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Pod vedením Koperníka
došli jsme k nim od Rúdníka…

T

aková hvězdná sestava před
naší radnicí už dlouho nebyla!
Letošní téma silvestrovského
pochodu Mikroregionu Nový Dvůr
do Vacenovic bylo mnohoznačné a kaž−
dý si v něm mohl najít to svoje. Hvěz−
dou − anglicky „star“ – mohla být zná−
má osobnost jakéhokoliv oboru nebo
žánru, planeta, vesmírný objekt, po−
hádková postava nebo cokoliv, co
s hvězdami souvisí. Fantazii se
opravdu tento den meze nekladou.
Cíl silvestrovského pochodu 2015
dával tušit, že ratiškovských pochod−

níků bude tentokrát víc, než kdy
jindy – k súsedom do Vacek chodíme
za rok nesčetněkrát. Ale ani dvojná−
sobek vstupních pásek oproti loňsku
nestačil a přidávalo se z obecních
zásob tak, aby všech cca 540 pochod−
níků bylo řádně vybaveno. Tak vy−
soké číslo jsme nepředpokládali ani
při přípravě placek pro naše po−
chodníky, ale placky se líbily a jasně
říkaly, odkud jejich hvězdný maji−
tel je. Příjemná byla i nabídka ran−
ního horkého svařáku na radnici.
Pokračování na 6. straně
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Obec

Rada
obce...

Rada obce č. 37 ze dne 30. 11. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
prodeje, koupě, směny a nájmů
pozemků, jež budou předloženy
k rozhodnutí zastupitelstvu obce,
z projednala administrativu spoje−
nou s výběrovým řízením na doda−
vatele svozu a likvidaci odpadů,
z projednala administrativu spo−
jenou s výběrovým řízením na
dodavatele jevištní techniky do
objektu Aktivního centra – Spol−
kového domu,
z souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy ve věci nájmu chladícího
zařízení smuteční síně s pohřební
firmou Květiny Morava s.r.o.,
z stanovila ceny pohřebních slu−
žeb obce – nájem smuteční síně
200 Kč, zajištění smutečního ob−
řadu 1 600 Kč (zpěvácký sbor
1 200 Kč, řečník 400 Kč), zajištění
smutečního obřadu v sobotu a ne−
děli 2 200 Kč, reprodukovaná hud−
ba 100 Kč, kopání hrobu 1 900 Kč,
použití chladícího zařízení 100Kč/
den,
z souhlasí s přijetím nadačního pří−
spěvku od Nadace ČEZ ve výši
400 000 Kč pro ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice na realizaci projektu „Učeb−
na informatiky – brána do světa
informací“,
z schvaluje provedení opravy kana−
lizační přípojky v areálu Baník,
z schvaluje prodloužení podnájem−
ních smluv s právními subjekty
v areálu Baník,
z souhlasí s podpisem smluv o pro−
vedení práce (vedení kroniky,
drobné truhlářské práce, úklid),
z seznámila se se znaleckým posud−
kem ocenění hodnoty obecního vo−
zidla ALFICAR MAGMA včetně
radlice a rozmetadla,
z bere na vědomí výsledek elektro−
nických aukcí na dodavatele ply−
nu a elektřiny pro rok 2016,
z zabývala se záměrem rekonstruk−
ce otopné soustavy a zateplení
smuteční síně.
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Rada obce č. 38 ze dne 14. 12. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
prodeje, koupě, směny a nájmů
pozemků, jež budou předloženy
k rozhodnutí zastupitelstvu obce,
z stanovila ceny pohřebních služeb
obce pro přespolní zájemce – pro−
nájem smuteční síně 500 Kč,
z schvaluje smlouvu o partnerství
a spolupráci mezi Obcí Ratíškovi−
ce a společností Partnerství, o.p.s.,
jejímž předmětem je propagace
Moravských vinařských stezek,
z souhlasí s finanční spoluúčastí
na obnově značení Moravských
cyklostezek na území katastru pro
rok 2015,
z souhlasí s tím, aby občerstvení
v plesové sezoně 2016 zajišťovala
paní Chvátalová,
z souhlasí s nákupem nového osob−
ního automobilu pro vedení obce
z důvodu narůstající poruchovosti
stávajícího vozu,
z seznámila se s připravovanými
projekty Obecní knihovny Ratíš−
kovice zařazenými do grantového
řízení Ministerstva kultury ČR,
z souhlasí s příspěvkem pro nezis−
kové organizace na jednu kulturní
akci v roce 2016 ve výši 500 Kč,
z schvaluje přílohu č. 1 k OZV č. 1/
2012 o místním poplatku za pro−
voz systému shromažďování, sbě−
ru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních od−
padů, tj. vyúčtování skutečných
nákladů obce předchozího roku,
z schvaluje výběr firmy D – CINEMA
s.r.o. na akci „Aktivní centrum –
jevištní technologie“, která poda−
la nejnižší cenovou nabídku a sou−
hlasí s podpisem smlouvy o dílo.

Rada obce č. 39 ze dne 22. 12. 2015
Rada obce:
z schvaluje rozhodnutí hodnotící ko−
mise o výběru firmy EKOR, s.r.o.,
Kyjov, která podala v rámci elek−
tronické aukce nejvhodnější ceno−
vou nabídku na akci Svoz odpadu
pro obec Ratíškovice.
Rada obce č. 40 ze dne 28. 12. 2015
Rada obce:
z projednala změnu rozpočtu č. 7/
2015,
z souhlasí s podpisem smlouvy s Čes−
kou telekomunikační infrastruktu−
rou, a.s. ve věci nájmu prostor v bu−
dově Obecní knihovny Ratíškovice,
z souhlasí s podpisem smlouvy
s Mgr. Pavlem Jurečkou ve věci
poskytování právních služeb,
z bere na vědomí zápis z dílčího pře−
zkoumání hospodaření obce v roce
2015.
Rada obce č. 41 ze dne 11. 1. 2016
Rada obce:
z souhlasí s instalací 4 nových ku−
želkářských drah,
z projednala rozsah instalací vzdu−
chotechniky do Restaurace Sport,
z na základě doporučení sociální ko−
mise rozhodla o uzavření 4 nových
nájemních smluv v bytovém domě
č. p. 101 a CHDPS,
z souhlasí s rozsahem prací na re−
konstrukci elektroinstalace v bu−
dově požární zbrojnice,
z projednala rozsah prací na rekon−
strukci otopné soustavy v budově
smuteční síně,
z vzala na vědomí Zprávu o činnos−
ti Obecní policie Ratíškovice za rok
2015.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Jak Obec Ratíškovice
hospodařila v roce 2015

V

ážení spoluobčané, i v loňském
roce se obec velmi činila ve svém
rozvoji. Pracovala nejen na inves−
ticích, ale také se snažila o podporu
spolkového života, kultury i sportu.
Prostě byli jsme vedeni snahou o zlep−
šení podmínek občanské vybavenosti
a bydlení pro Vás − občany. Za jednot−

livými projekty se skrývá hodně vy−
jednávání, běhání po úřadech, papí−
rování, vypisování žádostí…
Děkuji všem, kteří nám ve vedení
obce s těmito aktivitami a pracemi
pomáhali. Žádná z akcí nebyla jed−
noduchá a bez problémů, ale samo−
zřejmě nejvíce času, starostí, po−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

zornosti a problémů se řeší na té
nejvýznamnější a největší − stavbě
Aktivního centra, a protože jsem
se stále s tímto označením nesžila,
dovolím si napsat Spolkového domu
− vždyť bude sloužit všem našim ob−
čanům a jejich spolkům, ať už spor−
tovním, kulturním nebo jiným zá−
jmovým, a já pevně doufám, že to le−
tos skutečně bude. Možná ne v úplné

parádě a se vším všudy, ale bude.
A pár čísel k tomu:
Příjmy obce v roce 2015 dosáhly
výše 75 318 993 Kč. Výdaje činily
72 590 283 Kč včetně splátky úvěru.
Přebytek hospodaření roku 2015
ve výši 2 728 710 Kč byl uložen na
běžný účet.
Celkový zůstatek na běžných
účtech k 31. 12. 2015 vykazuje obec

ve výši 28 821 185 Kč, se kterými se
počítá na budoucí investice.
K danému datu obec vykazuje zů−
statek nesplaceného dlouhodobého
úvěru ve výši 14 000 000 Kč (splá−
cení do roku 2022). Obec podepsala
v roce 2015 smlouvu o úvěru ve výši
30 mil. Kč na financování investič−
ních akcí (hlavně Aktivního centra)
v roce 2016. Doba splácení je 10 let.

Nejdůležitější investiční akce a opravy
Středisko

Akce

Kompostárna

Rozšíření kompostárny − pokračování z roku 2014
Nádobový sběr
Nákup drtiče na sb.dvůr − pokračování z roku 2014
Veřejné osvětlení na sb. dvoře − dar o Elektrowinu
Chodník ulice Přilehlá
Parkoviště u MŠ I
Chodník na hřbitově
Projekt Česko−slovensko−francouzská spolupráce, dotace v roce 2016
Projekt Čaro obyčajných vecí − projekt ukončen, dotace v roce 2015
Projekt Noemova archa − projekt ukončen, dotace v roce 2015
Kulturně společenský areál − pokračování v roce 2015,2016
Výstavní prostor v knihovně − dotace z Nadace ČEZ
Projekt Visk 3 − Nákup počítače
Projekt „Knihovna 21. století“
Projekt „knihovnička v knihovně“
Výměna elektroinstalace a vrat na budově has. zbrojnice
− převod do roku 2016
Výdaje na akceschopnost jednotky sb.dobrovolných hasičů
Výsadba zeleně ulice Vítězná
Sekací zařízení
Keramická plastika na téma vinařství − dar p. Kovaříková
Projekt „Příroda školou“
Projekt „Vegetační úpravy pro podporu biodiverzity“
Oprava veřejného osvětlení

Doprava

Kultura

Knihovna

Požární
ochrana
Zeleň

Veřejné
osvětlení
Areál Baník
Školství

Vodní
hospodářství
Pozemky
Ostatní

Závlahový systém TORO − převod od FK Baník Ratíškovice
Půjčka Baníku Ratíškovice s.r.o. na kogenerační jednotku
Nákup nového konvektomatu pro ZŠ
Přístavba MŠ I − pokračování z roku 2014
Chodníky v areálu ZŠ
Výsadba areálu ZŠ − projekt „Komenského sen“
Herní sestava na hřišti ZŠ − dar od firmy TR Antoš
Hřiště s umělým povrchem
Projekt „Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ“
Projekt „Preventivní program školy“
Instalace akustických panelů v tělocvičně ZŠ − dotace v roce 2014
Vodovod Slavín
Výkup pozemků
Veřejně prospěšné práce − dotace ÚP
Projekt „Retence a akumulace vody v krajině“
pro Mikroregion Hodonínsko
Rozšíření muzea ve vagonu − převod do roku 2016, dary v roce 2015
Dovybavení obřadní síně
Charitativní dar − pád stromu na vozidlo
Dar JMK Brno − účast v soutěži Vesnice roku 2015

Celkem

Výdaje

Příjmy (dotace)

3 323 000 Kč
1 671 000 Kč
1 004 000 Kč
20 700 Kč
349 000 Kč
155 000 Kč
37 000 Kč
697 000 Kč

2 505 000 Kč
1 504 000 Kč
892 000 Kč
15 000 Kč

476 000 Kč
490 000 Kč
11 348 000 Kč
67 000 Kč
36 000 Kč
24 000 Kč
36 000 Kč
296 000 Kč
10 000 Kč
621 000 Kč
598 000 Kč
50 000 Kč
232 000 Kč
798 000 Kč

50 000 Kč
18 000 Kč
12 000 Kč
30 000 Kč
450 000 Kč
5 000 Kč
476 000 Kč
220 000 Kč
39 000 Kč
165 000 Kč
600 000 Kč
329 000 Kč

8 000 000 Kč
446 000 Kč
614 000 Kč
239 000 Kč
3 279 000 Kč
4 182 000 Kč
963 000 Kč
44 000 Kč
350 000 Kč
2 344 000 Kč

5 398 000 Kč
2 435 000 Kč
172 500 Kč
2 437 000 Kč
963 000 Kč
44 000 Kč

930 000 Kč
1 700 000 Kč
21 000 Kč
116 000 Kč
345 000 Kč
100 000 Kč

325 000 Kč

70 000 Kč
43 345 700 Kč

21 820 500 Kč

Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka obce a Ing. Květoslava Netíková, účetní obce
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Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Svatby...

Kundratová Nikol
Letocha Matyáš
Dobešová Natálie
Kovaříková Sofie
Tihlářík Vojtěch – 1. občánek roku 2016
Toman Denis
Petrů Tereza

Ing. Lenka Kotásková a Jiří Mrkvica

Blahopřejeme...
Tomanová Věra ....................................
Hebronová Marie .................................
Zelinková Viktorie ...............................
Bartošová Jaroslava ...........................
Tomanová Marie ..................................
Dufková Vlasta .....................................
Tomšejová Ludmila .............................

Kováříková Vítězslava ....................................... 88 let
Kordula František ............................................... 53 let
Bíla Květoslav ....................................................... 54 let
Gajdík Petr ............................................................ 82 let
Neduchal Miroslav ............................................... 69 let
Vlasáková Jana .................................................... 57 let
Koplík Petr ............................................................ 78 let
Zelinková Anna .................................................... 92 let
Kordula František ............................................... 76 let
JK

jeho bratři nechtějí pustit domů,
kde má trvalé bydliště. Hlídka OP
upozornila jeho bratry, že mu musí
umožnit vstup do domu.

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2015
5. 12. Přijetí oznámení od Městské
policie Hodonín, že potřebuje sou−
činnost při kontaktování pana XY.
Nalezla jeho neuzamčený a od−
stavený automobil na ulici Bran−
dlova v Hodoníně.
9. 12. Součinnost při domovní pro−
hlídce od 5:00 – 20:00 hod.
10. 12. Přijetí oznámení od paní XX,
že jí někdo odcizil z pole 10 ks
ovocných stromků. Vyčíslená ško−
da je 2000 Kč.
12. 12. Přijetí oznámení v 10:30 hod.,
od pana XY, že potřebuje poskyt−
nout součinnost při vstupu do ro−
dinného domu, ve kterém mu brá−
ní jeho exmanželka.
13. 12. Přijetí oznámení ve 21:28 hod.
od obsluhy Restaurace U Klimešů,
že na pánských toaletách usnul
pan XY, který byl pod vlivem al−
koholu, a nemohou jej probudit.
Po přijetí hlídky OP na místo byl
pan XY probuzen. Hlídka OP poté
pana XY převezla do místa svého
trvalého bydliště.
16. 12. Ve 4:10 hod. bylo hlídce OP
oznámeno, že v areálu FK Baník Ra−
tíškovice došlo k poškození vstup−
ních dveří do hlasatelny na tribuně.
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85 let
95 let
80 let
80 let
85 let
85 let
90 let

Z našich řad odešli...

Hlídka OP po příjezdu na místo ur−
čení v areálu FK Baník zastihla pa−
na XY. Hlídka OP o celé záležitosti
informovala PČR Dubňany a ta si
následně celou záležitost převzala.
23. 12. Přijetí oznámení v 17:00 hod.
od pana XY, že u domu jeho matky
neustále zvoní a obtěžuje pan XZ.
Po příjezdu hlídky OP na místo byl
pan XZ poučen o správném cho−
vání. Pan XZ hlídce OP uvedl, že jej

Leden 2016
7. 1. Přijetí oznámení v 15:40 hod.
od Městské Policie Hodonín, že
přijala oznámení od cestující z au−
tobusu, která zahlédla z okna
autobusu, jak nějaká paní leží
na autobusové zastávce v Ratíško−
vicích U Cihelny. Po přijetí hlídky
OP na místo zde hlídka OP žád−
nou paní na zemi ležet nenašla.
9. 1. Přijetí oznámení ve 13:25 hod.
od paní XX, že ji někdo odcizil
ze zaparkovaného vozu všechny
stěrače a anténu. Hlídka OP si ce−
lou záležitost sepsala a ponechala
k dalšímu šetření.
TF & PK

Statistika významných policejních událostí
za rok 2015

S

oučástí zprávy o činnosti Obecní
policie Ratíškovice je i Přehled
událostí evidovaných na OP Ra−
tíškovice, který obsahuje statistický
přehled zaznamenaných druhů udá−
lostí v době od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015. Obecní policie za rok 2015 při−
jala celkem 231 oznámení, což je
srovnatelné s rokem 2014. Ozná−
mení se týkalo přestupků proti:
z majetku
14x
z občanskému soužití celkem
7x
z veřejnému pořádku celkem 18x
z podezření ze spáchání trestného či−
nu (předáno Policii ČR) celkem 16x

Ostatní výjezdy:
z odchyt psů celkem
z dopravní nehody v katastru
obce celkem
z narušení objektů celkem
z záchrana osob celkem
z spolupráce ze složkami IZS
celkem
z sběr injekčních jehel a mate−
riálu na výrobu drog celkem
z nalezeno jízdních kol 9x
z kontrola osob 8x
z podomní prodejci 8x
z ostatní 44x

44x
2x
42x
1x
10x
8x

Tomáš Foltýn & Petr Koplík
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Investice

Dobetonováno, dřevákujem

O

bdivuhodné předvánoční tempo předvedli pozimosští betonáři, když ještě před milostiplnými svátky dokončili
etapu monolitického betonování. Obvodové zdivo vestibulu, malého sálu a kuželny je hotovo. Po vánoční
přestávce nastoupil subdodavatel firma Taros, špičkový to specialista na dřevěné konstrukce. I v těchto mra−
zivých dnech je tempo takové, že stavaři si na zimu nestěžují.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Naša hasičárňa

Z

a nemalé finanční podpory Jihomoravského kraje
se rozběhly již na konci loňského roku na naší ha−
sičské zbrojnici stavební práce. Byla vyměněna
všechna dvoukřídlá vjezdová železná vrata za vrata
rolovací s tím, že byla zvýšena i světlost vjezdu tak,
aby v garážích mohla být umístěna vyšší hasičská vo−
zidla. Na tyto práce v letošním roce navazuje rekon−
strukce vnitřních elektrických rozvodů. Část těchto prací
realizují hasiči svépomocí. Poděkování patří jak Jiho−
moravskému kraji, tak našim hasičům.
RŠ

Hadačuj járek

P

o několikaletém vyjednávání došlo konečně od
slov a příslibů k činu. Lesy České republiky, coby
správce toků, potůčků a járků, dostál svého
slova a přistoupil k odbahnění Ratíškovického po−
toka – Hadačového járku.
Pásový bágr firmy Ševčík postupně pročišťuje
koryto potoka a odstraňuje nánosy sedimentů, a to
i v místě napojení kanalizačního připojení z Ba−
ťovky.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016
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Pod vedením Koperníka došli jsme k nim od Rúdníka…

Pokračování z titulní strany
Dalo se tušit, že zahřívadla budou po−
třeba. Starostka povzbudila všechny
pochodníky vtipným proslovem a na−
delegovala do čela ratiškovských po−
chodníků s důvěrou svého dvojníka
– Růženku Šeďovou, která to zvládla
zodpovědně a s grácií. Vybaveni ra−
tiškovskou vlajkou, transparen−
tem, obrázkem starostky a za účasti
mnoha super hvězd jsme se mohli ši−
kovat a směrovat na místo setkání.
Cestou jsme ještě společně doladili
náš pokřik a pod vedením Koper−
níka (Staně Koplíka) jsme tam došli
od Rúdníka.
Strana 6

Hasičský areál ve Vackách nabídl
skvělý prostor i zázemí. I přes slu−
níčko byla pocitově větší zima, než
ukazoval, i tak na stupně skoupý,
teploměr a tak se zahřívalo prů−
běžně (tj. skoro furt) a různě − sva−
řákem, čajem, jiným zahřívadlem
vlastním či nabídnutým, gulášem
nebo tanečními rytmy. Starostku Va−
cenovic jako hvězdné Slunce nešlo
ve více než dvoutisícové společnosti
přehlédnout a i ostatní starostové
obcí mikroregionu při poledním pří−
pitku zářili vtipem a milým slovem
s přáním všeho dobrého do nového
roku. Na pódiu pak vystoupilo plno

naprosto skvělých a originálních
hvězd, které mikroregionový svět
neviděl! Klávesy Libora Mikulčíka
a kytara Pavla Charváta málokoho
nechaly stát na místě a tančilo se
dlouho do pozdního odpoledne. Klo−
bouk dolů, hrát v té zimě nebylo ur−
čitě vůbec jednoduché.
Ano, bylo nás letos opravdu hod−
ně, což nikdo nemohl při nejlepší vůli
předem odhadnout (leda by uměl číst
ve hvězdách). Je úžasné, že se tolika
lidem ze všech obcí mikroregionu
chtělo na Silvestra ráno vstát a vy−
pravit se na pochod se svojí rodinou,
svými kamarády, známými, svojí
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

dědinou. Takových příležitostí není
v okolí tolik, až nám to ostatní dědi−
ny závidí. Kdo šel, ten ví, že po cestě
i na místě byla pohoda a super ná−
lada. Pokud tedy bylo našim cílem
projít se po vánočním odpočívání,
užít si společně část posledního dne

v roce, setkat se s přáteli a známými,
které třeba jinde celý rok nepotkáme.
Věřím, že ano, protože především
o tom tato akce od svého začátku a už
13 let je.
Poděkování patří všem ratiškov−
ským super hvězdám (pěším i na vo−

zech) a pochodníkům, zajišťovacímu
týmu obecního úřadu a pořadatelům.
Přeji nám všem v roce 2016 pevné
zdraví, hodně spokojenosti, štěstí
a pohody. 31. prosince 2016 nás če−
kají ve Vlkoši!
Ing. Vladimíra Motlová

Ratiškovské děcka v kalendáři

T

Hudba

radicí již je každoroční edice
obecních kalendářů, které se smě−
ňují na sběrném dvoře odpadů
za nepotřebný elektrospotřebič. Řada
občanů si tak nefunkční elektrospo−
třebič schovává doma po celý rok, aby
jej mohla vyměnit za kalendář. Vý−
sledkem tohoto zavedeného směňo−
vání je velké množství elektroodpa−
du, které obec postupuje k dalšímu

zpracování svým partnerům Asekolu
a Elektrowinu. Letošní kalendář s té−
matem ratiškovských děcek dává na−
hlédnout do časů minulých. Prolisto−
váním 13 fotografií se lze vrátit v čase
zpět, můžeme si tak vzpomenout, jak
jsme se oblékali, jak vypadala třída,
jak se Ratíškovice mění, jak jsme trá−
vili svůj čas, jak jsme byli mladí a jak
někteří již nejsou mezi námi...
RŠ

Koncert

smyčcového oddělení

V

úterý 15. 12. proběhl v naší třídě Školy pohody pololetní koncert smyčcového oddělení za hojné účasti
rodičů a prarodičů. Žáci nejprve zahráli samostatně povinné skladby a na závěr zazněly světoznámé
filmové melodie v podání starších žáků. Koncert se všem velmi povedl. Marie Ostřížková, učitelka ZUŠ
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Společenský ples

7x foto S. Haramiová

Fotogalerie

Plesová sezóna 2016 zahájena
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68. krojový ples
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8x foto J. Hanák

13. dětský krojový ples

68. krojový ples nalákal na 120
účastníků, kteří v sobotu 23. ledna
přišli do místní tělocvičny dobře na−
laděni. Za doprovodu dechové hudby
„Vracovjáci“, která se střídala s mu−
zikanty cimbálové muziky „Javor“,
tančili, zpívali a veselili se i dlouho
po půlnoci.
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Na druhý den pokračovalo krojo−
vané veselí 13. dětským krojovým
plesem. Nejmenší drobotina se tak−
též radovala, tancovala i zpívala,
jen s tím rozdílem, že místo vzorků
vín jim k radosti postačila bohatá
tombola, kdy vyhrál každý, kdo si
zakoupil obálku. Bublifuky, lízátka

a plyšáčci – to byl ten správný šmrnc!
K tanci vyhrávali „Svatobořáci“, cim−
bálová muzika „Náklo“ a „Mladá cim−
bálová muzika“.
Osvětová beseda děkuje všem dár−
cům tomboly na obou plesech.
Jana Koplíková a Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Mykologie

Všecko zlé…

... je k nečemu dobré, říkávaly naše
stařenky. A členové ratíškovického
mykologického kroužku jim v pátek
8. ledna 2016 dali za pravdu. V rámci
výstavby nového Spolkového domu
došlo v restauraci Sport i k demo−
lici šachového salonku, jakémusi
zázemí tradičního Koštu sviňúrek,
a tím i ke komplikaci s jeho pořá−
dáním.
S domácími hasiči houbaři nad−
standardně spolupracují, a když padl
návrh na hasičskou zbrojnici (jakousi
nynější hřibařskou základnu), bylo
rozhodnuto o místě a z toho vyšel
i nápad na hodnotící schůzi spoje−
nou s ochutnáváním naložených hub
a jiných pochutin. Dalším význam−
ným partnerem ratíškovských hři−
bařů je i vedení obce, které pozvání
na schůzi přijalo.
I když, jeden uvedený fakt ne−
odpovídá skutečnosti, na setkání se
jaksi nehodnotilo, ale připomínalo.
Byla vzpomenuta celá řada faktů.
Vše začalo XXI. Koštem sviňúrek na−
ložených v octě uspořádaný v lednu
a seznámení posluchačů Českého
rozhlasu Brno s aktivitou sdružení
a receptem na „sviňúrkovou“ po−
lévku. Ještě týž měsíc i další dva
následující si někteří členové roz−
šiřovali znalosti na přednáškách
pořádaných houbařskou poradnou
v Brně. Tady také vzešel návrh na ga−
rantování setkání českých, morav−
ských a slovenských mykologů.
V březnu nezačíná jen astrono−
mické, ale většinou i houbařské jaro
a hřibaři se probouzí ze zimního
spánku tradičním odemykáním lesa.
Den Země připadá na duben a ra−
tíškovičtí se do něj zapojili v Hodo−

níně, jak jinak než houbařským sta−
novištěm. Květen to bylo přijímání
přihlášek na jarní setkání na Lu−
čině, k čemuž byl vydán korespon−
denční lístek s přítiskem. Ve zna−
mení spolupráce s OÚ a OB začal
červen při prezentování obce v sou−
těži Vesnice roku 2015 a pokračoval
tradicí, že když je setkání myko−
logů, tak nikdy houby pořádně ne−
rostou – i když, našly se i vzácné!
Rekordní počet účastníků uchvátily
rozkvetlé louky Bílých Karpat a bo−
tanické i entomologické rarity. Při
tom došlo pro ratíškovické k velice
významnému počinu, a to udělení vy−
sokého uznání Zlatý Cantharellus
jejich představiteli předsedou ČMS
Jaroslavem Landou.
V červenci se ratíškovičtí houbaři
poprvé představili v Paláci šlechti−
čen v Brně na vernisáži výstavy Za
humny. Srpen byl velmi významný
návštěvou německého, evropsky
uznávaného, mykologa přes hřibo−
vité druhy Jürgena Schreinera a ná−
vštěvou lokality, kde se nalezl hřib
sírový a o naše aktivity opět proje−
vil zájem Český rozhlas Brno, když
jsme se dělili s posluchači nejen
o recept na taštičky plněné houba−
mi, ale zvali jsme i na naši výstavu
hub. Velmi hektický bývá vždy mě−
síc září. Jestliže jsme v srpnu vítali
kolegy na západ od našich hranic,
v září jezdíme přes hranice (ale ne
do ciziny) do Marianky pri Brati−
slavě.
Třetí víkend v měsíci čeká drti−
vou většinu členů i jejich rodinných
příslušníků týden na hasičárni při
přípravě a organizování letos již
XXXVI. výstava hub. Tady si neod−
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pustím jednu poznámku, a to, že
stálý odborný garant naší výstavy,
dnes už emeritní pracovník brněn−
ské houbařské poradny Alois Vág−
ner, nemohl ze zdravotních důvodů
přijet. Proto se určování exponátů
excelentně zhostil náš nejmladší
člen Roman Maňák.
Koncem měsíce byla v Brně der−
niéra výstavy Za humny a při této
příležitosti zaplněný vestibul Pa−
láce šlechtičen sledoval povídání
Huby z huby, jež bylo jak jinak do−
provázeno fotografiemi Ladislava
Špety. Ta samá dvojice prezento−
vala obec i s nabídkou houbařských
atlasů v hodonínské knihovně, když
o čtyři dny dřív nabídla ukázky ta−
jemných plodů lesa in natura a na
foto v hodonínské zoo. V tomto de−
sátém měsíci jsme se stačili ještě
vydat na výstavy do Salaše u Vele−
hradu a do Nivnice a vyhledal nás
i reportér z televize Barrandov při
hledání hub.
Ovšem stalo se také něco, co ni−
kdo nečekal, když jsme s bolestí
v srdci vraceli do Boží náruče Fanu
„Břeťu“ Kordulu.
Státní svátek v listopadu bývá vy−
hrazen ukončení sezony a zamykání
lesa, což jsme zdárně absolvovali
už i s novými klubovými odznaky.
Zvláštní zmínka patřila i Laďovi
Špetovi, jehož fotografie hub se
ocitly nejen v časopisech, ale i atla−
sech. A nejen malá skupina ví, že se
články o setkání i výstavě objevily
i na Slovensku v odborném časopisu.
Po tomto konstatování nám paní
starostka za vše nejen poděkovala,
ale i popřála pevné zdraví a úspě−
chy s tím, že se těší na další spolu−
práci.
Takže vedení obce díky za vstříc−
nost, přátelé kolegové hřibaři, vám
za obětovaný volný čas i materiální
podporu a rodinní příslušníci, vám
za toleranci i účast na našich aktivi−
tách.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku
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Historie

P

Setkání s minulostí

ři zjišťování informací a zajíma−
vostí k jednomu ze společných
témat byl objeven i údaj o tom,
že Jan Jindřich odkazuje svému
druhorozenému synovi Janu Sobě−
slavovi mimo jiné i les Doubravu až
po Roudník. Tato závěť (v pořadí už
třetí) byla sepsána ve středu po ne−
děli Judica 1371. Mimo jiné Soběslav
a Jošt se o majetek po smrti Karla
IV. (1373) nejen přeli, ale i bojovali
a smír podepsal až král Václav IV.
v Praze v neděli Reminiscere 1377.
Protože jsem považoval za logické
dát účastníkům přesné datum, začal
jsem se nejprve zajímat o to, co to ta
neděle Judica vlastně byla. Církev
římskokatolická má svůj církevní rok
(který mimo jiné začíná první nedělí
adventní) rozdělen na několik ob−
dobí. Nejvýznačnější jsou pro ni Ve−
likonoce, a tudíž i postní doba, která
jim předchází. Tyto postní neděle se
označují podle začátku žalmů, které
se příslušnou neděli zpívají. Maso−
pustní neděle, jež předchází Pope−
leční středě, se označuje jako Esto−
mili (Budiž mi oporou...). První postní
neděle (v lidovém pojetí Černá, Liščí,
Pučálka) se nazývá Invocavit (Vzý−
vati mne budeš...). Po ní následuje
Reminiscere (Rozpomeň se...) též
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Naštěstí se mi podařilo najít na netu
tabulku s daty Velikonoc, a to už pak
nebyl problém rok 1371 najít. Takže
dokument o tom, že je Dúbrava do−
loženým historickým pojmem byl
sepsán 23. března roku 1371, a to
„udobření“ mezi bratry bylo parafo−
váno 22. února 1377. Mimochodem
Jošt vydal městská privilegia pro
Bzenec (ke kterému Ratíško−
vice patřily) v pondělí po ne−
děli Laetare 1385, Sigmund je
potvrdil o vigilii sv. Jakuba
1435 a další zajímavé datum
k tomuto prilegiu je na den
zvěstování Matky Boží z roku
1456 potvrzené − v Budíně!
Ovšem neděle po hodě sv. Jiří
dokazuje, že se tehdy úřado−
valo i v neděli.
Nejstarší známá ratíško−
vická pečeť je otisknuta na
tak zvané Katovské listině,
která byla sepsána v sobotu
po dnu svatého Pavla (na víru)
obrácení. Protože 25. ledna
1613 bylo v pátek, tak sobota
po dnu sv. Pavla obrácení při−
Katovská listina
padá na 26. ledna. A podle
starobylých pranostik vá−
Pražná i Sazometná, třetí je Oculi žících se k tomuto dni (25.1.) nás
(Stále upínám oči...) v lidovém po− žádná bohatá úroda zemědělských
jetí Kýchavá. Čtvrtá nese název Lae− plodin letos nečeká. Mlha, déšť nebo
tare (Veselte se...) a ta je známá jako sníh na Pavla obrácení − bída v tom
Družebná. Smrtná nebo Smrtelná roce z polí zeje a ani další pranos−
je název páté neděle postní a je ozna− tiky vzhledem k průběhu letošního
čovaná jako Judica (Dopomoz mi 25. ledna nám šťastné a bohaté dny
Bože...). Následuje Květná neboli nepředvídají.
Pašijová, označovaná jako Palma−
Holt určení data sepsání někte−
rum.
rých významných historických do−
Tím by jsme měli neděli jako ta− kumentů vyžaduje nejen znalost
kovou identifikovanou, ovšem pro− církevního kalendáře a svátků sva−
blém je v tom, že Velikonoce jsou po− tých, ale vědět i o jeho proměnli−
hyblivý svátek, který má i složitý vosti.
vzorec pro výpočet. Navíc se v XVI. sto−
Patrně by se měl ozřejmit i vý−
letí měnil kalendář juliánský na gre− znam termínu vigilie. 1. býval to ča−
goriánský a vypouštělo se několik sový úsek noční hlídky římských vo−
dní. A aby v tom byl ještě větší galy− jáků. 2. označuje se tak bohoslužba
matyáš − i když ze strany papeže Ře− v předvečer významného římsko−
hoře XIII. to bylo dělání pořádku − katolického svátku. Nejznámější je
tak gregoriánský kalendář měl platit vigilie Narození Páně − Půlnoční −
od konce roku 1582. To také biskup dále slavnost před Zmrtvýchvstá−
Martin Medek z Mohelnice prosazo− ním − Vzkříšení Bílá sobota, známé
val, jenže protestantští stavové (kteří jsou i vigilie svatodušní a svátků apo−
Řehoře XIII. posměšně nazývali „Ka− štolů. 3. označuje se tak den před
lendářík“) byli proti. Z tohoto důvodu svátkem apoštolů. V našem případě
císař Rudolf II. nařídil skok v Če− 24. července 1435 to je den před svát−
chách teprve ze 6. ledna na 17. ledna, kem svatého Jakuba Staršího (Vět−
ovšem ve Slezsku to bylo až z 12. led− šího či Zebedeova). On se připomíná
na na 23. ledna 1584 a v tom samém ještě i druhý apoštol Jakub, a to syn
roce se přidala i Morava a po 3. říjnu Alfeův.
se psal hned 14. říjen.
Václav Koplík
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Čtvrtstoletí bez ratíškovského lignitu

P

řed 25 lety se začal naplňovat
útlumový program v obvodu teh−
dejších Jihomoravských ligni−
tových dolů v důsledku vládních opat−
ření, vypracovaných Federálním
ministerstvem hospodářství, vede−
ným Vladimírem Dlouhým. Postupně
končily zdejší doly a prvním na řadě
byl Důl Osvobození Ratíškovice.
Důlní objekt „C“, mezi místními dů−
věrně známý jako „Céčko“, byl v hlu−
bokých lesích mezi Hodonínem,
Dubňany a Ratíškovicemi vybudo−
ván v letech 1953 − 1958 právě na je−
jich katastru. Do oficiálního názvu,
uděleného roku 1960 k 15. výročí
osvobození republiky, dostal i název
poměrně vzdálené obce. V její blíz−
kosti se během první poloviny 50. let
uzavřela činnost na dolech Tomáš,
Theodor, Vlasta a Žofie. Zůstal jen zá−
novní 1. máj a postarší Josef na okra−
ji Dubňan. Kromě Vlasty, napojené
úzkokolejkou na cihelnu 01 v centru
Hodonína, se jejich produkce expedo−
vala po kolejích normálního rozchodu
1435 mm do Rohatce. Původně ba−
ťovská důlní železnice z roku 1934
vedla na Důl Tomáš a roku 1953 se
prodloužila na dubňanský 1. máj, čímž
její délka dosáhla bezmála 9 km.
Postupným uzavíráním starších dolů
zbylo po roce 1984 poslední činné
„Céčko“. Od něj vedla visutá lanovka
na 2 km severně vzdálený 1. máj, slou−
žící již jen jako překladiště. Zde se
vozíky vyklápěly do bunkrů a odtud
přes násypky do železničních vozů.
Ložené soupravy končily na výklop−
nících Elektrárny Hodonín, etapo−
vitě zprovozněné během 50. let.
V závěru roku 1990, kdy zpráva
o chystaném konci „Céčka“ vešla ve
známost, jezdily pravidelně dva páry
nákladních vlaků z Rohatce na 1. máj.
Každý den mimo neděle v 6 hodin
a v pracovní dny po 14. hodině. Po ces−
tě dobíraly vozy na bývalém dole To−
máš, kde sídlily Pomocné provozy,
závod 07 JLD. Večerní a noční obslu−
ha již byla pouze podle potřeby a běž−
ně se neprováděla. Kapacita vlaku
s normou hmotnosti 1400 tun, což ob−
nášelo 17 vozů po 80 tunách a z toho
cca 53 tun nákladu, tehdejší těžbě
stačila. Posledním dnem těžební čin−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Na snímku z odpoledne 31. ledna 1991 je poslední oficiální uhelný vlak při přejezdu
mostku přes Ratíškovický potok − u hřiště, řečeného Lišinovo. U přilehlého přejezdu
bývala kdysi zastávka. Podle některých pramenů nesla název Zbrodek, jinde je uvedena
jako Rubanice a je možné, že nesla prostý název Ratíškovice.

nosti na „Céčku“ byl stanoven 31. le−
den 1991. Připadlo to na čtvrtek a šlo
o pořádně mrazivý, ale krásně slu−
nečný den bez stopy sněhu. Objem
těžby už klesal, a tak se toho dne od−
řekla ranní obsluha na 1. máji a te−
prve po poledni vyrazil nákladní vlak,
označený jako Vleč Ra 3. Dopravil
ještě dlouhou soupravu prázdných
vozů, které založil pod násypky a na−
ložené vozy stáhl do Hodonína. Pro−
tože šlo o poslední oficiální uhelný
vlak, nepochybně dojatý vlakový
personál tento okamžik popsal kří−
dou na poslední vůz v soupravě.
I když tehdy byly technologicky
propojeny doly Osvobození a 1. máj
II a zbytky vyrubaného lignitu bylo
možné expedovat tam, docházelo ješ−
tě během února 1991 k menší na−
kládce původní cestou, a tak se malé
skupiny vozů postupně stahovaly
do Hodonína ještě okolo Ratíškovic.
Pak už nadobro utichlo hučení vozíků
a svištění ocelových lan nákladní la−
novky, osiřely koleje v úbočí Nákla
mezi Tomášem a 1. májem. Okolo ra−
tíškovské dědiny se přestalo ozývat
dunění prázdných uhláků cestou na−
horu a rytmický klapot naložených
vozů zpátečním směrem. Povrchové
objekty zrušeného „Céčka“ se staly
balírnou pracích prášků.

Ještě do konce roku 1991 byla od−
straněna jak lanovka, tak překla−
diště na 1. máji, stejně jako traťová
kolej z Tomáše, včetně souběžného
parovodního potrubí. Po snesení
kolejí se drážní těleso − zpravidla
nevysoký násep, ojediněle zářez −
vzápětí srovnalo s okolním terénem.
Díky této rekultivaci nebyly už v ná−
sledujícím roce patrné stopy po že−
leznici. Jen plot podél družstev−
ních sadů teď prozrazoval její trasu.
Na zbylém úseku mezi Rohatcem
a Strojírnami Tomáš zůstala pravi−
delná nákladní doprava, provozo−
vaná do léta 2002. Po její důkladné
obnově pak znovu na podzim 2013.
Spolu se zachovalou ústřední budo−
vou dolu Tomáš je tak hmatatelnou
připomínkou jedné ze slavných ka−
pitol kdysi hornické obce Ratíško−
vice.
Pro úplnost dodávám, že po roce
1991 fungovaly ještě doly Dukla Šar−
dice (do 31. 12. 1992), 1. máj II Dub−
ňany (do 31. 5. 1994) a Mír Mikul−
čice. Tam díky privatizaci probíhala
těžba až do Vánoc 2009. Zcela po−
sledním lignitovým dolem v oblasti
je ještě záhorácká Baňa Čáry, ote−
vřená teprve roku 1991 a pravi−
delně zásobující Elektrárnu Nováky.
Leoš Tomančák ml.
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Ratíškovice před sto lety –
rok 1916

R

ok 1916 byl stejně jako před−
chozí léta pro Ratíškovice nera−
dostný. V celé Evropě se bojo−
valo a většina mužů byla odvelena
na frontu. Proto také místní kro−
nikář, ratíškovický učitel Jan Mikl,
a farář Josef Celý ve svých zápisech
sepisovali pouze válečné události, se
kterými bych Vás chtěla seznámit
v příštím Ratíškovickém Zvonu.
V tom roce se narodilo 36 dětí, dvě
byly mrtvorozené a 6 z nich do roka
zemřelo. Mimo jiné se ratíškovic−
kému hajnému Michalu Přibilovi na−
rodil syn Michal, ševci Navrátilovi,
který bydlel v ulici Řádky, syn Ja−
kub a učiteli Miklovi dcera Blažena
Marie Antonie. 27. 10. 1915 byla
ve Vídni oddána Viktorie Jungman−
nová s vojínem dělostřeleckého plu−
ku Janem Hejskem a v roce 1916 se
jim narodil syn Bohumil Jan.
Protože většina mužů byla na
frontě, byly jenom dvě svatby. Jed−
nou z nich byl sňatek Antonie Anto−
šové, která si vzala za muže Josefa
Kordulu, „domobrance, t. č. patří−
cího pluku č. 3. ve Vídni“. Protože
byli oba snoubenci nezletilí (nebylo
jim 24 let), muselo jim být dáno ot−
covské svolení a také církevní dis−
pens, tedy jakési prominutí nezle−
tilosti, od „ck. polního vikariátu
ve Vídni.“ Ženichovi jako domo−
branci bylo dáno také „povolení
uzavříti sňatek před dokonanou od−
vodní povinností.“
Zemřelo 27 osob a bohužel 10 z nich
byly děti do 15 let. Nejstarší zemře−
lou byla Františka Gajdíková, výmin−
kářka z č. p. 235, která se dožila na
tehdejší dobu úctyhodných 90 roků.
V té době musel být podporo−
ván válečný průmysl a hledaly se
zdroje energie, proto, „r. 1916 zapo−
čato s petrolejovou vrtbou na past−
visku mezi Ratiškovicemi a Rohat−
cem vídeňskou firmou Östereichische
Petroleum Industrie Aleticu Gesel−
schaft – zkráceně Opiag.“ První ropa
se však objevila až v červenci 1919
a byly vytěženy asi tři sudy. Lidé si
ji rozebrali pro svícení a část byla
odeslána na rozbory do Brna.
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níky provedenými
se ukázalo, že čaj da−
leko lepší jakosti
než z listů ostružin,
jež loňského roku
byly sbírány, a z nich
čaj těšil se u vojska
velké oblibě, posky−
tují listy jahodníku.“
V Ratíškovicích „za
tím účelem podnik−
nuty tři vycházky
a nasbíráno listí ně−
kolik kg.“ Zasílat
prakticky všechny
tyto věci bylo možno
bezplatně a bez poš−
tovného pomocí vni−
trorakouské poštovní
dopravy. V červnu
proběhl také „sběr
kaučuku“. V říjnu se
sepisovaly zásoby
obilí, veškerého do−
bytka a brambor a na
konci měsíce byly
brambory „zrekvíro−
vány“ pro armádu.
Politický úřad mohl
kdykoliv zásoby pro−
hlédnout a zásoby,
přihláškou povinné
a neohlášené, „propadají dle císař−
ského nařízení ve prospěch státu“.
Udání přesných zásob „jest vlastenec−
kou povinností každého“ a kdo by co−
koliv zatajil, „bude potrestán pro pře−
čin tuhým vězením“ a místo trestu
na svobodě mu mohl být uložen také
vysoký peněžitý trest. V květnu
proběhla sbírka pro Červený kříž
a do Ratíškovic přišly „dva poděko−
vací přípisy od dámského odboru
Červeného kříže za 3 kopy vajíček
sebraných na podnět učitelstva žac−
tvem.“ Z toho je vidět, že i když se
lidé potýkali s nedostatkem jídla
(maso nebylo k dostání prakticky
všude a na základní potraviny začal
platit přídělový systém), lidé sice
přestávali podporovat válečnou věc,
ale v rámci charity pomáhali nej−
více rodinám a sirotkům po padlých.
V Ratíškovicích byla v tomto roce

Rodina Křížkova

Válce se podřizoval i průběh vyu−
čování v místní škole. Podle zápisů
ve třídních knihách bylo mimo jiné
povinností učitelů sepisovat dům
od domu zásoby obyvatel a po ode−
čtení nezbytných potřeb se postarat
o jejich odevzdání monarchii. V úno−
ru proběhl soupis sena, slámy a veš−
kerých zásob, v dubnu soupis sena
a slámy a podvakrát také dobytka,
v květnu se čítaly zásoby brambor.
V květnu a červnu sbíraly školní dětí
ostružinové a jahodové listí, ze kte−
rého se na frontě vařil vojákům ná−
hražkový čaj. Podle časopisu ´Listy
učitelek´ „Komitét pro válečná lé−
čiva, který se ustavil v Praze na po−
čátku války pod předsednictvím
J. E. Nostitze, zabýva se v posled−
ním čase otázkou, která z našich do−
mácích rostlin mohla by nahraditi
našim vojínům čaj. Pokusy odbor−
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spousta rodin, které se bez živitele
rodiny dostaly do chudoby. Proto
některé z dětí podle školního „Vý−
kazu knih pro chudé“ dostaly na za−
čátku školního roku slabikáře, čí−
tanky a učebnice katechizmu, které
v červnu zase odevzdaly.
Válka poznamenala i ratíško−
vický kostel. Na výrobu zbraní mu−
sely být odevzdány všechny zvony.
První měl průměr 101 cm a váhu
650 kg, byl na něm letopočet 1756 –
1888; druhý o průměru 81 cm a váze
280 kg s letopočtem 1873. Třetí měl
průměr 76 cm a váhu 224 kg, leto−
počet 1895; čtvrtý průměr 52 cm,
váhu 80 kg a letopočet 1895; pátý
(pravděpodobně umíráček) měl v prů−
měru 71 cm, váhu 36 kg a letopočet
1851. Do sbírky kovů náleželo také
kuchyňské náčiní, kotle, hrnce, kas−
troly, hmoždíře a paličky, kotle na
prádlo, uhláky, závaží, záclonové
tyče, žehličky, tácky, cínové před−
měty apod. Pokud vlastník proká−
zal, že je pro něj předmět nepostra−
datelný, obdržel od odváděcí komise
o této skutečnosti potvrzení. Za sbír−
ky kovů i dalších věcí se lidem pro−
střednictvím tisku pravidelně do−
stávalo oficiálního poděkování c. k.
ministerstva vojenství, c. k. minis−
tra zemské obrany či c. k. místodr−
žitelství.
Úroda obilnin v roce 1916 byla „jen
prostřední“. Podle zápisu ve farní
kronice “lid dělný, který neměl pol−
ností, bral mouku z obecné prodejny,
a to obyčejně něco kukuřičné, pak
ječmené, černé pšeničné a režné. Pro−
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tože mouka nedodávána byla pra−
videlně, proto mnohdy lidé takoví
dosti hladověli.“ Réž a pšenice byly
pokaženy obilním rezem a předčasně
uzrály, přesto musela obec odvést
235q ječmene pro válečný obilní ústav.
Ratíškovičtí odevzdali i 10 vagónů
po 100q brambor a hodně bylo „str−
ništní řepy“ polňačky, která musela
být také dodána vojsku. Úplně pře−
staly trhy na dobytek, který se mu−
sel prodávat „eráru“. Řezníci, kteří
chtěli porážet, mohli dobytek koupit
jen s povolením hejtmanství a to
pouze ty kusy, které byly „zvláštním
přehližitelem k prodeji určeny“. Krá−
vy dojné a stelné se nesměly prodá−
vat, aby bylo dost mléka. Od května
„ve všech obcích markrabství moravs−
kého smí se prodávati chléb a mouka
lidem tyto předměty bezprostředně
spotřebujícím pouze na úřední vý−
kazní lístek. Pod moukou vyrozumí−
vají se v tomto nařízení z obilí zís−
kané mlýnské výrobky každého druhu
(mouka, krupice, kroupy apod. (vyjma
otruby a pod chlebem také necukro−
vané suchary (vodové suchary).“ V pří−
dělovém systému byly zavedeny také
lístky na cukr, kterého byl citelný ne−
dostatek. Stejně tak jako na ostatní
potraviny musela být v obchodě „zá−
znamová kniha“, která „musí býti
připravena k nahlédnutí politickému
okresnímu úřadu nebo jeho zmocněn−
cům, kteří jsou pověřeni přezkou−
šením zápisů….. Lze očekávati, že
obyvatelstvo s porozuměním přijme
nevyhnutelné nepohodlnosti, které
nařízená úprava spotřeby…, zvláště

zavedení lístků s sebou při−
nese.“
Na „řádné učitelské mě−
síční poradě“ řešil už začát−
kem roku správce školy Alois
Fiala „zpustnutí“ mládeže,
potulování po ulicích a kou−
ření. Vina se svalovala na ra−
tíškovické učitele, „ač neprá−
vem, poněvadž na žáky, kteří
do školy nechodí, vlivu nemá
a také je potrestati nemůže“.
Všechny tyto přestupky byly
poté hlášeny představenstvu
obce a „dotyční žáci buďtež
i s rodiči předvolání a nále−
žitě potrestáni.“ Obecní rada
poté veřejným vyhlášením
a pohrožením případným
trestem toto noční potulo−
vání zakázala. Objevil se
Vojáci
také „zlozvyk, že mládež ško−
lou povinná navštěvuje v ne−
děli a ve svátek hostince a hlavně
kuželny a tam se i hry zúčastňují,
nebo hrají sami o peníze na čáru
a orlíka. Že vše toto má na mravné
chování žactva vliv velmi zhoub−
ný, jest samozřejmo“. Projednávaly
se i opakované krádeže. Ve škole
se syn školní posluhovačky vlou−
pal do uzamčeného stolku a odcizil
„nová péra, peníze na Červený kříž
a stříbrné hodinky.“ Jeho matka
byla od místní školní rady „uklí−
zení zbavena a místo ní ustanovena
byla k uklízení osoba spolehlivá
a poctivá.“
Na konci roku „s povděkem kon−
statuje správce školy, že sbor učitel−
ský během celého roku správně se
choval, zvlášť na venek, což se zdů−
razňuje, že vlastenecké povinnosti
v ohledu válečné péče nadšeně vy−
konával a snažil se, aby byl vzorem
v těchto ctnostech státoobčanských.“
Bohužel návštěva školy neodpoví−
dala „ideím sboru učitelského. Neby−
lo však možno dosáhnouti zlepšení
pro pochopitelně těžký hospodářský
stav obyvatelstva, když téměř každá
rodina v ohledu prací polních aj. od−
kázána byla jen na sebe.“
Po celou dobu probíhaly odvody.
Z Ratíškovic bylo dosud odvedeno
247 mužů od 19 do 50 roků. Povo−
láni byli také nevojáci k takzvaným
válečným úkonům. Byli mezi nimi
i chlapci od 16 let, někteří byli až
v Rusku, Srbsku nebo v Itálii. Od−
vedení čekalo také ročníky od 50
do 55 let bez rozdílu „zda kdy vojá−
Irena Bařinová
koval“.
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Fotbalisti v NSR

Ratiškovská „Klapzubova“ jedenáctka
v letech 1955 a 1956

P

o vítězství našich dorostenců
v přeboru o mistra republiky
v roce 1955 se staly Ratíškovice
známé nejen kvůli lignitovým dolům,
ale také výbornou kopanou a měli
jsme jeden z mála vesnických od−
dílů, hrajících ve vyšší třídě. Náš
tým se v té době neopíral o cizí hráče
a posily z jiných klubů a svůj nejlepší
kádr měl v dorosteneckém a žákov−
ském týmu. Velkou oporou fotbalu
u nás byla rodina Vacenovských. „Je
to početná rodina, což není v Ratíš−
kovicích výjimkou; z jedenácti sou−
rozenců hráli bratři Josef a Bedřich
za Ratíškovice již v době začátků. Je−
jich mladší bratr Petr (všeobecně
známý „Plachta“, trenér vítězných do−
rostenců), hrál za Ratíškovice v době
jejich největší slávy. Další bratři An−
tonín a Michal hrají za I. mužstvo
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ještě dnes.“ Josefu Vacenovskému
v té době dorůstali synové, „kteří se
na hřišti takřka narodili. Bydlí hned
naproti hřiště. Je to Zdeněk, dnes pře−
chodně hrající za DA [Dom armády]
Trenčín a o němž fanoušci Ratíš−
kovic nevědí, zda se vrátí zpět nebo
přejde do pražského Dynama, Pepík,
nejlepší střelec vítězných dorostenců,
dnes hrající v útoku I. mužstva, a To−
ník, jeden z nejlepších ratíškovických
žáků. Bedřichův syn František již
chytal za Ratíškovice a dnes chytá
za Lokomotivu Plzeň, kde je na voj−
ně“. Rodina Vacenovských měla
zvláštní vlohy k fotbalovému umění
a jejich maminka „má z úspěchů svých
hochů radost. Jenom se bojí, aby se
některému něco nestalo, vždyť Vace−
novští hrají každou neděli na všech
frontách´“. Autor článku v tehdejších

novinách si myslí, že „kdyby dnes žil
jejich dědeček Josef Vacenovský,
jistě by z nich postavil druhou Klap−
zubovu jedenáctku, za kterou by se
nemusel stydět“. V příštím roce, tedy
1956, hrálo naše mužstvo v Praze
na mezinárodním dorosteneckém
turnaji s mužstvem FC Recklings−
hausen z NSR (Německé spolkové
republiky) 4:4 (3:3), a hráli výborně,
protože „jsme na zeleném trávníku vi−
děli dvě dravá, rychlá a takticky vy−
spělá mužstva, která nám předváděla
mnohé z fotbalové abecedy, co nevi−
díme při přeboru, ba dokonce ani při
mezistátním utkání: přenášení míče
ze strany na stranu dlouhými pasy,
využití křídel, jejich střelbu z úhlu
nebo rychlé a měkké centry či sólové
úniky a vstřelení branky a střelbu vů−
bec!... mužstva měla lepší útočné řady
než zálohy a obrany, i když střední
obránci patřili nesporně k oporám.
Výkon útočníků Vacenovského a Kor−
duly u našeho a středního útočníka
Hüsera a levého křídla Sonnhofa
u hostů z NSR byl vskutku výborný.“
Pro fanoušky a novináře bylo po zá−
pase velkým překvapením zjištění
o trenérovi našeho týmu, když se do−
zvěděli, že je to „33letý Petr Vace−
novský, který nemá žádný kurs nebo
trenérskou školu a jen na základě
toho, že se jeho chlapci stali mistry
ČSR, byl povolán na několikadenní
školení do Klánovic.“ Podle jejich
názoru „se někdo může jako trenér
narodit a ten, kdo má trenérskou
školu či kursy, nemusí být nejlepším.“
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I když byly v té době Ratíškovice jen
malou vesnicí u Hodonína, „patří
dnes zřejmě k těm pověstným Kro−
čehlavům, Hnidousům, Cvrčovicím
a k dalším, odkud k nám do nejlep−
ších klubů přicházejí nadějní hráči.“
Ratíškovice tedy mají dobrou fotba−
lovou líheň.“ V roce 1956 se naši do−
rostenci zúčastnili i mezinárodního
„bleskového“ turnaje „III. Europa
fussballturnier der Jugend“ v zápa−
doněmeckém Saarbrückenu na fran−
couzských hranicích, kde bylo 7 za−
hraničních družstev. Protože pro
„západní Němce“ byly Ratíškovice
neznámá vesnička, naše mužstvo je
evidováno jako „Banik Bratislava
Prag − Tschechoslowakei“. Vítězem
bylo švédské družstvo Elfstborg,
druhé bylo východoněmecké mužstvo

Motor Jena, na třetím místě byl tým
ze „západní“ NSR a na čtvrtém Ratíš−
kovice. Za námi zůstal Saarbrücken,
Vídeň a francouzské a lucemburské
mužstvo. Naši v těchto zápasech,
které se hrály systémem na body
v čase 2krát 15 minut, nastříleli sou−
peřům nejvíce branek a nejlepším
střelcem byl Vacenovský, který jich
vstřelil z osmi šest. „Jenom trochu
štěstí a Ratíškovičtí se mohli stát ví−
tězem a překvapením turnaje v tak
těžké konkurenci. Vítězná branka
Francouzů padla v nesprávně pro−
dlouženém čase z offsidu, který
uznala i řídící komise. Švédům vy−
rovnali Ratíškovičtí vlastní brankou
a Vídeň dosáhla vítězné branky v po−
slední minutě, když se zdánlivě ztra−
ceného míče zmocnilo dobíhající

křídlo.“ Podle novinové zprávy však
v Ratíškovicích fanoušci „marně
po oba dny chytali všechny stanice,
aby se dozvěděli výsledek. Českoslo−
venský rozhlas se jim moc nezavdě−
čil a výsledky se dozvěděli až pozdě
v noci z místního rozhlasu, který se
informoval v Praze.“
Podle Františka Korduly byl rok
1955 zlatým rokem ratiškovského
fotbalu. V krajské reprezentaci kraje
Gottwaldov, ať už dorostenecké či
juniorské, hrálo sedm našich hráčů
− Josef „Pepik“ Vacenovský, Pavel
Toman (Grzmala), František Kor−
dula (Fajza), František Toman (So−
lin), Michal Šural, Ivan Bílský (Píďa)
a Jan Blaha (Lenda). Ti tvořili zá−
klad této reprezentace.
Irena Bařinová

Petr Vybíral – král střelců
Foto J. Toman

Jeho „bomby“ protrhly nejed−
nu síť branky, nechť to zní
dnešnímu sluchu jakkoliv.
Úžasnost pokračuje. PETR VY−
BÍRAL STŘÍLÍ v sezóně (1942)
VÍCE branek než nejlepší li−
gový střelec PEPI BICAN!!
Petr zažívá skandování svého
jména nejen na domácím hřiš−
ti, ale i na hřištích hostů…
Pan Petr Vybíral hrál fotbal
do 35 let. Jeho čas „pro hřiště“
ale zdaleka neskončil. Tréno−
val, funkcionařil, byla to láska
na celý život.
K panu Petru Vybíralovi ještě při−
pisuji velké ratíškovské fotbalové
osobnosti tehdejší doby − bez kterých
by mu to tak nešlo: Tondu Voříška,
Josefa Donáta, Františka Voříška,
Rudu Šmatláka, Frantu Gajdíka,
Petra Vacenovského, Jaroslava Kli−
meše, Jana Varadínka a omlúvám sa
dalším.
Ale bez koho by mu to vůbec ne−
šlo, tou byla Fanynka Kordulová. Žil
s ní šedesát let a hodnějších žen,
než byla paní Vybíralová ani není.
Manželé měli tři děti Irenku, Petra
a Františka. Králi Střelců bylo do−
přáno, aby si přes ně vychutnal i své
fotbalové pokračování.
„Petři“ s Fanynkou se v odchodu
na druhý břeh minuli jen o 41 dnů.

z Ratíškovice − fotbálovice…
(výrok slavného Pláničky)
z 2015 – naši dorostenci se před
60 lety stali přeborníky republiky...
Věřím, že naše obec bude s fotba−
lem spojována už provždy. Že hlavně
kvůli slavné historii? Šak to není vů−
bec málo přeca!
Chci k loňskému výročí přidat něco,
co možná mnozí nevíte, jak jsem to
přesně nevěděla já. Co to je, když se
k Petru Vybíralovi, technickému ve−
doucímu Přeborníků, automaticky
řekne KRÁL STŘELCŮ, jako by šlo
o druhé příjmení…
Co předcházelo tomu, než elegán
„v kožáku“ z tolik známé fotografie
našich slavných dorostenců, dostal
„kazetu“ s královskou korunkou, kte−
rou vidíte na přiloženém snímku?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Malovanou kazetu z Dílny květů
a barev majitele taťky Tondy Uh−
líka, kde kromě desítky kvíteček
od ratíškovských maléreček a zmi−
ňované korunky je fotbalový balón
a iniciály pana Petra?
Pan Petr Vybíral se narodil do ro−
diny 24. 7. 1921 jako šesté dítě, na−
rodil se jako „pohrobek“, tatinek
mu už nežil. S fotbalem začal Petr
v r. 1935, v 18 letech už ho zkúšali
„za jedničku“. Přichází válka… I přes
těžký čas je fotbal v naší obci na vze−
stupu − vítězí dobrou střelbou. Na−
příklad v r. 1940 dává Petr Vybí−
ral ve všech zápasech 64 branek −
a v těch mistrovských to bylo gólů
26! Postupně se stává Petr králem
střelců celého Slovácka. Mladého
průbojného útočníka s razantní střel−
bou se bojí všichni brankáři, píše se.

Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Dúbrava VII

P

o zrušení roboty na základě Říš−
ského patentu č. 154 vydaného
v Olomouci císařem Fr. Jose−
fem I. připadlo právo myslivosti
vlastníkům půdy a tudíž i obci Ra−
tíškovice. O obecní honitbu projevil
tehdy zájem hodonínský velkosta−
tek, který za ni nabízel 1 000 zlatých
ročně a k tomu 25 m3 dříví. Ratíško−
vičtí představitelé s touto nabídkou
souhlasili a rozhodli, že půlka této
částky připadne obci a zbytek bude
vyplácen majitelům půdy podle
spočítané výměry. Tato smlouva byla
obnovovaná vždy po šesti letech až
do roku 1910.
V červnu téhož roku rozhodlo
obecní zastupitelstvo, že honitbu
pronajme veřejnou dražbou. Na zá−
kladě nového nařízení byly vytvo−
řeny dva honební obvody, vlastní ho−
nitba a společenstevní. Díky tomu
je rok 1910 považován za počátek
ratíškovické myslivosti. Čtvrtláník
Petr Antoš je zaznamenán jako
první majitel honitby, známí jsou
i jeho pomocníci Petr Macek, Cyril
Příkaský a Jan Šupa. Dosavadní
privilegium průmyslových mag−
nátů a majitelů velkostatků tak
získali i první obyvatelé obcí. Zvěř
mohli lovit bez prokázání odbor−
nosti a znalosti chovu, dokonce se
ani nevyžadoval lovecký pes. V prů−
běhu světové války v roce 1916
končila šestiletá nájemní smlouva
a vrabci si štěbetali o tom, že na
ratíškovickou honitbu má zálusk
okresní hejtman. A „shodou okol−
ností“, přestože už překročil pade−
sátý rok, musel v den dražby maji−
tel honitby Petr Antoš narukovat
do hodonínských kasáren.
Málo je dochovaných zpráv o obec−
ní honitbě z počátků republiky. O ho−
nitbě rozhodoval starosta − tehdy
František Blaha a údajně ji vlast−
nil Cyril Příkaský. To se nelíbilo
většině zastupitelstva, která jeho
návrh neuznala a obecní honitbu
zadala od 1. 1. 1926 do 23. 12. 1928
řediteli Arnoštu Tannerovi s pod−
mínkou, že předá užitek svých luk
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o výměře 5 ha v katastru obce Roha−
tec ratíškovickým a uhradí všechny
škody způsobené zvěří. V roce 1928
požádal Tannert o prodloužení
smlouvy i na další období 1929−34.
Hlasování v obecním výboru bylo
hodně složité a převládla ta část,
která zastávala názor, aby si obec
honitbu ponechala a prováděla ji
honebním znalcem. Pro tuto alter−
nativu bylo o jeden hlas víc, než pro
to, aby bylo všechno při starém.
A stejný průběh mělo i hlasování
o honebním znalci, kdy Petr Koutný
získal o jeden hlas víc, než Franti−
šek Kadlčík.
6000 Kč vynesla honitba za dva
roky, proto tehdejší starosta Jan
Macek podal návrh, aby Petr Kout−
ný (mimo jiné ročník 1901) zastával
tento post i v letech 1931−34. O ho−
nitbu měli zájem i jeho političtí od−
půrci a další žadatelé, ale Kout−
nému toto právo zůstalo. Jako jeho
společníci bývají vzpomínáni Jakub
Dobeš, Josef Dobeš, Prokop Sle−
zar, Metoděj Šupálek a Josef Ingr
z Vracova. Další sváry o lesní ho−
nitbu nastaly i v následujícím obdo−
bí 1935−40, kdy, přestože byla za−
dána Petrovi Koutnému, dohlížecí
výbor z důvodů nesplnění slíbených
podmínek jeho jmenování zamítl.
Jmenovaný totiž neuhradil všechny
škody zvěří způsobené.
Tak se stalo, že byla pronajata
od roku 1935 Karlovi Kudrnovi, to−
várníkovi z Hodonína, který taktéž
požádal o prodloužení smlouvy. Pro−
tože Kudrna v pronajatém obvodu
zavedl intenzivní chov králíků,
kteří páchali značné škody na les−
ních kulturách i na polích, obecní
výbor další pronájem nepovolil.
Továrník se odvolal k okresnímu
úřadu, ale ratíškovičtí ze svého ne−
ustoupili.
Obecní strážník Alois Kundrata
si v roce 1935 vydražil polní honitbu
a spolu s ním lovili i Václav Hrbá−
ček, Josef Kreml, Cyril Příkaský
a Martin Příkaský. Vedoucí dolu
Vlasta ing. Skála tuto v roce 1937

převzal a byl jejím majitelem až
do roku 1945.
Handrkování nepřestalo ani v ob−
dobí protektorátu. 3250 Kč činil teh−
dy roční pronájem obecní honitby
pro starostu Petra Koutného. Lovit
v ratíškovickém revíru se ovšem
zachtělo strážnickému hraběti Mag−
nisovi, ale místní byli zvyklí o svých
záležitostech rozhodovat sami. Na−
konec Koutný byl honební znalec
a také dřívější nájemce s patřičnou
kvalifikací, a proto pro něj hlasovali
všemi hlasy. Nadřízený orgán měl
zcela jiný náhled: „Výnosem pově−
řence komisařského vedoucí sekce
VI. bylo nařízeno přiděliti obecní
honitbu vlastní velkostatku hraběte
Magnise ve Strážnici.“ Befel byl be−
fel, a tudíž němečtí páni drželi ho−
nitbu až do osvobození.
Lidová myslivecká společnost byla
v Ratíškovicích založena roku 1950
a mezi zakládající členy se uvádějí
Václav Hrbáček, Alois Kundrata, Jan
Michenka, Josef Mívald, Pavel To−
man a Antonín Trávníček.
O tři roky později nařízením vlá−
dy byl obecní les předán Státnímu
lesnímu hospodářství ve Strážnici
a členové LMS si pronajali honitbu
i na Vracovsku a Soboňsku a v tu
dobu patřili mezi největší mysli−
vecké společnosti tehdejšího Got−
twaldovského kraje. Mezi myslivci
se z té doby kromě již zmíněných
ještě vzpomínají Antonín Běloch,
Bohuslav Ivan či Hynek Urbánek
a určitě velkým přínosem byli
i hajní např. František Bačík nebo
Antonín Janík, to proto, že stálým
pobytem v lese měli přehled o škůd−
cích, a tak mohli lépe zajišťovat
ochranu lesní zvěře.
Složité to měli myslivci i v reál−
ném socializmu, kdy reformy stří−
daly reorganizace. Vyskytla se my−
xomatóza a zavedla se zemědělská
velkovýroba a chemizace, což způ−
sobilo, že zvěře je ve volné přírodě
minimum, ale to už by byla jiná ka−
pitola.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Školství

Vánoce v MŠ U Jezérka

V

ánoce jsou svátky plné klidu,
míru a radosti. Kdo se ale na Vá−
noce těší nejvíce, jsou především
děti, které každý den trpělivě odškr−
távají políčka z kalendáře a nemo−
hou se dočkat Štědrého dne. Jinak
to nebylo ani v naší školce. Celý pro−
sinec jsme s dětmi věnovaly vánoční
tematice. S dětmi jsme vytvořily
vánoční kalendář a zdobily třídy
krásnými vánočními motivy, které
děti s naší pomocí vytvářely. Mys−
lím si, že se nám ve školce opravdu
podařilo vánoční náladu vytvořit,
školka byla provoněná vánočním
cukrovím a perníčky, které jsme
s dětmi pekly. Vánoční koledy se
školkou nesly jako lákavá předzvěst
Vánoc.
Co by to ale bylo za Vánoce bez vá−
nočního stromečku? U nás ve školce
děti našly hned tři vánoční stromečky
− v každé třídě jeden. Každá třída
s pomocí paní učitelky nastrojila je−
den stromeček, pod kterým se po−
slední týden ve školce objevily dá−
rečky. Děti z nich byly nadšené a hned
se pustily do vymýšlení nejrůznějších
her, do kterých by nové hračky za−
pojily. Myslím si, že jsme si s dětmi
předvánoční čas ve školce velmi uži−
ly a vedly děti k tomu, že Vánoce ne−
jsou jen o dárcích pod stromečkem,
ale především o tom, že se sejdou
lidé, na kterých nám nejvíce záleží,
a strávíme s nimi pár krásných ne−
opakovatelných dní.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Když se děti po prázdninách vrá−
tily do školky, rok 2015 již převlékl
svůj kabát a všichni jsme tak vstou−
pili do roku 2016, který, jak doufá−
me, bude alespoň tak příjemný jako
ten minulý. Aby se děti v mateřské
školce rozvíjely a cítily se dobře, nám
mnoho z Vás pomáhá. Chtěli bychom
moc poděkovat všem, za dary, které
naší školce věnujete, za zájem a po−
chopení, které nám projevujete. Moc
si vážíme nových možností, které
s Vaší pomocí děti získávají a které

využívají ke svému vzdělávání. Děti
jsou v naší školce velmi spokojené
a tráví čas v podnětném, příjemném
a krásně vybaveném prostředí, za
které vděčíme i Vám. Nám nezbývá
než poděkovat a slíbit Vám, že se dál
budeme snažit dát Vašim dětem
co možná nejlepší základ do života
a do školy. Přejeme Vám šťastný
a úspěšný rok 2016 plný lásky, tr−
pělivosti, porozumění a splněných
Barbora Kotásková,
přání.
učitelka MŠ 1

Advent v MŠ Sluníčko

P

řestože Vánoce už jsou za námi,
krátce zavzpomínám, jak jsme
toto období prožívali v naší ma−
teřské škole. Přípravy začaly vlastně
ještě před adventem, protože jsme se
chtěli zúčastnit na první adventní ne−
děli vánočního jarmarku. Bylo třeba
zhotovit řadu vánočních ozdob a přá−
ní, abychom výtěžek z jejich pro−
deje mohli zaslat dětem do Afriky.
Dobrá věc se podařila a tentokrát
jsme zasílali 6300 Kč. Všem, kteří se
jakoukoliv měrou podíleli na tomto
pěkném finančním daru, děkuji.
Asi čtrnáct dnů se to v naší školce
hemžilo „čertíky“, protože chtěli

předvést svoje taneční umění na jar−
marku. Myslím, že se jim moc po−
vedlo. S prvním prosincovým dnem
začalo odpočítávání dnů do Štěd−
rého dne na zhotovených advent−
ních kalendářích. 4. prosince se u nás
nezapomněl stavit Mikuláš s miku−
lášskými kornouty. Po vyslechnutí
příběhu o narození Ježíška jsme
s dětmi navštívili výstavu betlémů.
Díky darovanému stromečku od Bá−
bíků to v naší školce zavonělo a děti
se u něj mohly scházet při nacvičo−
vání koled a převzít si pod ním hez−
ké hračky od „Ježíška“. U něj se pak
na jedno odpoledne sešli předškoláčci
Strana 19

se svými rodiči, aby přinesenými
zvonečky přivolali Vánoce. Bylo to
pěkné odpoledne plné her, zpívání,
kreslení, s pouštěním lodiček, roz−
krajováním jablíček. Děti se podí−
lely i na pečení perníčků, které se tu

podávaly. A než jsme se rozešli na vá−
noční prázdniny, ještě jsme stačili
„chodit po koledě“. I do naší školky
zavítali koledníci – žesťové trio.
Moc nás potěšila pochvala, že ještě
v žádné mateřské škole, kde dopo−

sud byli, tak pěkně děti nezpívaly.
Našim přáním je, aby si děti také
hodně zpívaly doma. Snad tomu tak
ve většině rodin alespoň o Vánocích
bylo.
Mgr. Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Příprava dětí na školu v MŠ Sluníčko

U

ž několikátým rokem zveme
do naší školky rodiče předško−
láků, aby se podívali, jak při−
pravujeme jejich děti na školu.
V tomto školním roce jsou naši před−
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školáčci rozděleni pro vysoký po−
čet do dvou tříd. 20. ledna v odpo−
ledních hodinách se ale všichni sešli
v jedné třídě, aby svým rodičům uká−
zali alespoň část toho, co už umí –

např. poznat hlásku na začátku slo−
va, rozdělit slovo na slabiky a určit
jejich počet, rozlišovat barvy, geo−
metrické tvary, držet správně tužku
a „psát“ podle předlohy.... Rodiče se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

tak mohli přesvědčit, že paní uči−
telky s panem učitelem se s dětmi
jenom nehrají, jak to vidí při ran−
ním scházení a odpoledním rozchá−
zení.
Tyto řízené činnosti jsou samo−
zřejmě prováděny hravou formou,
aby děti bavily. Při nich ale u dětí
cíleně vytváříme určité znalosti, do−
vednosti a návyky, které děti budou
potřebovat, aby bez obtíží zvládly
počátky školního vyučování.
Radostný a úspěšný nástup do
školy přeji všem dětem, které 1. září
nastoupí do základní školy!
Mgr. Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Noc ve škole

Pochrap poprvé…

S

pali jste někdy ve škole? Teď si asi povzdechnete, že
stačilo, když jste do ní museli chodit, ještě v ní spát...
Představte si, že nám to vůbec nevadilo, dokonce jsme
se na to několik měsíců těšili. Ve čtvrtek 17. prosince na−
stal ten den D. Nebyla to jen jedna třída, která v tento
den měla stejný nápad. Stejně smýšlející byla 4. B, 6. A,
6. B a 9. A.
Přípravy na přespání proto začaly už o pár dnů dříve,
kdy jsme se společně domlouvali na programu a samo−
zřejmě na pohoštění. Každá třída si objednala pizzy dle
libosti a každý si mohl přinést, co má rád. Ve třídách se
proto objevilo nespočet brambůrků a jiných pamlsků.
Snad nikdo se nemohl dočkat času 15:30, kdy byl sraz
u místního bazénu a žáci měli možnost se před přespá−
ním dosyta vyřádit, kdo plavat nechtěl, přišel do školy
v 18:00. Po příchodu plavců a ostatních nocležníků jsme
se všichni ubytovali v apartmánech zvaných třída.
Po ubytování měla každá třída svůj program. Žáci de−
vátých tříd jsou v přespání ve škole „starými mazáky“,
proto pomáhali s programem pro 4. třídu, za což jim patří
velké díky. Hra nazvaná Pevnost Boyard probíhala v celé
škole. Byl jen málokdo ze čtvrťáků, kdo odpověděl na zá−
ludnou otázku otce Fury v jeho sídle v ateliéru školy.
Nejvíc se ale všichni těšili na stezku odvahy. Čekání si
žáci šestých tříd zkracovali hraním stolních her. Největší
úspěch měl taneční souboj na xboxu. V zápalu tanečního
boje a řešení úkolů v pevnosti Boyard dorazilo objedna−
ných asi 50 pizz a pustili jsme se do nich. S plným břichem
jsme se dívali na film a čekali, co bude dál. Nervozita stou−
pala, ale nakonec se temnou školou plnou strašidel
a podivných zvuků vydali skoro všichni. A všichni přežili.
Bližší detaily tohoto večera nemůžeme prozradit, aby−
chom nezkazili napětí nižším ročníkům, které tento su−
per večer určitě po příchodu na druhý stupeň také čeká.
Velké díky patří i paní učitelce Lence Ilčíkové a panu
učiteli Lu káši Vrbovi, kteří nás všechny přišli podpořit,
abychom se ve škole nebáli.
Třídní učitelky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016
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Pochrap podruhé …

T

éměř na rok přesně v poslední
předvánoční školní den naše tří−
da (8. B) znovu spala ve škole.
Na tvorbě tohoto článku se podíleli
i ti, pro něž byla celá akce napláno−
vána, tedy žáci. Ti stvořili kostru,
jak přibližně bude článek vypadat
a na mně už bylo jenom text vhodně
upravit, přidat vlastní názory a do−
táhnout vše do výsledné podoby.
Po dlouhém přemlouvání ze stra−
ny studentů nakonec nešlo i přes
mé mírné výhrady celou akci ne−
uskutečnit. Sraz byl v 18:00 v cuk−
rárně U Kordulky. Protože nám měla
být v osm hodin dovezena pizza,
většina opustila od zákuskové touhy
a spokojila se pouze s pitím. Po ho−
dině jsme vyrazili do školy, kde
si všichni zkrátili čas na večeři vy−
balováním věcí na spaní a téměř
každý mě pořád zahrnoval otázkou:
„Kdy bude stezka odvahy?“ Protože
bylo unavující dokola opakovat, že
až kolem jedenácté večer, byl jsem
asi nejvíc ze všech potěšen příjez−
dem dlouho očekávaného (a z hle−
diska otázek vysvobozujícího) jídla.
Všichni byli s pizzou spokojeni a ne−
smím prý zapomenout zmínit, že i tu
krabici z papíru někteří poctivě vy−
lízali.
Jelikož stezka odvahy potřebo−
vala nějaký čas na přípravu, museli
se všichni nějak zabavit. Někteří
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hráli stolní tenis na chodbě, druzí si
jen tak povídali a ti zbylí neustále
nakukovali i přes můj zákaz, jak se
to celé začíná chystat, a i když vi−
děli pouze zapalování svíček, asi i tak
měli pocit jistého vítězství. Ta pravá
příprava totiž začala až po zapnutí
filmu.
Po několika hodinách a se zpož−
děním ona dlouze očekávaná chvíle
přišla. Vypomoci mi přišlo pět ko−
legyň ze základní školy, které se
ve svých nových rolích našly. A dále
pět spoluhráčů z ratíškovického fot−
balového klubu. Absolvovat stezku
dorazilo i šest deváťáků. Ti se po−
stupně vydali na trasu jako první
a během jejich průchodu jsme zjis−
tili, že na osmáky musíme trochu
přeskupit pozice, pozhasínat svíčky
a ve strašení si můžeme dovolit
lehce přitvrdit. Stezka se rozléhala
po celé staré části školy a nejčastěji
probíraným místem se stala tělo−
cvična. Ihned při vstupu do tělo−
cvičny od Bambina čekala jakási
pevnost ze žíněnek, kterou někteří
svědomitě zbořili, ale moc si nepo−
mohli, jakmile překážky zdolávali,
neunikli předem nachystanému
Pavlu Mačudovi v hokejové masce
Více na webových
stránkách školy

a s baseballovou pálkou, kterému
zdatně sekundoval Tomáš Vace−
novský v kostýmu z hororu Vřískot.
Po podepsání uprostřed tělocvičny
žáci, i přes lehkou vůni benzinu, ne−
jistě postupovali kolem nářaďovny
na balkon. V pravou chvíli se zpoza
mříží vynořil Kuba Kolařík, jenž
s sebou přinesl zvuk drnčící moto−
rové pily. Pokud nezabrala pila, vše
vypointoval „zakuklený pankáč“ To−
máš Kundrata, který vyskočil zpoza
rohu a svým řevem přebil nejenom
jekot samotných žáků, ale i zvučnou
motorovku. Po balkónovém úprku
zpět do školy už jen stačilo mně
v hokejové masce a Viktorovi Šim−
kovi v kukle před kabinetem těles−
né výchovy vhodně vyskočit ze stínů
a znejistit probíhající dvojici žáků.
Pokud vše vyšlo, jak mělo, úspěch
byl vždy zaručen. I když byla moto−
rová pila bez řetězu, v plastovém
krytu a v režimu, že pouze vydávala
onen velmi znepokojivý zvuk, všiml
jsem si, že sprinterské výkony ně−
kterých jedinců jsou obdivuhodné.
V tělesné výchově na ně pořád mar−
ně čekám a pochybuji, že jsou žáci
schopni podávat je opakovaně.
V prostorách školních chodeb také
čekalo pár nástrah většinou ve for−
mě učitelského sboru. Kristýna Ko−
tásková, Lenka Ilčíková, Michaela
Příkazská, Vendula Masaryková
s pomocí Kláry Foltýnové se posta−
raly také o pár solidních hereckých
výkonů doprovázených značnou
zvukovou odezvou. Technika nás
na rozdíl od tělocvičny nezklamala,
a proto se zde linula z reproduktorů
hudba z hororu Halloween, která
na klidu rozhodně nepřidala. I přes
drobné problémy nakonec stezka do−
padla úspěšně a jediná věc, která
přišla k úhoně, bylo malé indiánské
teepee, do kterého nejmenovaný
žák od leknutí zahučel a celé jej zbo−
řil.
Po stezce celou třídu čekala dlouhá
noc, při které se toho moc nenaspalo,
ráno se rozdaly dárky a těsně před
polednem se všichni rozprchli domů
užívat si vánočních prázdnin.
Každý z 8. B moc děkuje všem,
kteří pomohli akci připravit.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba a žáci z 8. B

www.zsratiskovice.cz
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Den řemesel
Střední odborné učiliště Kyjov − Havlíčkova

V

pátek 15. ledna se někteří žáci
vyšších ročníků naší základní
školy zúčastnili spolu se žáky
z Milotic a Dubňan Dne řemesel
na Středním odborném učilišti v Ky−
jově. Od naší školy jsme vyjížděli
v 7:55 hod. a v 8:20 hod. jsme dora−
zili na místo, kde začala naše pro−
hlídka školy s ukázkami práce žáků
jednotlivých oborů.

Potom jsme měli možnost zapojit se
do besedy se zástupci Okresní hos−
podářské komory, Úřadu práce ČR
a SOU Kyjov. Beseda byla zaměře−
na na uplatnění jednotlivých oborů
na trhu práce. Zbyl čas i na malou
svačinu, kterou nám střední škola
připravila. Velmi zajímavá byla i pro−
hlídka dílen stavebních oborů a pra−
covišť oborů služeb.

Součástí Dne otevřených dveří
byla i exkurze do AVX Bzenec, tato
firma vyrábí náhradní autodíly,
autobaterie, autožárovky, stěrače
do aut, díly autoklimatizací apod.
Po ukončení exkurze v AVX Bze−
nec jsme opět odjeli do jednotlivých
základních škol, kde na nás čekal
oběd.
Den řemesel byl zajímavý, dozvě−
děli jsme se tam spoustu nových in−
formací, jež nám pomohou při vý−
běru střední školy.
Marie Hnilicová
a Michaela Kožíková, žákyně 9. A

Profesní orientace žáků
1. Čím bych chtěl být a proč bych chtěl dělat toto povolání?
2. Jaké je k tomu potřebné vzdělání?

O

d té doby, co jsem uměla mlu−
vit, byla moje jasná volba povo−
lání policajtka na motorce. Ani
nevím, jak jsem k tomu vlastně při−
šla. Po pár letech přibylo další povo−
lání. Ve všední dny jsem chtěla být
stále policajtkou na motorce a o víken−
dech kadeřnice. Přes policii k dok−
torce, popelářům, kadeřnictví, učitel−
ství, princeznovství a další dětské
výmysly jsem skončila u studia práv,
které se mimochodem drží na 1. příč−
ce. Jak jednou řekl pan učitel, jsem
ukecaná a umím si prosadit svou. To
je v právu dost důležité, no ne?
A dostáváme se ke střední škole,
přece jen se k tomu povolání musím
nějak přiblížit. Moje volba je gym−
názium. Připravím se tam na vyso−
kou. A to je další část. Vysoká škola,
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v mém případě právnická fakulta
a nejlépe v Brně.
Teď se stačí učit a doufat, že to
vše zvládnu. Je možné, že se toto
změní a nakonec budu chtít jinam.
Ale to se dozvíme až za pár let.
Gabriela Zemánková, žákyně 8. B

U

ž od mala jsem chtěla být učitel−
ka. Netuším proč, ale jakmile
jsem nastoupila na druhý stupeň,
mé nadšení z tohoto povolání opadlo.
A tak se ve mně objevila touha být
psycholožka. Sama nevím, odkud se to
objevilo. Možná tak, že jsem chtěla po−
máhat lidem. Tak buď doktorka, řek−
ne většina lidí. Jenže, má to jeden há−
ček, já a krev nejsme moc kamarádi,
tudíž kdybych měla píchnout tu stří−
kačku do něčí žíly, nejspíš bych zko−

labovala na místě. Dostala se tedy ke
mně psycholožka. Vím, že by to při−
neslo mnoho starostí a možná bych se
z nich i zbláznila, ale i toto riziko bych
hodlala podstoupit. Ale potom mi ba−
bička poradila. Řekla mi o dětské
psycholožce. Nechápu, proč mě to ne−
napadlo. Myslím, že by to bylo o něco
lehčí a děti by určitě nelhaly. A taky
by mě to bavilo víc mluvit o dětských
problémech než o těch dospěláckých.
I když se jich dospělí můžou týkat.
S tímto povoláním bych určitě mu−
sela jít na vysokou, což mi nevadí, je−
likož bych studovat chtěla. Ale je to
spíše jen úvaha. Jsem zvědavá, co mě
ještě napadne. Hlavně v životě chci
dělat něco, co mě baví a dobrý plat
by byl super bonus.
Sára Michenková, žákyně 8. B
Strana 23

v číslech

2x foto M. Škorpíková

Knihovna

Knihovna 2015

z Stav knihovního fondu k 31. 12.
2015 – 12 232 titulů
z Přírůstek knih za rok – 510
z Počet registrovaných čtenářů
(ti, kteří v daném roce zaplatili
registrační poplatek) – 473
z Počet výpůjček za rok na jednoho
registrovaného čtenáře – 21 titulů
z Nejpilnější čtenář si za rok
vypůjčil 167 titulů
z Počet návštěvníků celkem – 7 167
z Počet kulturních akcí – 7
z Počet vzdělávacích akcí – 59
z Výpůjčky celkem – 9 999 knih
a časopisů
z Počet návštěv webových stránek
knihovny (ratiskovice.knihovna.cz)
– 28 625
z Počet rezervací přes on−line
katalog – 38
z Počet meziknihovních výpůjček
– 21
z Nejžádanější tituly pro dospělé:
Druhý život Marýny G. autorky
z Vacenovic Vladimíry Klimecké,
Aristokratka ve varu a Poslední
aristokratka od milotického auto−
ra Evžena Bočka, Srdce v temno−
tách od Táni Keleové – Vasilkové
a Tajemství císařovy milenky od
naší rodačky Nadi Horákové
z Nejžádanější tituly pro děti:
Deník malého poseroutky americ−
kého autora Kinney Jeffa, Horse−
land – Vítejte na ranči od americ−
ké spisovatelky Annie Auerbach,
Beast quest od anglického autora
Blade Adama
z Nejžádanější časopisy: Domov,
Epocha, Tina
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Obecní knihovna vyhlašuje třetí ročník literární soutěže
tentokrát na téma

„Můj kamarád z říše zvířat“
Své příspěvky pošlete, prosím, na emailovou adresu knihovny
knihovna@ratiskovice.com nebo je přineste osobně do knihovny do 4. března 2016.
Vyhodnocení nejlepších prací proběhne opět na Literárním podvečeru v knihovně
v měsíci březnu za účasti předsedkyně hodnotící komise, spisovatelky Nadi Horákové.
Na všechny práce se moc těšíme.
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Trénování paměti
v ratiškovské knihovně – podzim 2015

S

etkávání příznivců trénování pa−
měti začalo v roce 2012 v naší
úžasné ratiškovské knihovně,
na tato setkávání jsme navázali
v roce 2013 v prostorách farního
centra. O rok později to bylo opět
v naší knihovně, a to hned 2x – na
jaro a na podzim. Kurz měl deset
hodinových lekcí. Tento rok tomu ne−
bylo jinak. Na podzim se opět sešla
skupinka věrných návštěvníků i no−
vých tváří, setkávali jsme se vždy
v pondělí od 17 do 18 hodin. Jednot−
livé úkoly byly zaměřené především
na posilování pozornosti, krátko−
dobé a dlouhodobé paměti a tvoři−
vosti. Účastníci měli například za úkol
napsat příběh, jak podle nich vznikl
název naší obce Ratíškovice, doplnit
text do Čtyřlístkového komixu nebo

třeba vymyslet básničku s předem
zadanými slovy. Tento podzimní
kurz byl ozvláštněn přivítáním paní
Hedviky Kotáskové z cest po dale−
kém Mexiku v sombrerech, ponču
a s písničkou. Všichni účastníci při−
stupovali k trénování velmi svědo−
mitě a zodpovědně a často jsme si
promasírovali i naše bránice. Celý
kurz byl protkán velmi přátelskou
veselou atmosférou. Desátá lekce
s předáváním diplomů se zpravidla
koná v restauraci U Tomáše, kde si
dáváme na přípitek míchaný nápoj
s příznačným názvem mozek. Tento
rok doplnily prohýbající se stoly
i mrkvové sušenky ve tvaru mozku.
Obrovský dík všem, kteří se nebáli
a plným nasazením do toho šli! Budu
se těšit zase příště!

Skauti

„Doma jsem tam, kde si to pamatuji,“ řekl kdysi
kdosi. Zkuste si potrénovat paměť prostřednictvím
následujících cvičení:
1. Utvořte co nejvíce slov z písmen názvu obce RATÍŠ−
KOVICE
2. Seřaďte jména ulic podle abecedy: U Zastávky, Zel−
ničky, Baráky, Školní, Dědina, Rohatecká, Krátká,
Vítězná, Múdrá, Cihlářská, Vrbky, Řádky, Séčka,
Úzká
3. Jaké tři pražské památky najdeme jak v Praze, tak
u nás v Ratíškovicích?

A proč paměť vůbec trénovat? Pro−
tože kterýkoliv orgán, který netrénu−
jeme, tak nám zakrní a s naším moz−
kem to není jinak. Hlavně v dnešní
době moderních technologií přestává
velká skupina lidí svůj mozek použí−
vat a začíná se objevovat tzv. digitál−
ní demence (viz kniha od Manfreda
Spitzera Digitální demence). V kur−
zech se učíme prostřednictvím růz−
ných technik, ale i hrátek mozek udr−
žovat ve formě, osvojit si způsoby,
jakými si zapamatovat, uchovat a vy−
bavit si potřebné informace. Velmi
důležitý je také faktor setkávání
a humoru. Spousta lidí si myslí, že
paměť by měli trénovat jen ti lidé,
kteří už mají nějaké potíže s pamě−
tí, opak je však pravdou a doporu−
čuje se paměť trénovat už od 25. roku
života. Kdo je připraven, není ohro−
žen.
Díky pokrokům lékařské vědy se
neustále prodlužuje délka života,
mnohdy však na úkor jeho kvality.
Vědomým tréninkem paměti může
být člověk mentálně svěží až do vy−
sokého věku.

4. Spojte roky s následujícími událostmi:
1131 postavení domu s pečovatelskou službou
2012 postavení sloupu sv. Urbana na Slavíně
1993 první písemná zmínka o naší obci
2002 postavení současné radnice
2002 otevření dolu Tomáš
1933 udělení titulu Knihovna roku
5. Uveďte názvy všech vodních ploch v Ratíškovicích.
Pokud chcete zpětnou vazbu na Vaše odpovědi, mů−
žete napsat na zdendag@centrum.cz
Mgr. Zdeněk Gloz

Místo kuželek

ping−pong

V

zhledem k tomu, že kuželna je
rozebraná a náš kuželkářský tým
si potřebuje udržovat formu, aby
příští rok (doufáme, že na novém) ne−
udělal ostudu, našli jsme si náhradní
pohybovou aktivitu. Junácká klubov−
na v nedělu odpoledne doposud vět−
šinou zela prázdnotou. Né tak letos
– začali jsme ve výše uvedeném čase
pořádat miniturnaje ve stolním te−
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nise, hrajeme dvoj−
hru, čtyřhru nebo
když je nás moc tak
aj tzv. obíhačku.
Rekord v účasti je
zatím 14 ks. Akce
se koná pravidelně každou neděli
od 16 hodin a je určena pro všechny
členy KPS a příznivce Junáka Ratíš−
kovice. Za vypůjčený ping−pongový

stůl tímto děkujeme Karlu Mrákovi,
kterého zveme Caramba.
(KPS – klub přátel skautingu)
Palis, náčelník střediska
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Silvestr 2015 – oheň na Nákle

„

K

do nechce lapjet doma jak pjera,
ať si dojde přiťuknút na nejvěčí
horu Ratíškovic.“ Tak bylo psá−
no na pozvánce na infokanále a na we−
bovkách Junáka Ratíškovice. No –
nakonec svou lenost překonalo okolo
70 lidí a netradiční konec roku u hře−
jivé vatry na Nákle si náležitě užili
(někteří dokonce až do třetí hodiny
ranní).

Další výzva byla ohledně otopu –
instruovala účastníky o podpoře
akce formou přineseného polénka
na silvestrovský oheň. Toto si vzali
k srdci jen a pouze třemi slovy tři
zúčastnění.
Naštěstí dvoučlenný organizační
team s tímto tak trochu počítal a zá−
soba dřeva byla dostatečná a vydr−
žela až do čtvrt na tři.

9. Skautský ples
ve stylu country
...proběhl v sobotu 30. 1. 2016 a byl
PERFEKTNÍ! Zásluhu na tom má
velké množství lidí, pokusím se je zde
vyjmenovat.
Začal bych asi kapelou, kterou
jsme angažovali poprvé a dobře jsme
udělali. Hráli výborně a přesně to, co
jsme potřebovali, pauze byly krátké,
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písničky známé a nikoliv jen z žánru
country a hlavně − měli trubku a saxo−
fon. První velký DÍK tedy patří pěti−
člennému pánskému seskupení s ná−
zvem: KAPELA STARÝCH ČASŮ z Pru−
šánek, děkujeme, hráli jste skvěle.
Další velký dík patří skautským
oddílům Tuláci a Squaw, kteří měli

Tímto také děkujeme jedinému
sponzoru akce − sběrnému dvoru Ra−
tíškovice.
Komu se myšlenka silvestra na
Nákle líbí a oželí „kvalitní super
show“ v TV a nemá nic lepšího
na práci, tak za necelý rok na Nákle
na shledanou a nezapomeňte: po−
lénko s sebou!
Palis a Šakal

na starost předtančení č. 1. Známý
hit Zuzulienka od „slovenského Si−
natry“ Františka Krištofa Veselého,
v jejich podání byl vynikající. Za−
jisté to bylo díky desítkám hodin tré−
nování, ale bez „umělecké vedoucí“
Sáry Šťastné, by to asi neklaplo.
Předtančení č. 2 pro změnu do−
slova „zbuntovala“ Kamka Vařáková
a zapojila do něho téměř celé vedení
skautského střediska Ratíškovice
a nejen to – díky proslulosti našeho
plesu zde byla i TV Nova s moderá−
tory Borhyovou a Korantengem a jako
krátkodobí hosté i hvězdy typu Ka−
rel Gott, Lucie Bílá, bavič Pavlásek,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Eva a Vašek, Dan Nekonečný atd.
Nechyběly ani další doslova nesmr−
telné superstar: Elvis Presley, Mi−
chael Jackson, celá ABBA atd. No
exkluzivní zábava!
Nelze nevzpomenout všechny
ostatní organizátory, kteří na plese
třeba ani „nejdou vidět“. Je tady
řeč o desítkách hodin příprav − pe−
čení tradičních perníčků, jejich zdo−
bení, balení, chystání obálek do tom−
boly, nákupu a shromažďování věcí
do tomboly, obcházení sponzorů,
prodávání lístků, zdobení a úklid
sálu... No, práce jak na kostele, zde
bych za všechny jmenoval ales−
poň Zuzku Hnilicovou − naši hospo−
dářku, která to asi vždy „schytá“
nejvíc, ale rozhodně to stálo za to,
protože naprostá většina spoko−
jených a dobře se bavících hostů
našeho plesu je pro nás všechny ta
největší odměna :−)
Fotokoutek se nám od loňska
„zvrhl“ do prakticky regulérního
ateliéru. Nechybělo nové ručně ma−
lované pozadí (Evka a Jo), stativy se
zábleskovým zařízením, spousta
doplňků pro fotografování atd. Kam
tato profesionalizace vede, se mů−
žete podívat na naše webovky nebo
facebook – uvidíte zde obrovskou
kolekci perfektních fotek, kterou má
na svědomí náš fotograf z Vracova
zvaný Essmo.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Také se sluší a patří pěkně podě−
kovat všem sponzorům za dary do tom−
boly, všem návštěvníkům plesu, že
nás podpořili svou návštěvou a té−
měř okamžitě vyprodanou tombolou,
což tímto rád činím. Všem výše jme−
novaným PĚKNĚ DĚKUJEME.
Půlnoční překvapení si letos na−
chystala roverská družina z Vracova
HOSHOO a bylo to skutečně půso−
bivé – kdo by čekal tři muže stej−
ných tváří (v plynových maskách),
gumových pláštích a žlutých gumá−
koch? Nikdo! A jako by to nestačilo,

kromě výše jmenovaného, neměli už
na sobě tito pánové nic, nepočítáme−
li pánvičku, která jim šikovně za−
krývala ohanbí a žufánek, který při
mírném podřepu do pánvičky klepl.
Celý sál byl smíchem bez sebe, když
tato trojice za zvuku známého son−
gu Mekyho Žbirky „Pozri čo pre těba
mám“ houpavým krokem nakráčela
na parket...
Nakonec jsem si nechal jeden za−
jímavý doslova úkaz, který zajisté
do teď vrtá v hlavě skoro všech ná−
vštěvníkům našeho plesu. No samo−
zřejmě − je to „neznámý tančící
pán“. Jeho vytrvalý, osobitý a hlav−
ně sólový taneční projev ohromoval
všechny návštěvníky natolik, že jsme
(rozuměj pořadatelé) dokonce upad−
li v podezření, že jsme ho objednali
v rámci předtančení. Tak na vysvět−
lenou – byl to regulérní návštěvník
plesu, lístek si zakoupil na místě se
slovy, že si jde zatančit, což až do půl−
noci bez přestávky dělal, pak se vy−
tratil. Pokud vím, tak se s nikým,
bohužel, nebavil, tak nevíme, kdo
to byl ani odkud. Pokud se něco do−
víme, nebojte, nenecháme si to pro
sebe.
P. S. V anketě o nejlepší kostým
vyhrál Mirek Buřinský zvaný Fučík
− (červené podlikačky) na fotce s mís−
tostarostou Radimem Šťastným.
Palis
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(Klub přátel skautingu)

K

do ještě nemá letos zapla−
cený členský poplatek a chce
nadále zůstat řádným čle−
nem KPS, nebo se nově přihlásit,
učiňte tak co nejdříve. Nejpozději
do junácké akademie 13. 3. 2016.
z Cena registrace je letos 300 Kč
na osobu (přihlásí−li se pár,
platí celkem 500 Kč)
z Má−li člen řádně zaregistro−
vané jedno dítě v Junáku − platí
250 Kč
z Má−li člen řádně zaregistro−
vané dvě děti v Junáku − platí
200 Kč
z Má−li člen řádně zaregistro−
vané tři a více dětí v Junáku
má členství v KPS zdarma.
Poplatky vybírá a průkazky
vydává: Palis tel.: 606 14 28 48.

Sběrna papíru informuje
Soutěž ve sběru papíru stále pokračuje!

V

ykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír a to pouze
v době výkupu.
Plánované doby výkupu papíru:
v sobotu od 14 do 16 hodin –
13. února, 12. března, v sobotu
od 15 do 17 hodin − 9. dubna,
7. května.
Mimořádné výkupy jsou určeny
pro větší objemy sběrového papíru
a probíhají většinou v den výkupu
dopoledne kolem 10. hodiny nebo
i jindy, ale vždy po domluvě. Palis
tel.: 606 14 28 48

Sport

Registrace
členů KPS

Aktuální pořadí soutěžících
ve sběru papíru:

Palis

M

ladší a starší fotbalová přípravka MiRaVa pořádala v sobotu
23. 1. 2016 turnaj v Moravském Písku v rámci okresní halové
ligy. Mladší přípravka se umístila na konečném třetím místě
a starší přípravka jen vinou horšího skóre skončila čtvrtá.

MiRaVa

Co nás čeká
aneb kalendárium
21. 2. 2016
PIŠKVORKY − áda na klubovně
13. 3. 2016
JUNÁCKÁ AKADEMIE na kině

Medailové žně Ratíškovic
na přeboru JM kraje
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Doslova medailový−
mi žněmi se staly le−
tošní přebory Jiho−
moravského kraje
pro kuželkáře z Ratíškovic. Největší
zásluhu na tom mají žáci a žákyně Ba−
níku. Z dvanácti možných medailí v žá−
kovské kategorii, o které se hrálo tuto
sobotu v Husovicích, jich do Ratíško−
vic putuje hned sedm. V kategorii mlad−
ších žáků vybojoval zlato Vojtěch To−
man, pravnuk výborného kuželkáře
Michala Tomana. Ve starších žácích
si zlato odvezl Tomáš Koplík, který
o jednu jedinou kuželku porazil stří−
brného Dominika Schüllera. Bronz
vybojoval Jiří Šupálek ml. Kategorii
starších žákyň ovládly všechny čtyři
reprezentující hráčky Baníku, když

obsadily první až čtvrté místo. Zlato
vybojovala Eliška Fialová výkonem
412 poražených kuželek na 100 hs.
Stříbro patří Kristýně Košuličové
a bronz Denise Chromkové, za kterou
jen o pět kuželek skončila čtvrtá Anna
Opluštilová. Umístěním ve svých ka−
tegoriích si Eliška, Tomáš a Dominik
zajistili postup na mistrovství ČR.
V kategorii dorostenek reprezento−
vala Baník v Blansku Martina Šupál−
ková, která výkonem 523 poražených
kuželek na 120 hs obsadila 7. místo.
Svůj letošní „debut“ v seniorské ka−
tegorii výborně zvládla na mistřínské
kuželně Jana Mačudová. Výkonem
554 poražených kuželek na 120 hs zís−
kala bronzovou medaili pro Ratíško−
vice a právo účasti na mistrovství ČR.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

Pořadí oddílů dle medailí

Mladší žáci: 1. místo: Vojtěch Toman
Starší žáci: 1. místo: Tomáš Koplík,
2. místo: Dominik Schüller, 3. mís−
to: Jiří Šupálek
Starších žákyně: 1. místo: Eliška Fia−
lová, 2. místo: Kristýna Košuličová,
3. místo: Denisa Chromková

který odstoupil kvůli
zranění a Viktor Výleta.
Ten výkonem 556 po−
ražených kuželek na
120 hs obsadil celkově
osmnácté a současně po−
slední postupové místo
na semifinále mistrov−
ství ČR.
S přihlédnutím ke
skutečnosti, že kuželká−
ři Baníku nemají tuto
sezónu vlastní domácí zá−
zemí z důvodu probíha−
jící výstavby nové kužel−
ny, dají se letošní přebo−
ry JM kraje hodnotit jako
mimořádně úspěšné pro
SK Baník Ratíškovice.

Mistrovství Jihomoravského kraje
Souhrn za ročníky 2003−2016
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
23.

oddíl
KK Blansko
KK Mor. Slavia Brno
KK Slovan Rosice
Baník Ratíškovice
KK Rostex Vyškov
Sokol Husovice
KS Devítka Brno
SK Brno Žabovřesky
Veverky Brno

Pořadí dle bodů

Stálice ratíškovických kuželek, Marie
Kobylková, obsadila desátou pozici.
Senioři Baníku hráli svoji katego−
rii ve Vracově. I přesto, že do bojů
o medailové pozice nezasáhli, dokáza−
li získat sedmý Luděk Vacenovský
a jedenáctý Josef Něnička hned dvě
postupová místa na mistrovství ČR.
Dvacáté čtvrté místo, tedy první ne−
postupové, obsadil František Mráka.
V kategorii mužů zastupovali Ra−
tíškovice v Ivančicích Tomáš Mráka,

poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
27.

oddíl
body
KK Blansko
543
KK Mor. Slavia Brno 371
KK Rostex Vyškov
296
SK Baník Ratíškovice 269
KK Slovan Rosice
264
Sokol Husovice
200
Jiskra Kyjov
2

Ing. Viktor Výleta

Mikulášská střelecká soutěž
a operace Kuwait
6. 12. 2015 proběhla Mikulášská
střelecká soutěž pro žáky ZŠ. Sou−
těžilo se ve dvou disciplínách a to
v přesné terčové střelbě ze vzdu−
chovky Slavia 631 na 10 m vleže
(střelci ve věku do 10 let s oporou,
nad 10 let bez opory). Druhá disci−
plína byla střelba z airsoftových
zbraní po zátěži. Zátěž spočívala
v překonání překážkové dráhy v co
nejkratším čase. Překážky tvořily pro−
vazový žebřík, přeručkování na laně,
proběhnutí pneumatik, běh po lávce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2016

a končilo se střelbou za chů−
ze. První kolo překážkové
dráhy proběhlo za normál−
ních podmínek a druhé už bylo ztí−
ženo výbuchy petard a nasazenou ply−
novou maskou v ochranné poloze.
Bylo vidět obrovské nasazení a sna−
ha zvítězit. Obzvlášť u přesné ter−
čové střelby byl rozdíl mezi jednot−
livými závodníky umístěných na 1. až
6. místě pouze 1 bod. Nejlepší střel−
ci nastříleli 45 z 50 bodů. Bylo vidět,
kdo má natrénováno.
Nakonec nesmím zapomenout po−
děkovat všem, kdo nám pomohli
s organizací závodu, ať už jako roz−

zlato stříbro
33
24
16
18
14
10
13
14
12
14
7
11

bronz
22
14
18
10
15
14
1
1
1

hodčí na jednotlivých překážkách
nebo v podobě sponzorských darů
pro vítěze např. Lékárna Dům zdra−
ví Hodonín, firma E.ON, TENTE,
SWIETELSKY, Geprostav projekce
s.r.o, společnost ZFP a další.
Další akcí, které se zúčastnilo ně−
kolik členů střeleckého kroužku, byla
airsoftová akce „Operace Kuwait“ po−
řádaná airsoftovým klubem z Bučo−
vic. Námětem byla válka v Perském
zálivu. Naši členové představovali
spolu s kolegy z Bučovic iráckou ar−
mádu a jejich úkolem bylo obsadit
a bránit vrtné věže proti spojencům
hraných airsoftovým klubem z Vyš−
kova. I když jsme válku prohráli,
byla tato akce velkým zpestřením
pro náš kroužek.
Vlastimil Haluza
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Zamyšlení

Sme lidé nebo hovada??

T

yto čtyři slova sa ně v hlavě hó−
níjú už nejakú dobu. Proč?? Pro−
tože nekeří lidé sa tak v dnešní
době prostě chovajú. V době, kdy je
pomáli v každéj dědině sběrný dvůr,
nebo aspoň kontejnéry na třídění od−
padu, sa najdú jedinci, kerým sa opla−
tí místo na sběrňák, zajet s odpadem
radši do lesa. A nemosí to byt nijak
daleko. Šak, co by zajížďali hlúbš, eště
by si neco na autě nebo na tem, na
čem to tam dovézli, rozbili. Stačí pěk−
ně kúsek od silnice, ať ide vidět, jak
sa jim podařilo svůj bordel pěkně
ukludit, aniž by si moseli hlídat otví−
rací dobu sběrných zařízení.
Nevím, esi brzo ráno nebo večer
při měsíčku, sa vydávajú na takovú−
to dobrodružnú výpravu, ale hlavně,
že doma je pořádek a jinde už jich
to netrápí, šak on to nekdo časem
ukludí.

Cesta mezi Vackama a Vracovem
je zčásti lemovaná pěkným borovým
lesem. U vjezdů na lesní cesty sú od−
stavné plácky pro auta hubařú nebo
odpočinkuchtivých motoristů, či cyk−
listů. Bylo to snáď v říjnu, když sem
tama při cestě do práce projížďal
a na jedném z tychto plácků sem cosi
na poslední chvílu zahlédl. Nebyl čas
lámat si hlavu, co to bylo či nebylo.
To sem zjistil teprú, až jak sem jel
zpátky z práce. Rozhodně to ale ne−
bylo příjemné vidění. Místo pohádky
o hříbkách ve voňavem mechu to byl
spíš horor o padesáti až šedesáti PET
flaškách, volně sa povalujícich na již
zmíněném mechu voňavém. Kdoví,
kerému dobrákovi sa tam zatúlali
a proč sa jich tak nešetrno zbavil,
dyž už jejich obsah vylóňal nebo inač
vyprázdnil. Čuchat k nim sem sa
radši neodvážil. Na první pohled to

ale vypadalo, že nedávno v nich kdosi
měl burčák nebo neco temu podob−
né. Určitě by jim to ale víc slušalo
ve výšej zmíněných kontejnéroch,
kde by nebyly tak na očách a kde by
jim bylo asi aj lepší. Stačí, že ve škar−
pách kolem silnic sa povaluje kde co.
Naštěstí sa eště najdú aj dobré duše,
kerým néni takový binec ukradený
a za pár dní už nebylo po flaškách
na mechu ani památky.
Štrnást dní nato sem jel do Hodo−
nína a jaké bylo moje zděšení, dyž
sem uviděl pár set metrů za Záto−
činú válat sa sedum ojetých pneuma−
tik. Ani nebudu popisovat, jak to ve
mně vřelo a jaké nepublikovatelné
slova létaly kolem dokola. Nechápu
to chování jedinců, keří sa takto zba−
vujú věcí, keré už jim doslúžili. Mys−
lím, že by to bylo to najmenší, dyž
už ta dotyčná osoba měla ty pneu
v autě, jich zavést na sběrňák. A aj
dyž by tam nikdo nebyl a bylo za−
vřené, stačilo by pneumatiky vylo−
žit a nechat u brány. Lidé z rychléj
roty už by sa o ně postarali buď eště
ten deň, nebo na deň druhý a dali
na místo pro ně určené. Určitě by
tam ale nestrašily tak dlúho, jak
u silnice do Hodonína.
Snáď v každej dědině či městě sa
lidé snažijú si okolí udržovat a skráš−
lovat. Né ináč je temu aj u nás. Za po−
sledních pár roků sa tu udělalo kus
práce a je enom na nás, jak sa k temu
postavíme, jak sa budeme chovat a ja−
ký odkaz zanecháme tým, co dojdú po
nás. Stačí k temu tak málo. Udržovat
si pořádek, né enom doma, ale aj v na−
Radek Golby Koplík
šem okolí.

Pneumatiky
kolem nás

H

ned na začátku nového roku ne−
známý fiškus porozvážel na
všechny vjezdové komunikace do
obce 28 pneumatik z osobních auto−
mobilů. Lze pochopit, že si někdo tím−
to způsobem snižuje své náklady na
likvidaci tohoto druhu tříděného od−
padu, nicméně nelze s tím souhlasit,
neb tímto krokem zaneřáďuje naše
okolí a přenáší finanční břemeno na
nakládání s odpady na obecní poklad−
nu, potažmo na kapsy nás všech. RŠ
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Doprava

Autobusový jízdní řád
Platí od 13. prosince 2015 do 10. prosince 2016

Hodonín

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

Ratíškovice

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

Kyjov/Bzenec

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

Pozn.

Kyjov/Bzenec

P, C

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

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

Vysvětlivky:
A nejede od 23. 12. 2015, od 28. 12. 2015 − 31. 12. 2015,
od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
B nejede 24. 12. 2015 a 31. 12. 2015
C
nejede 31. 12. ZVON
2015 1/2016
RATÍŠKOVICKÝ

D
E
N
P
S

Ratíškovice

Hodonín

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

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

Pozn.

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

jede také 31. 12. 2015, nejede 24. 12. 2015
jede také 31. 12. 2015
jede v neděli a státem uznané svátky
jezdí v pracovních dnech
jede v sobotu
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Závěrem

Ocenění

P

ři příležitosti oslav Dne vzni−
ku samostatného česloslo−
veského státu 28. 10. obdrželi
pamětní medaile a pamětní listy
z Anežka Foltýnová – udržování
lidových krojů
z Zita Němcová – rozvoj
lidové kultury
z Marie Rybová – udržování
lidových tradic
z Dominik Schüller – mistr ČR
v kuželkách
z Josef Valkovič – pamětní list
z František Toman – pamětní list

Inzerce

Blahopřejeme a děkujeme
za práci pro Obec Ratíškovice.

Koupím byt
v Ratíškovicích
Tel: 739 868 635

Koupím
rodinný dům
ve Vaší obci.
Tel: 739 823 546

Ratíškovický Zvon

Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada ve složení:
PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Lenka Ilčíková, Vojtěch Koten, Mgr. Jana Koplíková, Mgr. Blanka Kotásková a Václav
Koplík. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce. Grafický
design & typografie KAM Studio, Kyjov, tel. 518 611 603, kamstudio@kamstudio.cz, www.kamstudio.cz, tisk Vydavatelství Brázda, Hodonín.
Náklad
700 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky E 12430. Vyšlo 5. února 2016. Uzávěrka
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2016.
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