můžeme být hrdí na to, že
si až dodnes, i po tolika letech, zacho−
vala stejně laskavou a vstřícnou tvář.
Z dvou velkých hustě popsaných
kronik jsem se mnohé dozvěděla. Ně−
které informace mě velmi pobavily,
jiné dojaly. Při procházení fotografií
jsem si uvědomila, proč si školku zami−
lovali děti i rodiče a proč na ni i po to−
lika letech stále vzpomínají a navště−
vují ji.
Dítě pro nás není jen pouhým ná−
vštěvníkem školky, kterého se sna−
žíme nenásilným způsobem vzdě−
lávat. Naším cílem je, aby bylo dítě
spokojené a radostné, aby mělo do−
statek podnětů pro rozvíjení sebe
sama a aby se ve školce cítilo spo−
kojeně. Každý jeho neúspěch proží−
váme jako svůj vlastní, zajímáme se
o to, co dítě baví a podporujeme ho
v jeho zájmech. Za velmi krátký čas
se stane, že dítě bereme jako součást
své rodiny a přesně takovým způso−
bem se k němu chováme. Právě ro−
dinné prostředí dodává naší školce

na jedinečnosti, se kterou dosahuje
úspěchů již tolik let.
Chronologie událostí:
1951 – v listopadu byla započata
stavba MŠ
1955 – 4. listopadu zahájen provoz
MŠ, ředitelka Eliška Charousová
z Dubňan. Školka byla jednotřídní.
Bylo zapsáno 37 dětí
1956 – od 6. února do 5. března byla
škola kvůli silným mrazům (−30 až
−35°C), které zapříčinily zamrz−
nutí všeho potrubí, uzavřena
1956 – z jara instalovány blesko−
svody; v září byla otevřena druhá
třída, zapsáno 60 dětí; 16. listo−
padu nastoupila ředitelka Jaro−
slava Machačová z Hodonína
1957 – nastoupila ředitelka Anto−
nie Holečková z Ratíškovic; zakou−
peny záclony na všechna okna,
v šatně nové linoleum, oprava
houpačky
1967 – od ledna nastoupila na místo
ředitelky Drahomíra Dekařová
1970 – JZD věnovalo dětem 10 be−
den okurek; MNV daroval dětem
televizi, musela se však nejprve
opravit; rodiče opravili zadní část
plotu

„Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzá−
jemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jed−
né rodiny pod jednou střechou.“
Richard David Bach
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1972 – v srpnu provedena montáž
ústředního topení a nátěry radiá−
torů; zabudován bojler do kuchy−
ně; zakoupena lehátka pro starší
děti
1975 – zahájeno „Cvičení rodičů
s dětmi“
1977 – položen nový gumolit, kou−
pen nový nábytek
1978 – zakoupen elektrický sporák
a lehátka
1980 – nácvik na místní „Spartaki−
ádu 1980“; zabudování nových ba−
terií a umyvadel
1983 – v lednu převzalo MŠ JZD
Rozvoj se sídlem v Ratíškovicích
1985 – od ledna se děti účastnily
plaveckého výcviku v Hodoníně;
od srpna nastoupila ředitelka
Jaroslava Balousová (Váchová)
1986 – od února nastoupila ředi−
telka Alena Vrbová z Hodonína;
maminky brigádně ušily dětem
stejné hrací kalhotky
1987 – nastoupila ředitelka Marie
Pokorníková
1989 – exkurze do JZD; děti ze škol−
ní družiny navštěvovaly zahradu
MŠ; výtěžek ze sběru starého pa−
píru byl použit na zakoupení hra−
ček pro děti, přestalo se užívat
oslovení „soudružko“
1992 – od srpna na místo ředitelky
nastoupila současná ředitelka Eva
Flajzarová; v říjnu provedena
plynofikace – poprvé bylo v zimě
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

ve třídách teplo a děti nemusely
spávat v punčocháčích
1993 – v červnu uspořádán pro děti
a rodiče táborák – poprvé se setkali
všichni rodiče na společné akci
1994 – v červenci proběhla výměna
oken
1995 – chřipková epidemie – 8. 12.
nepřišlo do školky ani jedno dítě,
od 14. 12. do 1. 1. školka z důvodu
chřipky uzavřena; 24. 12. a 31. 12
navštívil školku zloděj
1996 – 4. ledna byl do školky zabu−
dován bezpečnostní systém, vý−
měna elektroinstalace
1997 – z důvodu povodní byl provoz
v červnu na 4 dny uzavřen
1998 – v dubnu provedena fasáda
školy a obložení pískovcem
1999 – počítač ve školce
2001 – pro malý počet dětí je stav
pedagogických pracovnic snížen
ze čtyř na tři
2002 – vypracování nových plánů –
RVP
2003 – 1. ledna 2003 MŠ úředně ná−
leží k základní škole
2005 – 4. listopadu 2005 – 50 let ote−
vření MŠ
2007 – rekonstrukce interiéru
2008 – zateplení půdy, nové nátěry
2010 – v květnu zhotovení nápisu
na fasádě „MŠ U Jezérka“
2012 – třídy vyzdobeny obrázky na
stěnách, na štít namalováno logo
MŠ; plánování přístavby budovy
a rekonstrukce zahrady
2014 – rekonstrukce zahrady, nová
dlažba na chodbách; započata pří−
stavba MŠ
2015 – od března otevřena nová pří−
stavba − dvoutřídní školka se mění
na trojtřídní, přijaty dvě nové pe−
dagogické pracovnice, celkový po−
čet učitelek – 5, počet dětí v celé
Barbora Kotásková,
MŠ – 69
učitelka MŠ U Jezérka
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Podzimní slavnost
v MŠ Sluníčko

B

abí léto nás ještě nechtělo opus−
tit a dávalo nám najevo, že pod−
zim zatím nemá usednout na svůj
pomyslný trůn. Na zahradě naší ma−
teřské školy „Sluníčko“ v Ratíškovi−
cích si však dal podzim odpoledne
30. září rande s dětmi a jejich rodiči
na „Podzimní slavnosti“, aby pohád−
kově vstoupil do našeho povědomí.
Zahrada se rázem proměnila v ba−
revné podzimní kulisy z přírodnin
a zeleniny a vlastnoručně vyrobené
šaty, klobouky a pláště z přírodnin lá−
kaly víly a skřítky tančit, zpívat a pro−
menádovat se na přehlídce „podzim−
níčků“ s půvabnými jmény. Vzduchem
se linula vůně opékaných špekáčků
a bohatý podzimní stůl hojnosti oplý−
val dobrotami, které vyrobily děti
s rodiči i zaměstnanci školky. Je libo
luxusní dýňové řezy? Jablíčkové

mňamky, či zdravé mlsání z kokosu,
hrozinek a cukety? Chcete ochutnat
maková zvířátka, pomazánku z lilku
a česneku, čerstvě upečené švestky
na křupavém chlebu, podzimní ovoce
všeho druhu, čerstvé i sušené, nebo má−
te chuť na muffiny s povidly, tradiční
laty a podzimní perník od skřítka? To
všechno a ještě více bylo na bohatém
stole k ochutnání, aby zpříjemnilo ve−
selí a společně strávený čas našich mr−
ňat, až do stmívání. Pak už nám dával
podzim zlehka pocítit studený závoj
své vlády. Rozsvítily se podzimní svě−
týlka v dýních, které ozdobily školku,
pomalu uhasínal oheň v ohništi a tep−
lo společně se vzpomínkami se uscho−
valo na dlouho do všech srdcí, které
tam s námi byly... Vítáme tě, POD−
ZIME!
Hana Půčková,
učitelka MŠ Sluníčko
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Veletrh vzdělávání

a volba oboru na střední škole

I

letos žáci osmého ročníku navští−
vili Veletrh vzdělávání v Hodoníně.
Přehlídka středních škol probí−
hala ve dnech 7. a 8. října v Kultur−
ním domě v Hodoníně. Na malé ploše
tak mohli zájemci navštívit více jak
šedesát stanovišť středních škol ne−
jen z okresu Hodonín.
Žáci se zde mohli zeptat zástupců
jednotlivých středních škol na poža−
davky při přijímacím řízení a také
jaké obory mohou na školách stu−
dovat. Snad jim tato akce alespoň
trochu pomůže v jejich nelehkém roz−
hodování.

Volba povolání je důležitým roz−
hodnutím, které významně ovlivní
život člověka. Může být obestřeno
starostmi, nejistotou i obavami. Do−
spívající potřebují před svým rozhod−
nutím intenzivní pomoc svého okolí,
především pomoc rodičů, ale také
školy.
Z mé osobní zkušenosti by měl žák
při volbě profese vycházet ze svých
zájmů. I malá jiskřička zájmu o stu−
dovaný obor a následně o budoucí
profesi zajistí žákovi větší pravdě−
podobnost úspěchu při studiu na
střední škole. Pomocí motivace pře−

konává spoustu překážek na své
cestě za samostatností.
Rodiče by měli trpělivě vyslechnout
názory svých dětí, zjistit, co je zajímá
a co by je vůbec nebavilo. Rodiče
znají své dítě jako osobnost, znají
jeho chování v různých situacích,
vědí jaké je a k čemu spíše tíhne.
Měli by vědět, jak jejich dítě zvládá
domácí přípravu, zda se pravidelně
učí, či jak zvládá stresové situace.
Dalšími důležitými informacemi
může přispět učitel dítěte. Učitel umí
odhadnout některé osobnostní vlast−
nosti dítěte – vidí jej totiž v kolekti−
vu jiných dětí, může srovnávat a roz−
poznat jeho silné stránky i rezervy.
Na konci celého procesu výběru
povolání by mělo mít dítě pocit, že
nakonec ono učinilo konečné rozhod−
nutí. Je důležité, aby rodiče za dítě−
tem stáli po celou dobu jeho rozho−
dování a sdíleli s ním jeho starosti,
nejistotu, obavy, ale i uspokojení
a nadšení ze společné práce.
Další prezentační výstavy
středních škol:
z Břeclav – Dům školství, ul. 17. lis−
topadu 1a, 20. – 21. 10. 2015
z Brno – BVV, pavilon G1,
20. − 21. listopadu 2015
Užitečné adresy, které mohou po−
moci žákům i rodičům při volbě
střední školy:
z http://www.infoabsolvent.cz/ (in−
formace k volbě povolání, uplat−
nění absolventů škol atd.)
z http://www.istp.cz/ (integrovaný
systém typových pozic)
z http://www.atlasskolstvi.cz/ (celo−
státní databáze středních škol,
VOŠ, VŠ)
z http://www.gwo.cz/ (Průvodce svě−
tem povolání)
Mgr. Blanka Kotásková,
kariérní poradce

Vzpomínka
na Annu a Miroslava Ivanovy

V

úterý 8. září 2015 nás náhle
opustila ve věku úctyhodných
98 let paní učitelka Anna Iva−
nová, která celý svůj život spolu
se svým manželem Miroslavem za−
světila pedagogické práci, a to nejen
na základní škole v Ratíškovicích.
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Paní učitelka Anna Ivanová,
rozená Prášková, se narodila 15. dub−
na 1917 v Brně. Její tatínek Bohdan
Prášek byl strojvůdcem, později
vrchním oficiálem na dráze, ma−
minka Františka byla v domácnosti
a starala se o dvě děti – Annu a její

starší sestru Miladu. Své dětství
prožila paní Anna Ivanová v harmo−
nické rodině, neboť rodiče se dětem
věnovali – chodili spolu do divadla,
jezdili na výlety atd. Paní Anna Iva−
nová odmala hrála na klavír a ráda
se učila cizí jazyky – domluvila se
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Anna Ivanová

Miroslav Ivan

Anna Ivanová mladší a starší

německy, anglicky, francouzsky a rus−
ky, velmi dobře rozuměla mluvenému
i čtenému latinskému textu. Po obec−
né škole studovala na Městském čes−
koslovenském dívčím reformním re−
álném gymnáziu v Brně, kde v roce
1936 získala vysvědčení dospělosti
s vyznamenáním. Následně absolvo−
vala pedagogickou akademii, čímž
získala vysvědčení učitelské způso−
bilosti pro obecné školy s českým vy−
učovacím jazykem. Později získala
aprobaci český jazyk, dějepis a země−
pis s právem vyučovat na 2. stupni
základních škol.
Učit začala na Slovensku ve Štiav−
niku, v okrese Velká Bytča, a pak uči−
la na několika školách na Moravě.
Protože byla svobodná, byla po válce
přeložena do pohraničí do Ludge−
řovic, okres Opava. Tam působila až
do roku 1947, kdy se v Ostravě pro−
vdala za řídícího učitele Miroslava
Ivana, se kterým se přestěhovala
do jeho rodných Ratíškovic. Paní uči−
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telka Ivanová učila v Ratíškovicích
do roku 1975, kdy odešla do starob−
ního důchodu, ale vypomáhala až
do roku 1987. Svoji profesi učitelky
vykonávala vždy svědomitě, ve svých
předmětech měla zájem naučit
všechny žáky co nejvíce.
Pan učitel Miroslav Ivan se na−
rodil 27. prosince 1914 v Ratíškovi−
cích, zemřel 5. září 2005 ve věku ne−
dožitých 91 let v Ratíškovicích. Jeho
otec byl pekařem, matka měla obchod
se smíšeným zbožím. Do obecné školy
chodil v Ratíškovicích, do 1. třídy měš−
ťanské školy v Hodoníně, do 2. třídy
ve Strážnici a do 3. třídy v Bratisla−
vě, kde navštěvoval i učitelský ústav
k získání pedagogické způsobilosti.
Později získal aprobaci pro vyučo−
vání matematiky, fyziky, chemie a pří−
rodopisu. Dlouhá léta byl krajským
metodikem pro výuku chemie.
Po maturitě začal učit na Lidové
škole v Kožanech, okres Bardějov. Po

skončení vojenské prezenční služby
působil na řadě škol opět na Sloven−
sku. Od 1. září 1939 učil na Moravě,
protože byl vyvázán ze školských slu−
žeb na Slovensku v důsledku poli−
tických změn (autonomie Slovenska),
neboť všichni čeští zaměstnanci pra−
cující na Slovensku byli propuštěni
ze zaměstnání. Působil na několika
školách až do jara 1944, kdy byl na−
cistickými úřady totálně nasazen
do práce – nastoupil jako pomocný
dělník na dole Theodor v Ratíškovi−
cích, kde zůstal až do ukončení války.
Po válce působil opět jako učitel, a to
v Rohatci a Hovoranech. Protože byl
svobodný, byl přeložen do pohraničí
na jednotřídní školu v Ludgeřovicích
– Vrablovci, okres Opava. Tam učil
až do svého sňatku, když 1. září 1947
byl i s manželkou Annou přeložen
na Měšťanskou školu v Ratíškovicích.
Tady učil až do roku 1976, avšak vy−
pomáhal dle potřeby až do roku 1987
nejenom v rodné obci.
V Ratíškovicích manželé Ivanovi
již natrvalo zůstali. Narodily se jim
tři děti – syn Miroslav, dcera Anna
a nejmladší syn Jaromír, kterým
se velmi rádi a vstřícně věnovali,
stejně jako svým dvěma vnoučatům.
Paní Ivanová se dočkala i tří pra−
vnoučat. Anna a Miroslav Ivanovi
měli řadu zájmů. Dlouholetou záli−
bou Anny Ivanové byla četba, ruční
práce, luštění křížovek a práce na za−
hradě. Velmi ráda spolu s manže−
lem cestovala. Až do poslední chvíle
projevovala živý zájem o veškeré
dění a vše kolem sebe.
Mezi velké zájmy Miroslava Ivana
patřilo kreslení a hudba (hrál na mno−
ho hudebních nástrojů), byl známý
zejména hrou na cimbál, housle
a akordeon. Založil dětskou cimbá−
lovou muziku na základní škole v Ra−
tíškovicích a byl dlouholetým čle−
nem ratíškovické cimbálovky. Mezi
jeho další velké záliby patřila geolo−
gie, zajímal se aktivně také o arche−
ologii, přičemž jeho oblíbenou lo−
kalitou bylo právě okolí Ratíškovic.
Ve volných chvílích též včelařil a pra−
coval na zahradě.
I po mnoha letech, stejně jako mně,
zůstávají manželé Ivanovi ve vzpomín−
kách mnoha bývalých žáků. Děkuji
paní RNDr. Anně Ivanové za poskyt−
nutí bližších informací o svých rodi−
čích a spolupráci na vzpomínce.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel ZŠ Ratíškovice
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Vzpomínky

P

Patnáct let tenisu
v Ratíškovicích

omalu jsme připravovali oslavy
výročí založení tenisového klu−
bu a výstavby kurtů se záze−
mím, když nás všechny počátkem
léta zmrazila událost, z které není
jednoduché se vzpamatovat a smířit
se s ní. Zažili jsme zde pád z druhé li−
gy, divize a dvakrát z krajského
přeboru, ale smrt Mirka (Kli−
meše) při tenise na kurtu pře−
konala i ty nejhorší sny.
Z ratiškovského tenisového
nebe nás již řadu let sleduje
zakladatel TK Pavel (Příkaský),
o němž není třeba se více roze−
pisovat. Nebylo snad v dědině
hodnějšího kluka, každému po−
radil a dle možností pomohl.
Chybí nejenom rodině, ale i nám
kamarádům. Já mám to štěstí,
že se s jeho odkazem setkávám
v naší ulici, v zastoupení jeho
dvou dospívajících dcer, jemu
tak podobných.
Mira byl talent na většinu
sportů. Nejvíce vynikal ve fot−
bale, patřil k velmi silnému roč−
níku, který v žácích a dorostu
porážel okolní oddíly běžně
dvouciferným výsledkem. Byl tvrdý,
velmi rychlý a nesmlouvavý bek, je−
hož talent na vojně v Benešově dále
rozvíjel trenér, patrně náš nejzná−
mější odchovanec Pepa Vacenovský.
Po vojně měl řadu nabídek do vyš−
ších soutěží, ale srdce jej táhlo zpět
do rodné obce. Jeho kariéra byla
nesmyslně přerušena na zájezdu
v Polsku po malicherném konfliktu
s členem výboru Baníku a Mira byl
přeřazen do B týmu. Pracoval na To−
máši a byl zručný zámečník, do re−
voluce mnoho sekaček z jeho dílny
jezdilo po našich trávnících, i já mám
jednu v rezervě nad garáží, v dnes
módním bílém laku. Neměl problé−
my s výškami, pod vedením předáka
„Sahary“ montovali různé ocelové
konstrukce po republice.
Často vzpomínal a nikdy neodpus−
til stoupencům předchozího režimu
příkoří, která způsobili jejich živnos−
tenské rodině. Geny po otci se proje−
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vily i při pořádaných zabijačkách.
Měl rád a choval psy, neskutečné
kousky předváděl se svým foxterié−
rem Kazanem. Po revoluci s kama−
rády začal a později s manželkou a sy−
nem vybudoval prosperující firmu
zaměstnávající místní ženy.

Fanovi
na cestu

Září že prý víno vaří
a navíc končí leto.
Tak je to napsané v kalendáři
a od nepaměti takto je to.
Aj tento rok sa to vyčasilo
a slunko ešče ukázalo silu.
Enomže – tú pohodu neco pokazilo
a tá zpráva búchla nás do týlu.
Tak je to známé po okolí,
že dyž negdo dobrý už tu néni,
velice to všeckých bolí
a pohled na naše bytí to změní.
Zpívá sa to aj v téj písni,
že mine sa celý svět.
A toto nás všeckých tísní,
že růža už nemá svůj květ.

Klečel jsem na kurtu a držel za
ruku kamaráda, z kterého před oka−
mžikem nenávratně vyprchal život.
Během těch pár minut mně hlavou
proběhly všechny ty krásné chvíle,
které jsme spolu strávili v drese mi−
lovaného Baníku za Peňarol (B tým)
nebo za starou gardu. Téměř všech−
ny páteční večery, které jsme za těch
patnáct let strávili spolu na domá−
cím kurtu, v zimě pak v hale v Pet−
rově či dříve v nafukovačce na antu−
ce v Kyjově. Všechny ty „tiskovky“,
jež proběhly na klubu po domácích
fotbalových zápasech a po teniso−
vých turnajích. Bohužel, neexistuje
žádná možnost, jak to vrátit zpět.
Mira s Pavlem hrají v našem te−
nisovém nebi singl (dvouhru) a dou−
fejme, že další oslavy proběhnou bez
problémů a bude pár desítek let tr−
vat, než si někteří z nás s nimi za−
hrají debla (čtyřhru).

Doletěla zpráva z Prahy,
velice ostrá jak bodák:
umřel Fana Frolec, nám drahý
a vážený ratiškovský rodák.
Gdo málo ho znal, tož ať včíl ví,
že čestný byl a srce měl na dlani.
A jak starý mudrc praví,
dobro a láska sa nedá kúpit ani.
A Fana měl lásky pěknú fúru,
kerú nám všeckým rozdával.
A nebral to jak léčebnú kúru,
enom sa při tem usmíval.
Odešel člověk, co krédo měl,
že dobro nigdo a nic neporazí.
A v tem byl silný a to uměl,
že dyž dal ruku, už ste mu drazí.
Včíl už si, Fano, na dalekéj cestě
a na jejím konci, by měl byt ráj.
Poslední radu dáme Ti ešče:
běž rovnú do nebe.
Nigde sa neohlédaj!
Vojta Koten

Za FK a TK Petr Příkaský
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Historie

Léto 2015
Ratiškovské sucho na Moravské Sahaře

O

letošních prázdninách se posu−
nul břeh Jezérka o pořádný kus
k prostředku a voda v ratiškov−
ském Járku tekla jenom malým
uzoulinkým pramínkem. Řeka Mo−
rava se dala pod holíčským mostem
po kamení přejít na slovenskou stra−
nu suchou nohou. Dne 13. srpna za−
sedal krizový štáb povodí Moravy,
protože letošní léto bylo podle mete−
orologů nejteplejším obdobím v čes−
kých zemích od začátků měření v praž−
ském Klementinu. Pozorování tep−
lot v našich zemích začala už kolem
roku 1700, nebyla však soustavná
a dochovala se většinou v kalendá−
řích, farních kronikách či soukromé
korespondenci. Etapa pravidelných,
zapisovaných a publikovaných mě−
ření začala v klementinské hvězdár−
ně v roce 1775, od této doby nebylo
žádné měření vynecháno. Od roku
1804 začalo také pravidelné a spo−
lehlivé měření srážek. Zpočátku se
měřila teplota dvakrát denně – při
východu slunce a odpoledne kolem
15. hodiny. Od 1. ledna 1784 se už
měřilo v mezinárodních termínech
v 7, 14 a 21 hodin, které se udržely
dodnes.
V současnosti jsou po celé repub−
lice rozesety meteorologické stanice
a řada pozorovatelů se věnuje sledo−
vání počasí soukromě. Jedna z nich
se nachází také v Ratíškovicích u To−
máše Miklánka. Podle těchto mě−
ření byla letošní nejvyšší květnová
denní teplota 26,3 °C, nejnižší 13 °C
a nejvyšší průměrná denní teplota
byla 7. května, a to 20,3 °C. Srážky
se pohybovaly většinou kolem 75 %
denního průměru daného období.
Nejvíce napršelo 23. května, celkem
8,4 mm, přičemž patnáct dnů bylo
úplně suchých a čtyři dny byly sráž−
ky menší než 1 mm.
V červnu se vyšplhala denní tep−
lota až na 33,4°C, noční nejvyšší byla
18,9 °C a měli jsme 23 úplně suchých
dnů. 22. června napršelo nejvíce
1,55 mm srážek a nejvyšší průměr−
ná denní teplota byla 13. června, a to
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Jezérko v červnu 1964

26,4 °C. Celkem bylo 7 tropických
dnů (tzn. denní teplota dosáhla více
než 30 °C).
24. července vystoupala přes den
rtuť teploměru až na 38,5°C, nejvyš−
ší noční teplota byla v tomto měsíci
22,8 °C. Teploměr ukazoval průměr−
ně 23,7 °C. Bylo 19 dnů bez deště,
19 tropických dnů a 25 tropických
nocí (kdy teplota neklesne pod 20 °C).
12. srpna byla prázdninová teplo−
ta nejvyšší − přes den 39,4°C a v noci
21,9 °C. Náš teploměr v ul. Řádky
ukazoval toho dne o půlnoci 26 °C.
V sedmnácti dnech překročila rtuť
teploměru 35 °C. Dvacet čtyři dny
byly úplně suché a potřikrát napr−
šelo kolem 1 mm srážek. Pořádně
pršelo jenom mezi 16. a 19. srp−
nem, déšť byl poměrně vydatný, je−
denkrát to bylo až 16,5 mm. V tomto
měsíci bylo 8 tropických nocí a stej−
ně jako v červenci 19 tropických dní.
Hodně horkým a suchým rokem
byl poměrně nedávný rok 2003.
Tenkrát už začátkem května byla
po několik dní teplota nad 30 °C,
stejné to bylo i prvních čtrnáct dní
v červnu. Pak se ale na několik dní
dalo do deště. V červenci horka tr−
vala dva týdny a 4. srpna byla tep−
lota přes den 37 °C a v noci 27 °C.

Letošní rok byl v pořadí druhým
nejsušším v posledních dvou století.
Tím prvním krizovým byl rok 1947.
Podle zápisu v kronice problémy
s poasím začaly už začátkem roku.
Předchozí zima byla poměrně tuhá.
Suché mrazy v průběhu ledna do−
sahovaly až −30 °C a země byla pro−
mrzlá do 70 cm. Tuhé mrazy trvaly
až do poloviny března, většina ozi−
mých pšenic vymrzla a bylo nutné
je vyset znovu.
2. dubna se navíc nad obcí pře−
hnala silná bouře a uhodily tři bles−
ky. První zasáhl a poškodil komín
v cihelně a druhý sjel po triangulač−
ním bodu, který byl na vysokém to−
pole u Rúbanic. Třísky ze stromu
byly rozmetány až do 70 metrů. Třetí
zasáhl dům Tomanů čp. 462 a pro−
razil střechu vedle komína. Už
v polovině tohoto měsíce se navíc
dostavily studené větry bez deště
a objevilo se sucho. To, co v polích
zůstalo, bylo velmi řídké, a suché
jarní větry naději na dobrou úrodu
zmařily úplně. Květen byl bez deště
a horký, začátkem června už v Ra−
tíškovicích dosáhla teplota 30°C. Po−
dle zápisu v rohatecké kronice „ve
stínu dostoupil teploměr výšky 39°C,
na slunci 48 °C“. Okopaniny u nás
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na mnoha polích vůbec nevzešly. Pro
seno jezdili ratíškovičtí k Moravě
na sudoměřické louky, v tomto roce
však byla úroda velmi špatná. „Obilí
nedalo se na některých polích ani
kosou séci, zvláště ječmeny, které
bylo 20 až 30 cm dlouhé. Takové obilí
zachytl jedině žací stroj.“ Žňové prá−
ce byly brzy skončeny a ani výmlaty
netrvaly dlouho. „Setí zelených kr−
miv do strnišť a řepy polňačky“ bylo
pro sucho také velmi špatné, pro−
tože po vzejití vše uschlo. Otava se
na některých loukách vůbec nesekla.
V době podzimního setí „půda vy−
schlá se při orání hrnula jako popel
a nebylo viděti oráče s dobytkem,
ale jen kotouče dýmu. Jedni občané
seli semeno obilí do toho popeliska
v naději, že snad jenom poprší, jiní
poorali pole, pokud se dalo a čekali
se setím až po dešti“. Pršet začalo
teprve až 30. října a začátkem lis−
topadu k nám přišly slabé srážky,
v Rohatci naměřili pouze 2 mm. Až
začátek prosince byl deštivý a teplý,
proto před Vánocemi „už jsme ra−
dostněji pohlíželi na rozzelenalá
pole“. Všechny rybníky okolo obce
byly po celou dobu úplně suché a Ra−
tiškovjáci „vyschlé bahno vyváželi
na louky a někde i na pole. Někteří
občané na Řádkoch a v ulicích výše
položených směrem k cihelni neměli
ode žní vůbec vody“. Lidé se snažili
prohlubovat studny, ale zbytečně.
Jedinou zásobárnou byl ratiškovský
járek od kostela přes Rúbanice, do
kterého tekla voda čerpaná z dolů
Tomáš a Vlasta. „Sem se sjížděly
potahy s lajtami a nabíraly vodu.“
Přestože začátek roku 1948 byl
teplý a deštivý, některé studny byly
suché ještě v únoru. Kronikář píše,
že bylo „velké štěstí, že nevypukl
v obci oheň, bez vody by se špatně
hasilo“.
I když už bylo dva roky po válce,
zásobovalo se pořád podle přídě−
lového systému. K tomu patřily také
povinné státní odvody dobytka,
mléka, vajec, obilí a brambor od drob−
ných zemědělců. Při katastrofálním
suchu, kdy byl nedostatek slámy,
řepy a sena na krmení a „polňačka“
vůbec nenarostla, „tu zemědělci
nabízejí hovězí dobytek sami na jat−
ky, víc jak jsou povinni“. Obilí bylo
v tomto roce také málo, obec měla
odvést 150 q a „ztěží se odevzdalo
128 q“.
Třebaže nám doma na Řádkách
letos vyschla studna, přece jenom
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máme vodovod a teplotu si doma
můžeme snížit ventilátory. S potra−
vinami nemáme problém – je tu roz−
sáhlá síť obchodů, jenom se musíme
připravit na trošku vyšší ceny. Jak
je však vidět ze zápisů, v minulosti
to měli ratíškovičtí daleko těžší než
my v současné době.

Dúbrava V
Z

ačátkem druhé poloviny devate−
náctého století bylo v Dúbravě
ještě hodně holin. Z celkové plo−
chy asi 3 100 ha tyto tvořily zhruba
660 hektarů. V polesí Ratíškovice to
bylo 110 ha z celkových asi 700 hek−
tarů a panská vrchnost předpoklá−
dala, že revírník Karel Jančík bude
pokračovat v úspěšném lesopolaření
a snižování jejich ploch. Za zmínku
určitě stojí, že jako červená nit se
v každé době a ve všech polesích
táhne problém s chrousty, respek−
tive jeho ponravami. A Jančíkovo
lesopolaření se doporučovalo dále
používat i z důvodů ochranářských,
proti žíru ponrav, které lze při orání
sbírat. Proti chroustům a jejich pon−
ravám se doporučoval udržovat i dob−
rý stav bažantů.
V roce 1864 komentuje lichten−
štejnský lesmistr a c. k. taxátor
Štěpán Weimar dosavadní stav lesa
v Dúbravě a konstatuje, že je po−
třeba zakládat nové školky (po ra−
tíškovsku "panšulky"), zvyšovat po−
čet vypěstovaných sazenic, protože
za deset let se udělalo hodně, ale
jen čtvrtina toho, aby se mohlo říci:
„Tvé dílo je dokonáno“. Protože těch
holin bylo v Dúbravě pořád ještě té−
měř 600 ha. V Ratíškovicích 66 ha.
Poslední čtvrtina XIX. století je
určitým mezníkem ve vlastnictví
lesa v Ratíškovicích. Svědčí o tom hi−
storická vojenská mapa z roku 1889,
kdy se na katastru obce objevuje
první les pod názvem Odměry a kou−
sek lesa po levé straně směrem k Va−
cenovicím. A jen tak mimochodem
v sousední obci se v tu dobu vysázela
velká plocha nového lesa. Podle les−
nických map je stáří lesa za starou
mateřskou školkou asi 120 − 130 let,
což by odpovídalo výsadbě v osmde−
sátých letech předminulého století.
Krátké Odměry byly téměř vždy (s vý−
jimkou, kdy všechno bylo všech a ni−

Jako zajímavost na konec nesmím
zapomenout uvést, že podle ratíš−
kovické kroniky díky mírné zimě
toho roku „hodně občanů přehazo−
valo půdu ku vysazování nových vi−
nohradů. Většinou se přehazovalo
na Nácestkoch na Dílech u milotické
Irena Bařinová
silnice“.

kdo se o nic nestaral) soukromé a je−
jich stáří je v současnosti kolem de−
vadesáti let. Dlouhé Odměry by měly
v současnosti stáří také 120 − 130 let.
Určitě je zajímavý elaborát z roku
1906, který konstatuje jednak velké
množství holin, ale i to, že v lese Dú−
brava dominuje myslivost, císařská
honitba, pro níž se přinášejí velké
oběti. Aby se dosáhlo nutného stavu
zvěře, byly připachtovány i přilehlé
obecní honitby a vytvořen tak velký ho−
nební okrsek. Zvěř je tu vysoká, srnčí,
zajíci, bažanti a koroptve (černá−
divočáci se nevzpomínají!?). Done−
dávna bylo vysoké zvěře 300 − 400 kusů
a působila značné škody na polích.
Nyní je redukována na 20 kusů. Ško−
dy působí také srnčí a zajíci, ale nej−
více divocí králíci, kteří ohrozili vů−
bec substanci lesa. Pomohla proti
nim až energická vyhlazovací válka.
Borové kultury prováděné jedno−
letými semenáčky do připravené
půdy se chrání před zvěří oplocením.
Porosty v Dúbravě byly převážně
dubové, se směsí osiky, břízy, lípy
a málo habru. Zalesněné holiny,
převážně terénní vlny, byly většinou
borové.
Do roku 1906 se tedy hospodařilo
pařezinovým způsobem a veškeré
kulturní práce směřovaly k zales−
nění holin a doplnění prořídlých pa−
řezin. Roku 1911 však bylo kontro−
lou z Vídně nařízeno provádět těžbu
pilou a ne stínáním. Tak se stalo, že
mnohé pařezy neopukly a porosty
prořídly ještě více. Také proorávání
kultur bylo z úsporných důvodů za−
staveno. Byly káceny velké paseky
jedna vedle druhé, až vznikly 60 a více
hektarové plochy, na nichž se těžce
zalesňovalo.
V příštím pojednání se snad už do−
staneme do obecního lesa a Dúbrava
už nebude císařským majetkem.
Vašek Koplík
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Finále přeboru dorostu v kopané
roku 1955

V

září a říjnu roku 1955 probíha−
la v plném proudu kvalifikační
soutěž dorostu a v říjnu bylo se−
hráno v Gottwaldově (dnešním Zlíně)
závěrečné finále. Do něj postoupili
vítězové čtyř skupin kvalifikační
soutěže jako poslední nejlepší doros−
tenecká družstva v Československé
republice. Každé z těchto mužstev
muselo předtím zvítězit v přeboru
kraje a předtím ve své příslušné sku−
pině v kraji nebo v okrese. Podle před−
sedy komise mládeže sekce kopané
SVTVS (Státní výbor pro tělesnou
výchovu a sport) J. Jirouska „finále
nemá za úkol pouhé odehrání zá−
pasů a určení dorosteneckého pře−
borníka, ale sleduje i jiné cíle“.
Během pobytu v Gottwaldově se
měli hráči seznámit „se základní the−
orií kopané, se systémem hry a tak−
tikou, s pravidly hry, s praktickými
ukázkami treningových hodin, s růz−
nými pomůckami používanými při
treningu apod.“. Přítomní trenéři
rozebírali a hodnotili odehrané zá−
pasy, připravili ukázkové cvičební
hodiny a seznámili hráče se „stano−
venou theorií kopané“. Podle zprávy
„při finále samozřejmě nebude za−
pomenuto ani na kulturní pořad,
který si obstarají dorostenci jednak
sami formou večerních besed a jed−
nak bude zajištěna návštěva vhod−
ných představení v divadle nebo v bio−
grafu“.
Finále bylo hráno formou dvojzá−
pasů. První z nich byl sehrán 25. říj−
na v Gottwaldově, další 27. října
v Kroměříži a poslední v sobotu
29. října opět v Gottwaldově. Při
volbě hracích míst bylo také při−
hlíženo ke vhodnosti terénu – hrálo
se pouze na travnatých hřištích,
což v té době nebylo taková samo−
zřejmost jako dnes. Finále tohoto
přeboru mělo mimo jiné za úkol „ob−
jevit další dorostence schopné oblék−
nout representační dres“ a ukázat
„jaký výhled do budoucnosti má naše
kopaná“. I když v době utkání byl
kádr československého dorostenec−
kého reprezentačního družstva
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

znám, „přece jen musí být stále do−
plňován dalšími schopnými hráči.
A k tomu je právě při finále největší
příležitost.“ Podle předchozích zpráv
mělo tehdejší finále daleko vyšší úro−
veň než v předchozích letech. J. Jirou−
sek ve svém sloupku pro tisk doufal,
„že dorostenecká kopaná jde opět
nahoru ku prospěchu a slávě naší ko−
pané i celého našeho sportu“.

V deníku Svobodné slovo je uve−
deno, že „stadion Spartaku Gottwal−
dov byl v úterý odpoledne dějiš−
těm významné události, kterou bylo
zahájení finále přeboru ČSR v ko−
pané dorostu. … Turnaj je považo−
ván činovníky kopané za velmi dů−
ležitý podnik pro naši kopanou,
a proto mu je přítomen také státní
trenér Bokšaj a za SVTVS Navrátil“.
V zápase Baník Ratíškovice – Slavoj
Lučenec bylo skóre 4:1 (0:1). V prv−
ním poločase udávali tempo hráči
Slavoje … Stalo se tak ve 27. minutě,
když si náš brankář srazil do branky
rohový kop prováděný z pravé strany
a „ratíškovickým hrála slaběji obrana,
útok však byl stále na výši a zejména
po změně stran, když se dovedl pro−
sadit jejich nejlepší hráč Vacenovský,
bylo rozhodnuto o výsledku.

Vacenovský byl autorem tří bra−
nek, čtvrtou branku dal Kordula“.
První gól Josefa Vacenovského padl
hned v 5. minutě druhého poločasu
krásnou ranou z pravé strany a v 16.
a 36. minutě si připsal další. Kor−
dula vstřelil svůj gól v poslední mi−
nutě hry. Podle článku, pravděpo−
dobně z Československého sportu,
„zahrál nejlépe Vacenovský, nejistá
byla obrana i brankář“.
V Kroměříži se hrálo druhé
utkání finálového souboje Baník
Duchcov v. Baník Ratíškovice
a skóre bylo 2:3 (1:0). Bylo to do té
doby nejlepší utkání této soutě−
že. V prvém poločase častěji úto−
čili naši, kteří „již v prvých pěti
minutách vystřelili na soupeřovu
branku několik tvrdých ran“, ale
„nedovedli překonat tvrdou a hou−
ževnatou obranu Duchcova“. Sou−
peřův gól vstřelilo duchcovské
levé křídlo Reismüller, který „obe−
šel několik ratíškovických hráčů
i samotného brankáře a úspěšně
zakončil svoji akci“. Naši hráli
v oslabení, protože „střední zá−
ložník Blaha utrpěl asi 10 minut
před koncem prvního poločasu
bolestivé zranění“.
Na začátku druhého poločasu
„pozornost diváků zaujal maličký kří−
delní útočník Ivan Bílský, který vstře−
lil vyrovnávací branku“. Ve 23. mi−
nutě dal gól Kordula, „jehož přesně
provedený trestný kop skončil v síti“.
Zápas by po tomto gólu skončil ne−
rozhodně, ale 30 vteřin před koncem
nařídil rozhodčí pokutový kop − du−
chcovský obránce srazil míč rukou
v trestném území. Penaltu promě−
nil Josef Vacenovský a ratíškovické
mužstvo vyhrálo. „U vítězů se uplat−
nil pohotový obránce Toman a celý
útok překvapil dobrou střelbou“
a „vítězství Ratíškovických, i když
získané až v poslední minutě hry
brankou z pokutového kopu, bylo
zcela zasloužené“.
Diváci po tomto utkání odnesli
naše hráče z hřiště na ramenou.
Irena Bařinová
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sluhu Jarka Kundratová, lidská, obě−
tavá a pamatující.

Zasloužili se o přátelství

K objasnění případného nejasna:
Pravý obránce a levá fotbalová
spojka v Dukle Uherské Hradiště
byli Kordula z Ratíškovic a Aujez−
ský z Miezgovec. Sedělo jim vše, aj
spoločná peňaženka po celé dva roky
vojny (1962 − 1964). Poté si i ty ga−
lánky (obě byly Martušky) vzali. Přá−
telství rodin dodnes trvá.
Fotbal, fenomén v obou rodinách,
k tomu fotbal ratíškovský, to je něco!
A tak na opěknění výročí místního
fotbalového oddílu Partyzán Miez−
govce (rok 2003) došlo k prvnímu
vzájemnému fotbalovému utkání.
„Do cezhraničnej spolupráce tak
vstoupil švagr pravého obránce sta−
rosta Jožka Uhlík“ a už o sobě obě
dědiny postupně ví víc a víc. Přátel−
ská setkání se rozrostla i na obce
našeho Mikroregionu Nový Dvůr.
Nezapomenutelné zabijačkové hody
v Miezgovcích (2005), vystoupení
našich Robek ze Séčky, které jsou
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tam furt vzpomínanými hvězdami,
soutěže hasičů, plesy v Bánovcách,
účast na dnech řemesel... Je toho
hodně, co bylo a přešlo do vzájem−
ných tradic. Zde má obrovskou zá−

Pohádkový les

F

rantišek Kordula, Jožka Uhlík
a Jarka Kundratová dostali při
letošním festivalu dechovek
ĎAKOVNÚ PLAKETU slovenské
obce Miezgovce. A to za rozvoj cez−
hraničnej spolupráce, jak je na krás−
né, skleněné plaketě vyryto. A ještě
je tam vyryto i to, že byla jmenova−
ným udělena u příležitosti 625. výro−
čia prvej písomnej zmienky o obci.
Ocenění předával charismatický sta−
rosta obce Miezgovce Juraj TRGYŇA.

T

yto dva fenomény vyzařovaly
první zářijovou neděli nejen
z obecní části Boříčka, ale i z je−
ho soukromých parcel a hřiště na Li−
šinovém. Přidejme si k tomu též nád−
herné, i když trochu větrné počasí,
a také napětí a očekávání z ukázky

Přidávám na závěr:
Miezgovce leží 4,5 km od Bánovců
n. Bebravou, mají 250 obyvatel. His−
torie je spjata se Slovenským národ−
ním povstáním, obec byla vypálená
Němci, osvobozena rumunskými vo−
jáky a partyzány. Oběti připomíná
uctívaný památník. Obec je plynofi−
kována, byl zde zaveden veřejný in−
ternet, připojení /WIFI/, pro pobož−
nosti slouží kapĺnka sv. Egídia. Pro
vyžití mají „kultúrny dom“ (spoločná
budova s obecným úradom). 127 let
má hasičská organizace, je živý fot−
bal, stolní tenis, je tam pohostinství
a obchod. Hodně jsem toho vyne−
chala, ale přidám Vám radu − přes
obec Miezgovce prochází turistická
trasa Bánovce − Jankov vršok − Uh−
rovský hrad, vhodná i pro cyklotu−
ristiku… zastavte sa prosím na obec−
nom úradě, starosta Juraj Trgyňa je
tam vždycky, velmi rád Ratiškovské
uvidí... A on Vám o své milované obci
poví daleko vjacej.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Radost
a pohoda
zásahu dobrovolných hasičů
a máme vcelku výstižnou mo−
zaiku letošní procházky Pohád−
kovým lesem.
Na úplné doplnění a vykreslení
celé této atmosféry musíme
přidat ještě nápadité kostýmy
a soutěžní disciplíny na jednot−
livých stanovištích, a přesto to
ještě není ucelený obrázek. Pro−
tože starosti a zodpovědnost
organizátorů MO KDU−ČSL se
jaksi špatně zobrazuje, ale je
poznat, když jsou dělané s lás−
kou a určitým fortelem, nebo když
se ošidí.
Tyto řádky nejsou kvůli oslavě
a chvále, ta se dá i koupit, nakonec
146 dětí, jež se vydaly na trasu men−
šího (co se týká počtu let) okruhu
a 53 na obtížnější trase, k tomu
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minimálně tolik doprovodu rodičů,
nebo prarodičů hovoří za vše.
O tyto všechny se starala víc jak
šedesátka obětavého dobrovolného
personálu a svoje ukázky jim před−
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vedla zásahová jednotka místních
hasičů i skupina Agility se svými
čtyřnohými přáteli.
Příjemným zjištěním byla akti−
vita deváťáků na některých stano−

vištích a jejich zapojení do společen−
ského dění i práce s nejmenšími.
Takže příchozí díky za zájem a po−
řadatelé za obětovaný volný čas.
Václav Koplík, MO KDU−ČSL
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Mykologie

H

XXXV. výstava hub
Poděkování patří všem

ned několik věcí ovlivnilo jubi−
lejní XXXV. výstavu hub. I když
ne všechny pozitivně, ale na−
konec se všechno v dobré obrátilo.
Největším mínusem byla zdravotní
indispozice stálého garanta Lojze
Vágnera. Jeho perspektivní nástup−
ce a zástupce Roman Maňák ve spo−
lupráci s dalšími určovateli „vykouz−
lili" na stolech 270 druhů, a to i za
významné pomoci přátel ze Sloven−
ska, takže další plus. Z návštěvníků
přímo čišel údiv nad bohatostí a sor−
timentem. Když se k tomu připočte
skvělé aranžmá, tak si čitatel může
vybrat z hodnocení – „to nemělo chy−
bu“, nebo „to byla špica“!
Takové by mohlo být souhrnné
hodnocení letošní Ratíškovické vý−
stavy hub v několika větách. Je po−
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třeba se asi zmínit i o dalších okol−
nostech. A to třeba, že výstava, která
měla být o týden dřív v Brně, byla od−
volána, naši přátelé chystající 31. vý−
stavu ve Slovenském národném
muzeu ji také den před konáním pro
nedostatek exponátů zrušili. Proto je
ten nadpis tak upřímný a hluboce
pravdivý. Ale nakonec je známý můj
citát z předchozích výstav: „Pořádat
výstavu, když houby nerostou, umí
jen borci! Když rostou, tak ji může
uspořádat kde kdo“. Nakonec le−
tošní rok byl pro řadu zemědělských
komodit nepříznivý tak, že se odrazil
i v cenách (okurky, brambory) a také
v nabídce − však také ani, „dovezem
si z Polska", nefungovalo.
Faktorů, proč to téměř vždy v Rať−
kách jde (ide), je několik, a ty se ne−

dají koupit, nahradit, ani ošidit. Jsou
to entuziasmus, srdíčko, zapálení
i zkušenosti, co sbírat a kde, a také
víra v dobrý výsledek. Také zodpo−
vědnost k návštěvníkům výstav,
kteří jezdí z celé Moravy i ze sou−
sedního Slovenska, aby se měli na
co podívat, čím se obohatit i zasy−
tit. I s tím si pořadatelé poradili, na−
konec návštěvníkům nabídli 45 kg
cibule.
Jenže nejen o cibuli je toto pod−
ujatí, i o estetice a o tu se postaraly
už zkušené profesionálky Anička
a Věrka a také celá řada zajímavých
„tajemných plodů lesa − hub“. Mezi
těmi druhy každého zaujalo něco
jiného jak na stolech, tak na foto−
grafiích „našeho dvorního fotografa
Ladě Špety“. A tím bylo naplněno
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i motto Pietra Andrease Mattioliho:
„Houby nejsou ani byliny, ani koře−
ní, ani květ, ani semeno, je to jen
pouhá zbytečnost...“ Těch posledních

pět slov, ale v mottu nebylo, protože
s tím ratíškovičtí houbaři naprosto
nesouhlasí a výsledky výstavy jim
plně dávají za pravdu.

Mirabelka

Možná nemám pravdu,
ale jako pořadateli se mně
těžko píše bez chvály této
akce, na níž byla řada ce−
lebrit, a nejen z naší obce,
ale i proto že v knize ná−
vštěv jsou jen samé po−
chvaly. Nakonec kdo chtěl
a udělal si čas, přišel, vi−
děl a udělal si obrázek
sám, popřípadě sdělil zná−
mým, aby jim to neušlo,
a koho to nezajímá nebo
nemohl, ať se přijde pře−
svědčit příště sám.
Závěrem ještě jednou
pořadatelé, přispívající
a hlavně návštěvníci výsta−
vy, velké, srdečné a upřím−
né díky, protože kdyby
byla výstava sebeexklu−
zivnější, bez toho, že by ji někdo vi−
děl, někdo se poučil, by byla k ni−
čemu.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Tož uléhám a zavřu zraky,
poslúchám jak šumí v dálce les,
zadřímnu a zbudím sa až dyž z dědiny
zablavúzňá steklý pes.
Jak mávnutím kúzelného prútku,
pustím sa hned do práce,
šak potřeba je posbírat to sladké,
vzácné ovoce.
Kýblíček už plný mám,
tož k domovu hned ponáhlám,
a ten poklad pod víčko bečky ukládám.
Pomaly sa bečka plní,
už aj v ní ten kvásek pěkně voní.
To už nejvyšší čas je na pálení,
šak doma ve flaštičkách už na pokoštování
skoro vůbec nic není.

V širém poli mirabelka stála,
večer co večer, aby dobře zarodila,
jí parta cvrčků na husličky hrála.
Bars téj vláhy letos nebylo moc,
přeca enom sem tam aj nejaký ten deštík
doletěl na pomoc.
Lístky krásně zelené, kvítky zase voňavé
ve větříku sa pohupujú až člověka to láká
v jejich stínu ulehnút
a té vůně léta sa nadechnút.
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Krásně sa to vydařilo,
pár litrů sa napálilo.
Zima može začat hneď,
šak na zahřátí už v demižonku
mám proti zimě ten léků lék.
Děkuju Ti milý strome
za ty tvoje dary,
které si mi dal,
šak kolikrát sem si pro nich u tebe byl,
bych už ani snáď nespočítal.
Barevný a pěkný podzim měj,
zimu přežij ve zdraví,
ať na jaro si zas pořádně silný
Radek
rozkvetlý a voňavý.

Golby Koplík
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Spolky

Macandoparta

N

ázev článku jsem zvolila na přá−
ní „děvčacké“ části obecní pra−
covní čety. S názvem plně sou−
hlasím a tak je tam.
Přiblížím Vám jejich práci, ale
nejprve troška základního. Celá četa
pro čistotu a další opěknění dědiny
čítá šestnáct lidí. Pět jich pracuje
na stálo, zkuste si je zařadit – Tonik,
Radek, Peťa, Jirka, Jožka. Další jsou
pracovníci sezonní, ti pracují pro
obec sedm měsíců, a to od dubna
do října. Je jich jedenáct. Sem patří
čtyři ženy, sekáči a chlapi, kteří ne−
jen zedničí, ale umí i další právě po−
třebné práce. Ženy vede Tonik Šu−
pálek, chlapy Radek Pavelka.
Základní informace jsou u konce.
A teď poďme s ozdobami obecní
pracovní čety – s Tamarou, Žanetou,
Zdeňkou a Irenou, do práce. Sebú
vezneme aj dozorujícího šéfa Tonika,
jehož dobře poslúchajú motorové
nůžky.
Tak čtěte, co všechno má táto parta
na starosti. Poskládat, kerá práca ide
po kerej, to nedám, ale posnažím
sa vypsat místa, kde vidíte děvčata
„tancovat“. Začnu třeba u okolí
knihovny a blízkého hřiště pod Ju−
náckú vlajkú. Pokračuju opečo−
váváním okolí našeho originálně
pěkného Obecního úřadu, jež nám
slouží už 22 let. Dále. Pod pracov−
ním dohledem má tým aj okolí domu
pokojného stáří, rozsáhlé prostory
kolem kostela, kolem hřbitova a do−
mu smutku. Rovněž ozametávajú
budovu kina, která furt něčemu dob−
rému slouží. V pondělí pravidelně
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dojde na úklid dědinských posezení
(u Janka, Jezérka, na Baště...) a všech
košů dědiny. Tonikova děvčata pe−
čují, co jen to dá o ulice – např. Vace−
novickou, U Jezérka, Rohateckou,
Vítěznou…, o celú cyklostezku až
po nové jabloně směrem na Baťovku.
Nová ZELEŇ … parta tato je
vždycky při tom a o následné péči
v letošním vřelém čase by sa dalo
také hodně napsat…, tak jako o pra−
videlném třídění plastů na sběr−
ném dvoře.

VŠICHNI VÁM DĚKUJEME za
to, že máme zametenú, čistú a pěknú
dědinu.
P. S.
Jsou tu ještě tato slova... kroni−
kářce sa s Vama nejen skvěle pobý−
valo, ale Vaše výrazy „počepcovat,
harapáky, záhřbitovní píseň, skoro−
úplně šéf,“ a to o kapele Savana – to
bylo pro mňa teda neco!
Přeju VÁM furt vzájemnú vese−
Marta Kordulová,
lost.
kronikářka Ratíškovic

Vánoce ve žňa
Š
ipkařská skupina Frajeri sa
scházá pravidelně a hlavně
s chuťú. A tak jich aj napadlo,
že v letošních úmorných vedrech
by sa mohli schladit, a to velice ori−
ginálně. Ale včíl popořádku...
Čásť mužského sboru sa v sobo−
tu 8. srpna navečer vracala z gene−
rální zkúšky na vystúpení při osla−
vách „Kyjovského roku“. První cesta
védla k Pitkinovi ovlažit sa dobrým
pivem. Ale jaké bylo překvapení,
dyž sa na ulic nésla melodyja vá−
noční písničky, „Purpura na plotně“.
A ešče věčí překvapení nastalo
po otevření branky. Vprostředku
stola stál osvítěný vánoční stromek
aj s dárkama, mise plné erteplo−

vého salátu, smažený kapr, zázvor−
níky a iné vánoční dobroty. Chtěli
sme vycúfat, ale hostitelé nás vy−
zvali, že pro nás snáď néni problém
zaspívat pár koled a že budeme po−
hostění, co hrdlo ráčí. A tak sa aj
stalo – dostalo sa nám všelijakých
dobrot, keré bývajú na vánočním
stole. Odcházali sme pozdějš než
sme si plánovali, ale s krásnýma
pocitama, keré sa dajú prožit enom
u vánočního stromečku, bár to bylo
ve žňa. Od hostitelů sa nám dostalo
vysvětlení, že takové vedra sa už ne−
daly ináč vydržat.
Ty Vánoce byly jediná možnosť,
jak sa schladit.
Vojta Koten
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SPK: „My vám ty
medaile přivezeme!“

V

životě lidském o náhody není
nouze. A tak se už ani není co
divit, že jedna taková potkala
členy SPK na jejich soustředění
v Nové Vsi u Oslavan. SPK jako kaž−
dý rok zakončilo léto na junáckém
tábořišti v Nové Vsi. Tímto hned dě−
kujeme našim junákům za důvěru
a možnost využít tamní baju s veš−
kerým jejím komfortem.
Sraz byl ve čtvrtek, kde jinde než
v místním hostinci U Slavíků. Plán
zněl jasně – v pátek na túru, v so−
botu se uvidí a vlahé večery strávit
s dobrým pitím a písní na rtech u tá−
boráku. Avšak již U Slavíků jsme se
dozvěděli, že přímo na louce, kde
bývá tábořiště, plánují místní zakon−
čit léto sobotní akcí s kapelou a do−
poledním zápolením hasičů v netra−
dičních závodech. Řekli jsme si, že
si snad navzájem nebudeme zava−
zet, a více jsme to neřešili.
V pátek jsme si tedy udělali nád−
herný, avšak náročný výlet podél
řeky Oslavy přes tzv. Klondike.
Ochablé svalstvo jsme rozvolnili
v novoveském bazénu. A večer u tá−
boráku jsme poctivě vytrestali do−
mácí zásoby kvalitních tekutin.
Mezitím se na louce už místní při−
pravovali na sobotní akci. Postavili
stany, pódium, natáhli elektřinu,
spustili pípy a ti skalní jali se hlídat
vše nachystané až do rána.
Únava po túře zmohla většinu osa−
zenstva natolik, že po půlnoci zů−
stali svěží již jen 4 členové SPK s ře−
ditelem v čele. A nyní k té náhodě.
V půl třetí, hluboko v noci, se k na−
šemu ohníčku připotáceli dva míst−
ní hasiči pokoštovat našeho vínka
a zeptat se, jestli se nechceme zú−
častnit jejich netradičních hasič−
ských závodů. A tak, když se zbytek
týmu SPK ráno probudil, bylo jim
oznámeno: „V půl jedenácté před
obědem na značkách.“
Zápolení se zúčastnilo 5 hasič−
ských jednotek a SPK. Prvním úko−
lem bylo nasadit řetěz na motorovou
pilu, kde jsme trochu ztratili. Násle−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2015

dovalo nařezání
dvou polének pi−
lou dvoumužnou,
kde se projevila
naše junácká du−
še a byli jsme zde
suverénně nej−
rychlejší. Poté bylo úkolem přenést
raněného na nosítkách, roztlačit auto
tam a zpět, přelézt pár metrů po laně
a napytlovat protipovodňové pytle
pískem. U nás těch povodní moc ne−
máme, tak se projevily zkušenosti
místních a opět jsme ztratili. Na zá−
věr byl požární útok s nošením vody
z řeky Oslavy, pumpováním a přes−
nou muškou.
Po celou dobu jsme byli povzbu−
zováni hezčí polovinou SPK i míst−
ními. I přes naše vehementní pro−
testy, že jsme SPK, na nás místní
křičeli SDH Ratíškovice. A ač se
nám tomu nechtělo věřit, dostali

jsme se na bronzovou příčku, získali
pohár a diplom s nápisem 3. místo
SDH Ratíškovice, takže snad jsme
těm našim ostudu neudělali. Večer
se poté zakončil koncertem místní
kapely, která hrála jednu vypalo−
vačku za druhou, což způsobilo
i jednu zlomeninu nohy v řadách
SPK.
Díky této náhodě i umu SPK bylo
letošní zakončení léta v Nové Vsi
jedno z nejvydařenějších. Snad
jsme dobře reprezentovali naši obec
a nechtěně i dobré jméno našich
hasičů a doufáme, že vám příští rok
SPK
ty medaile opět přivezeme.

Liščata na Národním finále
soutěže Zlatá srnčí trofej

V

termínu od 18. července do 1. srp−
na 2015 se konal již 45. ročník
Národního finále soutěže „Zla−
tá srnčí trofej“ a soustředění mladých
přátel myslivosti. Za MK Liščata se
této akce zúčastnila dvě děvčata –
z 1. místa na okresním kole nomino−
vaná Kateřina Šimečková a z 2. místa
okresního kola Klára Koplíková.
Se slovy „za jak dlouho tam bude−
me“ a „jsme se ztratili (už zase)“, jsme
zdlouhavou několika set kilomet−
rovou cestu na SLŠ Křivoklát Písky
zvládli i s naším doprovodem úspěš−
ně. Po příjezdu jsme zjistili, že celý
tábor bude rozdělený do 5 oddílů. Já
jsem byla v pátém oddílu pod vede−
ním Stanislava Náhlíka a Luboše No−
váka. Klárka byla ve druhém oddílu
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pod vedením Jany Novotné a Mar−
tina Řezby.
Hned druhý den psali všichni účast−
níci tábora testy, ty měly 123 otázek.
První týden se konala i schůzka s míst−
ním myslivcem Jaroslavem Pechou,
se kterým jsme později šli na vycház−
ku po PR Brdatka. Tato přírodní
rezervace se nachází nad řekou Be−
rounkou mezi Křivoklátem a Zbečnem
a můžete zde narazit na mloka skvr−
nitého, výra velkého, ledňáčka nebo
na některé druhy užovek.
Ve volném čase jsme hráli hry do
celotáborové soutěže nebo jsme si
připravovali úkoly do akce „Bavíme
se sami“, tam patřila básnička (nebo
píseň) a pokřik oddílu. Také jsme
navštívili oboru v Lánech, kde jsme
měli možnost vidět všechny druhy
zvěře, které tam chovají. Mohli jsme

tak sledovat daňka skvrnitého, jele−
na evropského, muflona, jelena siku,
jelena siku dybowského i prase di−
voké, které ovšem není hlavním cho−
vaným druhem v oboře. Navštívili
jsme i hrad Křivoklát, v místním in−
formačním centru se nacházela vý−
stava vycpaných zvířat, suchých ši−
šek a mnoho dalšího.
Myslíme, že nám dá každý účast−
ník tábora za pravdu, že asi nejlepší
vzpomínkou zůstane náročný orien−
tační běh, na kterém jsme viděli velké
množství zvěře a hlavně, běželo se bez
vedoucích, tudíž jsme museli spolé−
hat sami na sebe. Abychom „nebyli
hloupí“ a odvezli si domů nové vědo−
mosti, měli jsme skoro každý den ně−
jaký výchovně−vzdělávací program.
Vedoucí měli připravené pro nás tzv.
„bloky“, vždy o nějakém tématu, např.

střelectví, zoologie apod. Na tábor
k nám dojížděli také myslivci z okolí
i s jejich psy. A co by to bylo za mys−
livecký tábor bez čekané. Alespoň
jednou na ní byl každý z nás.
Aby nebyla celá soutěž jen a pou−
ze o testech, tak jsme tři dny před
odjezdem šli dost náročnou stezku,
která byla plná záludných exponátů
ptáků, lebek, plováků, pobytových
stop a dek ze zvěře. Po konečném
součtu všech bodů jsme se umístili
následovně: Kateřina Šimečková
na 29. místě se 249 body a Klára Kop−
líková na 53. místě se 167 body. Ce−
lého soustředění se zúčastnilo 65 dětí
ze všech koutů naši republiky. Už se
těšíme na další ročník této krásné
soutěže!
Za MK Liščata
Kateřina Šimečková
a Klára Koplíková

Sběrna papíru
informuje
Výkup papíru
sobota 7. 11. 2015
od 14 do 16 hod.
Průběžné pořadí
jednotlivců ZŠ Ratíškovice
v soutěži ve sběru papíru
2015 – 2016
Říjen
1. Kobylková Marie, 3. A
3 084,−
2. Kordula Gigi, 8. A
2 023,−
3. Kosík Kryštof, 1. A
1 638,−
4. Baldrichová Veronika, 3. A
762,−
5. Koplíková Martina, 2. A
523,−
6. Machalová Karin, 4. A
427,−
7. Kotásková Bára, 4. A
426,−
8. Doležalová Tereza, 4. A
371,−
9. Šimečková Hana, 7. B
360,−
10. Ondráček Marek, 8. A
325,−
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Skauti

Lanáč a zahajovací táborák
u klubovny 2015

I

letos se konal tradiční lanáč a za−
hajovací táborák skautského roku
u junácké klubovny. Tento rok
proběhlo netradiční ozvláštnění této
akce v podobě projektu: ,,Co by měl
umět správný Tulák“, podpořeného
z MŠMT a Jihomoravského kraje.
Součástí projektu bylo 14 stanovišť,
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kde si děti i rodiče mohli vyzkoušet
různé činnosti a aktivity, kupří−
kladu údržba jízdního kola, výroba
z kůže, pájení a mnoho dalších. Děti
po absolvování všech stanovišť zís−
kaly drobnou odměnu a mohli si spo−
lečně s rodiči vyzkoušet nízké a vy−
soké lanové překážky. Pro všechny

zúčastněné bylo připraveno občerst−
vení v podobě špekáčků. Po skon−
čení akce následovalo příjemné po−
sezení u táboráku.
Děkujeme všem, kteří pomohli
tento projekt zrealizovat, a také
všem zúčastněným. Doufáme, že se
akce líbila a snad se příští rok se−
jdeme v hojnějším počtu.
Daniela Bábíková
a Pavel ,,Frenký“ Foltýn
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Schůzky

ratíškovických
oddílů
TULÁCI

sobota od 15:00

SQUAW

pondělí od 16:30
pátek od 16:30

TROJKA

pondělí od 16:30
čtvrtek od 16:00

Sport

Palis

Volejbalistky
Ratíškovic

v Piranu

R

atiškovské volejbalistky byly vloni na ma−
lém soustředění v přímořském slovinském
městečku Piran. Zalíbilo se jim tam a v le−
tošním roce ve dnech 18. − 20. září si soustře−
dění zopakovaly. Každý den se spolu s člen−
kami Šoly Zdravja (místní skupina cvičenek,
jejíž členkou je i paní Marie Sabljak − Kordu−
lová − pořád naša Ratiškovjanka) zúčastnily
ranního půlhodinového rozcvičení, rozplavání
v moři a krátkého společného posezení u ran−
ního cappuccina se skořicí. Počasí jim tentokrát
přálo, a tak bylo možno spoustu času trávit kou−
páním v moři, probíráním záležitostí ratiškov−
ských, volejbalových i mezinárodních, a to ně−
kdy i se skleničkou rosé – „To se to diskutovalo,
když nám skoro nikdo nerozuměl!“
Krásný Piran jsme prošly křížem krážem,
s piranskou skupinou žen Šoly zdravja jsme
navázaly velmi dobré vztahy a ty nám napsaly
krásný pozdrav do kroniky, a tak příští rok
znovu hurá na soustředění k moři!!!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
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Hodový fotbalový turnaj
ovládly Lišinovské lišky

H

odové pondělí pravidelně patří
fotbalovému turnaji a letos se
poprvé z vítězství v tomto tra−
dičním klání radovaly Lišinovské
lišky. Ve velmi chladném počasí za−
čínal pozdější vítěz, složen přede−
vším z mladých odchovanců Baníku,
pozvolna, když postoupil do čtvrtfi−
nále až ze třetího místa ve skupině
a bez výhry na svém kontě. Ve vyřa−
zovacích bojích se ale karta výrazně
obrátila a jeden ze spolufavoritů her−
ně a střelecky zabral naplno. Po vý−
hře nad AC Kutloch a semifinálové
jasné partii s Kanonýry, která skon−
čila spíše tenisovým výsledkem 6:1,
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si Lišky zajistily postup do finále.
V posledním utkání turnaje chtěla
rozjetou mašinu zastavit Lokomotiva,
ta v turnaji podávala spolehlivé vý−
kony a po výhře ve skupině zvládla
i semifinálovou bitvu s Bumbesem.
Lehce vyhrocené finále patřilo po vět−
šinu času jen jednomu týmu a nikdo
se ani moc nedivil, když v poločase bylo
skóre 4:0 ve prospěch nejmladšího
týmu turnaje. I přes mírné zdramati−
zování nakonec utkání skončilo 5:2
a ihned po závěrečném hvizdu pro−
pukly oslavy v režii nových šampionů.
O třetím místě se rozhodlo formou,
pro diváky atraktivních, pokutových

kopů. Díky stoprocentní úspěšnosti
svých střelců doplnil duo na stupních
vítězů Bumbes, čtvrtí se umístili Ka−
nonýři. Mírným překvapením bylo
brzké vypadnutí obhájců titulu, a tím
pádem i pořadatelů SPK, ti se spo−
lečně s Orelským a AC Kutloch ne−
probojovali do závěrečných bojů o po−
myslné medaile.
Lišky dominovaly i na poli indivi−
duálních cen, když získaly dvě ze tří
prvenství. Zatímco nejlepšího hráče
turnaje jim vyfoukl kapitán ratíško−
vického Baníku Petr Kotásek z Bum−
besu, nejlepším brankářem turnaje
byl vyhlášen Adam Doležal a nejlep−
ším střelcem Tomáš Vacenovský,
který zatížil konta soupeřů celkově
jedenácti přesnými zásahy.
Celkově se letošní ročník vydařil.
Byly k vidění pěkné góly i pohledné
akce jako vystřižené z nejlepších fot−
balových soutěží, kdy pro hráče i těž−
ký terén nebyl překážkou. Na druhou
stranu byla především na začátku
turnaje vidět na některých aktérech
únava z náročného hodového víken−
du a pár fotbalových situací tedy lo−
gicky nesneslo příliš kritické měřítko.
V těchto případech ale podle všech
zainteresovaných za vše mohl terén.
Diváci, kteří i přes velkou zimu dora−
zili v solidním počtu, oceňovali jakou−
koliv snahu sportovců. Ti nejvěrnější
hlasitě povzbuzovali a ti, co zrovna
fotbal nesledovali, zcela jistě využili
jakoukoliv možnost na zahřátí v pro−
vizorním bufetu. Jídla i pití bylo dost
a loňští vítězové SPK zvládli pořada−
telství od zajištění občerstvení až po
kvalitní rozhodcovský dohled na jed−
Mgr. Bc. Lukáš Vrba
ničku.
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Sweeties roztleskaly Hodonín

V

e slunné odpoledne v sobotu
20. září 2015 se tradičně pořá−
dalo ve sportovním areálu ho−
donínských Červených domků přá−
telské fotbalové utkání, kde proti
sobě stanuly týmy „Stará garda Ho−
donín“ a „AMFORA klub Praha“. Ta−
nečnice ze skupiny Sweeties měly
tu čest se této akce zúčastnit jako

roztleskávačky utkání. Z děvčat se
na jedno odpoledne staly „cheer−
leaders“ a vyzkoušela si tak (ač se
to možná nezdá) náročný úkol roz−
tleskat fotbalové publikum.
Pro tanečnice to byla úplně nová
zkušenost a celé odpoledne si při
skandování jmen hráčů (jako např.
Romana Skamene či Josefa Náh−

lovského), tančení sestav a třesení
„pomponů“ velmi užila. Bonusem
celého odpoledne bylo setkání s mno−
ha slavnými osobnostmi. Sweeties
za své povzbuzování sklidily velmi
pozitivní ohlasy, dokonce i pochvalu
od pohádkového prince Jana Čens−
Gabka Koudelová,
kého.
Zumba instruktor

Hodová Zumba

T

aneční skupina Swee−
ties Ratíškovice zaháji−
la svoji další sezónu,
o což se chtěla podělit také
s veřejností, a proto 10. 10.
2015 uspořádala Taneční
odpoledne se Sweeties, kte−
ré se konalo v tělocvičně
v Ratíškovicích. Akce byla
určena především těm, kte−
ří si v rytmu taneční hudby
chtěli protáhnout tělo,
udělat něco pro své zdraví
a užít si odpoledne. Ač na
parketě nebylo vyloženě
narváno, akce splnila svůj
účel a děvčata si spolu s dal−
šími tanečnicemi/tanečníky
užila skvělé sportovní odpoledne.
Naše sobotní snažení trvalo téměř
dvě hodiny a i přes jeho náročnost
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jej každý z účastníků zdárně zvládl.
Po akci jsme se všichni (příjemně
vyčerpaní) vrátili k hodování, aby−

chom vydanou energii nabrali zpět
a příliš nestrádali.
Gabriela Koudelová
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Atletické talenty z regionu
vás zvou do svých řad

A

tletický klub Hodonín úzce spolupracuje se Základní
školou U Červených domků. Díky tomu mohou děti
využívat blízkosti atletického stadionu, kvalitního
tréninkového i závodního nářadí a náčiní a zkušených
trenérů. Sportovní dovednosti mladých talentů se daří
rozvíjet také díky příspěvkům MND a.s., které klub
i školu podporují.
Děti z hodonínského klubu zde trénují ve skupině,
jejíž jednotu a týmového ducha posiluje často i skuteč−
nost, že jsou také spolužáky − společně se učí, společně
trénují, společně závodí za jeden tým. Přitom každý může
vyniknout ve své disciplíně. Učí se tedy udělat všechno
pro vlastní výhru, ale i týmovou spolupráci.
O výborných podmínkách i zkušenostech trenérů
vypovídají nejlépe skvělé výsledky mladých sportovců.
Ti naposledy zazářili na Mistrovství České republiky
mužů a žen do 22 let, které se na stadionu U Červených
domků konalo poslední srpnový víkend.
Filip Sasínek ovládl trať 3000 metrů s překážkami
a skvělým časem překonal i jedenáct let starý rekord
mistrovství. Bronzovou medaili přidal na pětikilomet−
rové trati David Kákona.
V dnešní době jsou pohybové aktivity vytlačovány
sezením u počítačů a u televize. Proč raději nenajít dí−
těti vhodnou volnočasovou aktivitu a udělat tak něco
pro zdraví dítěte? Vyzkoušet to můžete třeba právě
v Atletickém klubu v Hodoníně. Trénovat mohou děti
jakéhokoliv věku.

Rozhovor

Zkuste se podívat na www.akhodonin.com nebo přijměte pozvání mezi nás a přijďte
se denně mezi 14. a 18. hodinou podívat, jak probíhají tréninky.

Víte, co je to karting?

D

rama „Tři sestry“ proslavilo spi−
sovatele Antona Pavloviče Če−
chova, jiné tři sestry se právě
proslavují řevem benzínových mo−
torů – do slova a do písmene. V ná−
sledujícím textu máte možnost na−
hlédnout do světa motokár, neboli
kartingu, prostřednictvím tří, po−
měrně mladých dívek – Terezy,
Elišky a Petry Bábíčkových (12, 10
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a 9 let), které sice bydlí ve Vracově,
ale navštěvují ratíškovickou zá−
kladní školu a mají zde své hluboké
kořeny. (TB – Terezka, EB – Eliška,
PB – Peťka)
Děvčata, jak dlouho už závodíte?
TB: Já teď jedu již svoji pátou sezónu.
EL: Já jedu čtvrtou sezónu.
PB: A já jedu třetí sezónu.

Co vás na motokárách
nejvíce baví?
TB: Že jezdíme s kluky, protože to je
klučičí sport, a my je dokážeme
porážet.
EB: Mě taky na tom baví, že tam jsou
ti kluci, ale hlavně se podíváme
na zajímavá místa.
PB: Je to zábavný sport a taky mě
baví porážet kluky.
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Zdeněk Bábíček

No, a nevadí vám,
že jste hlavně mezi klukama?
TB: Ne, mně to vůbec nevadí.
EB: Ne, protože mám z toho dobrý
pocit, když je porazím.
PB: Já mám taky z toho dobrý po−
cit, když nad nima dokážu vítě−
zit.
A jaký je věk vašich soupeřů,
se kterými jedete ve vaší
kategorii?
TB: V kategorii, kterou já jezdím,
mohou být závodníci o jeden až
dva roky starší nebo mladší.
Já jezdím v kategorii „Mini 60“
a „Easy 60“.
EB: Já jezdím „Baby 60“, „Mini 60“
i „Easy 60“. Občas jezdím i ve sku−
pině „Rotax Junior Max“ a „Easy
100“. To je podle toho, jaký je to
druh závodu a jak to můžu fyzic−
ky zvládat.
PB: Já teď jezdím „Baby 60“ a „Easy
60“.
V čem spočívá
fyzické zvládání závodu?
TB: Třeba v Písku, kde se taky
jezdí motokáry, je nejtěžší trať
a jízda je opravdu fyzicky namá−
havá.
EB: Je to dost technické – ta trať
má různé zatáčky, třeba tzv. pro−
tahováky, tobogán, kdy je kopec
a musíte hned zatočit do další za−
táčky.
PB: Že je to strašně těžké na ruce
a je obtížné se přesně trefit do za−
táčky.
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U nás, tedy v Česku,
se kde všude jezdí karting?
TB + EB: Ve Vysokém Mýtě, Che−
bu, v Písku a v Sosnové u České
Lípy.
PB: Já mám svoji oblíbenou trať
v Chebu, jsou tam lehké zatáčky.
Kde všude jezdíte
v zahraničí?
TB: Na Slovensku a hlavně v Itálii.
EB: Jezdí se i v Německu, ale tam
my nejezdíme.
PB: V Itálii jezdíme asi nejvíce, pro−
tože máme na závody italskou li−
cenci.
Máte jako závodníci a piloti
motokár nějaké omezení?
TB: Třeba v kategorii Mini musíme
i s motokárou vážit 110 kg.
EB: Když vážíte méně, musí se na mo−
tokáru připevnit olověné závaží,
abyste vážili stejně jak ostatní zá−
vodníci.
PB: Jinak bychom mohli dostat pe−
nalizaci nebo by nás mohli i vyřa−
dit ze závodu.
Kdo nebo co rozhoduje o tom,
z jakého místa budete
v závodě startovat?
TB: O tom rozhoduje zajetý čas v tré−
ninku.
EB: Kdo zajede nejrychlejší čas
v tréninku, ten startuje z první po−
zice a tak dále.
PB: Před hlavním závodem se vždy
jedou tréninky a na druhý den
jsou pak závody.

Petra, Eliška a Tereza

Má motokára nějaké omezení
rychlosti?
TB: Záleží na tom, jak ti dovolí mo−
tor „se vytočit“. Jinak v závodě
se jezdí průměrnou rychlostí ko−
lem 70 km/h.
EB: To se dělá tak, že se palivo do mo−
toru může za jízdy obohatit nebo
ochudit.
PB: A to se dělá šroubem na karbu−
rátoru nebo to může už mechanik
nastavit před závodem.
A jak se připravujete
na jednotlivé závody?
TB: V tréninku nám pomáhá náš tre−
nér Erik Janiš, který nám říká,
kterou zatáčku třeba kazíme a kde
děláme chyby.
EB: Hlavně když jedou soupeři lépe,
tak nám trenér říká, co máme dě−
lat jinak. Máme na motokárách
kamery a ze záznamu potom po−
suzujeme, co máme příště zlepšit,
abychom byli lepší než soupeři.
PB: No, čistím si štít na helmě a ráno
před závodem si projdu dráhu.
Závodníci mají občas
před závodem nějaké rituály.
Jak jste na tom vy?
TB: Našim společným rituálem je,
co asi nikdo jiný nedělá, že si ráno
projdeme trať.
EB: Trať procházíme spolu s naším
trenérem Erikem, se kterým pro−
bíráme spoustu detailů, kde si
máme dát pozor a tak.
PB: Já nemám před závodem žádný
rituál.
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A co vám před závodem
nejvíce pomáhá?
TB: Když se před závodem uklidním
– pořádně si vydechnu a ze mne
ten stres nějak vyjde.
EB+PB: Musíme se hlavně dobře
vyspat.
Co je na samotném závodě
nejtěžší nebo stresující?
TB: Když mne někdo předjede nebo
jede hodně blízko za mnou a chys−
tá se na předjetí.
EB: Mě vždycky rozhodí start, pro−
tože se vždycky bojím, že se tam
něco stane. V Lignanu v Itálii mi
totiž nedávno motokára při před−
jíždění přejela nohu.
PB: Pro mne taky start, protože už
jsem se v Trebaticích na Slo−
vensku s motokárou převrátila.

Eliška Bábíčková

Petra Bábíčková

A jaký je váš největší
osobní úspěch?
TB: Mistryně České republiky pro
rok 2015 v „Easy 60“, 3. místo
v „Mini 60“ v rámci ČR a taky se
mi letos podařilo získat celkově
3. místo v italském šampionátu.
EB: Tak, já jsem tento rok vyhrála
v kategorii „Baby 60“ mistryni
ČR a v posledním závodě jsem do−
konce porazila Terku.
PB: V Itálii jsem tento rok skončila
na 3. místě v kategorii „Baby 60“.
A závěrem podstatná otázka –
Jak jste se vůbec dostaly
k motokárám?
PB: Syn kolegy od taťky jezdí moto−
káry, my jsme se na něho byly po−
dívat a nám se to zalíbilo.
TB: Pak jsme si to zkusily, a tak jsme
začaly vlastně jezdit.
EB: A taťkovi se to pak zalíbilo taky.

Tereza Bábíčková

Závěrem:
Děvčata jezdí na motokárách ital−
ské výroby – TONY KART a BIREL,
u nichž se používají motory známé−
ho rakouského výrobce ROTAX.
Prvenství obliby tohoto motosportu
má Itálie, odkud pochází i nejvíce
závodníků a mistrů světa.
Děkuji za rozhovor.
Josef Hanák

Navštivte obecní
webové stránky
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Výročí

Rybářská Bašta
oslavila čtvrtstoletí

L

Moravského rybářského svazu, v čele
s jejím výborem, se rozhodla při−
pomenout si doby nedávné a hlavně
vzdát hold a poděkovat všem, kteří
se na stavbě podíleli.
Uspořádali tedy menší vzpomín−
kovou oslavu právě na rybářské Baš−
tě. Akce se konala 28. srpna 2015
od 17:00 hodin. Výbor zajistil občer−
stvení ve formě opékaného selátka
a také něco pěnivého moku na svla−
žení hrdel. Pozváni byli všichni čle−
nové MO MRS Ratíškovice a také
ti, bez jejichž nezištné pomoci by
stavba byla dokončena o mnoho poz−
ději. Pozvání také přijal pan Ing. Jo−
sef Uhlík. Oslav se nakonec zúčast−
nilo něco přes 50 osob.
Většina z přítomných se shodla
na tom, že akce se velmi vydařila.

Je tedy téměř jisté, že takováto akce
se nekonala naposledy a v budouc−
nu se bude opakovat.
Součástí oslav bylo poděkování
a předání věcného daru odstupují−
címu jednateli panu Zdeňkovi Vaň−
ďurkovi a bývalému předsedovi panu
Janu Kordulovi za jejich dlouholetou
práci a přínos pro rybářskou obec.
I díky nim může současný výbor po−
kračovat v jejich nastolené cestě
a rozvíjet i nadále jednu z oblastí
volnočasového programu místních
obyvatel – rybaření. Jejich přístup
ke svým povinnostem a odvedený
kus pořádné práce je pro nový výbor
závazkem a zároveň povzbuzením
do další práce.
Za výbor MO MRS Ratíškovice
Jindřich Podrázský

Více fotografií z akce na stránkách MO MRS Ratíškovice
http://www.mrs−ratiskovice.cz/ (sekce Galerie)

Inzerce

etos je tomu právě 25 let, kdy
byla dostavěna u našeho rybní−
ku Hliník rybářská Bašta. Bylo
to ještě v dobách, kdy akce „Z“ táhly.
Celá stavba totiž byla postavena pou−
ze za přispění brigádnických hodin
našich občanů, a to bez nároku na fi−
nanční odměnu. Nemožné? V dnešní
době snad, ale tenkrát tomu bylo ji−
nak. Ruku k dílu přiložili nejen pří−
znivci Petrova cechu, pro které se
Bašta stala základnou, ale také plno
dalších Ratíškovjáků.
V letošním roce ještě MO MRS Ra−
tíškovice rozšířila Baštu o zastře−
šenou pergolu, takže v letních měsí−
cích je posezení na terase mnohem
příjemnější. Část fotodokumentace
ze stavby samotné Bašty lze zhléd−
nout uvnitř budovy, kde je na dobo−
vých snímcích zaznamenáno po−
stupné dokončování stavby. Mnozí
z fotografií jsou dnes již v důchodo−
vém věku, a proto Místní organizace
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Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Hodonín
Wilsonova 7, 695 05, Hodonín
tel. +420 739 389 236
e−mail: sasrodiny@hodonin.charita.cz
web: www.hodonin.charita.cz
IČ 44990260
Provozní doba:
Terénní (v domácnostech, doprovody atd.):
pondělí 7.30 – 15.30 hodin
úterý
7.30 – 17.30 hodin
čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
pátek
7.30 – 14.30 hodin
Ambulantní (kancelář služby):
středa
7.30 – 16.00 hodin
Setkání je třeba si s pracovníkem předem domluvit.
Poslání služby:
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi je podat pomocnou ruku rodinám
s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně a okolí, které
se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji
s naší pomocí řešit. Jednotlivé členy rodiny vedeme
k aktivnímu zapojení do jejího řešení s ohledem
na jejich možnosti. Záměrem služby je, aby péči
o domácnost, výchovu dětí a hospodaření
s finančními prostředky v budoucnosti
zvládali řešit samostatně.
Jakého cíle můžete s naší podporou dosáhnout?
z Dobré péče o děti s ohledem na věk
a jejich přirozený vývoj.
z Zvládnutí péče o domácnost.
z Zvládnutí hospodaření s penězi.
z Zvládnutí jednání se školou, úřady
a ostatními institucemi.
Pro koho tu jsme?
z pro rodiny v nepříznivé sociální situaci,
kterou chtějí změnit, a chtějí spolupracovat
s naší službou
z rodinou rozumíme: rodiče, prarodiče,
popř. jiné osoby pečující o děti do 26 let
z rodiny, kde rodiče potřebují podporu při péči
o domácnost
z rodiny, kde rodiče řeší problémy s výchovou dětí
či přípravou dětí na vyučování
z rodiny, které řeší finanční problémy
z služby poskytujeme rodinám z Hodonína
a okolí cca 15 km
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Ambulantní forma služby není určena osobám,
které potřebují bezbariérový vstup.
Tyto osoby mohou využít terénní formu služby.
Služba nemá k dispozici tlumočníka do cizích jazyků,
ani do znakové řeči. Z tohoto důvodu nemůžeme
služby poskytnout osobám, které tlumočníka
k dorozumění potřebují.
Službu poskytujeme na základě zásad:
bezplatnost z nestrannost z mlčenlivost
z dobrovolnost z srozumitelnost z respekt
z trpělivost z pravdivost z přímost
Důvody pro odmítnutí zájemce o službu:
z nedostatečná kapacita
z neposkytujeme sociální službu,
o kterou osoba žádá
Poskytované činnosti:
Činnost služby se řídí zákonem 108/2006 Sb.
o sociálních službách a prováděcími vyhláškami.
Jedná se o:
z výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(např. příprava do školy, smysluplné trávení
volného času apod.)
z zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovody)
z sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik
řešení různých situací)
z pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
(např. poradenství, řešení dluhové situace atd.)
Kapacita služby
V jednom okamžiku se může služba věnovat
dvěma rodinám.
Celková kapacita služby se odvíjí podle rozsahu
poskytovaných činností, průměrně 1800
intervencí ročně.
Činnost organizace je finančně podporována
Městem Hodonín.
Sociální služba je spolufinancovaná
Jihomoravským krajem.
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Pozvánky

Zveme na akce

28. 10. 2015

20. 11. 2015

Lampionový průvod ke vzniku
samostatného Československa

PVC – Prague – Vinnea –
Connection

17.00 sraz u obecního úřadu

19:00 v ratíškovickém kině

19.30 Československo − francouzský
večer v tělocvičně ZŠ,
vystoupí pěvecký a taneční soubor
z Francie z družebního městečka
Vouziers, Popudinských Močidlan,
Voděrad a Ratíškovic

28. 11. − 29. 11. 2015

Adventní dílničky
nejen pro děti
v tělocvičně Základní školy Ratíškovice

4. 11. 2015

Známý spisovatel
a záhadolog
Arnošt Vašíček
17:00 v Obecní knihovně Ratíškovice

29. 11. 2015

Dobrý proti severáku
Daniel Glattauer
17:00 v Obecní knihovně Ratíškovice

11. 11. 2015

Moravské Slovácko
a československé
výsadkové operace
ze Západu
v letech II. sv. války
18.00
v přednáškovém sále
v Obecní knihovně
Ratíškovice
PhDr. Jan Břecka

Ratíškovický Zvon
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