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Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli, rok nám rychle
uplynul a opět se přiblížila ta nejhezčí
doba roku − Vánoce.
Můj první rok ve funkci starostky
byl nabitý prací, starostmi, řešením
problémů na stavbách i s lidmi, ale
také krásnými zážitky při setkávání
s Vámi na akcích obce, spolků a orga−
nizací působících v obci nebo jen tak,
při osobních setkáních. Měla jsem
možnost Vás potkávat při událostech
radostných, ale také i u těch bolest−
ných a smutných.
Za tu dobu jednoho roku se v obci
hodně událo, hodně vybudovalo a stá−
le buduje a já děkuji všem, že s trpě−
Foto: S. Haramiová
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livostí a nadhledem snášíte některá
omezení vyvolaná plněním našich
společných předsevzetí, plánů a cílů
a děkuji především všem občanům,
spolkům, firmám, kteří se podílí a spo−
lupracují na rozvoji obce s námi − za−
stupiteli obce. Naše obec se nadále
rozvíjí a roste a bude to platit i v roce
2016, protože v realizaci schválených
záměrů chceme pokračovat.
Vážení spoluobčané, v nastávají−
cím vánočním čase se aspoň na malou
chvilku zastavme, zavzpomínejme
na všechny krásné chvíle, nezapo−
meňme na své blízké, přátele a známé
a slavnostní atmosféru vánočních a no−
voročních svátků si
přenesme do nastá−
vajícího roku. Jistě
nás potkají další
krásné chvíle a oka−
mžiky, a moc je přeji
Vám všem, ale buď−
me připraveni i na ty
nepříjemné, jak to už
k životu patří. Přeji
Vám, abyste do no−
vého roku vykročili
správnou a šťastnou
nohou.

Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních i novoročních, do dalšího roku
štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách. Na setkávání s Vámi
se těší
Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka obce Ratíškovice
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Rada obce...
Rada obce č. 35 ze dne 23. 10. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní zá−
měry prodeje, koupě, směny a ná−
jmů pozemků, jež budou předlo−
ženy k rozhodnutí zastupitelstvu
obce,
z schválila smlouvu o provozování
vodovodu Slavín s odpovědnou
osobou pro provozování Ing. Ja−
roslavem Bystřickým,
z projednala znění smlouvy o do−
dávce vody s VaK Hodonín, a.s.,
z souhlasí s finančním příspěvkem
pro Mikroregion Hodonínsko na
spolufinancování projektu Studie
erozních a odtokových poměrů,
z rozhodla o zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vy−
tápění ve smuteční síni,
z bere na vědomí výroční zprávu ZŠ
a MŠ Ratíškovice,
z souhlasí s dofinancováním pro−
jektů přeshraniční spolupráce,
z souhlasí s dopracováním studie
venkovních úprav v areálu Ak−
tivního centra. Studii zpracuje
Ing. arch. Havlíček,
z souhlasí se zadávací dokumen−
tací veřejné zakázky Svoz odpadu
Ratíškovice,

z projenala program návštěvy z part−
nerské obce Vouziers,
z schválila úpravu rozpočtu na re−
konstrukci garážových vrat hasič−
ské zbrojnice,
z vzala na vědomí uplynutí lhůty
pro podání námitek k výběrovému
řízení „Optimalizace energetic−
kého hospodářství areálu Baník
Ratíškovice“ a schvaluje smlouvu
s firmou Cergomont, která podala
nejnižší cenovou nabídku,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou MIX MAX – ENERGE−
TIKA, s.r.o. na autorský dozor
akce: „Optimalizace energetic−
kého hospodářství areálu Baník
Ratíškovice“,
z bere na vědomí zprávu auditorky
o dílčím přezkoumání hospoda−
ření obce k 31. 8. 2015,
z projednala podmínky zadání vý−
běrového řízení na jevištní tech−
niku Aktivního centra.
Rada obce č. 36 ze dne 9. 11. 2015
Rada obce:
z projednala majetkoprávní záměry
prodeje, koupě, směny a nájmů
pozemků, jež budou předloženy
k rozhodnutí zastupitelstvu obce,

z odsouhlasila rozsah zámečnických
oprav na sběrném dvoře odpadů,
z rozhodla o nákupu a instalaci prů−
tokoměru, sondy a čerpadla pro
krytý plavecký bazén,
z souhlasí s veřejnou finanční pod−
porou 61 samostatně žijícím oso−
bám s trvalým pobytem v Ratíš−
kovicích starších 75 let z rozpočtu
obce Ratíškovice ve výši 500 Kč/rok
na částečnou úhradu poplatku
za svoz a likvidaci komunálního
odpadu,
z schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK na „Výda−
je na zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce na rok 2015“ ve výši
5 455 Kč,
z bere na vědomí informace o kont−
role hospodaření Osvětové besedy
a Baníku Ratíškovice, s.r.o. a sta−
novení termínu pro odstranění zá−
vad,
z bere na vědomí informace o ztrá−
tovosti promítání filmů v kině Ra−
tíškovice,
z nesouhlasí s návrhem nájemní
smlouvy s Českou telekomuni−
kační infrastrukturou a.s.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Máte vozidlo v depozitu?

Z

bývají již jen dva měsíce na to,
abyste nahlásili jeho umístění
a účel jeho využití!
Pokud vlastníte vozidlo, které jste
nechali dočasně vyřadit z provozu,
měli byste do konce roku 2015 na−
hlásit na úřadě příslušné obce s roz−
šířenou působností jeho umístění
a účel využití.
Pozor si musí dát především mo−
toristé, kteří dali vozidlo (automo−
bil, motocykl, přívěs aj.) do depozitu
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před 30. 6. 2013. Pokud nepřijdete
na úřad nahlásit potřebné infor−
mace, vozidlo administrativně za−
nikne, a již nepůjde přihlásit. V této
situaci může být administrativně
až 250.000 vozidel, řada z nich ale
již zřejmě reálně neexistuje, protože
je majitelé v minulosti nelegálně
zlikvidovali.
V pozdějších případech dočas−
ného vyřazení (po 30. 6. 2013) má
vlastník rovněž povinnost nahlásit

údaje o vozidlu. Nehrozí mu ale ad−
ministrativní zánik vozu, nýbrž fi−
nanční sankce. Tato sankce může do−
sáhnout výše až 50 tisíc korun.
Povinnost nahlásit místo a účel
využití vozidla vyplývá z novely zá−
kona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu na pozemních komunika−
cích, která je platná od začátku le−
tošního roku. Povinnost dostavit se
na úřad nejdéle po roce, kdy bylo
auto dočasně vyřazeno, však měli
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motoristé už podle starého zákona.
Prodloužit dočasné vyřazení pak
mohli jen o dalšího půl roku. Zmi−
ňovaná skupina řidičů (vyřadili vo−
zidlo před 1. 7. 2013) tedy porušo−
vala své povinnosti i podle dříve
platné legislativy. Na to, aby si věc
dali do pořádku, dostali motoristé
ještě roční přechodné období, to vy−
prší 31. 12. 2015.
Změna, která přináší majitelům
vozidel větší komfort, je možnost
umístit do depozitu automobil na ne−
omezeně dlouhou dobu. Do začátku
tohoto roku bylo totiž možné vyřa−
dit vozidlo z registru maximálně na
rok. Následně bylo nutné jít na úřad
prodloužit lhůtu a za půl roku celý
proces absolvovat od začátku. Díky
novému zákonu vás tato povinnost

bude čekat pouze po prvních 12 mě−
sících, tedy jednou za celou dobu
umístění auta v depozitu.
Informace o umístění, tedy přes−
né adrese, a účelu využití vozidla
aktuálně vyřazeného z provozu (na−
příklad za účelem renovace, dlouho−
dobých oprav apod.), jsou důležitými
údaji pro příslušný úřad, aby měl
možnost zpětné kontroly tohoto typu
vozidel. Tento kontrolní mechanis−
mus by měl předejít jejich neekolo−
gické likvidaci.
U vozidla dočasně vyřazeného z re−
gistru (v terminologii nového znění
zákona jde o vozidlo vyřazené z pro−
vozu) lze tento režim ukončit (tedy
opětovně jej „zprovoznit“) standard−
ně na žádost vlastníka při předlo−
žení zelené karty a platného osvěd−

čení o technické prohlídce. V přípa−
dě, že je vozidlo v depozitu, se jedná
o vozidlo dočasně vyřazené a mělo
by existovat. Pokud vozidlo zaniklo
a vlastník doloží tuto skutečnost re−
gistračnímu místu, pak má povin−
nost jej trvale vyřadit.
Existující vozidlo bez registrač−
ních značek dále nemůže být ani
odstaveno na veřejné komunikaci,
zde by došlo k porušení zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunika−
cích. Pokud ovšem vozidlo bylo do−
časně vyřazeno před 30. 6. 2013
a fakticky neexistuje, pak vlastník
vozidla nemusí hlásit nic a vozidlo
zanikne ze zákona č. 56/2001 Sb.
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR,
www.mdcr.cz
Zodpovídá: Ing. Tomáš Dvořáček
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Říjen 2015
7. 10. Přijetí oznámení od paní XX,
že její sousedka jí naschvál vy−
táhla hadici z kanálu a nechala
ji téct na chodník. Hlídka OP ce−
lou věc sepsala a oznámila do
KVP.
9. 10. Přijetí oznámení v 8:12 hod.
od paní učitelky z MŠ U Jezérka,
že tam mají vosí hnízdo. Po při−
jetí hlídky OP na místo bylo zjiš−
těno, že vosy mají hnízdo pod stře−
chou školky a vlétávají i dovnitř.
Hlídka OP o celé věci informova−
la HZS JmK a vyčkala na místě
na její příjezd. Po domluvě s veli−
telem zásahu bylo rozhodnuto, že
celkovou likvidaci zajistí zaměst−
nanci obce.
10. 10. Přijetí oznámení v 1:55 hod.
od paní XY, že došlo k napadení
mezi návštěvníky hodové zábavy.
Po přijetí hlídky OP na místo byla
již situace uklidněna a hlídka OP
si celou věc ponechala v šetření.
15. 10. Přijetí oznámení v 8:37 hod.
od pana XY z ratíškovické fir−
my, že se zaměstnanci ztratily
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

ze skříně peníze. Po příjezdu hlíd−
ky OP na místo bylo zjištěno, že
se ztratilo celkem 3 800 Kč. Hlíd−
ka OP o celé záležitosti informo−
vala PČR Dubňany, která si celou
věc převzala.
18. 10. Přijetí oznámení v 13:25 hod.,
že u silnice mezi Ratíškovicemi
a Hodonínem projíždějící řidiči
viděli v lese kozu. V 18:10 hod.
byla koza opět spatřena v téže
lokalitě. Hlídka OP po příjezdu
na místo kozu spatřila asi 50 m
od silnice v lese. Hlídka OP pro−
vedla šetření, zda koza někomu
nechybí, ale bohužel s negativ−
ním výsledkem. Hlídka OP si ce−
lou věc ponechala k dalšímu šet−
ření.
19. 10. Přijetí oznámení v 14:55 hod.,
že v ulici Dědina se pohybuje muž,
který byl viděn, jak se pokouší
dostat do osobního vozu a dále
zkouší kliky u rodinných domů.
Po příjezdu hlídky OP na místo
byl muž zkontrolován a následně
jej hlídka OP převezla do Dubňan
na PČR Dubňany k podání dal−
šího vysvětlení svého chování.

20. 10. Předání odchyceného psa
majiteli bytem Vacenovice. Hlíd−
ka OP udělila majiteli blokovou
pokutu ve výši 500 Kč za poru−
šení obecně závazné vyhlášky.
30. 10. Poskytnutí pomoci panu
XY, který přišel požádat OP o zá−
chranu svého psa, jenž se zaklínil
v díře mezi domy v ulici Mokré
Řádky.
31. 10. Přijetí oznámení v 17:30 hod.
od PČR Hodonín, oddělení krimi−
nální služba, že potřebují poskyt−
nout součinnost při zajištění svěd−
ka pana XY z Ratíškovic.
Listopad 2015
2. 11. Dohled na přechodu pro chod−
ce v ulici Vítězná a Dědina. Ob−
chůzky areálu FK Baník, rybníku
Hliník a místní střelnice. Adminis−
trativní práce. Odpolední služba.
3. 11. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany ve 22:35 hod., že potřebují
poskytnout součinnost při řešení
napadení pana XY v rodinném
domě.
TF & PK
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Foto J. Hanák

Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...
Kotásek Ondřej
Zelinka Václav
Letocha Tomáš

Z našich řad odešli...
Kordula František ............................... 71 let
Blahová Marie ...................................... 63 let

Přání
V úterý 10. listopadu 2015
oslavil náš kamarád
Josef Vereb významné
životní jubileum.
Všechno nejlepší, hodně
zdraví a životní optimismus
do další padesátky přejí
ratiškovští kamarádi

Blahopřejeme...

Svatby...

Bábíčková Teresie ............................... 85 let
Příkaská Marie .................................... 90 let

Zlatá svatba

JK

František a Marie Mackovi

Foto J. Toman

Zbohem, Fano...

Děkuju Vám všem za oporu.
Marta Kordulová

Aj Tobě, FANY, už zazvónili
a zlú novinu zvěděl tento svět.
Nejedny oči sa při tem orosily,
dyž viděly, jak padá květ.
Ten květ Tvůj už spadl na zem
a nigdo už ho nespasí.
Tak, jak na podzim, co spálené mrázem,
nezbudí lepší počasí.

Takové zprávy sú dycky šokem
a zatřase to s každým z nás.
Nedá sa to přečíst suchým okem
a aj v krku sa drhne hlas.

Co včíl a co po nás zbyde?
Ptáme sa u prázného záhonku.
Ale Tvůj úsměv a oči zářijú klidem:
dyť – nechal sem vám tu potomkú.

Život začíná příchodem na svět
a to je kolem samá sláva,
jak dyž sa růža chystá na květ
a v mírném vánku lístkem mává.

A tak je to na světě stejné všady,
ať u nás, na horách, či na púšťách.
Znova zeleňat sa budú sady,
aj dyž starý strom ty mladé opúšťá.

A potom už tá růža květe
a zahradníkem je každý z nás.
Néni to lechká cesta světem,
aj dyž požduchává nás v dálce hlas.
Enomže nigdy néni tá cesta stejná,
zatáček a jam je habaděj.
Ale ten, gdo je na čele hejna,
že dojde daleko, má náděj.
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O to vjec je to bolestnější,
dyž aj ten dobrý je na sklonku.
A každému sa naráz dech ztenší,
dyž učuje z věže hlas zvonku.

Tá cesta, co kráčáš, je daleká,
ale po stranách šumí háj.
To tužba je každého člověka,
že cílem tajemný, ale věčný ráj.
Máme strach, že ideš sám
a toto furt ešče neznáme.
Ale směr cesty (poslední?) řídí Pán
a my žijem v naději, že sa potkáme.

Vojta Koten

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

Investice

Šalujeme, betonujeme a už i zdíme

P

racovníci firmy Pozimos přidali
ve výstavbě nového kulturního −
Spolkového domu na rychlosti.
Šaluňky stěn kuželny a vestibulu jsou
již vybetonovány. Předsálí je zastro−
pováno a nad stropem prvního podlaží
se zvedá nové zdivo malého sálu. Pod−
laha velkého sálu je zahutněna a po−
kryta betonovou mazaninou.
Když vydrží počasí, přední část
objektu bude do konce roku zastře−
šena.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Bioodpad do popelnic?

S

ystém svozu odpadů se v naší obci změní. Za fi−
nanční podpory Státního fondu životního prostředí
byly pořízeny hnědé plastové nádoby („popelnice“)
na bioodpad. V současné době mají občané možnost si
tyto nádoby vyzvednout na sběrném dvoru, v areálu
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Baník či na radnici a převzít proti podpisu do pětiletého
bezplatného pronájmu a poté, rovněž proti podpisu, pře−
vzít jako dar obce do vlastnictví.
Cílem zavedení druhé nádoby na odpad je snížit množ−
ství komunálního odpadu, který se ukládá na skládku,
za což platíme nemalé peníze, a naopak zvýšit množ−
ství bioodpadu, který zpracováváme na kompostárně
a poté zdarma vydáváme občanům. Důsledkem tohoto
nového prvku ve svozu odpadů je, že jeden týden se bude
svážet již netříditelný komunální odpad a další týden
tříděný bioodpad, tedy listí, trávu, větve, plody ovoce či
zeleniny. Potraviny živočišného původu a zbytky vaře−
ných jídel do těchto nádob ukládat nelze. Svoz biood−
padu bude zahájen, až si dostatečný počet domácností
vyzvedne tyto nádoby, aby se svoz stal ekonomicky
únosný (800 ks).
Dodáváme ještě, že v současné době probíhá výbě−
rové řízení na svozovou firmu, která bude nádoby a tří−
děný odpad svážet a likvidovat, popřípadě postupovat
k dalšímu zpracování.
RŠ
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Na hřišti?
S dechem přicházející zimy za krkem

F

irma Prostavby z Otnice svými
výkony na hřišti hrála o čas.
Po terénních úpravách, srov−
nání pláně, nahutnění kamenné
drtě různých frakcí, vybetonování
opěrných zdí a schodů a vybudování
oplocení proběhla závěrečná fáze,
a to instalace osvětlovacích stožá−

Navštivte obecní
webové stránky
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rů a pokládka polyuretanového po−
vrchu.
To vše probíhalo za velmi proměn−
livého počasí, které je pro listopad
tak často příznačné. Nicméně sho−
dou přízně počasí a profesionálních
výkonů pracovníků bylo dosaženo
cílové mety.

Dílo bylo dokončeno v termínu.
V případě obdržení kolaudačního
souhlasu se sportovní obec může
záhy předvést se svými výkony, kte−
ré by neměly být horší než výkony
budovatelů hřiště. Ale laťka je na−
stavena vysoko.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

www.ratiskovice.com
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Hudba

„To chceme zažít
ještě jednou!“

Jazzování
o něco jinačí

P
[FOTO 1]

U

Foto J. Hanák

ž je to téměř rok, co jsme pro
vás hráli s Jardou a manželi
Kadavými v ratíškovském kos−
tele. Psal se 28. prosinec a my jsme
byli plní očekávání, jak vše dopad−
ne. Už když jsme zkoušeli před sa−
motným koncertem, dýchala na nás
kouzelná atmosféra vánočně na−
zdobeného kostela, až z toho mra−
zilo v zádech. Naše pocity byly ještě
více umocněny s prvními tóny. Vítal
nás do posledního místa zaplněný
kostel, lavice plné známých tváří,
posluchačů, kteří přišli prožít pří−
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jemné chvilky plné hudby. Hezkou
tečkou našeho koncertování byly
koledy zpívané celým kostelem a po−
tlesk ve stoje.
Zážitky z tohoto koncertu byly pro
nás tak silné, že jsme si řekli: „To
chceme zažít ještě jednou!“ Tímto vás
i vaše přátele srdečně zveme tento−
krát na Tříkrálový koncert, který se
uskuteční opět v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Ratíškovicích v neděli
10. ledna 2016 v 15.30 hodin.
Těšíme se na vás.
Jarda a Petr Voříškovi

odzimní ratíškovické jaz−
zování, které se uskutečnilo
20. 11. 2015, mělo stejný scé−
nář jako řada ostatních ročníků,
ale současně bylo zase o trochu
jiné.
Již podruhé do našeho kina
zavítalo hudební uskupení PVC
– Prague – Vienna – Connection
(Julia Seidl, Dorothea Jaburek,
František Uhlíř a Jaromír Hele−
šic) a již po několikráte či spíše
po mnohokráte vystoupil ve ve−
černí chvíli poezie se svou tvor−
bou Jiří Hubáček. Novým prvkem
večera bylo vystoupení dalšího
hudebního tělesa – Horňáckého
Uměleckého Muzikantského
Sdružení (krátce HUMuS v za−
stoupení dvou muzikantů: býva−
lého pana řídícího velickej ZUŠ,
Ivoša Králíka, a starosty velic−
kého, Jiřího Pšurného. Hudba
v podání nadaných muzikantů
a zpěvačky, básnické slovo ve−
doucí k mnohým zamyšlením nad
životem a zajímavá rozlévaná
vína vytvořila opět atmosféru
pohody.
Pakliže vše dobře dopadne
a osud bude přívětivě naklo−
něn, snad se příští jazzování ode−
hraje v novém Spolkovém domě.
RŠ

Podzimní francouzské písně

V

ratíškovickém kinosále zněly
začátkem podzimu francouzské
písně v podání české vokalistky
Andrey Hlavaté a francouzského ky−
taristy Sébastiena Febvra. Ti, kteří
si udělali čas a přišli, rozhodně neli−
tovali.
Duo umělců představilo publiku
nejznámější francouzské písně a slav−
né šansony, mluveným slovem po−
psali o čem píseň je a představili je−

jího autora. Původně plánovaný ho−
dinový večer se protáhl s dalšími pří−
davnými písněmi na přání téměř na
dvě hodiny. Andrea i Sébastien mile
překvapili publikum, jednak počtem
známých písní, které pochází z Fran−
cie a také profesionálním vystoupe−
ním.
A já věřím, že jejich francouzsky la−
děné zpívání nebylo v Ratíškovicích
naposled.
Ing. Kamila Šťastná
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Družba

O

Podzimní multikulturní setkání
v Ratíškovicích

financování z projektu Evropské unie
s názvem: Společná historie a spo−
lečná Evropa – cestou, která spojuje,
do Ratíškovic zavítal rovnou celý auto−
bus zástupců z francouzského města

Vouziers a Francouzsko−české spo−
lečnosti Vouziers−Ratíškovice. Zá−
stupci ze Slovenska přijeli z part−
nerské obce Popudinské Močidlany
a agentury Ars Boni z Voděrad.
12x foto J. Hanák

bec Ratíškovice uvítala při letoš−
ních oslavách vzniku samostat−
ného Československého státu
hned dvě velké delegace, a to z Fran−
cie a ze sousedního Slovenska. Díky
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Cílem bylo si při této příležitosti
připomenout společnou historii Ev−
ropy, zdůraznit potřeby míru a so−
lidarity, vyměnit si a sdílet zkuše−
nosti z kulturní a umělecké oblasti.
Osvětová beseda, která byla dalším
partnerem v projektu, připravila
společenský večer, při kterém se
představily jednotlivé soubory napříč
všemi generacemi a všemi žánry.
Mladí tak měli možnost navázat kon−
takt se svými vrstevníky a ti starší
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

zase prohloubit stávající přátelské
vztahy.
Rozmanitost místního folklóru,
dobré počasí a víc než dobrá nálada
provázela naše hosty během celého
pobytu, kdy navštívili muzeum ve
Slavkově a památník Mohyly Míru.
Byli slavnostně uvítání na radnici
v Hodoníně, kde si připomněli odkaz
T. G. Masaryka a zúčastnili se lam−
pionového průvodu. V Ratíškovicích
zhlédli dobové uniformy českosloven−

ských legionářů a jiné vojenské ar−
tefakty Klubu vojenské historie
Slovácko, navštívili besedu s ná−
zvem „Setkání s minulostí“ a uctili
památku v tradičním lampionovém
průvodu.
Při loučení a odjezdu pak opako−
vali stále stejnou větu, abychom si
vážili svých tradic, udrželi svůj mo−
ravský naturel, a že do Ratíškovic se
určitě chtějí ještě někdy v budoucnu
vrátit.
Ing. Kamila Šťastná
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11. listopad ve Vouziers

V

Českoslovenští legionáři bránili
město Vouziers a jeho okolí v prů−
běhu první světové války a podíleli
se na osvobození jeho přidružených
obcí Terron sur Aisne a Chestres.
Proto vždy 11. listopadu, v den fran−
couzského státního svátku, pokládají

Ing. Kamila Šťastná
10x foto J. Hanák

tomto roce byla návštěva zá−
stupců obce Ratíškovice a Česko−
francouzské společnosti ve Vou−
ziers obzvlášť krátká. Třídenní pobyt,
z toho dva dny na cestě − avšak uctě−
ní památky padlých českosloven−
ských legionářů za to rozhodně stálo.

představitelé města Vouziers, obce
Ratíškovice, zástupci České a Slo−
venské ambasády, zástupci minister−
stva obrany Francouzské republiky
a Krajského ředitelství francouzské
policie (oblasti Argonne, kraje Cham−
pagne−Ardennes) květiny k pomní−
kům padlých hrdinů, aby společně
uctili jejich památku. Nejinak tomu
bylo i letos, ve 27. roce trvání vzá−
jemného přátelství a návštěv.
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V

e čtvrtek 3. 12. 2015
v 11 hodin přijala na
obecním úřadě starost−
ka obce Anna Hubáčková ojedině−
lou dvojici děvčat – mistryně světa
v karate Anetu a Dominiku Šabovou.
Tyto dvě nenápadné ratíškovické
dívenky, studentky hodonínského
gymnázia, si přivezly z Nového Zé−
landu neuvěřitelných 7 medailí:

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

3x foto J. Hanák

Úspěch

Blahopřání
Dominika Šabová:
Kata tým − zlato
Kumite – stříbro
Kata − bronz
Aneta Šabová:
Kata tým seniorky – zlato
Kata tým juniorky – zlato
Kumite tým – stříbro
Kumite – bronz

Obec Ratíškovice oběma sportovky−
ním srdečně blahopřeje a přeje mno−
ho dalších úspěchů.
Josef Hanák
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Setkání s minulostí

Č̌ˇ

eská, slovenská i francouzská
státní hymna zazněly 28. října
roku 2015 ve školní jídelně na
úvod letošní Besedy nad kronikou,
která byla koncipovaná jinak, než
byli návštěvníci dvacet let zvyklí.
I když také ta loňská už byla inovo−
vaná a to tím, že se neprobíraly pří−
slušné letopočty, ale vybraná téma−
ta. Na pořádání se z mnoha důvodů
podílel mimo tradiční MO KDU−ČSL
také Obecní úřad. Proto také mohli
pořadatelé mezi sebou přivítat nejen
starostku Ratíškovic Ing. Bc. Annu
Hubáčkovou, ale i starosty z družeb−
ního Vouziers pana Yanna Dugarda,
z Popudinských Močidlan Danu Žůr−
kovou a ze společnost ARS BONI
Marka Turanského.
Na mnoha místech a mnoha způ−
soby si v tomto roce nejen naše vlast
a obec připomněly ukončení i oběti
II. světové války. Před sto lety probí−
hala také I. světová válka a to byl dů−
vod k uctění památky nejen padlých
na bojištích, ale i zmaření životů ne−
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vinných civilistů. V Ratíškovicích jsme
si je připomněli na úvodu setkání pro−
mítnutím snímků obou pomníků,
čestnou stráží tvořenou Junáky a ha−
siči. Paní starostka s obřadními in−
signiemi na prsou přečetla 59 jmen
padlých, kteří položili život.
Jak již bylo vzpomenuto, pořada−
telé se rozhodli rozebírat některá
historická témata, a proto měla akce
název Setkání s minulostí, aneb co
nás spojuje a pozvání na ni přijali
PhDr. Jan Krist za sousední Milo−
tice, Ing. Václav Ilčík za Dubňany,
i když nyní působí v Brně, a Ing. An−
tonín Kučera, autor Nostalgického
Hodonína. Nutno podotknout, že s tě−
mito sousedy toho máme mnoho spo−
lečného, a proto byly zvoleny námě−
ty Dúbrava, právo, jeho udržování
a výkon a také historie farnosti, far−
ností i děkanství.
Proč zde byl připomínán život mi−
lotického majitele panství Karla
Františka Seilerna−Aspang? To pro−
to, že prodal víc jak sto hektarů lesa

Náklo ratíškovickým, kteří jej vyku−
čovali a mezi sebou rovnoměrně roz−
prodali. Byla vzpomenuta i jeho po−
vaha, nátura a také zvyk chodívat
přestrojený v obyčejných třaslavicích
jako poddaný. Ze stran hodonínské
potažmo dubňanské Dúbravy zazněly
počty ulovené vysoké i srnčí zvěře i in−
formace o zredukování počtu lovné
zvěře po smrti Štěpána Františka
Lotrinského.
Se zatajeným dechem přítomní sle−
dovali hororový příběh správce mi−
lotického panství hejtmana Saletky
a výběrčího kostelní daně Ondřeje
Sedláře − zvaného Břeska z Horních
Bojanovic. Sedlář jako sebevrah,
i když asi jen údajný, neměl totiž ná−
rok nejen na odpočinutí v posvěcené
zemi, ale ani na katastru obce a tak jej
skalický kat musel rozčtvrtit a spá−
lit na hranici na rozmezí Milotic,
Dubňan a Ratíškovic.
Přestože další informace na setká−
ní nezazněla, vzpomněl jsem si, že se
údajně psychotronikům u Liliového
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

kříže měly ježit vlasy i chlupy nad
nějakým hrůzným činem, který se
tam odehrál a tam je přibližně tro−
jmezí zmiňovaných obcí.
Před dvěma lety si nejen naše
obec připomínala čtyři sta let od se−
psání Katovské listiny s tím, že po−
depsané obce − Hodonín, Dubňany,
Dolní Bojanovice, Hovorany, Lužice,
Ratíškovice a Těšice, budou přispí−
vat na „mistra popravčího“. Hodo−
nínští si ale kata volali nebo pro něj
posílali do sousední Uherské Ska−
lice a jednou se zlou potázali, když
ten měl provést jen jednu popravu
a ne dvě, na které byl údajně povo−
lán a za které on požadoval odmě−
nu. Však také jim později skaličtí
vzkázali že: „Majstra majú len pre
seba a svoje dzeci." Místo, kde stá−
vala v Hodoníně šibenice je pojme−
nováno na katastru jako „Zašibe−
niční odměry“. Poslední popravy byly
v Hodoníně provedeny 21. a 22. květ−
na roku 1946 za „retribuční přečiny“,
a to rukou kata z Uherského Hra−
diště, a jemu a dvěma pomocníkům
byla za ni vyplacena odměna 4 000 Kč
a cestovné vlakem 3. třídy.
Byly připomenuty i rozdíly mezi
rychtářem a purkmistrem a také
funkce, do kterých bývaly voleny
osoby koncem každého kalendářní−
ho roku. Mezi ně patřil i policajt
a bubeník v jedné osobě, který vyhla−
šoval zprávy a nařízení obce i (MNV)
až do 3. listopadu roku 1948, kdy se
„poprvé rozeznělo všech 37 repro−
duktorů“.
Složitá byla i náboženská situace
ve středověku v Hodoníně a na jeho
panství, kam ratíškovičtí patřili.
Měnily se také církevní hranice, a tak
Ratíškovice patřily pod faru v Milo−
ticích i pod Hodonínskou, posléze
i s Dubňany pod zmiňovaný Hodonín
a nakonec podle složitého církevního
práva až do roku 1867 pod sousední
Dubňany. A vůbec nepřehledné to bylo
i s hranicemi děkanství a diecézí.
Tyto informace jsou důležité pro
tvůrce rodokmenů, genealogy, pro−
tože jednou musí své předky hledat
(pokud vůbec existuje) v matrice v Mi−
loticích, jiné v Dubňanech, ale i v Ho−
doníně. A o neutěšené situaci ve spo−
lečnosti i v záznamech svědčí fakt,
že v roce 1645 a 1646 není v hodo−
nínské matrice − založené v roce 1640
na příkaz kyjovského faráře Geor−
giuse Turdelia − žádný pokřtěný.
Jako perličku si dovolím uvést
dobový zápis z roku 1788 o tom, že
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

ratíškovičtí postavili pod Dubňans−
kú horú vinný sklep: My níže Pode−
psaná celá obec Ratíškovská dosvěd−
čujeme Tímto že jsme v roce 1754
Zaužili sklep pod Dubňanskú Horú
pro Velebného Pána Pátera Ignáce
Havránka, ten čas lokálního Kap−
lana Dubňanskýho, který sklep ne
za jeho Vlastní, nýbrž Pro Všechny
Budoucí Pány Kaplany...
7. října 1788 Franz Vlasák pud−
mistr, Petr Kotásek rychtář, Frantz
Vacenovský, Josef Šupálek oba starší
obce.
Není možná nelogické, že se při
zmiňování o obsazení fary v Dubňa−
nech vzpomíná nejen přifařená kap−
le v Ratíškovicích, ale i škola. Víme
také, díky důslednosti faráře Domi−
nika Kiera, že v Ratíškovicích bylo
r. 1794 „Schopných přijímat svátosti
517, neschopných 181 celkem 698 ka−
tolíků a k tomu jedna židovská ro−
dina o třech mužích a třech ženách
čili 704 obyvatel.

Tři hodiny poutavých informací,
doprovázenými fotografiemi utekly
jak voda a bude jen otázka diploma−
cie a osobních vztahů, aby se mohlo
příští rok v nastoleném trendu po−
kračovat. Jedno téma se v součas−
nosti přímo nabízí − letos 4. května
uplynulo 160 let od počátku stavby
místního kostela, ale původ stavby
hledejme v listinách uložených v kos−
telní báni. Tam se píše: Na valném
shromáždění obce Ratíškovské na ne−
děli 24tů po svt. Duchu, dne 19. lis−
topádu 1854 odpoledne u příleži−
tosti svěcení nového kříže na cestě
k uhelným dolům (bývalá Mistřínská
cesta, pozn. autora) a svěcení nového
obrazu Panny Marie na školním sta−
vení... To značí, že uhelné doly byly
na katastru obce dříve než kostel.
Účastníci setkání díky za pozor−
nost a trpělivost a uvidíme (možná
i uslyšíme), jaké další nové informa−
ce si pro vás pro příště organizátoři
připraví.
Vašek Koplík

Folklorně−taneční večer

V

páteční odpoledne 20. 11. Že−
nušky se vzorně nabalenými kuf−
ry nastoupily do minibusu a jed−
noznačným směrem cesty byla Stará
Turá. Zde se konal 3. ročník folklorně−
tanečního večera, na který jsme byly
pozvány díky dobrým obchodním vzta−
hům Radky Voříškové a jedné z hlav−
ních organizátorek večera.
Po příjezdu jsme se ubytovaly v ho−
telu Lipa, kde se akce i konala. Náš
program byl sestaven ze tří vstupů.

Spolu s námi zde byl i folklorní sou−
bor Kasanka z Moravské Lieskové.
Doprovodným programem večera
byl košt pálenek a zabíjačkové speci−
ality, které by byl hřích neochutnat.
V sobotu po snídani jsme se vydaly
do Trenčianských Teplic, kde jsme
navštívily venkovní bazén s termální
vodou, která měla 32°C. Po vydat−
ném obědě v malebné restauraci Dě−
dinka jsme se vydaly směrem k do−
movu.
Ženušky
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zimním období každý první pá−
tek v měsíci můžete přijít do
knihovny na promítání filmů
z festivalu Jeden svět. Jde o meziná−
rodní festival dokumentárních filmů
věnovaných problematice lidských
práv. Festival je od svého vzniku
v roce 1999 jednou z aktivit obecně
prospěšné společnosti Člověk v tís−
ni. Patří k nejvýznamnějším festiva−
lům tohoto druhu v Evropě a v roce
2007 získal čestné uznání UNESCO
za výchovu k lidským právům. Pro−
bíhá každoročně na jaře v Praze.
Poprvé jsme v naší knihovně pro−
mítali v listopadu velmi zajímavý
film ThuleTuvalu:
Grónské městečko Thule je nejse−
verněji obývaným místem na Zemi.
Tuvalu je polynéský ostrovní stát.
Místa od sebe vzdálená více než
jedenáct tisíc kilometrů jsou však
dnes osudově propojena. Tající led
v Grónsku zvedá hladinu oceánu,
který tak brzy zaplaví nízko polo−
žené tichomořské ostrovy. Zatímco
se experti dohadují, jak změně kli−
matu zabránit, obyvatelé Thule a Tu−
valu čelí už dnes jejím nezvratným
dopadům v každodenním životě. Do−
kument zblízka sleduje osudy ně−
kolika místních rodin, které si uvě−
domují, že jejich tradiční způsob
života a obživy spěje rychlostí tají−
cího ledu ke změně.
V prosinci to byl film Hiphop−erace:
Může se soubor seniorů a senio−
rek, jehož věkový průměr se blíží
devadesátce a skoro všichni členové
vlastní umělou kloubní náhradu,
úspěšně zúčastnit hiphopové ta−
neční soutěže? Film sleduje fasci−
nující cestu novozélandských nad−
šenců, kteří to se svým vystoupe−
ním chtějí dotáhnout až do Las
Vegas. Životní elán a nadhled jim
rozhodně nechybí. Díky pozitivní−
mu přístupu se jim daří překonávat
i zdánlivě neřešitelné překážky a do−
kazovat, že věk je jen číslo a s hu−
morem jde všechno lépe. Oporou
i blízkou přítelkyní je pro ně mladá
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manažerka a trenérka Billie, pro
kterou představují překážky pouze
výzvu na cestě s jasným cílem. Jak
sama říká: „Pojedete všichni, i kdy−
by to bylo v urně.“

Pokud Vás již promítnuté filmy
podle krátkého popisu zaujaly, ne−
nechte si další promítání ujít.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Parašutisti

Moravského Slovácka
Foto M. Škorpíková

Knihovna

V

Promítání v knihovně

V

den výročí konce 1. světové vál−
ky, tedy 11. listopadu, kdy se
současně v Evropě slaví Den
veteránů se v Obecní knihovně Ra−
tíškovice uskutečnila přednáška
PhDr. Jana Břečky z Moravského
zemského muzea, jež byla věnována
dramatickým a velmi často tragickým
osudům parašutistů Moravského
Slovácka, včetně tragického konce
parašutisty − ratíškovického rodáka
Jaroslava Kotáska.
Vzpomenut byl i příběh parade−
santu CARBON, který byl vysazen
na rozhraní katastrů Vacenovic a Ra−
tíškovic. Místo seskoku připomíná
vystavěný pylon v lese u Muzea ve va−
gonu. Právě v Muzeu ve vagonu bude
rovněž v jednom z přidaných vagonů

instalována expozice, která bude při−
pomínat dramata slováckých para−
šutistů.
Součástí večera bylo i představení
nové knihy „Moravské Slovácko a čes−
koslovenské výsadkové operace ze
Západu v letech 2. světové války“,
která vyšla v anglicko−české mutaci,
jejímž autorem je rovněž Jan Břečka
a na jejíž vydání obec spolupracovala.
Vážné téma československé temné
historie poloviny 20. století bylo do−
plněno vystoupením hudebníka Vla−
da Dzurji a poté rozvolněno přátel−
ským posezením.
Společný večer se tak stal důstoj−
ným vzdáním cti všem obětem obou
světových válek.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015
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Advent

Adventní jarmark

O

posledním listopadovém ví−
kendu proběhl v tělocvičně
Základní školy v Ratíškovi−
cích adventní jarmark. V letošním
roce to byl již 8. ročník a můžeme
říci, že byl velmi zdařilý. Prezen−
tovalo se zde na 20 prodejců, kte−
ří vystavovali a prodávali zboží
nejen s vánoční tématikou. Oblí−
bené u dětí byly dílničky, kde si
mohly vyrobit různé vánoční dár−
ky, ale i Ježíškova pošta. K vá−
nočnímu jarmarku patří i Kavárna pro Afriku, kde výtě−
žek jde na pomoc partnerské škole v Kise v Tanzánii.
V rámci kulturního programu se ve dvou dnech před−
stavily děti z Mateřské školy u Jezérka i Mateřské školy

Sluníčko, Mladá cimbálová mu−
zika, Dětský folklorní soubor, cim−
bálová muzika Náklo, J.R.Band
a tečkou nedělního programu by−
lo vystoupení tří skupinek Zumby
pod vedením Gabiny Koudelové.
Součástí jarmarku byla i dopro−
vodná výstava fotografií. V letoš−
ním roce fotografie zapůjčil začí−
nající a nadějný fotograf Štěpán
Kotásek. (Pozn. část výstavy bude
ke shlédnutí i ve vstupním pro−
storu na Obecním úřadě v Ratíškovicích).
Poděkování patří za přípravu obecní četě, Základní škole
Ratíškovice, a všem, kdo se aktivně zapojili do realizace
této akce.
Mgr. Jana Koplíková

První keramické tvoření

V neděli 13. prosince 2015 v 16.00 hodin v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích Vás zveme na

s Jankou a Evkou

Foto J. Hanák

2x foto J. Koplíková

Adventní rozjímání
s cimbálovou muzikou Musica Folklorica,
Martinem Prachařem, ženským sborem Oskoruša
a dětským souborem.

V

sobotu 28. 11. byl slavnostně rozsvícen před obec−
ním úřadem vánoční strom. V letošním roce vánoční
strom před Obecní úřad v Ratíškovicích darovali
manželé Dobromila a Antonín Bábíčkovi.
Děkujeme.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015
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Mykologie

Dúbravěnko, děkujem

T

radičně 17. listopadu (je státní
svátek a většina pracujících ne−
musí na směnu) se sešli ra−
tíškovičtí houbaři, aby poděkovali
za dary, kterých se jim během uply−
nulé sezony dostalo. Plodnice hub
obsahují kolem 90 % vody, a tak není
divu, že jejich růst nejvíc ovlivňují
právě dešťové srážky. A právě díky
nedostatku vláhy to bylo letos se sbě−
rem „tajemných plodů lesa" během
roku ani né všelijaké, ale nevýraz−
né, jak by řekli havíři.
Přesto při obřadu zamykání lesa
představitel kroužku Dúbravě, le−
sům i přírodě upřímně a po pravdě
poděkoval. Díky se týkaly nejen po−
čtu druhů a exponátů na jubilejní vý−
stavě, ale i množství, které skončilo
při přípravě delikates. Ale i kdyby
těch plodnic narostlo v lese sebevíc,

bez sběračů − nebo letos hledačů, by
v „kostu“ nebylo nic. Vrátím se ještě
k problému jménem výstava, bylo
jich letos v ČR poměrně dost, ale bylo
hodně těch, i velice významných hou−
bařských bašt, kde se díky absenci
hub vůbec nekonaly.
Ti, kteří se houbami zabývají,
však určitě připomenou fakt, že
podzim − jak je pravidlem až po ra−
tíškovické výstavě − nabídl pestrou
paletu druhů a i když nerostly „plné
nůše“, přece jen se na konzumaci
i na sušení, mražení či nakládání
do sladkokyselého nálevu (po ra−
tiškovsky do octa) dalo najít ještě
i ve zmiňovaném termínu (17. 11.).
O tom svědčily třeba bedly, kozáci
a suchohřiby i typicky zimní hlívy
ústřičné a penízovky sametonohé ne−
sené v košíku. A shodou okolností

právě televize Barrandov v ten samý
podvečer uváděla ve svých zprávách
ratíškovické houbaře a jejich úlovky
a informace o růstu byla i v nejroz−
šířenějším periodiku.
Houby rostou nejen na všech kon−
tinentech (těm se říká kosmopolit−
ní), ale i ve čtyřech ročních obdobích,
proto také i s ohledem na průběh
počasí bylo symbolicky otočeno jen
na jeden západ, aby se nemuseli
houbaři bát či stydět, když ještě
do lesa vyrazí. Vždyť i já jsem mno−
hokrát čirůvky zelánky „sviňúrky“
sbíral i „na Mikuláše“, to je 6. pro−
since. Také lidové názvy křišťálka,
mrazilka, mrazovka či skleněnka
o tom výstižně vypovídají. Stejně
tak i kateřinka (25. 11. je sv. Kate−
řiny). Jedna z vynikajících hub to
má i ve svém oficiálním názvu a jde
o šťavnatku pomrazku, která roste
až po prvních mrazících, a jež se zo−
vala plžatka mrazová. Ta má mimo−
chodem i sestru jménem šťavnatka
březnovka, která roste brzy na jaře
a často již pod sněhem.
Jako suvenýr i výraz patření ně−
kam si členové kroužku odnášeli
nejen kalendářík, na němž je letos
zobrazen velice vzácný hřib sírový,
ale i nové klubové odznaky, na kte−
rých je některými odborníky ozna−
čovaná jako podezřelá (či dokonce
až jedovatá) čirůvka zelánka, na niž
ratíškovičtí nedají dopustit.
Dúbravěnko, odpočiň si ty i my,
a „Břeti“ kamošu, který se na nás
díváš už z „houbařského nebe“, při−
mluv se, aby příděl deště byl příští
rok uspokojivý pro všechny až ti mra−
zové přejdú.
Václav Koplík, prezident
mykologického kroužku v Ratíškovicích

Košt sviňúrek
Ještě v březnu bude kavárna na Sportě mimo provoz, proto se diplomy a lístky na košt sviňúrek ani ne−
tisknou.
V. K.

Strana 16

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

Barevné Podzimní Mlhavé

Historie

Došly deště, mlhy, plískanice,
šak ochladilo sa aj převelice.
Mraky černé jako saze,
spúšťajú z oblohy veliké dešťové slze.
Prší, prší, mrholí,
v korunách stromů si to větr ševelí.
To podzim došel k nám,
ten sychravého počasí sám pan král.
Z polí, polí, políček,
je slyšet, jak s kukuřičným šústím
pohrává si větříček.

Na nebi jak stádo divokých koní,
sa v červánkách v tem vichru
desítky šedých mraků honí.
Pak zmizí kamsi v dál,
tam, kde nikdo z nás by jich nedohnal.
Stromy oblékly sa do barevných šatů,
tak jak temu bývá už od pradávných časů.
Šak čím dál dřív sa zvečeřívá
a jak to tak na podzim bývá,
aj tych mlh víc a víc přibývá.
Dušiček je to čas,
na hřbitov zapálit svíčku
nezapomněl jít snáď žádný z nás.
Tisíce svíček hoří,
kytice a věnce hroby zdobí,
všade ticho, klid a mír.
To památku všeckých zesnulých
uctíváme a v myšlenkách na svojích blízkých
v tem najlepším zpomínáme.
Z kostela dyž zazní zvon
a slunéčko zapadá,
to bývá aj pochmurná nálada bolavá.
Až zas z mraků slunéčko přeca enom nahlédne,
to barevné štěstí co ukryté je v listí,
je pro nejedného člověka tak kúzelné a nádherné.
Pohladí ho na těle i na duši,
bárs prochladlý je celý až po uši.
Takový podzimní je čas.
Radek Golby
Smutný, barevný i plný krás.
Koplík

Dúbrava VI

D

vacáté století lze bez nadsázky
označit jako století lesa v Ratíš−
kovicích. Vše, ale začalo úplně
naopak. To v roce 1908 prodal ratíš−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

kovickým víc jak sto hektarů lesa
Náklo milotický majitel hrabě Karel
František Seilern − Aspang. Ti jej
ve třech etapách vykáceli, pařezy

vykučovali, plochu zušlechtili a po
třech letech lopotné práce mezi se−
bou rovnoměrně rozprodali. Památ−
ný je i výrok tehdejšího starosty
Strana 17

Petra Zemánka: „Kolik
stromů pokácíme, tolik no−
vých vysadíme.“ A nebyla
to slova do větru. Za sto let
od doby, kdy byl starostou
a po něm i jeho nástupcům
a potomkům, se 360 hek−
tarů rozsáhlého obecního
pasuňku, jehož výměra
vysoko překračovala or−
nou půdu, proměnilo na
les. A jen tak mimocho−
dem, jako vděčnost za pro−
dej lesa Nákla ratíško−
vický obecní výbor udělil
čestné občanství hraběti
Karlu Seilernovi, správci
milotického statku Fran−
tišku Pavelkovi i poslanci
Aloisi Horákovi.
Přestože obyvatelé Ra−
tíškovic toužili po půdě,
zkušenosti ukázaly, že lesy jsou také
pro obec výhodnější, než pole. O tom
svědčí i záznamy o pravidelném
prodeji borového i dubového dříví
v Hrbově, Hlavinách, Hrubém olší,
u Soboňské cesty, v Panisátku a tře−
ba v Mrkotálkách. Kromě dřeva se
prodávalo i jehličí a listí na pode−
stýlku a zateplení, stonky (pařezy),
„na topení aj údění“, klestí i březové
proutí na metle, vrbové na košíky
a vitry (vitra je rozříznutý vrbový
prut na svazování metel). Mladý
borový porost byl rozdělen na „od−
měrky“, které se prodávaly a byla
na nich většinou nejen práce pro
všechny, ale i příjem. Domácí pe−
kaři platili (v roce 1929) za jednu
kopu (60 ks) 60 Kč a přespolní při−
pláceli za dovoz až 30 Kč. Tím−
to způsobem si rodina Blahova
přivydělala ve zmiňovaném roce
1 272 Kč.
Dřevo bylo na hospodářství vždyc−
ky potřeba, proto chtěli sedláci i pod−
sedníci své vlastní „boří" a na jeho
výsadbu si zvolili trať Odměry. Ta
měla dvě části a to Dlouhé a Krátké,
které byly vymezeny Hrbovem, ryb−
níčkem Hliníčkem, horními Sečkami
a Čihadly.
Po I. světové válce se pokračovalo
v intenzivním zalesňování obecního
pasuňku. Výsadba byla prováděna
starým způsobem přejatým od bý−
valého revírníka Karla Jančíka.
O tom, že si členové obecní samo−
správy svého lesa vážili a chtěli být
vzornými hospodáři, svědčí fakt zří−
zení odborného lesního dozoru. Tuto
funkci zastával nejprve místní re−
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vírník státního polesí Antonín Kö−
gel, považovaný za uznávaného
oborníka (a zakladatele fotbalu v Ra−
tíškovicích), pro kterého to byla
velká zátěž. Počátkem roku 1927
byla uzavřena dohoda s lesním in−
ženýrem ze Vsetína Jaroslavem
Šubertem, který se zavázal, že bu−
de pravidelně do Ratíškovic dojíž−
dět za roční odměnu 900 Kč. Od té
doby nebyl bez souhlasu lesního
inspektora myslitelný žádný zákrok
do lesního porostu a v březnu 1930
bylo konstatováno, že lesy jsou ve
velmi dobrém stavu. Tato dobrá spo−
lupráce pokračovala i v dalších le−
tech.
V době nezaměstnanosti byla vy−
sázena značná část lesa. Roku 1932
to bylo 200 000 borových a 50 000
akátových sazenic (v dnešní době je
výsadba akátu v ČR neakceptova−
telná) na patnáctihektarové ploše.
O tři roky později se ve státní škol−
ce na Pánově objednávalo 100 000
malých boroviček (neplést si s niv−
nickou průtahovou) a opět 50 000
akátů. Byly zalesněny neúrodné
záhony v Židovinách až po Panisá−
tek, ale vznikaly i nové plochy orné
půdy jako třeba v Hrbově.
2 500 Kč byla odměna pro Jaro−
slava Šuberta za vypracování les−
ního hospodářského plánu pro roky
1936 − 44, takže Zemánkova myš−
lenka − proměna obecního pasuňku
na les se postupně a zdárně usku−
tečňovala.
Stejně důležitá jak byla výsadba
lesa, bylo nutné i les ošetřovat. To
zahrnovalo nejen prorubávání a oře−

závání lesní kultury, ale také vy−
hrabávání listu a jehličí (i když to
právě lesní inspekce neviděla ráda
a obci to i vytýkala), sečení trávy
a čištění lesních studánek a potůč−
ků. Členové obecního výboru a lesní
hlídači nechodili přes les se zavře−
nýma očima. Při zjištění neohlá−
šeného kácení stromu bez jejich vě−
domí, žádali nejen vyšetření viníka,
ale i jeho potrestání. Nešlo jim jen
o hmotnou újmu, ale také o naru−
šení harmonie.
A když jsme u toho hospodaření,
čili využití lesa, podívejme se na hos−
podaření třeba s dřevem březovým.
Připodotýkám, že spoustu těchto
úkonů a využití dneska nikdo nepo−
třebuje, ale jen pro připomenutí.
První užitek byl určitě se shraba−
ného březového listí na podestýlku,
další příjem byl za zesečenou trávu
i proto že „lúky byly vzácnosť“. Když
se břízy setly, pokácely, dřevo se
prodalo kolářům na výrobu vozů,
větve – klestí − na otépky na roz−
dělávání ohně pekařům, nebo v do−
mácnosti. Drobné větvičky našly
uplatnění při výrobě „březových vy−
savačů" metel. Po obražení pařezů
se ponechalo jen několik výhonků,
ty ostatní se prodaly metlařům,
nebo se z nich udělala násada na bič
„bičisko“. Po asi deseti letech se po−
nechal jen jeden výhon a zbytek se
prodal kolářům na výrobu loukotí
do kol. A to nevzpomínám „bře−
zůvku“ mízu, kterou se nejen zahá−
něla žízeň, ale používala se i na mytí
vlasů.
Vašek Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

by letos měla 100 roků

Děvčata cestou z kostela

N

a dnešní Rohatecké ulici se dne
13. ledna 1915, tedy před sto
lety, manželům Petru a Marii
Tomanovým narodila jako druhá
nejmladší z devíti potomků dcera
Anežka, později provdaná Biersac−
ková. Její nejstarší sestra Marie
pr. Vlasáková v té době neměla děti,
proto si malou Anežku v době jejího
nástupu do školy vzala k sobě a vy−
chovávala ji v domku „na Mokrých
řádkoch“. V dětství bývala hodně ne−
mocná a „dochtor říkal, že by ně tak
pasovalo jít negde na nejaký iný
vzduch“.
V té době jedni z ratíškovických
měli v Rožnově pod Radhoštěm
vdanou dceru, která hledala v naší
obci pomocnici do domácnosti. Proto
ve svých šestnácti letech odjela Anež−
ka „slúžit“. Pomáhala nejen v ro−
dině, ale chodila také uklízet do pá−
novy advokátské kanceláře. Jak
tetička Biersacková vzpomínala,
měla problémy s ratiškovským ná−
řečím. Když chodila nakupovat,
v celém Rožnově nebyla „múka“ nebo
„putr“ − nikdo z obchodníků na prv−
ní poslech nevěděl, že mladá služtič−
ka chce mouku a máslo. Když v ad−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015
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Tetička Biersacková

Divadlo Svatá Barbora

vokátské rodině čekali druhé děťát−
ko, musela se Anežka na přání své
maminky vrátit domů, protože „indá
to nebylo tak jak včil, že děcka o pat−
nácti lebo o šestnácti už vijú všecko.
Tož že abych šla dom, že abych to
neviděla... ten porod a to všecko...
A už sem sa tam nevrátila“.
Zůstala v Ratíškovicích a nějakou
dobu pracovala při výrobě střeš−
ních tašek „skřidlic“ v Rothově ci−
helně v Hodoníně u Černého mostu.
Když dostala pro nedostatek práce
výpověď, pomáhala při polních pra−
cích v okolí Hodonína. Pracovala tam
od jara do léta, a protože nebylo pra−
videlné autobusové spojení, musela
děvčata vstávat už v pět ráno a cho−
dit do práce pěšky. Tenkrát byla
možnost si k výplatě přinést také
něco z úrody, a jak vzpomínala, „cho−
dilo nás tam věc tych Ratiškovjanek
a dycky sme si nésli neco dom na
zádech. Jednú sme si tak zastavili
jakési auto nákladní, esi by nás ne−
zvézl, no tož gdyž zme nésly ty oné.
Že gde nás má vypustit, že u kostela.
Včíl sme jeli ke kostelu a on furt jél.
My sme na něho búchaly na to okno
a on nám zastavil až negde u vlečky,

jak sa ide na Baťovku. A povidál nám
− děvčata, já sem vám to udělál
schválně, abyste to podruhéj neudě−
laly, protože negdo by vás mohl za−
vézt třebas až do Brna. A on nás tak
chtěl poučit z teho“. Jak je vidět, sto−
pování tenkrát a dnes mělo pořád
stejná úskalí. Na konci léta změnila
děvčata zaměstnavatele, ale polní
práce zůstala. Chodily na Pánov „do
oharků... To nám až krév tékla z ru−
kú, jak sme jich měly dopichané“.
Po dvacátých narozeninách odešla
díky doporučení kamarádky sloužit
do Brna do rodiny důstojníka. „Po−
máhala sem vařit, prat, všecky ta−
kové domácí práce...Dlážky sa ten−
krát drhly dřevěným kartáčem...“
Paní domu byla pravděpodobně
Maďarka nebo Rumunka, která
chtěla poznat „dědinu Ratíškovice“,
a tak přijela k Vlasákům na návš−
těvu a zkusila si i náš kroj. „Téj už
sem potom říkala milostpaní a ru−
kulíbám, táto už byla starší, měla
syna na študijách. Téj předtým sem
říkala ménem, tá byla enom o neco
starší než já“.
Poté sloužila i v Roztokách u Pra−
hy, protože na doporučení její kama−
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rádky Evy Hnilicové, dcery ratiš−
kovského kováře, chtěli městští
„takovú obyčejnú služku“. Uměla
krásně vyšívat a „to si pamatuju, vy−
šívala sem jim ubrus na stůl. A dyž
sem vyšívala, tož tá paní za mňa
všecko dělala. Vařila, uklúzala −
enom abych jim to vyšila.“ Její za−
městnavatel pracoval u dráhy, „jez−
dil aj s prezidentem Masarykem“,
a měl režijní jízdenku pro členy ro−
diny. Proto mohla Anička, jak jí ří−
kali, jezdit vlakem do Prahy a viděla
také „divadlo Fidlovačku a bývaly
tam aj pútě“. Se sestrou navštěvo−
vala i výstavy a na jedné z nich byla
oblečená „prám ve vysokých botách,
nastrójená, v rukávcách a v nejakej
kanafasce, ...že sem byla jako spra−
vená po svátečně... My zme stály
s tú sestrú a dívaly zme sa, včil za
nama zástup lidí a my zme myslely,
že jim zavazáme, pravda, a oni že
né, my sa díváme na vás... tak sem
jim mosela ukazovat, jak sa to na−
vléká, ty boty a tož aj ty vrapy, jak
sa to dúle dělá. Že to eště nigdy ne−
viděli...“ Když jí bylo smutno, zpí−
vala si „pěsničky“, takové, které už
dneska skoro nikdo nezná. „Jak
bolno u srdce v daleké cizině, kde
slzy častokrát smáčejí líc. Mysl má
zalétá přes hory k dědince, kterou
snad bohužel nespatřím víc. A zrak
můj stále hledí v dál, vše drahé jsem
zanechal. Písničky zde žádné ne−
mám, kde domov můj si zazpívám.“
V té době už hrozilo vypuknutí
války „a aj dyž ten pán byl velikým
Čechem“, paní domu „byla Němka
a byla při tem Hitlérovi, ona sa na
něho velice těšila a říkala, že pojedu
s něma do Německa. Ona tam měla
veliké baráky“. Anežka raději po−
prosila svoji maminku, aby ji od−
tud nějak dostala zpět. Proto jim
„mamička napsala, že sú nemocná
a abych na nejaký čas dojela dom.
No a já sem dojela dom negdy v led−
ně a v březně už tam ten Hitlér býl.“
Anežka se už do města nikdy nevrá−
tila.
25. srpna 1942 se provdala za Jana
Biersacka a II. světovou válku už
prožila v Ratíškovicích v domě ro−
dičů na Americké, dnes Rohatecké
ulici. Podle zápisů v kronice byl
v těchto místech průběh fronty
v dubnu roku 1945 nejhorší. „Dyž
to začalo, byli sme skovaní v havírni
na Vlastě, protože tam můj manžel
pracoval. Ani nevím, jak sme tam
byli dlúho... Myslím, že štrnást dní.
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Tam nás chtěli aj zatopit. Enom Ra−
tiškovjáci tam byli. Já vím, že sem
tam negdo večer šli dom a taťka do−
nésli nejaké jídlo. Eště s Janem
Kašíkem. Ale já už si to ani nepa−
matuju... Tady před naším zabili
strýca Kordulu a Kotáskovú, v na−
šich dveřách. U dveří ležali... Vím,
že Bertka chtěla, že by tady posta−
vili pomník a naši nechtěli.“

Tetička Biersacková velice krás−
ně vykládala a zpívala. V mládí také
hrávala se spolkem, zvaným „Kato−
lické děvy a dívky“, v Ratíškovicích
divadlo. Taky vyšívala, a co můžeme
vidět do dneška, je hornický prapor,
který šila společně s Karolínou Ko−
tenovou. Stovky se nedožila − umřela
23. června 2012.
Irena Bařinová

Rozhodující utkání v roce 1955
Máme přeborníky republiky –
Sláva, jakou Ratíškovice nezažily

V

rámci finále bylo soustředění
finálových mužstev v Kudlovské
dolině a k utkáním dojížděli
hráči do Kroměříže a do Gottwaldova
(dnešního Zlína). Po rozlosování měli
trenéři Bokšaj a Jirousek spolu s ve−
doucími mužstev besedu, při které
udělali žebříček pravděpodobného
výsledku finále. Naše mužstvo dali
jako poslední a na prvním místě se
měl podle nich umístit Liberec.
K zápasu, v němž se mělo rozhod−
nout o dorosteneckém přeborníku re−
publiky, nastoupil Baník Ratíškovice
s Tatranem Liberec a konečný vý−
sledek byl 1:1 (0:1). Utkání proběhlo
na hřišti Spartaku Gottwaldov a při−
šlo přes 2000 diváků, z nichž byli
mnozí přímo od nás a své mužstvo
opravdu vydatně podporovali. Utká−
ní se hrálo, stejně jako v úterý při za−
hajovacím dvojzápase, „na rozbla−
tenom teréne, čo zabránilo lepším
výkonom, nakoľko hráči sa na šmyk−
lavom teréně ťažko pohybovali“. Prů−
běh celého utkání je popsán v „Listu
krajského výboru KSČ v Gottwaldově
Naše Pravda“, který vyšel v úterý 1. lis−
topadu 1955 pod titulkem „Skvělý
úspěch dorostenců Baníku Ratíško−
vice − Máme v kraji přeborníky repub−
liky v kopané“. Liberečtí začali zápas
mohutným náporem a naši jim to
oplatili krásným protiútokem, „z ně−
hož taktak nepadla branka“. Po uvol−
nění pravého křídla Liberce a po
pěkné kombinaci pravé strany byl už
v páté minutě prvého poločasu bran−
kou Dostála stav pro Liberec 1:0. Pak
se hra vyrovnala a Josef Vacenovský
měl možnost vyrovnat. Obešel bran−
káře, ale bohužel přestřelil. V tomto
poločase převyšoval soupeř naše

mužstvo jak technikou, tak startem
na míč. Ratíškovice přidaly až na konci
poločasu, ale vyrovnat se jim nepo−
dařilo. Na začátku druhé poloviny se
liberečtí stáhli do obrany a v prvé
půlhodině obě mužstva promarnila
několik „vyloženě brankových posic“.
V poslední čtvrthodině ale „ratíško−
vičtí mocně povzbuzování horníky
a občany Ratíškovic i gottwaldovský−
mi diváky značně přidali“. Podle vzpo−
mínek Josefa Vacenovského „žádný
z diváků už tomu nevěřil.“ Vyrovná−
vací branku sedm minut před skon−
čením zápasu po nezištné přihrávce
Pepika Vacenovského vstřelil Fran−
tišek Kordula a do konce utkání se
na skóre nic nezměnilo. „Tatran Libe−
rec předčil svého soupeře technicky,
což ovšem dovedli baníkovci vyrov−
nat svou obětavostí a vysokou bojov−
ností. Ukázalo se, že nejen technika,
ale i pevná vůle a nadšení dovedou
stmelit celý kolektiv“. Podle vzpomí−
nek Ivana Bílského mohl být jeden
gól navíc a místo remízy mohly Ra−
tíškovice vyhrát. Protože celý zápas
pršelo a terén byl blátivý, za stavu 0:0
při útoku na branku Bílský uklouzl,
míč se zastavil těsně před brankou
a soupeřův brankář Čelechovský jej
v pohodě zachytil. Poslední hvizd
rozhodčího Sojky z Prahy znamenal
konec rozhodujícího zápasu a tím
skvělý úspěch Ratíškovic! Naši vy−
čerpaní, ale s vítězným štítem, skon−
čili turnaj. Dorostenecký přeborník
republiky v kopané byl vyhlášen
předsedou sekce kopané SV TVS Bla−
žejem a z jeho rukou převzal kapitán
Baníku Ratíškovice Josef Vacenovský
pohár určený pro vítěze. Podle jeho
slov „nikdy se mně ani nesnilo, že
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Vacenovský −
titul přeborníka
ČSR 1955

Dorostenci − přeborníci ČSR 1955

Dorostenci −mistry republiky

vyhrajem dorosteneckého mistra ČSR
v kopané. Uvěřil jsem, až když jsem
přebíral pohár...“ Při slavnostním
udílení cen řekl předseda Blažej, že
naši „bojovali čestně a mužně... do−
kázali jste svou hrou, že to s naší ko−
panou není tak špatné, jak to mnozí
sýčkové vidí“. Za dva roky neprohráli
naši dorostenci ani jediné utkání
a do finále přeboru republiky se do−
stali přesto, že hráli v nejsilnější sku−
pině. „Družstvo dorostenců z hornic−
kého městečka moravského Slovácka
udělalo velkou radost všem havířům
jihomoravských dolů“. Vítězství na−
šeho mužstva bylo důležité také pro−
to, že to bylo poprvé v historii naše−
ho kraje, kdy jeho fotbalisti dosáhli
nejvyšší sportovní mety – titulu pře−
borníka republiky.
Na každém utkání přeboru bylo jen
z Ratíškovic asi 1000 diváků a na fi−
nálovém zápase jich bylo kolem 800.
Po předání poháru vtrhli diváci na
hřiště a odnesli dorostence přímo
do kabin. Jaká byla v Ratíškovicích
atmosféra, dokazuje článek, otištěný
v Československém sportu. „Radost
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

z vítězství byla již na hřišti, ale vše−
chen temperament se projevil až dru−
hého dne, kdy dorostenci Baníku
přijeli domů. Začalo to vlastně už na
nádraží v Rohatci. Hudba horníků
z Ratíškovic, složená přímo z hráčů
prvého mužstva a otců dorostenců,
vítala je radostným pochodem, a není
jistě hanbou, že se mísila i se slzami
matek a otců nových přeborníků.
Krátce je uvítal předseda oddílu ko−
pané Baníka soudruh Jan Grau.
Ověnčené autobusy odvážely doros−
tence i všechny, kteří je vítali, do rod−
né obce. A tam další vítání. Slavo−
brána, prapory, hudba a průvod obcí
před budovu MNV (Místního národ−
ního výboru) nenechaly v klidu ani je−
diného občana Ratíškovic. Kdo se pří−
mo nezúčastnil průvodu, stál u svého
domu, zdravil a mával a měl stejnou
radost, jako kdyby se o slávu své obce
zasloužil sám. Salva myslivců, uví−
tání pionýry, kytice, projev předsedy
ZV (Závodního výboru) soudruha An−
tonína Uhlíka ze strojních dílen JML
(Jihomoravského lignitového) revíru,
místní rozhlas a před budovou MNV

Dorostenci − přeborníci ČSR 1955

Dorostenecký přeborník ČSR 1955

další uvítání předsedou V. Mackem,
to je jen strohý výčet toho, co Ratíš−
kovští svým dorostencům, přeborní−
kům republiky, na uvítanou připra−
vili. Na odpoledním zápase prvého
mužstva se Spartakem Kunovice
byly všechny trofeje, které dostali,
vystaveny. A samozřejmě, že celý
tento den skončil veselou slováckou
muzikou, kterou připravil ZK (Zá−
vodní klub) horníků. Po velké slávě
nastane všední život. Dorostenci
Baníku budou opět fárat na svých
dolech, pracovat v dílnách či studo−
vat. Příštím rokem posílí prvé muž−
stvo. A jak si v Ratíškovicích již řadu
let vychovávají vlastní hráče, z nich
téměř všichni jsou své jednotě a od−
dílu věrni, tak je třeba pokračovat.
Vytvořit dobrý kolektiv, kamarádské
prostředí a soudržnost za každých
okolností“.
Na otázku, jak to u nás dělají, že
máme přeborníky republiky v tak
malé vesnici, odpověděl trenér Petr
Vacenovský: „No tož, abych vám
pravdu pověděl, je to slovácká krev.
U nás, když se do něčeho dáme, tak
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Senioři

by v tom byl čert, abychom to nedo−
kázali. Podívejte se třeba na posled−
ní zápas s Tatranem Liberec. Naši
nebyli tak technicky vyspělí jako sou−
peř, ale bojovnost a láska k oddílu
donutily chlapce k vypětí všech sil
a podařilo se jim v posledních minu−
tách vyrovnat. Vždyť se na nás přišlo
podívat do Gottwaldova 800 příz−
nivců kopané z Ratíškovic, nemohli
jsme dopustit, abychom je zklama−
li!“
Naše obec měla mezi fotbalovými
fanoušky věhlas i v příštích letech.
O rok později je v novinovém článku
uvedeno, že „Ratíškovice klidně
mohly přejmenovat na Fotbalovice
a nikdo by ani okem nemrkl“. Do naší
obce se vypravili reportéři „na skok
spolu se zasloužilým mistrem spor−
tu Františkem Pláničkou na besedy.“
Podle nich se „tak všeobecným zá−
jmem a nadšením obyvatelstva pro
kopanou nemohou chlubit ani velká
města s mocnými odborářskými jed−
notami“. Když se v předchozím roce
vraceli ratíškovičtí dorostenci domů
jako přeborníci republiky, „byla z to−
ho určitě nejméně taková sláva, jako
− blahé paměti − při návratu fotba−
listů v roce 1934 z mistrovství světa
v Italii.“ Petr Vacenovský, zvaný
Plachta, „takto osoba vážená a tre−
nér všech ratíškovických fotbalis−
tů od 6 do 40 roků“, držel všechno
„na krátké uzdě a neodpustil v tre−
ningu nic vlastním bratřím, natož−
pak synovci nebo jinému jmenovci.
Vacenovských je tu totiž jako v Pra−
ze Nováků.“ Pět z třinácti loňských
přeborníků omladilo v tomto roce
první mužstvo, které hrálo v kraj−
ském přeboru. „Přišla však sprcha.
První dva zápasy Baník prohrál a tak
ve třetím − proti favoritu přeboru
Spartaku Vsetín − viděly už celé Ra−
tíškovice s bolestí v srdci další body
v kalupu.“ Naši hráči se však chytili
„(šak sme to všecí hned říkali, že Ra−
tiškovjané?), dali do hry své loňské
nadšení i vtip, a favorit jel domů
s nákladem 1:5!“ Do takovéto zlep−
šené nálady tenkrát přijel do Ratíš−
kovic Plánička a proháněl na hřišti
naše kluky. „Trening to byl tuhý, ale
všichni byli spokojeni.“ Navečer toho
dne „se spustil na ratíškovické pís−
ky pořádný liják, ale přesto si ...
pobesedoval o kopané zaplněný sál
kina. Bylo hodně dotazů, vzpomí−
nek, hodně odpovědí a − jak všichni
souhlasně prohlásili − hodně spoko−
Irena Bařinová
jenosti“.

M

Senioři tančí

álokdo ví, že senioři v Ratíš−
kovicích mají nabitý program
ve všech směrech. V létě se−
niorky z Ratíškovic nacvičily tanec
z Honolulu.
První vystoupení měly 28. srpna
2015 při setkání seniorů z mikrore−
gionu v Mistříně, kde sklidily velký
úspěch. Druhé vystoupení bylo v tě−
locvičně ZŠ v Ratíškovicích 12. října

2015 na večírku seniorů. Tanec z Hono−
lulu i scénka Z okolí obecního úřadu
měly velký ohlas pro přítomné seni−
ory. Slovem provázel Vojta Koten.
Škoda, že seniorky netančily při vy−
stoupení francouzských přátel, kde
senioři z Francie zpívali své písně
a ony by mohly ukázat, že i v senior−
ských letech se dá protančit – až
do Honolulu.
Růžena Šeďová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

Senioři na Korfu...
10. září 2015 nadešel den „D“ –
odjezd na řecký ostrov Korfu leto−
visko Agios Georgios. Nebyl to je−
nom odjezd z Ratíškovic, ale hlavně
odlet z letiště Tuřany – Brno. Ně−
kteří z naší skupiny ještě letadlem
neletěli, a tak očekávání bylo různé.
Po odsouhlasení účastníků zá−
jezdu na hlavní zastávce ČSAD v Ra−
tíškovicích (nikdo nechyběl), dostal
každý z odsouhlasených od vedoucí
Heleny Vybíralové odjezdový pří−
pitek. Odjezd autobusem na letiště
Tuřany z Ratíškovic potom odba−

vení zavazadel a pak další přepážka
odbavení cestujících a jejich příruč−
ních zavazadel. Pobavení bylo u pana
Stanislava Dekaře, který měl pro−
blém při procházení bezpečnostním
vchodem a byl 2x vrácen, než si uvě−
domil, že železné spojení jeho kot−
níku po zranění, vyvolává neustálý
poplach v bezpečnostním zařízení,
to už byl bosky a boty prohlédnuty
i ze spodní části. Vše dobře dopadlo.
Letadlo odstartovalo přesně. Let
trval 1,5 hodiny a přistání na jedné
z nejkratších evropských přistáva−

cích ploch bylo velmi úspěšné. Le−
tadlo přistálo v hlavním městě os−
trova Korfu v Kerkyře.
Byli jsme rozděleni do 3 ubytova−
cích domů. Ubytování a doba strá−
vená na ostrově Korfu byly výborné.
Sluníčko hřálo po celou dobu, moř−
ská voda hodně slaná a hlavně tep−
lá. Nabídka hodnotných zájezdů
a výletů po celou dobu pobytu umož−
nila, že někteří z nás navštívili i re−
publiku Albánii, také blízké ostrovy
Thassos – Patos. Nezapomenutelný
výlet na Achilleion sídlo císařovny
Sisi. Byla to Alžběta Bavorská –
císařovna rakouská, uherská, chor−
vatská a česká královna. Narodila
se 24. 12. 1837 v Mnichově a byla
zavražděna 10. 9. 1898 v Ženevě.
Byla manželkou císaře a krále Fran−
tiška Josefa I. Habsburského. Byla
považována za nejkrásnější pa−
novnici na světě. Také vynikala jíz−
dou na koni, provozovala dlouhé
túry, věnovala se gymnastice, sklá−
dání veršů, studovala antické dě−
jiny – odtud název sídla Achilleion.
Nezapomenutelným zážitkem byla
noční procházka hlavním městem,
kterou jsme zakončili pravým řec−
kým menu – pita s gyrosem. Vyni−
kající!
Máme také krásnou vzpomínku
na setkání s českým režisérem Zdeň−
kem Troškou, který trávil dovolenou
na tomto letovisku – viz foto.
Pobyt u moře nám rychle utekl
a odlet z ostrova Korfu byl v pondělí
21. 9. ve 22 hodin. Dojezd do Ratíš−
kovic byl v úterý něco málo po půl−
noci.
P. S.
Doporučujeme bydlet v blízkosti
účastnic zájezdu Liby Antošové,
Aleny Svozílkové a Žofičky Hřebač−
kové, které po dobu pobytu vaří
skoro samé laskominy od krupičné
kaše až po šlížky s mákem.
28 účastníků zájezdu děkuje ve−
doucí paní Heleně Vybíralové za za−
jištění odvozu a dovozu z letiště:
Ratíškovice – Tuřany a za krásný
pobyt na ostrově Korfu.
Růžena Šeďová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

Strana 23

Školství

Příroda školou

O

pětovně, tak jako v předešlých
několika letech, se žáci naší zá−
kladní školy účastnili projektu
environmentální výchovy a vzdělává−
ní, a to s finanční podporou Jihomo−
ravského kraje. Od jara probíhaly
aktivity, které byly součástí projektu
„Příroda školou“, jenž zahrnoval ná−
vštěvu kina, kde byly promítány filmy
s ekologickou tématikou, výtvarnou
soutěž, kde se pracovalo s přírodními
motivy, návštěvu hvězdárny a plane−
tária v Brně, vytvoření nástěnky ke
Dni Země, sběr odpadků, literární
soutěž „Příběh stromu“ a vysazení tří
ovocných stromů, které jsou začát−
kem nové aleje v uličce mezi Zelni−
cemi a Zelničkami.
RŠ

Jak naše školka slavila
své 60. narozeniny

V

pátek, 6. listopadu, naše ma−
teřká školka U Jezérka doslo−
va žila oslavami. U příležitosti
dne otevřených dveří se k nám přišla
podívat velká spousta známých tváří,
která si ke školce vytvořila blízký
vztah. Společně jsme pak vzpomínali
na všechny krásné chvíle strávené na
půdě školky. Všichni příchozí si mohli
prohlédnout spoustu fotografií, uka−
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zujících nejen všechny akce školky
s rodiči a dětmi, ale i běžné chvíle,
které jsme s dětmi strávily. K dispozi−
ci byly i kroniky, jež jsou svědectvím
všech událostí, které nás provázely.
Odpoledne v 16 hodin si děti z před−
školní třídy připravily nápadité před−
stavení, které nejednoho z nás dojalo
k slzám. Děti nám zahrály hudební
pohádku „O Sněhurce“, zazpívaly
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podzimní písničky a zarecitovaly bás−
ničku speciálně napsanou pro pří−
ležitost oslavy tohoto výročí. Před−
stavení se zúčastnily i některé děti
z flétnového kroužku se svými oblíbe−
nými písničkami. Jsem na ně nesmír−
ně pyšná, protože to, co jsme se doká−

zaly za pouhý měsíc naučit, je obdi−
vuhodné. Děti vystoupily jako profe−
sionálové, vůbec se nebály předvést,
co se naučily. Jedinému, komu se
třásly ruce, jsem tak byla já samotná.
Na závěr bychom chtěly velmi
poděkovat všem, kteří se tohoto

významného dne zúčastnili. Bylo
krásné pozorovat, pro kolik lidí je
naše školka důležitá. Opět jsme si
tak mohli uvědomit, že práce, kte−
rou děláme, má smysl.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ I

Pomáháme dětem v Africe

L

etos to bude již pošesté, co budeme zasílat peněžní
dar dětem do Mahanga v Tanzanii. Peníze získává−
me z výtěžku z prodeje vánočních výrobků, přání,
malých kalendáříků.
Na výrobě se podílejí jak pedagogičtí pracovníci, tak
děti se svými rodiči i prarodiči z naší školky. O smyslu−
plném využití těchto prostředků nás informují dobro−
volníci, kteří v Tanzanii tuto oblast navštěvují a do naší
školky alespoň jedenkrát za rok zavítají. Letos na jaře
nám přivezli tyto fotografie, které mluví za vše. Jsou dů−
kazem toho, že toto naše předvánoční snažení má smysl.
A kdo jste si nestihli zakoupit nějaký výrobek na le−
tošním jarmarku a chtěli byste malou částkou přispět na
dobrou věc, přijďte si do naší školky zakoupit alespoň malý
kalendář, na kterém vám všichni z naší školky přejeme
„Sluníčkový rok 2016“!
Emilie Kudrová, učitelka MŠ II

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015
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Hrátky s Mimoni v tělocvičně ZŠ

J

iž podruhé pořádala ratíškovická
základní škola soutěž pro žáky
pěti základních škol Mikrore−
gionu Nový Dvůr: Milotice, Ratíško−
vice, Svatobořice−Mistřín, Vaceno−
vice a Vlkoš + Skoronice. Tentokrát
do tělocvičny přijeli zápolit děvčata
a chlapci třetích tříd, aby v 18 dis−
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ciplínách porovnali své vědomosti,
dovednosti, zručnost i logické myš−
lení. Disciplíny, které připravili ře−
ditel školy Josef Hanák spolu s hlav−
ní rozhodčí soutěže paní učitelkou
Lenkou Ilčíkovou, byly velmi rozma−
nité, a tak žáci mohli vyniknout jed−
notlivě i týmově na šesti stanoviš−

tích, jež odpovědně řídili žáci 7. až
9. tříd. Soutěžní klání zahájila sta−
rostka Ratíškovic Anna Hubáčková.
Po dvou a půl hodinovém nároč−
ném soutěžení a několika tanečně−
herních vsuvkách bylo rozhodnuto:
nejlepším týmem a vítězem soutěže se
stalo družstvo ze Svatobořic−Mistřína,
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ratíškovické družstvo skončilo hned
na krásném 2. místě a další v pořadí
se umístily děti ze Skoronic a Vlkoše,
Vacenovic a Milotic. Je potěšující, že
žáky přijeli osobně podpořit i sta−
rostové jednotlivých obcí spolu s ře−
diteli základních škol. Vyhlášení vý−
sledků a předání cen se bravurně
ujala starostka Vacenovic Jana Bačí−
ková, současná předsedkyně mik−
roregionu. A protože soutěž měla
podtitul Hrátky s Mimoni, měla po za−
slouženém obědě odpočinková od−

měna podobu animovaného filmu na
přání − „Mimoni“.
Děkujeme všem soutěžícím za vel−
mi aktivní a sportovní přístup k sou−
těži a již nyní se těšíme na další po−

dobné setkávání. Sdílení radosti dětí
s rozveselenými tvářemi, kterým se
opravdu nechtělo jet domů, je tou
nejlepší odměnou pro pořadatele.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Zápis do první třídy
Zápis dětí do 1. třídy se koná v pátek 5. února 2016 od 15.00 do 19.00 hodin
v budově základní školy, ul. Vítězná. Rodný list dítěte vezměte s sebou.

Jazykový kurz
v Berlíně

N

áš výlet do Berlína začal v ne−
děli 15. listopadu 2015 krátkou
cestou vlakem z hodonínského
vlakového nádraží do Břeclavi, poté
jsme přestoupili na mezinárodní
vlak do Berlína, který jel z Budapešti
do Hamburgu. Cesta trvala osm ho−
din, a přesto jsme si ji všichni spo−
lečně užili.
Ve večerních hodinách jsme při−
jeli na hlavní vlakové nádraží v Ber−
líně. Tam nás přivítali dva zaměst−
nanci školy GLS Berlín a zavezli
nás do campusu školy. Dlouhý den
ve vlaku jsme ukončili výbornou ve−
čeří, typickým německým curry−
wurstem s hranolkami Ubytování
nás velmi příjemně překvapilo.
V pondělí si pro nás škola připra−
vila celodenní výlet do Postupimi.
Náš průvodce Jens nás provedl ko−
lem mnoha historických památek
a jeho vtipný výklad nám zpříjem−
ňoval celý den. Nejvíce nás překva−
pil tím, že nás po celodenním výletu
všechny pozval na zmrzlinu, která
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byla ve tvaru rů−
že. I v chladném
větrném počasí
jsme neodmítli,
kdo by taky zmrz−
linu odmítl, atak jsme přežili tento
skvělý dárek bez újmy na zdraví.
Večerní procházku jsme si udě−
lali na Alexanderplatz, velmi rušné
centrum Berlína, kde jsme obhlédli
do dálky svítící cíl úterního večera.
V úterý jsme poprvé okusili vý−
uku s německými lektory, a přesto−
že nejsme v německém jazyce tak
zdatní, lektoři byli ochotní nám po−
moct a výuka německého jazyka se
stala naším denním zábavným spo−
lečníkem.
Odpoledne jsme zamířili k budově
Říšského sněmu, ze kterého byl nád−
herný výhled na Berlín, prošli kolem
velkolepé Braniborské brány a sta−
nuli u památníku Holokaustu. Toto
místo v nás vyvolalo smíšené pocity.
Ve večerních, téměř nočních ho−
dinách, jsme zamířili na Berlínskou

televizní věž, známou z mnoha po−
hlednic a obrázků z Berlína. Večerní
Berlín plný světýlek jsme měli jako
na dlani.
I další den nás čekala výuka ně−
meckého jazyka v jazykové škole,
která nám umožnila poznat nová za−
jímavá témata. Měli jsme možnost za−
zpívat si německou písničku ,,Lieder‘‘.
Po obědě naše kroky směřovaly
k části Berlínské zdi, nazvané ,,East
Side Gallery.“ Jedná se o 1,3 km
dlouhý úsek této zdi, kterou v 90. le−
tech ozdobili svými výtvory umělci
z celého světa. Pak jsme pokračo−
vali metrem do světa voskových fi−
gurín, muzea Madame Tussauds,
kde jsme se mohli vyfotit se zná−
mými celebritami.
Ve čtvrtek nás čekal poslední
den s našimi německými učiteli. Pan
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učitel si pro nás připravil němčinu
v praxi, kdy jsme vyšli na ulici před
školu a následně měli navštívit ka−
deřnictví či restauraci, abychom
zjistili důležité informace. Vše jsme
s malými obtížemi zvládli.
Odpoledne jsme zamířili k Ber−
línskému dómu, kde jsme měli mož−
nost poslechnout si pouliční umělce,
hudebníky, kteří v nás zanechali

hlubokou stopu. V muzeu DDR jsme
si mohli vyzkoušet řídit trabant
nebo zjistit aspoň trochu, jak vypa−
dal život za našich prarodičů a ro−
dičů.
Tento večer a celý náš výlet do
Berlína jsme ukončili procházkou
po centru města a snažili se dohnat
a vidět, co jsme za těch pár dní ne−
stihli.

Pátek pro nás byl nejtěžší. Bale−
ní, rozloučení a odjezd na Haupt−
bahnhof jsme s těžkým srdcem
zvládli a dalších osm hodin ve vlaku
jsme se se vzpomínkami na tento
výlet těšili domů.
Výlet do Berlína se velmi vyda−
řil a nemohli bychom říct nic ne−
gativního.
Žáci ZŠ Ratíškovice

Aveiro − Portugalsko

K

dyž se někdy v květnu to−
hoto roku naskytla mož−
nost na projekt, který
zaštítí Evropská Unie a bude
se jednat o stáže či kurzy v za−
hraničí, asi nikdo nečekal, že
to skutečně vyjde v takovém
rozsahu. Velkým překvapením
tedy bylo, když všichni přihlá−
šení dobrovolníci opravdu tuto
možnost dostali a vydali se do
různých koutů Evropy. Mým
úkolem je popsat stínování
především přírodovědných
předmětů šestice členů pe−
dagogického sboru v Aveiru
v Portugalsku, které se ko−
nalo mezi 25.−30. říjnem. Těmi
vyvolenými byli Iveta Kud−
rová, Jana Kobzáňová, Micha−
ela Příkazská, Kateřina Uhlí−
ková, Lenka Ilčíková a Lukáš
Vrba. Doufám, že dokážu vy−
stihnout, co všechno jsme stihli
ve státě způli obklopeném Atlant−
ským oceánem, pod záštitou pro−
jektu Pojďme všichni do Evropy,
podniknout.
Během naší portugalské mise
jsme navštívili dvě univerzity. Jed−
nu přímo v Aveiru, kde jsme se se−
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známili s několika projekty místních
pedagogů a žáků. Druhou navštíve−
nou univerzitou byla jedna z nejstar−
ších institucí v Evropě − univerzita
v Coimbře, jež je známa především
svou právnickou fakultou, histo−
rické kouzlo z této školy přímo dý−

chalo. Zavítali jsme i do jedno−
ho z největších vědeckých zá−
bavních parků v Portugalsku
se sídlem v Aveiru. Zde se ně−
kteří z nás vrátili do dětských
let a plnění některých úkolů se
stalo příjemnou povinností.
Místní kuchařská škola pro
nás jeden den připravila oběd
z více chodů a mohli jsme otes−
tovat kvality národní kuchyně.
I když porce nebyly největší,
rozhodně jsme na portugalské
jídlo nezanevřeli.
Ze škol našemu vzdělání
bližších jsme zavítali do střed−
ní školy s velkým výběrem
učebních oborů, včetně oborů
pro žáky s handicapem. Po pro−
hlídce celé školy a výměně ná−
zorů s místním panem ředi−
telem jsme navštívili hodiny
matematiky, kde nás zaujala
především skříňka u dveří,
do které žáci ihned po příchodu od−
kládali mobilní telefony a posteskli
jsme si, že bychom něco podobného
potřebovali i u nás. V samotné hodi−
ně si nešlo nevšimnout skupinové
formy výuky i velkého věkového roz−
ptylu studentů. Dále jsme zavítali
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do tří základních škol. V první škole
jsme byli přítomni na výuce anglič−
tiny pro prvňáčky, kde za celou ho−
dinu nezaznělo ani slůvko portugal−
štiny. Tato hodina byla velmi pří−
jemná a dvě učitelky, jež hodinu
vedly, nám ukázaly možná to nejlep−
ší, s čím jsme se tu potkali. V druhé
základní škole jsme navštívili ho−
diny přírodopisu šesťáků. Školní uni−
formy, hodina trvající tři vyučovací
hodiny bez přestávky a absolutně
žádné výzdoby tříd, bylo to nejdů−
ležitější z našich postřehů.
Poslední zastávkou byla zrenovo−
vaná základní škola. A pokud se říká
to nejlepší nakonec, v našem pří−
padě tomu tak rozhodně nebylo.
Škola sice byla nová, ale zatím úplně
nedotčená jakousi vřelou lidskou ru−
kou. Místní ředitelka nám umožnila
velmi podrobnou prohlídku, při níž
jsme nejen byli přítomni v pár vyu−
čo−vacích hodinách, ale viděli jsme
ze školy snad úplně všechno. Až jsme
měli někdy pocit, že se podíváme
i kudy vede kanalizační potrubí. Celá
škola působila spíš jak vězení a když
jsme viděli místní dvorek, skoro jsme
čekali, že o přestávce uvidíme děti

chodit do kola v mundúrech. Po−
slední zmínkou o této škole bude
něco pro rodiče. Těm bych přál vidět
místnost pro rodiče, kterou tu vy−
budovali. Představte si skleněnou
místnost tři krát tři metry a v ní ab−
solutní nic. Po velkém pobavení, za−
příčiněnému i díky hrdému výkladu
paní ředitelky, jsme kvůli místním
rodičům doufali, že se „vybavení“
tohoto koutku (jinak to opravdu po−
psat nejde) výrazně zvýší. Na ško−
lách jsme konali náslechy a aktivně
jsme se výuky nezúčastnili. Po ho−
dině jsme vyučování hodnotili ať už
s učiteli nebo s žáky. Stáž nám umož−
nila porovnat práci naši a pedagogů
v Portugalsku a i když byla příno−
sem, v něčem bychom se s tamními
učiteli asi neshodli.
Samozřejmě by bylo bláhové do−
mnívat se, že jsme jen chodili od ško−
ly ke škole a volný čas jsme neměli
žádný. I toho totiž bylo dost. Prohlíd−
ka Aveira i s proplouváním na lo−
dích po místních kanálech, neboť se
Aveiru říká Benátky Portugalska,
patřila k příjemným povinnostem.
Expedice do pár desítek kilometrů
vzdálené historické Coimbry také

účel splnila, byť s námi řidič tran−
zitu vymetl snad všechny výmoly
na silnici. Při výletu k Atlantiku
jsme všem názorně demonstrovali,
že opravdu nemůžeme být místní
a dokázali jsme to, když jsme se fo−
tili po kotníky v oceánu a kolem pro−
cházející do zimních bund oblečení
Portugalci si jen klepali na čelo.
Počasí obecně zde bylo nevyzpyta−
telné. Samozřejmě teplejší než u nás,
ale předpovědět, kdy přijde déšť,
by si snad netroufl ani Nostradamus.
I kolektiv byl výborný a velmi často
jsme se smáli, i když jsme vlastně
ani pořádně nevěděli čemu a třeba
jen posezení v nějaké části našeho
luxusního hotelu nebo třeba spo−
lečné chvíle u kafíček a hlavně ve−
čeří, při jejichž výběru jsme měli
vždy dobrou ruku, bylo vítaným
zpestřením. Jako taková perlička
nám sloužil poslední den a návště−
va krásného Porta, kde si každý na−
šel to svoje, ať už se jednalo o pa−
mátky, parky, tradiční portské víno
nebo třeba fotbalový stadión slav−
ného FC Porto.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba,
učitel ZŠ

Překvapivá cesta až téměř na vrchol

N

adpisem by se dala ve stručnosti
popsat nezapomenutelná pouť
dvou děvčat ze Základní školy
v Ratíškovicích od okresního kola až
po konečné třetí místo na školním
Mistrovství České republiky ve stol−
ním tenisu v kategorii starších ža−
ček. O tento obrovský úspěch se za−
sloužily Gabriela Zemánková a Hana
Kladňáková.
Jen pro představu, jak takové tur−
naje ve stolním tenisu probíhají.
U dívek proti sobě nastupují dvou−
členná družstva. Jedno utkání je
hráno na tři vítězné zápasy podob−
ně jako tenisový Fed Cup. Nej−
prve se absolvují dvouhry a poté čtyř−
hra. Pokud po čtyřhře není stav 3:0
a není rozhodnuto, přicházejí na
řadu další dvouhry, kde jsou proho−
zeni soupeři. Každá dvouhra a čtyř−
hra je hrána na tři vítězné sety do
jedenácti bodů.
Vraťme se však k popisu úspěš−
ného tažení kvalifikačních kol a sa−
motného finálového klání. Po po−
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stupu z okresního kola naše děvčata
zdolala na krajském finále postupně
základní školy z Bučovic a ze Znoj−
ma shodně 3:0, aby si nakonec po−
radila i s favorizovanou Břeclaví

a po dramatickém boji ji skolila 3:2
na zápasy. Zakončit turnaj bez po−
rážky znamenalo nejen výhru v kraj−
ském kole, ale také vybojování postu−
pu na dvoudenní Mistrovství České
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peřky však skóre otočily a byly dva−
krát míček od výhry, skvělý finiš
však přinesl výhru v nejtěsnějším
možném poměru našim barvám.
Přivézt medaili. Před turnajem
těžce představitelný úkol se změnil
v poslední dílčí cíl žaček naší zá−
kladní školy. Ve večerních hodinách
hraném semifinále holkám zkřížil
cestu vítěz královehradeckého kraje
ZŠ Lhoty u Potštejna. Tato malá
škola Hanku s Gabčou udolala 3:2,
když nejdůležitějším faktorem spra−
vedlivé porážky bylo, že holky po−
prvé na turnaji prohrály čtyřhru.
Další den ráno se konal boj o bronz
a na holkách byly před utkáním pa−
trné pocity mírného zklamání i na−
růstající únavy. O to větší překva−
pení bylo, když po nejlepším výkonu
(navíc ve správný čas) na turnaji z pa−
lubovky doslova smetly bez ztráty
jediného setu Nový Bor v nejkratší
možné době. Vlna radosti, vychutná−
ní si slavnostního zakončení s pře−
dáním cen a spoustou focení už byla
jen třešnička na pomyslném dortu.
Obě dvě hráčky si vše zasloužily.
Webové stránky
naší školy

Šachy

republiky do Jindřichova Hradce,
které se konalo 18. a 19. listopadu.
Za zmínku také stojí, že svou katego−
rii v okresu Hodonín vyhrály i mladší
žákyně Klára Koplíková a Natálie
Charvátová, v jejich kategorii však
na krajské kolo postoupit nešlo.
Naše výprava absolutně nevě−
děla, co od dvoudenního zápolení
očekávat. Odjížděla tedy na mistrov−
ství s pokorou a s dílčími cíli, z nichž
byl jeden primární (na konci článku
může každý posoudit, zdali byl spl−
něn). Tím bylo si dvoudenní klání
v Jindřichově Hradci maximálně užít
a důstojně reprezentovat naši ško−
lu, Ratíškovice i celý Jihomoravský
kraj ve všech oblastech. Podobná
šance zúčastnit se turnaje stejného
měřítka se přece nenaskýtá každý
den.
O jak velkou akci šlo, muselo hol−
kám dojít hned po příjezdu, kdy se
všech 32 týmů (16 z toho chlapec−
kých) seřadilo v krásné a moderní
sportovní hale na slavnostní zahá−
jení a jakmile začaly reproduktory
vypouštět první tóny státní hymny,
dostavila se možná u většiny účast−
níků i trocha nervozity. Hanka s Gab−
čou byly nalosovány do (jak jsme se
dozvěděli později) těžké základní
skupiny k základním školám z Opa−
vy, Prahy a Ústí nad Orlicí.
Takovým prvním dílčím cílem
(který byl pořádně navýšen) bylo
něco uhrát, ať už pouze set nebo do−
konce celý zápas. Holky začaly ner−
vózně a Opava se v prvním zápase
rychle dostala do vedení. Po rozkou−
kání a zjištění, že „to půjde“, děv−
čata utkání postupně otočila ve svůj
prospěch až na konečných 3:1. V dal−
ší části skupinové fáze se vezla na ví−
tězné vlně, když postupně porazila
jednu z pražských základních škol
3:0 a i nejvýše nasazenou školu ve
skupině Ústí nad Orlicí 3:2 na zá−
pasy. Tato poslední důležitá výhra
znamenala nejen vítězství ve sku−
pině, ale také vyhnutí se ve vyřazo−
vací části největším favoritkám a po−
zdějším vítězkám ze ZŠ Vlašim.
Už samotný postup do čtvrtfinále
byl velký úspěch, ale vzhledem k cel−
kem příznivému losu i dosavadním
výsledkům byl čas na další dílčí cíl −
proklouznout do bojů o medaile.
V cestě stály téměř domácí České
Budějovice. Celkové skóre nakonec
bylo 3:1 pro Ratíškovice, když ráz
střetnutí určila nervy drásající čtyř−
hra. Holky vedly 2:0 na sety, sou−

V

Jediná prohra, ještě k tomu nejtěs−
nějším poměrem, mluví za vše a lepší
v tomto směru byly pouze nepora−
žené žákyně vlašimské školy.
Co stojí za zmínku na závěr? Po−
kud jste na školní akci jakéhokoliv
rázu, měla by být reprezentace školy
podmíněna samozřejmě snahou o co
nejlepší výsledek, ale také určitým
vystupováním. Hance i Gabči patří
nejen gratulace k senzačnímu vý−
sledku, ale také pochvala za to, že
se po celé mistrovství chovaly pří−
kladně k soupeřkám (ať už silněj−
ším nebo slabším), když někam
přišly nebo odněkud odcházely, po−
zdravily, před důležitým medailo−
vým utkáním dodržely večerku a ne−
byla na ně v celém průběhu byť jen
sebemenší stížnost. Ne všechny vý−
pravy se mohly pochlubit něčím po−
dobným. Zážitků bylo přehršel a je
na každém, aby si odpověděl na otáz−
ku, zdali byl splněn primární cíl. Já
a určitě i děvčata máme jasno a na−
víc s příjemným bonusem ve tvaru
medaile.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba, učitel ZŠ

www.zsratiskovice.cz

Začátek sezóny

byl pro náš klub příznivý,
dětí bohužel ubývá

zhledem k tomu, že jsem do mi−
nulého čísla neměl pořádně co
napsat, byl začátek naší další
šachové sezóny nabitý jednou udá−
lostí za druhou. Ale vezmu to popo−
řádku. V úvodu mého příspěvku
musím bohužel konstatovat, že do
nadcházející šachové sezóny vstou−
pilo pouze torzo dětí, které u šachové
hry vytrvaly. Některé toho nechaly
z důvodů, že navštěvují jiný kroužek
a ten se mu kryje s našimi tréninko−
vými dny, jiné děti přestaly šachy
prostě bavit. Abych pravdu řekl, ocit−
nul jsem se na rozcestí, kdy jsem si
kladl otázku, zda má smysl vůbec po−
kračovat. A co děláme špatně, že děti
nemají zájem o tak vznešenou hru,
jakou šachy jsou, zájem? Ale proto−
že jsem typ člověka, co se nerad

vzdává, řekl jsem si, že dám nově
vzniklému klubu, nesoucímu název
SK Baník Ratíškovice ještě šanci.
Hlavně dětem, za které jsem cítil
odpovědnost. A tak jsme na začátku
září započali s tréninkovými dny.
Bohužel další špatná zpráva na sebe
nenechala dlouho čekat a já se do−
zvěděl, že nám také vypověděl své
služby trenér Karel Klimeš, se kte−
rým jsem začal v loni úspěšně spo−
lupracovat. Nyní se opravdu zdálo,
že bude činnost šachového oddílu
ukončena. No, jak se mohli čtenáři
ZVONU přesvědčit, nestalo se tak
a já jsem za to rád.
Neustále se zeštíhlující členskou
základnu se nám podařilo náborem
posílit o nové 4 děti a klub určitým
způsobem stabilizovat. Také jsem i já
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

3x foto M. Macek

Zápas proti Domanínu − Jiří Žebra
a Lenka Kratochvílová

Krajský přebor družstev

přestoupil z ŠK Kvasaco Vacenovice
do mateřského oddílu a podařilo se
nám získat dalšího „dospěláka“ a to
Jirku Žebru z Vacenovic, který je nad−
šeným amatérským šachistou a šachy
hraje na velmi slušné úrovni. O čem
se přesvědčili i šachisté z Domanína,
kde Jirka dokázal společně se mnou
remízovat. Kdysi do Ratíškovic cho−
díval jeho syn, a tak Jirka zůstal
Ratíškovicím věrný.
V současné době máme 16 členů,
z toho 13 dětí, ale už vím, že mini−
málně 5 dětí to vzdalo. Co mě osobně
mrzí nejvíce, je ukončení činnosti
velmi nadějné šachistky Gabriely
Zemánkové, která se probojovala
v loňské sezóně ve zkrácené hře RA−
PID šachu na mistrovství ČR, které
se konalo letos 12. − 13. září v Dok−
sech, okr. Česká Lípa. Gabča se ale
rozhodla dál nepokračovat a svoji
účast na tomto prestižním turnaji
odřekla. Nedá se nic dělat, život jde
dál, nejen ten šachový.
To, co se nepodařilo prosadit účas−
tí Gábiny, podařilo se u jiných dětí.
Dnes můžeme konstatovat, že ša−
chový klub Ratíškovice se konečně
od roku 2012 znovu objevil na výsled−
kové listině přeboru Moravy a Slez−
ska, který se již tradičně hraje v době
podzimních prázdnin v Koutech nad
Desnou. Našimi zástupci byli Mar−
tin Šlahůnek v nejmladší kategorii
a Matěj Tomík v nejstarší kategorii.
Martínek uhrál 3,5 bodů z 9 mož−
ných, Matěj pak 1 bod. Přesto již
účast na tomto prestižním turnaji
je pro náš klub dobrou vizitkou.
Další rébus, který bylo potřeba
vyřešit, byla soutěž dospělých, kte−
rou náš klub hraje 2. sezónu. I když
se jedná o tzv. „pralesní ligu“, tedy
nejnižší soutěž na okrese Hodonín,
je pro nás účast mezi 6 kluby pres−
tižní záležitostí, poněvadž jsme prů−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015

Přebor Moravy a Slezska −
Martin Šlahůnek a Matěj Tomík

měrným věkem nejmladší klub a vý−
konností nejslabší klub. Přesto se
dokážeme statečně prát a nedáváme
body zadarmo. O tom se přesvěd−
čili třeba šachisté z Kněždubu, kdy
ve 2. kole přijeli jako jasní favorité
do Ratíškovic, zvláště, když v tom
1. kole rozprášili tým z Dolních Bo−
janovic vysoko 5:0. Nakonec byl
Kněždub rád, když si odvezl z Ratíš−
kovic bod za remízu. Bohužel jsme
měli i na vítězství, jenže já jsem svou
partii pokazil.

Až do 39. tahu jsem hrál výborně
a stále držel nad silnějším soupe−
řem vyrovnanou pozici. Pak jsem ale
díky nepozornosti chyboval a ztratil
figuru. Chtěl jsem vzdát, ale řekl
jsem si, že to ještě zkusím a že sou−
peř třeba také udělá chybu. A stalo
se, soupeř opravdu chyboval, ale já na−
bídnutou šanci nevyužil a partii jsem
nakonec stejně prohrál. Co mohlo roz−
hodnout o našem vítězství, je v uve−
deném diagramu na této straně.
BNT (bílý − Macek M. na tahu) –
černý se ulakomil na moje pěšáky,
protože vedl po výměně už o celou věž
a začal mně je sbírat a přitom mne
šachoval. Jenže zapomněl na obranu
a já postoupil se svým pěšákem až
na 7. řadu (poslední pole před promě−
nou) a v rukou jsem měl rozhodující
tah, kterým jsem si mohl zajistit re−
mízu. Najde ho? Výsledek posílejte
na email: sachyratiskovice@seznam.cz
V tomto zápasu nás podržel náš
bývalý mládežnický odchovanec, nyní
člen ŠK Kvasaco Vacenovice – Lukáš
Macek, (+1) jeho spolužák z gymná−
zia Kyjov a hostující hráč Jakub Str−
nad (+0,5) a s trochou štěstěny také
Zdenek Zemánek (+1). Já a Lenka
Kratochvílová jsme prohráli.
Poté, co se rozběhla soutěž dospě−
lých, jsem přihlásil také děti na kraj−
ský přebor družstev mládeže, kterého
se Ratíškovice pravidelně účastní od
své premiéry v roce 2012. I zde jsem
byl nucen řešit rébus zvaný soupiska.
Nezaujatý si těžko může představit
neskutečné množství telefonátů rodi−
čům, trenérům ostatních šachových
klubů a vedoucímu celé soutěže, než
se mi podařilo poskládat tým dětí,
které by nebyly v této soutěži jen do
počtu. Nakonec se i tohle podařilo
a první soutěžní sraz se konal u nás
v Ratíškovicích. Aby bylo jasno, do sou−
těže je letos přihlášeno rekordních
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na z někoho z nich stane naše nová
šachová naděje, která půjde ve sto−
pách svého „učitele“.
Co mě těší nejvíce je fakt, že se nám
podařilo do Ratíškovic přilákat nové−
ho trenéra v podobě výborného a sil−
ného šachisty MVDr. Schöndorfa,
který je členem ŠK Hodonín a který
se ujal nelehkého úkolu naučit naše
děti hrát šachy na vyšší úrovni než do−
posud. Nyní již mohu zodpovědně
prohlásit, že potenciál na to máme.
V současné době se nám také rý−
suje možnost dostat Ratíškovice ještě
více do středu šachového dění a mo−
hli bychom zřídit šachové tréninkové
centrum nejen pro naše děti, ale také
pro děti z Vacenovic, Kyjova, Dubňan,

Skauti

17 týmů z celého kraje a první sou−
těžní sraz se hrál souběžně s Ratíško−
vicemi také v Brně a Zastávce u Brna.
Do Ratíškovic přijela mužstva z Vyš−
kova A + B a Vacenovic. Nad mé oče−
kávání jsme dokázali porazit obě muž−
stva z Vyškova, kdy zejména výborně
zahrála Lenka Kratochvílová a Pavel
Kotásek (z Hodonína, ale jinak náš
člen). Do bojů ještě zasáhly tyto děti:
Martin Šlahůnek, Robin Vaněk (host
Kyjov), Ondřej Slatinský, Pavel Ko−
tásek, Matěj Tomík, Lenka Kratochví−
lová a Josef Lacina (host Dubňany).
Každý hrál, jak nejlépe dovede a zisk
6 bodů z 9 možných lze považovat za
úspěch. Trochu nás mrzí vysoká po−
rážka v derby proti Vacenovicím 1:4,
i když vím, že jsme mohli urvat bod
za remízu.
Jinak se děti pravidelně účastní in−
dividuálních turnajů, jako byly např.
„Velká cena Veselí nad Moravou“, či
tradiční turnaj „O brankovického krá−
le“ apod.
Ten, kdo má rád matematiku a je
přemýšlivý, toho rádi mezi sebou uví−
táme. Nováčky má na starost Lukáš
Macek, který k výuce přistupuje jako
profesionál a s pečlivostí jemu vlastní
se snaží do dětí vštípit tolik důležité
začátky šachové hry. Mezi naše nováč−
ky patří: Rozárka Šlahůnková, Matěj
Laxa, Matěj Vybíral a David Halla.
Všechny děti jsou moc šikovné a hlav−
ně je šachy baví. Kdo ví, třeba se zrov−

Brankovic a Vyškova, bohužel nám
schází silný partner, který by naše úsi−
lí finančně podpořil. Z jihomoravské−
ho šachového svazu jsme dostali zele−
nou, leč chybí zatím síly a prostředky.
V závěru bych chtěl poděkovat všem
rodičům a dětem za podporu, bez kte−
ré by možná byly šachy v Ratíškovi−
cích minulostí. Možností jak uspět,
vytvořit lepší podmínky pro děti,
udělat daleko více pro tak nádhernou
hru, jakou šachy bezesporu jsou, je
mnoho, jen toho času mám velmi
málo. Ale věřím tomu, že nejsem sám,
a tak smekám před všemi těmi, kdo
se věnují práci s mládeží a dětmi.
http://internet.tgroup.cz/chess/
Martin Macek, předseda oddílu

Dušičkový závod
(Bigglesův memoriál)

J

iž 26. ročník tohoto závodu vše−
strannosti určený pro tříčlenné
hlídky proběhl hladce za krás−
ného počasí za účasti cca šedesáti dětí
a dvaceti rozhodčích v lese okolo klu−
bovny Junáka Ratíškovice. Změřit
síly s domácími přijely hlídky z na−

šeho nově vzniklého oddílu v Čejko−
vicích, dále z Mutěnic a Hodonína.
Závod pořádáme vždy okolo tzv.
Dušiček (vzpomínka na zesnulé),
protože se koná na počest všech již
nežijících skautů.
Palis
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Skautský muzikál
v Kyjově

T

éto celostátní akce se v konkurenci deseti souborů
zúčastnil letos také jeden náš oddíl, a to dívčí oddíl
Squaw. Nacvičily vynikající stínohru plnou různých
hudebních žánrů, ale bohužel tato vskutku vydařená
produkce nesplňovala parametry zadání Skautského mu−
zikálu (živý zpěv, popř. hra na hudební nástroje). Nic−
méně se porotě děvčata tak líbila, že pro ně vytvořila
speciální kategorii, ve které suverénně vyhrála. (Podob−
ně v loni dopadli na stejné akci hoši z odd. Tuláci).
Pokud chcete toto vskutku zdařilé dílko vidět, budete
mít možnost na Junácké akademii v březnu příštího roku,
kde se, doufám, toto vystoupení zreprízuje.
Palis

Výjezdní zasedání ORJ Hodonín v Ratíškovicích

O

kresní rada Junáka – ORJ. Na 40 činovníků ze všech
středisek okresu Hodonín se v neděli dopoledne sjelo
do ratíškovické junácké klubovny, aby zhodnotili
uplynulé období, pořešili problémy, ale také pokecali
a ochutnali naše koláčky a chlebíčky. „Vypichnu“ pár
dat z jedné prezentace, které si myslím, že by Vás mo−
hla zajímat.
ORJ Hodonín sdružuje v současné době 6 středi−
sek, což činí (v roce 2015) 836 členů. Kyjov 229, Ratíš−
kovice 187, Hodonín 125, Veselí 124, Mikulčice 108, Klo−
bouky 63.
Pro zajímavost čísla z roku 1990 – Okres Hodonín
měl celkem 1070 členů! Hodonín 393, Ratíškovice 296,
Kyjov 207, Veselí nad Moravou 101, Mikulčice 75.
Nejméně skautů měl okres Hodonín v roce 2008 a to
542 členů, Ratíškovice měly v té době kolem 80 členů.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2015
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Oddíl SQUAW slaví 25 let

Akce Drákula 38
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Tuto pěknou tradici čestného dárcovství krve pořádáme
každého půl roku a toto podzimní „vykrvení“ mělo č. 38,
Palis
z toho mně vychází 19 let.
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Poděkování

Military výstava
na klubovně

V

rámci oslav 97. výročí založení
Československa proběhla u ju−
nácké klubovny menší, ale vel−
mi zajímavá výstava zbraní, uniforem
a jiných artefaktů z doby 1. světové
války, dále zde byla vidět část vý−
zbroje a výstroje československých
legií jak z Ruska, tak Francie a také
některé kousky z armády Českoslo−

venské republiky. Taky jeden pr−
vorepublikový vojenský náklaďák,
o jehož funkčnosti se mohli někteří
návštěvníci přesvědčit na vlastní
kůži. Venkovní expozici obdivovalo
přes 200 návštěvníků, včetně našich
francouzských a slovenských přátel
z družebních obcí.
Palis

J

unák Ratíškovice mockrát
děkuje panu Miroslavu De−
kařovi, ratíškovickému ro−
dákovi t. č. z Plzně, za darování
skoro sto let staré knihy se skaut−
skou tematikou s názvem: „Vlče“.
Ke knize byl přiložen dopis s osob−
ní vzpomínkou na počátky skau−
tingu v Ratíškovicích. Rád bych
toto poděkování spojil s prosbou
o následování pana Dekaře, má−
li někdo doma literaturu se skaut−
skou tematikou a nepotřebuje ji,
nebo se, nedejbože ji chystá vy−
hodit, obraťte se na nás s důvě−
rou, my Vás těch "starých krámů"
rádi zbavíme. Ještě jednou dě−
kujeme, nejen panu Dekařovi, ale
i budoucím dárcům starých časo−
pisů, knih a brožurek.

Inzerce

Pavel Hnilica Palis,
náčelník střediska

Koupím byt
v Ratíškovicích
Tel: 739 868 635

Koupím
rodinný dům
ve Vaší obci.
Tel: 739 823 546
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Mgr. Pavel Jurečka, advokát

v

si dovoluje oznámit, že od 1. ledna 2016 přivítá
ve své advokátní kanceláři, jako svého nového ko−
legu JUDr. Marka Šimka. Společně vám nabízíme
poskytování právních služeb v nejrůznějších situ−
acích, ve kterých se můžete ocitnout vy nebo někdo
z vašich blízkých, např. při koupi či prodeji nemovi−
tostí, při uzavírání spotřebitelských smluv, v oblasti
rodinného práva, v pracovněprávní oblasti, při va−
šem podnikání, při jednání s úřady (vyřizování růz−
ných povolení, hájení vašich práv, řešení přestupků),
ale i v oblasti trestního práva.
Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese Sa−
dová 1688/1, Hodonín, telefonicky na čísle 518 324 830
nebo na www.akjurecka.cz.
Těšíme se na vás a přejeme vám klidné prožití nad−
cházejících Vánočních svátků v kruhu vašich nejbliž−
ších.
Mgr. Pavel Jurečka a JUDr. Marek Šimek

Pozvánky

§§§
se recyklují
Zveme Proč
nefunkční úsporné zářivky?
na akce
Hvězdný Silvestr V
2015

s Mikroregionem Nový Dvůr!
Téma:
Silvestr plný hvězd!
31. 12. 2015
Vacenovice, hasičský areál
Více informací
najdete na infokanálu obce.

Plesová sezona
2016
16. 1.
23. 1.
24. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
14. 2.
20. 2.
27. 2.

Společenský ples
Krojový ples
Dětský krojový ples
Junácký ples
Lidový ples, Fašaňk
Hasičský ples
Ples seniorů
T Machinery
Rockový ples

29. 2.−6. 3. jarní prázdniny

Ratíškovický Zvon

ětšina z nás už dnes ví, že vy−
sloužilé lineární či úsporné zá−
řivky je potřeba odevzdat k re−
cyklaci. Ne všichni ale víme, proč
a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je
důležitá ze dvou důvodů. Tím prv−
ním je ochrana životního prostředí
před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množ−
ství obsažena. V jedné úsporné zá−
řivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnoho−
násobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen ži−
votní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95–100 %.
Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou
recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový ko−
lektivní systém EKOLAMP, který
tyto služby zajišťuje i pro naši obec
Ratíškovice. Obyvatelé naší obce
Ratíškovice mohou nefunkční zá−
řivky zdarma odevzdávat ve sběr−
ném dvoře Rohatecká č.p. 1291

nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP svá−
ží zářivky do specializovaných re−
cyklačních firem, kde jsou z nich pro
opětovné použití získávány přede−
vším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hli−
ník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, napří−
klad pro součástky jízdních kol. Z re−
cyklovaných plastů jsou vyráběny za−
travňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze záři−
vek se používá jako technický mate−
riál nebo i pro výrobu nových záři−
vek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se
v roce 2014 recyklovalo téměř 5 mi−
lionů zářivek a výbojek. To předsta−
vuje 26 kg rtuti, která se díky zpět−
nému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60 % českých
domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního od−
padu. Právě vy můžete pomoci tuto
situaci změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.
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