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1. ŠKOLNÍ ÚVODEM
REPREZENTAČNÍ PLES

šechno je o lidech. Tak zní
stále více používané a dobře
známé rčení, které si dovoluji upřesnit: Všechno je o dobrých
lidech! Co jiného říci po skončení
prvního školního plesu v novém
Spolkovém domě, kter ý se konal v sobotu 28. ledna 2017. Při
„vstupu na tenký led“ se podařilo
nečekaně vyprodat všechna místa,
zájem byl i o lístky „na stání“, přičemž názor na možný úspěch akce
měl dopředu každý jiný. Hlavní neznámou byl fakt, že celý večer byl
orientován jako disco-ples pod hudebním vedením DJ Luďka Ptáčka, což má na potencionální účastníky plesu velký vliv.
Je třeba říci, že s nápadem přišla paní učitelka Lenka Ilčíková,
která s další kolegyní Kateřinou
Uhlíkovou spustily lavinu příprav.
Aby toho neměly málo, dokonce
přesvědčily žáky 9. ročníku k na-

cvičení slavnostní polonézy. A ta
se natolik povedla, že bylo rozhodnuto den před plesem uskutečnit
veřejnou generálku, kam si mohli
tanečníci pozvat celou svoji rozvětvenou rodinu, aby všichni v plné
kráse viděli, že škola není jenom
o matematice, f yzice a chemii.
A jak již zaznělo v úvodu plesu, patří velké poděkování:
• paním učitelkám Ing. Kateřině
Uhlíkové a Mgr. Lence Ilčíkové –
hlavním pořadatelkám plesu – za
velmi náročnou přípravu celé akce,
s níž pomohli i další zaměstnanci
školy
• paní sekretářce Monice Hroudné-Rybecké za komplexní plesový
management
• paní Kamile Haluzové za hezkou
výzdobu sálu a zhotovení módních
doplňků pro účinkující
(pokračování na straně 11)
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OBEC
Rada obce č. 65 ze dne 5. 12. 2016
Rada obce:
• schválila smlouvu o pronájmu
nebytových prostor kavárny na
krytém plaveckém bazénu,
• rozhodla o zakoupení externího
záložního disku pro data Obecní
policie Ratíškovice,
• souhlasí se zahájením Změny
územního plánu obce Ratíškovice č. 3,
• rozhodla o převodu peněžitého
příplatku od Obce Ratíškovice
společnosti Baník Ratíškovice,
s.r.o.,
• rozhodla, že rekonstrukci otopné soustavy ve smuteční síni
provede firma Pavel Pavka,
• projednala návrh rozpočtu 2017
a změny rozpočtu č. 7/2016,
• souhlasí s uzavřením smlouvy
s Mgr. Pavlem Jurečkou na poskytování právních služeb,
• souhlasí s uzavřením dohod
o provedení práce,
• projednala žádosti občanů o vydání povolení ke kácení dřevin,
• schválila organizační směrnice
společnosti Baník Ratíškovice,
s.r.o.,
• schválila uzavření smlouvy na
servis a opravu výtahu ve Spolkovém domu Ratíškovice,
• vzala na vědomí návrh rozpočtu
Mikroregionu Nový Dvůr pro rok
2017,
• rozhodla o nákupu bazénového
vysavače a regulace systému vytápění a ohřevu TUV pro plavecký bazén,
• rozhodla o nákupu regálů, odpadkových košů a manipulačního vozíku pro Spolkový dům
Ratíškovice,
• rozhodla o poskytnutí finančního příspěvku 66 samostatně
žijícím osobám s trvalým pobytem v Ratíškovicích starších 75
let z rozpočtu sociální komise ve
výši 500 Kč/osoba
• souhlasí se snížením nájemného v kuželně pro družstvo zrakově postižených kuželkářů,
• vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele akce
„Úpravy okolí AC Ratíškovice“,
kdy byla vybrána společnost
Porr, a.s.
Rada obce č. 66 ze dne 19. 12.
2016
Rada obce:
• vzala na vědomí problematiku
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Rada obce...

•
•
•

provozu Spolkového domu Ratíškovice,
projednala majetkoprávní záměry,
projednala administrativu směny pozemků s Lesy ČR,
schválila nájemní smlouvu mezi
Obcí Ratíškovice a Baníkem Ratíškovice, s.r.o. o nájmu movitých a nemovitých věcí.

Rada obce č. 67 ze dne 30. 12. 2016
Rada obce:
• schválila
změnu
rozpočtu
č. 8/2016,
• schválila ukončení nájmu střelnice,
• schválila realizaci projektu „My
zasadíme, vy sklidíte“ – II. etapa.
Rada obce č. 68 ze dne 12. 1. 2017
• Rada obce byla rozšířena o členy zastupitelstva obce a uskutečnila se v prostorách Senátu
Parlamentu ČR. V rámci rady
byly projednány některé majetkoprávní záměry a nebylo přijato žádné usnesení.
Rada obce č. 69 ze dne 16. 1. 2017
Rada obce:
• projednala majetkoprávní záměry prodeje a nájmu pozemků,
• vzala na vědomí výsledky kontroly zbraní a střeliva Obecní policie Ratíškovice,
• rozhodla, že daňové přiznání
obce za rok 2016 pro Obec Ratíškovice zpracuje Ing. Lubomír
Motl,
• rozhodla o pojištění společnosti
Baník Ratíškovice, s.r.o.,
• rozhodla o nákupu čistícího
stroje a myčky nádobí pro Spolkový dům Ratíškovice,
• nesouhlasí se zapojením do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Implementace
Vládní strategie pro rovnost žen
a mužů v České republice na
léta 2014 - 2020“,
• na základě doporučení stavební
komise schválila stavební záměry občanů,
• souhlasí s uzavřením servisní
smlouvy mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o. a ELG - Elektric, s.r.o.,
• rozhodla o doplnění informačního systému značení ulic v obci,
• souhlasí s podáním žádosti
o odkup pozemků VaK Hodonín pro cyklostezku Ratíškovice
-Hodonín.

Rada obce č. 70 ze dne 30. 1. 2017
Rada obce:
• rozhodla, že napojení kogenerační jednotky na bazén a instalaci tepelné regulace provede
firma Cergomont,
• rozhodla o nákupu dvou pískových laminátových filtrů do krytého plaveckého bazénu,
• projednala ceník služeb poskytovaných ve Spolkovém domu
Ratíškovice,
• rozhodla o zateplení skladovacích prostor v objektu Restaurace Sport,
• rozhodla o dovybavení malého
sálu Spolkového domu Ratíškovice dalším nábytkem - stoly,
• schválila Dokumentaci zdolávání požáru Spolkového domu Ratíškovice,
• rozhodla o zadání studie zástavby pro lokalitu Padělky a lokalitu U Jezérka,
• v souvislosti se změnami v legislativě projednala statut Fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice,
• rozhodla o tom, že technický
dozor investora na akci Úpravy
okolí Aktivního centra Ratíškovice bude zajišťovat společnost
Stavební servis.net, s.r.o.,
• souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na nákup velkokapacitní požární cisterny,
• vzala na vědomí plnění rozpočtových příjmů a výdajů za
rok 2016,
• rozhodla o vyvěšení majetkoprávního záměru na nájem lesních pozemků ve vlastnictví
obce,
• souhlasí s příspěvkem pro neziskové organizace na 1 kulturní
akci v roce 2017 ve výši 500 Kč,
• schvaluje účetní uzávěrku ZŠ
a MŠ Ratíškovice a rozdělení
hospodářského výsledku,
• souhlasí s metodickou pomocí
Obecní policie Ratíškovice při
pořízení a výkonu funkce Asistent prevence kriminality v obci
Vacenovice,
• nesouhlasí se zřízením místa
zpětného odběru přenosných
baterií a akumulátorů prostřednictvím společnosti REMA
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

INVESTICE

Příjmy obce v roce 2016 dosáhly výše 92 020 959 Kč. Výdaje činily 80 852 249 Kč
včetně splátky úvěru. Přebytek hospodaření roku 2016 ve výši 11 168 710 Kč
byl uložen na běžný účet. Celkový zůstatek na běžných účtech k 31.12.2016
vykazuje obec ve výši 39 989 895,84 Kč, s kterými se počítá na budoucí
investice. K danému datu obec vykazuje zůstatek nesplaceného dlouhodobého úvěru ve výši 42 000 000 Kč. Obec čerpala v roce 2016 úvěr ve výši
30 mil. Kč na financování investičních akcí „Aktivní centrum“. Doba
splácení je na 10 let.

Nejdůležitější
investiční akce a opravy

Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka obce
Ing. Květoslava Netíková, účetní obce

Středisko

Akce

Výdaje

Příjmy (dotace)

Kultura

Aktivní centrum Ratíškovice
Dar na nákup repasovaného piána v roce 2017
Projekt „48. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice

47 203 700 Kč

1 348 000 Kč
100 000 Kč
116 000 Kč

Areál Baník

Oprava kanalizace v areálu Baník, akce přechází do roku 2017
Zhotovení rýn na rozestavěné hale
Osvětlení druhého travnatého hřiště
Projekt „Okolí Aktivního centra Ratíškovice“ realizace 2017

242 000 Kč
29 000 Kč
91 200 Kč
730 400 Kč

Pozemky

Nákup pozemků v obci
Prodej pozemků v obci

205 900 Kč

Doprava

Chodník k Orelskému hřišti
Cyklostezka Ratíškovice - Hodonín náklady na projekt hradí Mikroregion Hodonínsko
Oprava chodníku v ulici Sportovní

29 300 Kč

Školství

Přístavba ZŠ - dílny (akce přechází do roku 2017,2018)
Nákup plynové pánve do školní jídelny
Nákup keramické pece
Preventivní programy Základní školy Ratíškovice
Program „Škola pro přírodu“
Sklad multifunkčního hřiště při ZŠ

873 400 Kč
130 000 Kč
57 000 Kč
71 900 Kč
92 800 Kč
71 887 Kč

Kino

Přestavba kina na Komunitní dům pro seniory, přechází do roku 2017,2018
Nákup restaurace Komunál (I. splátka)

774 200 Kč
2 000 000 Kč

Knihovna

Projekt Visk 3 - Nákup knihovnického programu
Projekt „Knihovna dětský mikrosvět“

43 000 Kč
35 600 Kč

Ostatní

Chránička optického kabelu ulice Rohatecká
Projekt „Evropa pro občany“ realizace rok 2015, dotace 2016
Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů
Změna územního plánu
Veřejně prospěšné práce - dotace z UP
Dar JMK Brno - účast v soutěži Vesnice roku 2016

244 200 Kč

Požární ochrana

Rekonstrukce hasičské zbrojnice (příjmy v roce 2015, výdaje rok 2015+2016
Opravy elektroinstalace v hasičské zbrojnice
Projekt „Akceschopnost JSDH Ratíškovice“
Projekt „Akceschopnost JSDH Ratíškovice“

348 400 Kč
276 300 Kč
6 500 Kč

Zeleň

Projekt „My zasadíme, vy sklidíte“ realizace v roce 2016, příjem rok 2017

418 300 Kč

Pohřebnictví

Oprava střechy, výměna oken a dveří ve smuteční síňi
Přípojka plynu do smuteční síně, akce přechází i do roku 2017

600 200 Kč
133 800 Kč

Správa

Nákup nového osobního auta ŠKODA OCTAVIA pro zastupitele obce
Veřejné osvětlení u radnice

495 000 Kč
101 552 Kč

celkem

264 500 Kč

363 200 Kč

82 197 Kč

151 800 Kč
63 900 Kč
1 161 600 Kč

57 029 536 Kč

57 000 Kč
71 600 Kč
45 000 Kč

30 000 Kč
25 000 Kč
673 200 Kč
1 151 300 Kč
100 000 Kč
180 000 Kč
5 500 Kč
698 700 Kč

4 964 500 Kč

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky...

Z našich řad odešli...

Němečková Sofie
Koldová Simona
Smolková Sára
Tomanová Ester
Havránková Šárka
Novák Lukáš
Šťastná Magdalena
Kochová Adriana
Bařinová Adéla
Konečná Zora
Macinková Sofie

Dobiáš Jindřich
Bačík František
Letavková Etela
Křížka Vladimír
Machovský Jaroslav

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

První
občanka
Ratíškovic 2017
Macinková Sofie

71
86
95
70
56

let
let
let
let
let

Údaje ve společenské rubrice budou
zveřejněny pouze s písemným souhlasem dotčené osoby. Zájemci o zveřejnění údajů se mohou nahlásit na OÚ
Ratíškovice.			
JK
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POLICIE

Z deníku obecní policie
LISTOPAD 2016
17.11. Přijetí oznámení ve 21:37
hod., že došlo ke krádeži pánského
jízdního kola, které bylo umístěno
v tělocvičně ZŠ. Po příjezdu hlídky
OP bylo zjištěno, že vyčíslená škoda
je 40 000 Kč. Hlídka OP o celé záležitosti informovala PČR Dubňany.
Noční služba, dohled nad dodržováním nočního klidu v obci, kontrola objektů v obci.
19.11. Přijetí oznámení v 17:30
hod., že v ulici Ke Stadionu leží opilý muž. Po příjezdu hlídky OP byl
muž již na nohou a hlídce OP sdělil,
že už jde domů.
26.11. Přijetí oznámení v 0:45 hod.
o rušení nočního klidu před Spolkovým domem. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení, bylo zjištěno,
že ve Spolkovém domě má stužkovací večírek Gymnázium Hodonín
a rušení nočního klidu bylo způsobeno hlasitou hudbou. Hlídka
OP poté celou záležitost vyřešila
domluvou a hudba byla následně
ztlumena.

Z

28.11. Přijetí oznámení ve 4:19
hod., že v ulici U Zastávky došlo
k vykradení novinového stánku. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení
byla k případu přivolána PČR Dubňany, která si celou záležitost převzala a hlídka OP jí po celou dobu
vyšetřování poskytla součinnost.
PROSINEC 2016
1.12. Kontrola obecních lesů
z důvodu možné krádeže vánočních
stromků. Přijetí oznámení ve 20:25
hod. od PČR Dubňany k poskytnutí
součinnosti v ulici Řádky, kde mělo
dojít k napadení mezi panem XY
a jeho družkou paní XX.
2.12. Přijetí oznámení ve 22:20
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost v místní
hospodě „Komunál“, kde došlo ke
rvačce mezi pány XY a XX z Ratíškovic.
3.12. Přijetí oznámení v 16:28
hod. od paní XX, že ze sousedního
bytu přiběhl syn paní XZ, kterou
fyzicky napadl její přítel. Po příjezdu hlídky OP na místo spolu s PČR

,,Búračky“

imní měsíce jsou náročnější
z hlediska bezpečnosti automobilové dopravy. Ze strany řidičů to vyžaduje vyšší pozornost řízení a přizpůsobení jízdy
stavu vozovky. Dopravní nehody se nevyhnuly ani řidičům
v naší obci. Nepozornost a vysoká rychlost se tak podepsaly
na třech karambolech během jednoho týdne i v naší obci.		
							
RŠ
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Dubňany paní XZ uvedla, že ji druh
udeřil pěstí do obličeje. Hlídka OP
se snažila pana XY uklidnit, ale ten
se i přes opětovnou výzvu snažil
družku opětovně napadnout. Proto byl nakonec pan XY omezen na
osobní svobodě a umístěn do policejní cely.
5.12. Přijetí oznámení v 18:45
hod. od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost při řešení
napadení paní XX.
9.12. Přijetí oznámení ve 13:00
hod. od pana XY, že v ulici Úzká je
osobní automobil zaparkován napříč silnice. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo hlídkou auto
odtlačeno mimo silnici. Hlídka OP
poté vyrozuměla majitelku vozu,
která uvedla, že auto jí sjelo z nájezdu špatným zaparkováním před
domem.
LEDEN 2017
6.1.
Přijetí oznámení ve 13:00
hod. o dopravní nehodě v lokalitě na Zbrodku. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení bylo účastníky
dopravní nehody hlídce sděleno,
že k nehodě již byla přivolána PČR
Hodonín oddělení dopravní nehody. Hlídka OP poté řídila v dané lokalitě dopravu.
26.1. Sběr injekčních stříkaček
v lokalitě „u býkárny“.
TF&PK

Nová tvář areálu Baník?

V

září loňského roku po 13 měsících byl slavnostně zahájen
provoz Spolkového domu Ratíškovice. Na ukončení stavebních prací na objektu samotném navázaly
přípravné práce na stavební úpravy uvnitř areálu Baník. Projektová
dokumentace, stavební povolení
a výběr dodavatele stavby jsou hotovy. Ještě koncem roku byly zahájeny práce na vybudování nové
kanalizační přípojky ke krytému
bazénu, neboť ta stávající byla zvlněná a fungovala jenom díky tomu,
že byla pravidelně proplachována
masivním přílivem vody z bazénu.
Práce byly zastaveny silnými mrazy a následně sněhovými přívaly.
Souběžně s kanalizací byla odstraněna stará vodoměrná šachta se
spletí vodovodních trubek a arma-

ZIMA

tur rozličného stáří a instalovana
šachta nová - dvanáctitunový betonový monolit. V závislosti na počasí budou pokračovat další práce:
bude provedena rekonstrukce sítí,
v ybudováno oplocení oddělující
sportovní a kulturní část areálu,
zpevněny pochůzné a shromažďovací plochy, bude vybudována
nová vozovka, a to až ke krytému
bazénu, a instalovány buňky WC
pro návštěvníky sportovních utkání. Snahou obce je, aby práce byly
dokončeny do začátku prázdnin,
avšak postup prací je ovlivněn především počasím, které nás v tomto
zimním období neustále překvapuje, i nepřeberným množstvím
neznámých sítí, které se v areálu
nacházejí.
RŠ

Když je zima zimou...

N

epřetržitá
masáž o tom, že
se planeta otepluje, a horká
a suchá léta a několik mírných zim
nás dovedla k představě, že tomu
tak je, že je konec ladovským zimám se závějemi a mrazy. Lednové
přívaly sněhu, nízké teploty a především dlouhé mrazivé dny nás
z této představy vyvedly. Masivní narůstající vrstvy sněhu byly
odklízeny z místních komunikací
a chodníků ve dne i v noci dvěma traktory s radlicí, multikárou
s radlicí a sypačem a nakladačem
s kartáčem. Uhrnuté cesty byly
mnohdy zase zaházeny sněhem

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

občany, kteří si jej odklízeli z nájezdů. Nepřeparkovaná auta před
domy na komunikacích způsobovala dopravní problémy. Po jejich
přemístění na silnicích zůstaly hromady přimrzlého sněhu a zmrazky.
Půda v obci promrzla do půl metru,
o čemž svědčí obtížné kopání hrobů. Opět jsme se vrátili do časů,
kdy je zima zimou. Děti dozajista
jásaly, dospělí, ti, co sledují rychlost otáčejícího se kolečka plynoměru, jásali již méně.
RŠ
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Kompostování i v mrazech

P

řestože je zimní období a zima
je opravdu zimovatá, kompostárna rozložitelných bioodpadů,
sice zpomaleně, ale kompostuje.
V loňském roce byl v rámci systému nakládání s odpady zaveden čtrnáctidenní svoz bioodpadu
prostřednictvím hnědých nádob
(popelnic), které byly občanům
poskytnuty zdarma, čímž množství
biomasy narostlo. Vedle nádo-

bového svozu je kompostárna zásobována i listím, trávou, větvemi
a réváčím, které svezou pracovníci
obce na multikárách a občané na
kárách, frézách a vozících. Návoz
během vegetační sezony byl tak výrazný, že jsme museli posílit kompostárnu o jednoho pracovníka,
přičemž přísun biomasy trval až do
listopadu. V současné době máme

plné boxy s konečným produktem
a na betonové ploše posády, které
zpomaleně kompostují. Vývoz materiálu z hnědých nádob byl zastaven v půli ledna, to aby se svezly
ještě vánoční stromky. Dle uzavřené evidence bylo v roce 2016 na
kompostárně zpracováno 1 266 tun
bioodpadu.
RŠ
prosinec
2016

leden
2017
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P

,,My zasadíme, vy sklidíte“
podruhé

o loňské podzimní sadařské
akci „My zasadíme, vy sklidíte“, kdy v intravilánu obce bylo vysazeno 120 ovocných stromů, a to
před rodinnými domy a zahradami
občanů, kteří si sami daný druh
dřeviny zvolili, následuje repete.
Jelikož v rámci dané akce nebyli
uspokojeni všichni žadatelé a ještě
další občané, poté co viděli výsadbu zapěstovaných stromů v balu,
vznášeli nové žádosti, obec přistoupila k zopakování osázení ulic. Finanční prostředky by měly být získány z dotace, která by mohla být
při splnění určitých podmínek obci
přiznána za získání Zelené stuhy
Jihomoravského kraje v roce 2016.

V současné době se občané mohou
zapsat do evidence zájemců o ovocné stromy a lípy, poté bude zpracován projekt, v rámci něhož mohou
být vyřazeny výsadby na inženýrských sítích či pod elektrickým
vedením. Projekt bude předložen
k posouzení Agentuře ochrany přírody a krajiny, po kladném hodnocení bude postoupen jako součást
žádosti o dotaci na Ministerstvo
životního prostředí ČR. Pracujeme na tom, aby vše dobře dopadlo
a na podzim jsme zasadili a vy
poté sklízeli.
RŠ

Podnože a botanické
druhy révy vinné

V

době relativního pracovního
klidu, kdy se vinice ještě nestříhají, dne 18. ledna 2017,
zorganizovala Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Ratíškovice pro vinaře a vinohradníky
i širokou veřejnost přednášku na
téma „Podnože a botanické druhy
révy vinné“, a to v prostorách malého sálu nového Spolkového domu.
Přednášejícím byl opětovně v Ratíškovicích již známý, uznávaný
a oblíbený Ing. Radek Sotolář, PhD
z Mendlovy univerzity Brno. Semi-

nář byl finančně podpořen
Vinařským fondem České
republiky, za což mu patří poděkování. Přátelské
klima bylo podpořeno přinesenými vzorky vinařů,
za což si děkují sami sobě.
Kdo přednášku nestihl či
si nedělal zápisky, tak obsah přednášky je dostupný na webových stránkách
www.vinoratiskovice.cz.
PhDr. Radim Šťastný

Senioři se baví

T

ak znělo motto plesu seniorů, který se konal 19. února
ve Spolkovém domě v Ratíškovicích. Při pohledu na zaplněný sál
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s dobře vyhlížejícími seniory, se
tajil dech. Účesy, oblečení, nálada
vše ukazovalo, že se přišli pobavit.
A také tomu tak bylo. Po zaháje-

ní paní Helenou Vybíralovou začal
malý program.
První vystoupily seniorky v rytmu
písně „Holky z porcelánu“ a po nich
následovala děvčátka krásně oděná. Dresy, sukýnky a malé černé
kloboučky udávaly tón celé jejich
vizáže. Obě dvě skupiny předvedly
výkony v rytmu a pohodě.
Všem vystupujícím patří poděkování a mladým cvičenkám budeme
fandit, aby jim jejich radost a lehce
zvládnuté gymnastické prvky vydržely až do seniorského věku. Děkujeme všem. kdo přispěl do tomboly
a všem, kdo vyhrál, blahopřejeme.
Večer plný hudby, tance a dobré
nálady – tak by se dal nazvat ples
seniorů.
Růžena Šeďová
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Padouch nebo hrdina,

všichni jedna silvestrovská rodina

R

ok uteče jako voda a je tu zase
poslední den a naše možnost jít
na společný silvestrovský pochod
Mikroregionu Nový Dvůr. Pořadatelský pořadník se posunul na
Vlkoš. Už z minulého „vojenského“
Silvestra se dalo tušit, že se máme
na co těšit. Muzikálové téma nám
dalo, podle mého, velmi šťastný los,
protože Limonádový Joe je už roky
oblíbená česká klasika!
Zkušenosti z minulých let žádaly připravit dostatek vstupenek.
Mlhavé a vcelku nevlídné ráno
možná odradilo i řadu skalních
příznivců silvestrovského pochodu.
Je sice pravda, že trasa do Vlkoše je
ta z delších, ale jak ukazuje vševěda Google, je to po nastavené trase
nakonec přijatelných 8,2km. Jak
ukazuje statistika pochodníků, šlo
nás z Ratěk nejmíň a je to asi i nejméně za posledních 5 ročníků.
Nu což - co jsme neměli na
kvantitě, snažili jsme se dohnat
na kvalitě! Přípravy byly velmi důsledné, byly připraveny slogany,
text písničky, kovbojské modro-bílé šátečky, opět byl skvělý povoz
SPK s vlastním proviantem! Už na
startu jsme se všichni řádně označili kakaovou skvrnou velikosti
mexického dolaru, aby nebyly pochybnosti o příslušnosti a nedošlo
k nějaké nečekané a nemilé záměně členů ratiškovské rodiny. Cestu

tam jsme maximálně zminimalizovali, abychom pošetřili síly i na
tu zpáteční. Po nezbytné technické
pauze u Letochů a jedné secvičné na písničku jsme už prakticky
bez přestávky šli až na místo akce.
Někde před námi jsme tušili Kleopatřin průvod, ale mlha byla furt
až na zem, takže jsme se navzájem
neměli šanci ani vidět.
Rytíř Brtník (= starosta Vlkoše)
měl pro každou obec nachystanou
úvodní řeč i se zpěvem (jak jinak
v muzikálu, že), v počtu kouzel/rok

byl velmi obezřetný (nejde všechno
vyplýtvat naráz) a byl bezvadný!
Nádvoří hradu Brtníka nám pak
nabídlo kouzel naprostý dostatek
- každý pochodník si určitě zasloužil svařáček a něco k němu.
Ale protože každý správný pochodník stejně nenechává nic náhodě
(co kdyby se cestou cosi přihodilo)
a nese si i něco svého, nejsou ty
guláše nebo tlačenky na této akci
to nejdůležitější. Nakonec se i ta
mlha po poledni zvedla, aby bylo
vidět na starosty obcí mikroregionu, kteří všem popřáli do nového
roku, na krásné hudební vystoupení Skoronic, na taneční vstup ze
Svatobořic - Mistřína nebo na spanilou jízdu zlaté Kleopatry a Césara s celým jejich doprovodem.
Myslím, že největší hodnotu
této akce mají naše společné zážitky. Jak řekla jedna z našich: „Já
plno lidí nepotkám v Raťkách celý
rok. A tady mám dost času si s tolika známými povykládat a to je fakt

Silvestrovská statistika:
Obec			
muzikál			
počet pochodníků
Milotice			
Noc na Karlštejně		
277
Ratíškovice		
Limonádový Joe			
143
Skoronice		
Balada pro banditu		
238
Svatobořice-Mistřín
Cikáni jdou do nebe		
297
Vacenovice		
Kleopatra			
239
Vlkoš			
Ať žijí duchové		
195+89 na místě
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příjemné.“ Dá se s tím souhlasit? Pořadatelský pořadník se posunuje dál a 31.12.2017 bude Silvestr u nás.
Máme skoro celý ¾ rok na přípravy, nápady, vychytávky. Už víme ze zkušenosti, že je potřeba skoro stovky
ochotných dobrovolníků. Tak jestli máte chuť, budeme rádi, když pomůžete. Bereme každý nápad, něco z toho
určitě dáme dohromady!
Ing. Vladimíra Motlová

Ženušky – koledování u jesliček 26. 12. 2016
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Spolkový dům

mi byl dovybaven nejen skladový
prostor malého sálu, ale i sklad
ozvučovací techniky a úklidová
místnost.
Děkujeme tímto Jendovi Holečkovi
za dar ve formě regálových polic,
které věnoval do sálu ozvučovací
techniky a úklidové místnosti, ale
také za vyjednání slevy na manipulační vozík s firmou META skladovací technika s.r.o. České Budějovice.
Úklidový čistící stroj dodala firma TPC Bohman s.r.o. Zlín, který
usnadní práci při úklidu velkého
sálu, ale hlavně vstupních prostor,
které jsou nejvíce namáhány.
Mgr. Jana Koplíková

dovybavujeme

K

tomu, abychom mohli pořádat kulturní a jiné společenské
akce, bylo zapotřebí nový spolkový
dům dovybavit nejen nezbytným
nádobím, příbory, lednicemi, myčkou, ale i manipulačním vozíkem,
regály, úklidovým čistícím strojem,
skleničkami a to samozřejmě s logem spolkového domu.
Manipulační vozík na stoly a stohovatelné židle dodala firma META
skladovací technika s.r.o. České
Budějovice. Regálov ými police-

PLESOVÁ SEZÓNA

Plesy a spolkový dům

V

šichni jsme se moc těšili na
novou plesovou sezonu, že už
konečně nebude „pod košama“, bude v kulturním prostředí,
občerstvení nebude ve „starých dílnách“, „nebudeme to mět tak daleko, tak budeme chodit“, „my to zasej máme moc daleko, ale dojdeme
nebo dojedeme autem“, atd.
Spolkový dům má za sebou polovinu plesové sezony, a tak si dovolím malé hodnocení.
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Sezonu zahajoval tradičně Společenský ples pořádaný Obcí Ratíškovice a Osvětovou besedou.
Ples zahájila paní starostka Anna
Hubáčková slavnostním přípitkem.
Pěkné předtančení předvedla skupina děvčat Kiss Intensive, které
tanečně vedla Lucka Koplíková pod
dohledem paní Ireny Konštandové.
Kolem 200 návštěvníků plesu si
mohlo na moderní rytmy zatančit
se skupinou JAMA a nebo při ra-

tiškovické cimbálové muzice v malém sále. V malém sále byl rovněž
připraven i oblíbený otokoutek,
který letos připravila paní Lucka
Svitálková a Martina Smaženková.
Kolem půlnoci byla vydána tombola. Velký dík tímto patří všem jejím
dárcům. Doufám, že premiérový
ples v novém se všem líbil a příznivci vydrží i do dalších ročníků.
Mgr. Jana Koplíková

Pokračování z titulní strany
• všem štědrým sponzorům, kteří
darovali 246 hodnotných cen do
tomboly
• vinařům za uskutečnění malé
bezplatné vinotéky, zvláště Jaroslavu Ilčíkovi, který ochotně obešel
téměř celý Slavín, aby návštěvníci
mohli degustovat více než stovku
vzorků
• žákům 9. ročníku i třem osmákům za nácvik polonézy
• děvčatům skupiny Kiss Intensive
za předtančení polonézy
• paní Ivaně Příkaské za velmi výhodné půjčení šatů a přípravu vystoupení polonézy
• paní Haně Slezarové za make-up
účinkujících
• a paní Janě Koplíkové za podporu
při přípravě polonézy i realizaci samotného plesu.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

1. ŠKOLNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
Veřejná generá lní zkouška,
která se konala v pátek 27. ledna
v 18.00 hod., tedy v předvečer školního plesu, měla charakter malého
zimního pátečního komponovaného
podvečeru, neboť v programu vystoupily: Zdeňka Foltýnová a Hana
Váňová – hra na piano, Julie Baláková – latinsko-americké tance,
taneční skupina Kiss Intensive pod
vedením Lucie Koplíkové, cvičenky oddílu sportovní gymnastiky
s vedoucí Evou Zemánkovou, jako
host taneční skupina Street Dance
z Hodonína s vedoucí Sárou Šťastnou a taneční Zumba pod vedením
Gabriely Koudelové. Zlatým hřebem
večera byla pochopitelně slavnostní polonéza 14 mladých párů, které tři měsíce pilovaly každý pohyb
a úsměv, aby se předvedly v tom

nejlepším světle, a teď už víme, že
se jim to doopravdy povedlo.
Pozitivní tečkou za veřejnou
generálkou byl zisk 4000 Kč na
dobrovolném vstupném, který se
škola rozhodla darovat Centru pro
rodinu a sociální péči v Hodoníně,
jež příspěvek využije na volnočasové aktivity dětí a programy pro
celé rodiny v rámci projektu Služby rodinného poradenství, mediace
a vzdělávání v oblasti rodinných
vztahů.
Všem příznivcům a přátelům
školy srdečně děkujeme za jakoukoliv nezištnou podporu při přípravě i realizaci plesu i veřejné generální zkoušky. Úspěch prvního
školního plesu se stal velkou výzvou, tak snad i příští rok.
PhDr. Josef Hanák, ředitel školy
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Jubilejní 10. skautský ples
ve stylu country

P

roběhl v sobotu 21. 1. 2017 na
Spolkovém domě v Ratíškovicích za účasti cca 200 návštěvníků. Pokusím se letošní ples popsat
v několika charakteristických bodech.

1.) Poprvé v novém! Krásný dřevěný interiér nového Spolkového
domu dotvořil útulnou atmosféru
našeho plesu - velká pochvala patří všem, kteří se podíleli na vzniku
této pozoruhodné stavby.
2.) Plesové noviny - BÉLEŠNEWS náš drobný příspěvek k 10. jubileu
našich country plesů. Noviny plné
textů a fotek ze všech předcházejících plesů, vtipů a hlavolamů. Pěkný suvenýr.
Strana 12

3.) KAPELA STARÝCH ČASŮ z Prušánek zahrála již podruhé a opět
perfektně.
4.) Předtančení odd. Trojka bylo
bezchybné a roztomilé - děvčata
v modrých a růžových sukýnkách
„made in China“ dokonale nacvičila taneček k jedné z mnoha verzí světoznámé písně Ievan Polkka
(finská píseň z třicátých let 20. století, která se proslavila především
na internetu v podání finské folkové skupiny Loituma v roce 1995).
5.) Fotokoutek - náš fotograf Essmo
z Vracova zas nezklamal a vznikla
další série kvalitních fotek s fungl
novým pozadím a spoustou nových
rekvizit. Fotografie si mohou návštěvníci vytisknout nebo jen stáh-

nout v plném rozlišení ve firmě: Copyshop Papírový
Drak Hodonín.
6.) Soutěž kostýmů - 1. místo: (poněkud nepohodlný,
ale jak sa říká „kráso trp!“) kostým KAKTUS - Kuli
Vařáková, 2. místo: Tornádo Lou - paní Bábíčková, 3.
místo: Indián Červená Huba - Stano Ling (náčelník
hodonínských skautů).
7.)Půlnoční překvapení - OLDSTAŘky ve složení Šurka Markéta Šimečková, Iva Svobodová Borovcová, Vladimíra Motlová - Petřáčka, Eva Chovancová st., Šurka
Lenka Vařáková, Miluška Buřinská a Zdeňka Bilíčková - Sidi za hitu od polsko-české zpěvačky Ewy Farné
- „Mám boky jako skříň“ předvedly perfektní kana-
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faskový taneček s mírným nádechem erotiky. ZLATÝ
HŘEB VEČERA!
8.) Tombola přes 220 CEN - Seznam sponzorů a dárců najdete na www.junak-ratiskovice.cz a na junácké
nástěnce u drogerie. Všem velmi pěkně DĚKUJEME.
9.) Výzdoba sálu pomocí našich osvědčených ručně
kolorovaných obrázků do dřevěného interiéru sedla
jak „prdel na hrnec“ a panely s fotkami z naší činnosti
a historie taky vzbudily celkem slušný zájem.
10.) A na závěr něco - co jsme na plese ještě neměli UNESENÁ NEVĚSTA. Viz. Foto – kdyby někdo váhal,
tak je to ta vlevo.
Toš tak ...
Palis
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69. krojový ples

V

letošním roce to byl již
69. ročník tohoto plesu. Malou návštěvnost vidím hlavně v chřipkové epidemii. I když od
koho očekávat návštěvnost, než od
nás folkloristů. Těch bylo bohužel
na krojovém plese jako šafránu. Na
hodovou besedu u cimbálu nás bylo
tolik, že pomalu nestačila kapacita dvou sálů. V hodovém průvodu
přes 200 mladých krojovaných
lidí a na plese pouze 20 „mladých
a statečných“. Dovolím si zde ještě
jeden přívlastek „vytrvalých“, protože jsem je jako každým rokem
nakonec musela ze sálu vyhánět.
Díky „súdné stolici“, mužskému
sboru, Ženuškám jsme zaplnili alespoň spodní část sálu. Ještě, že
pozvání přijaly Bzenecké drmolice,
které byly hostem letošního plesu!
Mezi nimi byla i Lenka Jurečková,
malířka a kreslířka folklorních motivů a obrázků, která pozorně fotila
kroje, ale natáčela i průběh plesu.
M.j. zmiňovaná Lenka Jurečková
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má v současné době pěknou výstavu ve Slovenském domě v Praze.
Návštěvníky plesu roztančila dechová hudba Vracovjáci a cimbálová muzika Javor. Radost z výher
byla u novomanželů Kundratových
z televize a u novomanželů Kordulových z kola. Co mě však potěšilo,
byl email od Bzeneckých drmolic:
,,Bzenecké drmolice 4. února
2017 reprezentovaly město Bzenec
na 69. Krojovém plese v Ratíškovicích, který se uskutečnil v novém
Spolkovém domě v centru obce. Ples
byl nádhernou přehlídkou krojů.
Nejen jejich výšivek, ale i krojové
čistoty a krásy starých součástek
po stařenkách a babičkách.
Děkujeme pani Janě Koplíkové za
pozvání, Ženskému sboru Ženušky, mužskému sboru z Ratíškovic
a vlastně všem za velmi příjemnou
atmosféru a milé přijetí. Těšíme se
na další setkání a spolupráci.
Bzenecké drmolice“
Mgr. Jana Koplíková

14. dětský krojový ples
L

etošního plesu se zúčastnilo kolem 100 nadšených dětí, které se
dobrovolně zapojovaly do tancování,
protože každého čekala odměna nejen
ve formě cukroví. Kdo si zakoupil los,
měl radost z jisté výhry. Hostem plesu
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byl folklorní soubor Pomněnka z Čejče
s cimbálovou muzikou Lúka. Ratiškovice hájil Dětský folklorní soubor
s cimbálovou muzikou Malena a dechová hudba Veselá muzika.

Poděkování patří rodičům, dětem
ze souboru a dárcům do tomboly. Dále
děkuji všem, kdo jste pomohli při organizaci obou plesů.
Mgr. Jana Koplíková
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Naše robečky
„My jsme robečky, robečky za Séčky jako z růže květ. Rádi sa strójíme, pěsničky zpíváme a nás těší svět“.
Známé, že.

K

e konci roku 2016 jsem k nim
byla pozvána. Vijú, že jim celá
léta letoucí fandím. ANO. Vidím
a ctím v nich naše milované Ratíškovice, jak je znám, i jak mně je
právě ony dokreslily. Chci se s Vámi
podělit o kdeco o nich, třeba barco
nevíte. Začnu tím nejúžasnějším.
Je to spolek žen, který sa 16
roků čtvrtek co čtvrtek scházá.
A ženy v něm sa úplně jednoduše
eště nikdy NEPOHÁDALY!! Věřte
tomu, nebo ne, je to tak. To by přeca dávno soubor neexistoval. A ty
čtvrtky a vystoupení furt sú (i když
za 16 let sa teho dokáže poproměňovat…) Že by sa měly „rozpadnút“,
jich eště nenapadlo. To z tej bohatej směsice hlasú jasně prorážalo.
Nejlepší sdělení o nich jsem už napsala.
Z těch desítek vět při zmíněném
konci roku, a nejen z nich, se Vám
teď pokusím o folklorním souboru

Robky ze Séčky něco „slovně“ namalovat. Vždyť v letošním roce jim
bude krásných sedmnáct…
Začínám jmény. Od založení
vede Robky jadrná Terka Dobiášová. Dělala laborantku u dolů
a potom v Maryši, kde nabyla mezilidskosti, ze které čerpá dodnes.
Současný počet stálých členek je
jedenáct, ke čtyřem přidávám hvězdičku a připisuju Lenku z Prahy,
která občas dojížďala a také fotila.
Stálicemi jsou Evka Hanáková, Žofka Klimešová, Ani Fádlíková, Ani
Kratochvílová, Fany Sedlačíková,
Fany Zubalíková, Maři Macková,
Milka Nedůchalová, Pepinka Vacenovská, Lidka Marciánová, no a jedenáctku uzavírá šéfová. Ty, které
majú hvězdičku: Věrka Zelinková,
Mařenka Hochová - Příkaská, Marie Rybová a Iva Hasíková - Příkaská, ty sú bývalkami.
Než sa pustím do výčtu, kde

všude ty červené kanafasky, modré zástěry, bílé košelky, kordulky či
vestičky, k temu drndule s háčkovanýma čipkama, vapérovým šátkem těšily, nutno vzpomenút KMOTRA souboru. Tehdejšího starostu
Jožku Uhlíka, bez něho by nebylo
začátku. (A dodnes patronát pokračuje, i když proměna je za uplynulých 16 let i tady). Kmotr „Jožinek“ teď pracuje v Praze. Velký DÍK
Robek patří Jarušce Kundratovej
a vyšel by ten dík aj na knižku.
Jakékoliv vystoupení robeček
má plno barev, tak je to asi u malířa na jeho paletě, říkám si. Pokaždé
jiné oblečení (už bysme na také aj
zapomněli), jiné zpívání, jiné zvyky
(na stránku by mně nevešly a už
bysme na také aj zapomněli)…
A tak kde ty naše robečky byly
všady těšit. Poďme nejprve dom
do Ratíškovic, Milotic, obcí Mikroregionu, pokračujme do Brna
- Vinohrad, do Býkova, do Mikulova, Březí, Dunajovic. Účastnily se
plesu v Praze… Nyní udělám šup
do zahraničí. Na Slovensku v Miezgovcách, kde byly třikrát, tam sú
furt živě, možu osobně doložit. Vystupovaly v Bratislavě Petržalce, ve
Francii v „našem“ Vouziers. Banát –
Rumunsko, tady opěknily slavnost
otevírání pečovatelského domu,
byla to veliká pocta. V naší obci se
otevíral v loňském roce Spolkový
dům.
Milé robečky! Vidím ten Váš
barevňučký půlkruh na pódiu, při
Vašem pásmu. Spolu s dalšími vystupujícími jste byly pro náš nádherný Spolkový dům rovněž takovou poctou.
P.S. A - krásných sedmnáct!

VYSTOUPENÍ STRÁŽNICE, foto: J. Koplíková

Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Navštivte obecní webové stránky
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Když ještě nebyly vinohrady

druhé poloviny 18. století
máme zatím první zmínky
o majitelích vinohradů z Ratíškovic. V připravovan publikaci Ing. Václava Ilčíka se možná dovíme i o dřívějších, protože někteří
vlastnili také vinice i na Dubňansku. Dochovaly se nám ovšem dokumenty o nucené konzumaci vína
v obecní hospodě i o pracích, které
místní museli vykonávat ve formě
robotních povinností. Hodonínský
(1600) i Opersdorfský (1691) urbář
uvádějí, že se v obecní hospodě musela vyšenkovat 1 bečka panského
vína v ceně 10 zlatých. „Každý máz
o jeden krejcar dražší, než se jinak
šenkuje." (Podobnou povinnost měl
i Vlkoš - 2 bečky, Vracov - 4 bečky
a Bzenec dokonce 12 beček.) Také
třeba i to, že vinařské práce, „vinohrad třikrát kopati, vinné keře
ořezávati, snítati a vázati, dolovati"
se vykonávaly v Dubňanské hoře
i v panských novosadech na Mutěnicku.
Ratíškovice měly v té době 340
(r. 1620) a 150 (r. 1670) obyvatel, tak mě docela zajímalo, kolik
toho panského vína (mimo kořalky
a piva z panské palírny a pivovaru) museli vypít a za kolik peněz
to bylo. Pro vyřešení této rovnice je
daná celková suma - to je 10 zlatých a vlastně i objem množství 1 bečka - fasse. A tady vzniká problém. Wikipedie uvádí 1 bečka = 70
- 100 l. Paní Frolcová v pojednání
o Ratíškovicích uvádí 240,5 l, Josef
Hanák v Pamětech města Bzence
566 l = 10 věder, stejně jako Jan

Krist. Libor Jan to šacuje na 4 vědra a spisovatel Vlastimil Vondruška na to, že míra může být místní
a značně se lišit.
Poměrně podrobné jsou informace ve Vinařství ve Bzenci J. Hanáka z roku 1922, a to snad pomohlo tuto rovnici vyřešit. Je tam
totiž zmínka, že 1 vědro vína stálo
kolem roku 1600 průměrně asi 2
zlaté, ale i 2,5 zlatého. Takže to by
odpovídalo 4 vědra za 10 zlatých.
Určitě stojí za připomenutí i tehdejší měna.
1 zlatý = 30 grošů
1 groš = 2 krejcary nebo 6-7 denárů
1 krejcar = 3 denáry (neboli penízky)
1 denár = 1,5 - 2 haléře
Objemy se v našich oblastech
používaly vídeňské a byl to zajímavý čtyřkový systém. 1 bečka (226 l)
= 4 vědra
1 vědro (56,59 l) = 40 mázů
1 máz (1,415 l) = 4 žejdlíky
1 žejdlík (0,354 l)
1 holba (nepřipomíná vám to germánské halb, půl?) = 0,5 mázu
= 0,7074 l. Byla i půlka (0,5 žejdlíku = 0,177 l) a kvarta (čtvrtka žejdlíku = 0,088 l), dokonce i osminky
se pily. Existovala také jednotka
1 sud, což bylo 10 věder = 566 l
a dokonce drajlink, ten měl obsah
30 věder, a to bylo 16,98 hl.
Dobové prameny uvádějí i to, že
1 máz stál 4 krejcary (takže žejdlík
byl za 1 krejcar). Suma sumárum 4
vědra (1 bečka) bylo 160 mázů po
4 krejcarech, což je 640 krejcarů.
Vrchnosti se odevzdalo 600 krejca-

rů, to je 10 zlatých a 40 krejcarů
zůstalo hostinskému, šenkýřovi,
protože tehdy se šenkovalo. A zajímavé je jistě i to, že objem bečky
vychází na 3 mázy týdně, což je
4,3 l.
V Čechách i na Moravě a ve
Slezsku se měřilo také na pinty
a věrtele a i těch žejdlíků bylo několik, proto jednoznačně říct nebo
napsat, kolik toho přesně bylo, je
dnes prakticky nemožné. Více se
o těchto starobylých jednotkách
dočtete v Metrologické příručce
Dr. Gustava Hoffmanna.
Poznámka autora: pamětníci vědí, že sodovčáku (dnes obsah
0,33 l) se říkávalo žídlík, a vína bývala rýnka (0,7 l), což byla vlastně
holba a některá vína i dnes bývají v
„mázce" láhvi o obsahu 1,5 l. A jsou
i dnes někteří majitelé takovýchto
dnes už historických nádob.
To ratíškovické pití má ještě jeden podklad (nebo jak říkají
brňáci „šméé".) Ve sbírce Moravských národních písní Františka
Sušila jsou zaznamenány tři písničky z Ratíškovic. Jednou z nich
je Píjme vínečko, dobré je, o které někteří znalci připouštějí, že by
mohla pocházet až z gotické doby
díky tak zvanému „kanonickému
přechodu" v závěru slok. Mimochodem tato sbírka má počátek v roce
1824 a její první menší vydání bylo
roku 1835, to větší 2 400 písniček
je z roku 1860.
A už to čuju - Koplík nám nabízá víno - a je to samá číslica.
Vašek Koplík

Víno budiž požehnáno

M

užský pěvecký sbor
se už tradičně stará o to, aby
se vždy 27. prosince, v den sv. Jana,
uskutečnilo žehnání vín, i když byste
v kalendáři tento
svátek těžko hledali.
Kalendář v dnešní
podobě říká, že tento den slaví Žanety.
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Ale to nic nemění na tom, že v novém Spolkovém domě, se sešlo více
jak 70 hostů, kteří přinesli s sebou
103 vzorků vína k požehnání. Tohoto úkolu se s radostí ujal pan
farář Jiří Čekal, který tomuto aktu
vdechl duchovní rozměr, po němž
následovala živá debata o víně,
o jeho letošním množství a hlavně
o jeho kvalitě. Jak přibývalo hodin,
ubývalo vína. Ale večer při víně, besedě a zpěvu byl zaručeně zdařilý.
Vojta Koten
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Dúbrava XIII

A

rnošt Schüller nebyl jediným člověkem, jehož život byl ukončen v Dúbravě. Některé tragédie připomínají místní názvy do dneška a o jiných se dočteme už jen v kronikách, to proto, že i ten les byl
vykácen a okolí se úplně změnilo.

Snopkovo smrčí.
Dne 3. dubna r. 1926 právě na
Bílou sobotu zmizel z domu 16ti letý
mladík Petr Snopek a víc se nevrátil.
Teprve druhý týden v úterý nalezena byla jeho mrtvola v lese „Růdníčku". Střelil se revolverem do prsou.
Proč není známo.
Mezi obyvateli byla rozšířena
pověst, že sebevražda byla důsledek neúměrného čtení Rodokapsů.
Dnes si už jen pamětníci vybaví
toto místo směrem na „Vacenovské
lúčky", kde byl ve smrčí bílým pískem vysypán kříž na památku Petra Snopka. V současnosti je i smrkový porost vytěžen, a také místní
název se nenávratně vytrácí.
Ratíškovická kronika přináší
také zprávu o dalším tragickém konci mladého člověka, nad jehož smrtí
se vznáší otazník. Před polednem
dne 8. února roku 1939 odešel do
lesa hrbova na dříví 15ti letý hoch
Vladimír Marada č.-. Když se do
večera nevrátil, šli ho domácí s několika občany hledat, avšak marně.
Druhého dne odešli do lesa žáci 5.
třídy chlapecké a našli ho v hustém
lese oběšeného na borovém stromě.
Byl již mrtev. Svůj provaz, který si
nesl na dřevo, měl omotán kolem
těla. Na těle měl známky několika
ran tupým předmětem. Z toho vznikla domněnka, že byl neznámým pachatelem ubit a pak pověšen. Byl
v sobotu 11. února pohřben a případ zůstal doposud nevyřešen.
Vypráví se, že jistý hajný se
k tomuto činu na smrtelné posteli
přiznal.
U Zabitého 2.
V místech pojmenovaném U Zabitého býval mělký rybníček (plný
pijavic) a vodního ptactva, kde pasáčci nejen napájeli krávy, ale díky
vydatnému zelenému pažitu se tam
také dobytek vydatně napásl. Tam
také vodili krávy jen ti, kteří si pastvu v Panisádku zaplatili. Z Řádků to byl Rudolf Čečátko, Kašpar
Michenka, Cyril Šural, Stanislav
Strana 18

Macek, Antonín Bíla, Vojtěch a
Alois Kotáskovi. Těm se také říkávalo Kravaři. Ti chudobnější, co
pásali jen kozy mezi Velkým Včelínem a Vrbkami, se nazývali Kozaři. Mezi ně patřil Miroslav Dekař,
Franta Svoboda (Káčer), Mirek Šilinek, Tonda Hrbáček, Zdeněk Petr
Kordula, Tomáš Holeček (Okenica)
a Franta Marada. Možná bude stát
za připomenutí dnes už jeden zapomenutý název - logan (i lutmas se
říkalo). Tak se nazývalo skokanům
zeleným, kterých byly Vrbky a Včelín plné a patřili mezi oblíbené pochoutky spolu s karásky a okounky a často končili nad ohýnkem jen
tak napíchlé na klacíku, nebo ryby
i v lopuchovém listí a jílu (slínu).
V roce 1945 po skončení II. světové války se na pokraji Panisádku
nacházela nejen při pasení hovězího dobytka spousta funkční munice. Byly to nábojnice různé ráže,
dělostřelecké granáty, nášlapné
miny i pancéřová pěst se tam našla. Munice se musela odevzdávat
na příkaz vedení obce u cihelny,
ale pokušení na vyjmutí střelného prachu bylo veliké. Mnohokrát
skončila v ohništi s tím, že to „dá
pořádnou řachu“. Právě při manipulaci s ní došlo k výbuchu, který
6. července 1945 zbytečně ukončil
život 16ti letého Stanislava Macka
a 8. července jej místní doprovodili na jeho poslední cestě. Pamětník
této události, Cyril Šural, má v těle
několik střepin i po víc jak 70 ti letech.
Obrázek na lípě.
Poblíž Zátočiny, po pravé straně
od Ratíškovic směrem na Hodonín,
býval dlouhou dobu připevněn na
lípě obrázek Panny Marie na připomenutí dalšího neštěstí.
Dne 18. března roku 1946
v dopoledních hodinách šel občan
Osvald Matuška (rotmistr narozen
14. února r. 1902 v Rudici pozn.
autora) déle sloužící čs. Armády do
Hodonína, kde vykonával službu.

Asi 200 m za myslivnou předjíždělo ho nákladní auto. Kývnul na něj,
aby zastavil a vzal ho s sebou. Tento zpomalil a při naskakování na
vlečný vůz spadl Matuška nešťastnou náhodou na zvrat na tvrdou
silnici a pádem se zabil. Byl stár
44 roky, zanechal tu vdovu a 5 malých dětí. Pozn. autora - vdova byla
Eva rozená Hnilicová a děti Osvald,
dvojčata Františka a Eva, Terezie
a nejmladší Žofie.
Na Klimentku.
Takto se nazývá část lesa u dvoru Rúdník. Pojmenování získala
podle smrtelného úrazu lesního
dělníka (a výborného muzikanta)
Klementa Krista nar. 7. listopadu r.
1907 ze sousedních Vacenovic. Byl
zasažen padajícím stromem, převezen do nemocnice do Kyjova, kde
18. dubna r. 1950 zemřel. Zůstaly po něm sirotci Božena, Kliment
a Fabián. Toto neštěstí dlouho
připomínal pomník poblíž Moravní cesty, který byl opraven (i když
s hrubou gramatickou chybou
KRYST) a jenž byl trnem v oku tvorům podobajícím se lidem, ale bez
lidského soucítění, kteří jej povalili
a zdevastovali. Z iniciativy Vacenovických byl zbudován a požehnán
otcem Viliamem kříž na samotném
místě neštěstí.
Těch vyhaslých životů bylo
o hodně víc, ale tento výčet by snad
stačil a závěrem něco z jiného konce. Kolik bylo započato nových životů ve vzpomínaném lese se nikdy
nedovíme, ale jeden zápis v matrice
je, myslím,kuriozní. Dne 5. května
r. 1912 má Stanislav Czech napsáno jako místo narození v lese
na Rudníku! Takže ne jenom koncům životních poutí, ale i samotným počátkům lidských životů byla
Dúbrava svědkem.
Vašek Koplík
i za přispění
Miroslava Dekaře
a Josefa Nedvědického

Ratíškovice

1917

před sto lety

P

řed sto lety, tedy v roce 1917,
zuřila dál v Evropě světová
válka. Podle zápisu ratiškovského kronikáře, učitele Jana Mikla, „jak tomu bylo v r. 1916, tak vše
navlas opakovalo se v r. 1917, jenže vše bylo ještě mnohem přísnější“.
Jeho zápis je velmi krátký, v ostatních kronikách záznamy k tomuto roku úplně chybí – nebyl čas
a ani nálada psát o všeobecné bídě
a zoufalství.
I když většina mužů byla na
vojně, narodilo se u nás celkem 36
dětí – 15 děvčat a 19 chlapců. Byly
tu také dvě mrtvorozené děti, u jednoho z nich je uvedeno, že „porodní
bába nebyla volána“. Během dvou
let pak pět z narozených dětí zemřelo, většinou na „vrozenou slabosť“. Mimo jiné se ratiškovskému
obchodníku Antonínu Hebronovi
a jeho manželce Anně narodil syn
Jindřich, který si v roce 1942 vzal
Marii Julínkovou (r.1920), dceru
hospodského z Vacenovic. Žili v Ratíškovicích a jeho manželka je dnes
nejstarší ženou v naší obci. V rodině „mistra obuvnického“ Františka
Ježka a jeho manželky Aloisie r.
Stöcklové (rodem z Vídně) se narodil syn Jan, který se vyučil ševcem
v dílně v ul. Řádky a v roce 1941 si
vzal Marii Solárikovou; své řemeslo
pak provozoval dlouhá léta ve Vacenovicích. V rodině řezníka Klimeše
v ul. Dědina se narodil syn Jaroslav
a zedníku Vincenci Šlahůnkovidcera Anežka (podle pozdějšího „Chytilova adresáře
ČSR“ z roku 1924
měl
u nás „výrobu cementového zboží“). Malá Anežka dostala při křtu jako
druhé jméno Zita podle
tehdy vládnoucí (a vlastně už poslední) císařovny
rakouské, královny české a uherské Zitě Bourbounsko-Parmské.
V tomto roce bylo pět
svateb. Protože dál trvala
branná povinnost mužů
a většina jich rukovala,
byla dvěma párům udělena „politická dispens do
2. a 3. prohlášky dle výnosu c. k. okres. hejtmanRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

ství z Hodonína“ a jednomu byla
udělena „dispens ode všech tří ohlášek na základě výnosu c.k. ministerstva vnitra“.
V Ratíškovicích roku 1917 zemřelo 23 osob. U osmi z nich je
uvedeno „staroba“, protože jiná příčina se nenašla, a je obdivuhodné,
že nejstaršímu z nich bylo 87 let
(v roce 1920 mělo pouhých 3,4 %
osob šanci dožít se takového věku,
ještě v padesátých letech byla naděje na dožití pouhých 64 let; aktuální naděje na dožití na Hodonínsku je podle ČSÚ pro muže 74,4
a pro ženy 81,8 let). O špatných
finančních, a potažmo s tím i hygienických, podmínkách u mnoha
zemřelých svědčí úmrtní zápisy
příčiny smrti „tuberkulosa“ nebo
„zánět plic“.
Obecná škola byla u nás pětitřídní. V tomto roce navštěvovalo
1. třídu 36 chlapců a 24 děvčat.
Dvě z dětí byly na čas zproštěny
školní docházky - A.N. byla „usnesením učitelské konference ze dne
13./III. vyloučena, až do konce školního roku pro tělesnou slabost a stálou churavost, ze školy“. Přitom její
prospěch byl „sotva dostatečný“
a podle hodnocení třídní učitelky
Marie Šebkové byla „nedbalá a neschopná“. H.P. nebyl ve II. čtvrtletí
známkovaný, protože měl „vyrážky
po celém těle, nemůže proto navštěvovati školu“, a K.A. nebyl známkován na začátku školního roku,
protože byl „v domě tyfus.“ Nedá

VOJÁCI REKVIZICE, r. 1917

mi, abych neuvedla plným jménem
alespoň jednoho žáka. Byl jím Josef
Mikuš (r. 1909), který měl zapsány
v prospěchu samé jedničky a podle
hodnocení třídní učitelky byl „rozpustilý“ - určitě si ho mnozí z nás
pamatují z ratiškovského Slováckého krúžku už jako „strýca Mikúša“.
Druhou třídu tenkrát navštěvovalo 27 chlapců a 26 děvčat,
v týdnu od 23. do 29. 4. bylo pouze
„6° teploty - nevyučováno“. Učitel
Jan Mikl musel mimo jiné v době
vyučování dělat „soupisy zásob“
u obyvatel naší obce, a v období
od 21. do 27. května proběhla také
„agitace na upisování VI. válečné
půjčky“. Do třetí třídy chodilo 26
chlapců a 21 děvčat; v zápisech
třídní učitelky Marie Melzerové mě
zaujaly zápisy z hodin zeměpisu
o tom, co se děti mimo jiné učily. Je
tu uvedeno např. „přízemí a první
poschodí školní budovy“, „část Ratíškovic od školy ke kostelu“, „část
Ratišk. od Ivanů k sv. Janu“ nebo
„Část Ratiškovicod sv. Jana k Rohatci“, „část Ratiškovic, Zelnic´“ a
„Suché Řádky“. Děti se také učily
o „hejtmanství a politickém okresu“,
což v mnohém připomíná dnešní
regionální výchovu, o které jste si
mohli přečíst v minulém čísle Ratíškovického Zvonu. Tuto třídu navštěvoval mimo jiné D. J. (r. 1906),
který i přes špatný prospěch, protože byl „sirotek, vzhledem k stáří postoupí“. U žáka E. J. je zase
poznámka „schopnost
ku každému darebáctví,
špatná výchova“.
Čtvrté třídy byly dvě
celkem s 47 chlapci a 48
děvčaty – v hodinách
tělocviku je několikrát
zapsána „vycházka do
polí a hubení housenek
a motýla“, v červnu děti
sbíraly pro vojáky jahodové listí. Do dvou pátých
tříd chodilo 59 chlapců
a 66 děvčat. V třídní knize je v únoru a březnu
zapsán místo vyučování „soupis a revize zásob
u zemědělců“, takže děti
byly doma. Protože byla
velmi těžká hospodářská
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situace, děti musely rodičům pomáhat; chodily také na sběry bylin,
železa a látek pro armádu. Kvůli nedostatku žáků ve škole byla
tedy v páté dívčí třídě od listopadu
„látka probírána společně s pátou
třídou chlapců a zapisování do třídní knihy té třídy“. Už v lednu byla
velká nouze o palivo, které bylo
dodáváno především armádě, proto „ministerstvo vyučování vydalo
nařízení ku všem zemským školním
úřadům o omezení spotřeby uhlí …
Doporučuje se počet používaných
místností omeziti na přípustnou
nutnou míru, zameziti nemírnému
topení a větrání“. Zápisy pak končí
ke dni 18. 3., kdy bylo náboženství
„dokončeno o zpovědi“ a dál není
žádný text, takže pravděpodobně
v této třídě skončilo vyučování úplně.
Podle zprávy z lednového Slovácka, které tehdy bylo týdeníkem
„Krajinského orgánu Českoslovanské strany sociálně demokratické“,
„letošní zima je prazvláštní… Sotva
jest pamětníka takové zimy, aby 2.
ledna byla bouře a duha jako v květnu“. V únoru pak přišla „třeskutá
zima, která v posledních dnech dosáhla neobyčejné prudkosti… Uhlí
nelze nikde dostati a tak chudina
kupuje drahé dřevo, čímž se ještě
více do bídy uvrhuje“. V Ratíškovicích pak přišlo takové sucho, „jakého dlouho nebylo pamětníka. Od
měsíce května přes celé žně až do
podzimku skoro ani nekáplo.“ Jařiny se vůbec nevyvinuly, ani nevymetaly, a rži byly řídké, „za to ale
dosti sypaly, jenže mandelů bylo
málo po měřici“. Brambory vůbec
nenarostly a v písčité půdě zůstaly „jako ořechy a k jídlu vůbec
nebyly… Tím byla chudina připravena o to jediné, co měla k výživě…a proto v r. 1917 a 18 dostoupila bída mezi lidem svého vrcholu“.
Ceny zboží byly tak navýšeny, že
„prostřední člověk nemohl si ničeho koupit. Brambory stály 1q za
200 K a réž až 500 K“. Nedostatek
potravin panoval po celý rok, ještě v listopadu „nedostatečný příděl
mouky jest stálým předmětem stížností
v Ratiškovicích...V poslední
době nebyla mouka již přes měsíc
rozdávána. Mimo mouky není ani
petrolinu, ani mýdla“.
Kvůli válečné době a pro malý
počet činných členů hasičského
sboru, kterých bylo jenom devatenáct, „ujednáno bylo, aby se po čas
válečný volné schůze neodbývaly“,
v průběhu roku proběhla pouze
jedna mimořádná schůze. Toho
roku ratiškovští hasili pouze dva
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požáry – 23. května na čp. 120, kde
pracovalo deset členů, a 24. května
vznikl požár domku čp. 200, který
zachvátil i sousední čp. 201 a 202.
Podle zprávy z týdeníku Slovácko „v jednom případě byl zaviněn
dětmi, ale hned v zárodku uhašen.
V druhém případě padla dravému
živlu celá stodola. Druhého dne
opětně se chytlo v několika místech a zhořely tři domky… Majetníci
sotva vyvázli holým životem. Jedna
rodina jest přivedena úplně na mizinu… O příčinách požárů kolují divné
pověsti a mnozí domnívají se v tom
viděti lidskou zlobu a mstu. Snad to
není pravda.“
Dne 25. června 1917 byla opět
c. k. okresním hejtmanstvím vydána „vyhláška o dodávce kovových
předmětů“. O velké krizi svědčí i to,
že tentokrát musely být odevzdány také „předložky ke kamnům…
zvonky do průměru až do 25 cm…
jednoduché kuřácké náčiní a psací
soubory, jakož i jiné jednoduché ozdobné zboží… kbelíky na květiny…
háky, stojany a věšadla na šatstvo,
klobouky, hole a deštníky… kování
nábytkové… prsteny a růžice kovových rour…“ Dokonce byly stahovány z oběhu mince z měděných
slitin a čistého niklu a byly nahrazovány mincemi ze železa a alpaky.
Každého, „kdo zúmyslně poruší povinnost k dodávce“, potrestá soud
„tuhým vězením od 1 měsíce až do
1 roku a byly-li při tom ohroženy vojenské zájmy mocnářství, tuhým vězením od 3 měsíců až do 3 let. Vedle
toho může býti uložena pokuta až
do 20.000K.“
Všem představenstvům obcí
byla také rozeslána vyhláška

o „zásobování obyvatelstva tukem“,
kterou pro „začínající saisonu [sezónu]… nařídilo mor. místodržitelství výnosem z 5. listopadu 1917“.
Držitelé prasat byli povinni „každé
zabití prasete v den zabití oznámiti
starostovi obce a udati váhu“. Ten
jej přezkoumal a posléze nejpozději 5. každého měsíce zaslal přehled
politickému úřadu. Při váze zabitého prasete do 60 kg museli lidé
odevzdat 2 kg sádla nebo uzeného
špeku a na každých dalších 20 kg
váhy se navyšovalo o 2 kilogramy.
Cena za sádlo, která byla vyplácena
producentům, byla 8,75 K, v prodeji pak bylo za 9,60 K. Za uzený špek
se platilo producentům 8.60 K,
v prodeji byl za 9,50 K. Rodiny, které si samy prasata krmily a zabíjely
a ve kterých bylo nejméně 5 členů
domácnosti, si mohly z jednoho zabitého prasete do 100kg váhy ponechat veškeré sádlo a byly od dodávky osvobozeny. Když ale vezmeme
v úvahu, že už téměř všichni muži
museli narukovat, moc takových
rodin nezůstalo.
Byly zavedeny bezmasé dny
a „dle doslechu provádějí se právě
přísné revise u hostinských, řezníků, jakož i v soukromých domácnostech… Jednotlivec nechť nezapomíná, že svých trestním jednáním
podporoval by nepřítele.“ Bujela
lichva, pašování a keťasení. Někteří
Ratiškovjáci si s nedostatkem masa
a tabáku poradili po svém. „V Ratiškovicích jest obchodnice s uzenářským zbožím a má také trafiku.
Ta obchoduje také s vepřovým dobytkem, který zasílá jakémusi židovskému obchodníkovi. Poněvadž
o ušípané jest nouze, umí si pomoci.

Kdo ji poradí o nějakém vepři nebo ji
i dokonce prodá, tomu prodá tabák
a tabákové výrobky. Pro jiné lidi
toto vzácné dnes zboží nemá.“ Kvůli
nedostatku potravin „krádeže drůbeže v Ratiškovicích jsou v poslední
době velmi časté… V sobotu pokoušeli se zloději u Foltýnů o lup, který
jim překazila manželka Jana Foltýna. O málo a mohla při tom přijíti
k vážnému úrazu. Vyrušený zloděj
totiž po ní hodil kopáčem.“
„Ústředna pro krmiva ve Vídni“
vydala v tomto roce „připomínku,
jak je třeba sbírati a zužitkovati lesní plody“. Podle ní je „veledůležité,
sesbírati také plody a semena, jež
divoce rostou, jakož i houby, třeba
by sbírání spojeno bylo s nějakou
námahou. Obzvláště vrstvy, jež nepracují při zemědělství, splní vlasteneckou povinnost, nashromáždí-li
pokud možno nejvíce divoce rostoucích látek potravních a pícnin.
Velicí i malí, staří i mladí, súčastní
se sbírky, aby dle možnosti usnadnili přečkati nejbližší zimu.“ Sbíraly
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se kaštany, sušené lipáčí (cena ve
výkupně byla 135K za 1kg, bukvice, žaludy a také javorové plody,
které „jsou důležité pro svou pícní
hodnotu, zčásti také pro olej, který
obsahují“. Lidé odevzdávali i semena tykví, melounů, okurek a slunečnic, která byla „dle možnosti
zpracována na tuk“. K tomu také
„sbírána buďte veškerá jádra peckovatého ovoce kromě broskvových
pecek, tedy pecky třešní, višní, sliv,
švestek, mirabelek, ringlí a meruněk“. Podle vyhlášky „též horlivě
sbíráno lesní ovoce, jako jahody,
maliny, ostružiny, borůvky, plody
šípku, brusinky a.t.d.“ Houby se
sbíraly a sušily jak jedlé, tak i ty,
„jež se nehodí k jídlu, jež však nejsou jedovaty“ a „mohou sušené jako
pícní houby, horkou vodou spařené
(vodu jest vylíti), jako pícní přídavek
k bramborům, býti dávány vepřům“.
Za 100 kg sušených pícních hub
lidé ve sběrnách dostali až 25K.
Jako pícnina se vykupoval i sušený
pýř – až o dvě třetiny se lišila cena

za pečlivě vytříděný nebo s příměsí jiných trav a písku. Při mlácení
obilí nebo v lese se sbírala semena
koukole, jitrocele, divokého prosa,
vikve, lebed, šťovíku a akátů. Cena
ve „sběrně c.k. úřadu pro vyživování obyvatelstva“ činila „za 1 kg na
vzduchu sušeného plevelového semena, bez rozdílu rostliny, též smíšeného, činí 30 haléřů“ a „kdo sbírá
a odvádí plevelové semeno, potírá
nouzi o tuk!“ Kvůli tomu byl vydán
také „sběrací kalendář“. Skrze nedostatek potravin bylo doporučováno používání mladého jetele jako
potraviny, protože „mladý jetel jest
výtečná a velmi výživná zelenina na
spůsob špenátu.“ Jako náhrada za
suchou píci pro vojsko a jeho koně
a dobytek se vykupovaly kukuřičné
palice, slunečnicové lodyhy, lněné
plevy a kořeny pýře, praním či mlácením zbavené hlíny.
Jak je dobře, že se jedná o dávnou minulost – važme si doby, v níž
žijeme…
Irena Bařinová

Zápis do 1. třídy
v roce 2017

N

a základě legislativních změn a pokynů MŠMT ČR dochází i v oblasti
organizace přijímání dětí k základnímu vzdělávání od 1. ledna 2017
k několika úpravám a na základě metodického pokynu ze dne 16. 12. 2016,
č.j. 27 988/2016, očekává ministerstvo školství svým inovativním
přístupem „snížení počtu odkladů povinné školní docházky“.
• Zákonný zástupce je s účinností
od 1. ledna 2017 povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku.
Nesplnění této povinnosti ze strany
zákonného zástupce lze považovat
za porušení právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a
odst. 1 písm. a) školského zákona,
kdy lze uložit pokutu až do výše
5000 Kč.
• Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to zákonný zástupce dítěte v době
zápisu k povinné školní docházce,
odloží ředitel školy začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok.
Při zápisu má škola povinnost
informovat zákonné zástupce obecně o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky, a to bez
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

ohledu na vyzrálost a připravenost
dítěte. Diagnostiku dětí školní zralosti provádí školské poradenské
zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum) a odborný lékař (pediatr)
nebo klinický psycholog.
• Zákon stanoví, že přednostně
jsou k povinné školní docházce
v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu spádové školy.
• Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a je-li
při zápisu přítomno zapisované dítě
a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.
Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.
Průběh zápisu lze rozdělit na
dvě části – formální a motivační
část. Absolvování motivační části
není podmínkou přijetí k povinné

Zápis

DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
se koná
v pátek 7. dubna 2017

v budově
základní školy,

Vítězná 701,
od 15.00 do 19.00 hod.
Bližší informace na
www.zsratiskovice.cz
nebo u ředitele školy.

školní docházce. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění
povinné školní docházky – tím je
zahájeno správní řízení k povinné školní docházce. Zastupuje-li
dítě jiná osoba než jeho zákonný
zástupce, musí tato osoba doložit
oprávnění dítě zastupovat.
Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná
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(např. kde se dítě bude vzdělávat, zda mu dát odklad
nebo ne), rozhodne o tom na návrh jednoho z rodičů
soud.
• Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným
dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen
na motivování dítěte pro školní docházku a orientační
posouzení jeho školní připravenosti.
• Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje
zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení

povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším
rozvoji (viz webové stránky školy).
• Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do
střídavé výchovy rodičů, bude plnit povinnou školní
docházku střídavě ve dvou základních školách. Ředitelé obou škol mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Předvánoční zvonkování
v MŠ Sluníčko

V

posledním čísle ratíškovského
Zvonu jsme fotografiemi chtěli
trochu přiblížit atmosféru adventního času v naší školce.
Již po uzávěrce dalšího čísla jsme
v naší školce uspořádali pro předškoláky a jejich rodiče předvánoční zvonkování. Protože toto předvánoční setkání považuji za velmi
zdařilou akci, trochu vám ji přiblížím.
Na plakátku v šatně bylo pozvání
na 14. prosince odpoledne a také
tam stálo, aby rodiče nezapomněli přinést zvoneček a jablíčko. Přípravy na tuto akci ale probíhaly už
dva dny předem. Bylo třeba doladit
výzdobu třídy, vyrobit lucerničky
a napéct perníčky na pohoštění.
Všech úkolů se děti zhostily zodpovědně a s radostí, protože se na
rodiče moc těšily. Ještě dopoledne v daný den si každý vystřihl ze
žlutého papíru zvoneček, na který
si hned po příchodu rodičů společně nakreslili svoji rodinu. Poté se
všichni přesunuli na koberec do
herny, kde si děti zopakovaly Tanec vloček, který už předvedly na
vánočním jarmarku. Pak si všichni
užili legrace při koulovačce papírovými koulemi.
Po usednutí k přichystané tabuli se
každý po zazvonění svého zvonečku
představil. Děti, které učí paní učitelka Buřinská hře na flétnu, nám
zahrály jednoduché koledy, pak
jsme si všichni některé známé zazpívali a po přednesu básničky
„Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
která se schovala v červeném
jablíčku.“
maminky rozkrojily jablíčka. Všem
hvězdičky předpověděly šťastnou
budoucnost. Připlujících rozsvíce-
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ných ořechových lodičkách a zapálených lucerničkách jsme si pochutnávali na vánočním cukroví,
jablíčkách, perníčcích, zhotovených dětmi,...
Zahřáti vánočním čajem jsme vyšli do zimy před školku, kde jsme
ozdobili stromek papírovými zvonečky. Závěr byl naplánovaný před
obecním úřadem. Na cestu posvítily naše lucerničky, zvonečky cinkaly a tak nám cesta rychle uběhla.

U krásného vánočního stromu jsme
si zazpívali koledy. Předodchodem
do teplých domovů jsme si ještě
rozzářily večerní vzduch a také dětské tváře do usměvu prskavkami.
Při loučení mě hřálo u srdíčka tak
jako vždy, když vidím kolem sebe
spokojené a usměvavé tváře. Chce
se mi věřit, že nás takových bylo
více.
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Zima v MŠ U Jezérka

S

níh už nám sice pomalu taje,
ale když se ohlédnu zpět, musím se usmívat. Letošní zima
udělala určitě všem dětem velkou
radost. Hned po štědré návštěvě
Ježíška v naší školce jsme se začali
radovat nanovo. Když začalo poprvé
sněžit, většina dětí přilepila nos
k oknu a s nadšením pozorovala
k zemi se snášející sněhové vločky.
Děti se vůbec nemohly dočkat, až
budou moci do nově napadaného
sněhu skočit, proběhnout se v něm
a zkoulovat kamarády. Děti si tak
užily nespočet „zimních koulovacích bitev“, stavění sněhuláků či
závody v bobování. Opět jsme ocenili výhodu našeho malého kopce
na zahradě mateřské školy. Vytáhli
jsme boby a lopaty a sjížděli z něj
co nám síly stačily. Zahradou se
nesly veselé výkřiky dětí a smích,
který provázel každé uklouznutí při
snaze vylézt opět nahoru na kopec.
Nezapomněli jsme však ani na
zvířátka v lese a uspořádali jsme
s dětmi dlouhou výpravu ke kr-
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melci a do lesa s cílem přinést pro
ně potravu do mrazivých dní. Velmi nás potěšilo, kolik dětí a rodičů
se podílelo na sesbírání tolika pochoutek pro lesní zvěř. Když jsme
se potom do lesa vydali, vezli jsme
za sebou dvoje plně naložené boby
a asi dvě velké tašky tvrdého pečiva. Také nás velmi překvapilo, jak
zodpovědně se děti chopily úkolu
a jak moc se snažily, aby zvířátka
netrpěla hladem.
Nejkrásnější den nám však
zima přichystala až nedávno, když
napadlo tolik sněhu, že mi sahal
skoro až po kolena. Dětem se tento den vůbec nechtělo zpátky do
školky, nejraději by ve sněhu skotačily až do odpolední svačiny. Děti
bobovaly, hrály nespočet různých
her a těšily se z toho, že opět začalo sněžit. Nebylo nouze o komické
situace, kdy postupně několik dětí
v průběhu pobytu venku zapadlo
do hromady sněhu a nemohlo vylézt ven. Všichni jsme se hodně nasmáli a my, paní učitelky, jsme se
opět zdokonalily
ve své záchranářské činnosti.
Myslím si, že
jsme si měsíc leden užili jak se
patří a všichni
si z něj odneseme krásné vzpomínky. Zábava
u nás ve školce
však zdaleka nekončí. V měsíci
únoru se s dětmi ponoříme do
světa různých
profesí a povo-

lání a budeme zkoušet, jaká práce
by nás nejvíce bavila. Zajdeme se
podívat na sběrný dvůr, kde zjistíme, co se s odpadem, který třídíme,
stane dál. Velmi se také těšíme na
exkurzi do pekárny, kde podle slov
dětí mají ty nejlepší koláčky na světě. Možná k nám zavítá i kouzelník
se svými triky a kouzly, které nás
určitě ohromí a vyrazí nám dech.
Nejvíce se však těšíme na dětský
karneval, který v naší školce chystáme. Spolu s rodiči se převlékneme do nejrůznějších masek a naše
školka opět ožije barvami, hudbou
a oslavami.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka
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Autorské čtení
5.A
Malá sovička
Jednoho dne novém roce,
dozvěděl se soví otec,
že má malé děťátko,
krásné jako poupátko.
Nedaleko mělké vody,
nestaly se dvě nehody
staly se tam rovnou tři,
jaké nikdo nespatří.
Staly se tam bitky, rvačky,
nedaleko soví matky,
ta to všechno viděla,
svoje si tam prožila,
malým všechno přežila.
Rok pozdíš oslava,
jaká nikdy nebyla,
to se dělo asi takhle,
navštívily naše dravce
obě krásné holubice.
Vysmály se naší matce,
která potom plakala,
na srdce si to vzala.
Chudák naše paní máma,
samá smůla, žádná sláva,
nikdo by ní neměnil,
vždyť on by to nepřežil.
Martina Janková, 5. A

Parodie na Prší, prší…
Zvoní, zvoní, jen se leje,
kam my děti pojedeme,
pojedeme na oběd,
až čip zapípá právě teď.
Čip už zapípal
oběd se rozhýbal.

Parodie na Kočka leze dírou,
pes oknem...
Slon leze dírou, myš oknem,
nebude-li mrznout, nezmrznem.
Když bude mrznout, zmrzneme,
pak doma topení uschneme.
Barbora Gajdová
a Dorota Miškeříková, 5. A
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Kavárnička
Afrika

M

oc děkujeme všem, kteří jste navštívili Kavárničku Afrika, a tím pomohli dětem v naší partnerské škole v Tanzánii. Za občerstvení, kafíčko, výrobky žáků a dobrovolné příspěvky jsme utržili 14.310 Kč!
Jana Lovečková a Jana Melichárková

Jak je důležité míti Filipa aneb
„Deváťáci“ za kulturou

V

úterý 17. 1. 2017 jsme se
okolo půl čtvrté odpoledne
sešli a vyjeli směr Brno. Po
hodině cesty nás řidič autobusu
vysadil u obchodního centra Olympia Brno, kde jsme si dali rozchod.
Okolo šesté hodiny jsme nastoupili
do autobusu a jeli jsme do Mahenova divadla na hru Jak je důležité míti Filipa, kterou napsal Oscar
Wilde.
Po cestě plné mrazu a všemožných sněhových překážek jsme se
nakonec ocitli v hale divadla. Odložili jsme si kabáty a šli jsme se usadit do hlediště. K hercům jsme měli

SKAUTI

opravdu blízko, protože jsme seděli v prvních řadách. Zhasla světla
a představení začalo.
První scéna se odehrávala
v Londýně. Asi po čtvrtině představení spadla opona a vystoupili
dva herci s otázkou, jestli všemu
rozumíme. Bylo to docela komické,
protože za oponou byly slyšet zvuky
vrtačky a hlasy pracovníků, kteří
připravovali druhou scénu. Jeden
z herců se zeptal, jestli je mezi diváky nějaký Filip. Přihlásil se i Filip Kotásek, syn naší paní učitelky, a dostal dárek v podobě piva.
Poté nastala druhá scéna, která se

odehrávala na venkově. Vyloženě
v té nejnapínavější části představení začala přestávka. Po přestávce jsme se znovu usadili na svá
místa a zhlédli zbytek představení.
Všechno dobře dopadlo, všichni
hercům moc tleskali a my jsme konečně znali odpověď na otázku: „Co
všechno může způsobit obyčejné
jméno Filip?“
Plni zážitků ze slavnostního večera jsme se vydali na cestu domů.
Karolína Šaňková
a Barbora Michenková,
ZŠ Ratíškovice, 9. B

Ohlédnutí
za Betlémským světlem 2016

J

e sobota 17. prosince 2016 něco
po osmé ráno a já vyrážám směr
vlakové nádraží Kyjov. Skautský
klobúk mám naražený do čela, petrolejku v kýblu za sedadlem… je
to tady, začínajú Vánoce. Po cestě
eště přemýšlám, co je potřeba dořešit… s paní Bardúnovú sme domluvení - připraví nám seznamy
do kostela, aby sa mohli zapisovat
lidi, keří chcú Světlo na Štědrý den
donést dom, a dá informace na ratiškovský infokanál. Bráchovi sem
nahrnul dvě krabice petrolejek, ať
je dá po ročním oddechu zas do
kupy a děckám, ať nelapnú nekde
po cestě, až budú Světlo roznášet.
Petrolej sem kúpil a jakúsi tisícihodinovů svíčku máme take doma
nachystanú - letos sa totiž Světlo
opatruje před Vánocama skoro týden. V Kyjově vysedám, do jedné
ruky Víťu, do druhé kýbl s petrolejků a du. V čekárně už sedí Jestřáb,
máme deset minut, tak sa zakecáváme – má prej jubileum, pro Světlo
je tady už po pětadvacáté! Přidávajú sa skauti z Dubňan a v čekárně
sa na nás usmívajú další příchozí
s lucerničkama. A je to tu… vlak
se světlem dojížďá na čtvrtú kolej. Následuje blesková akce - vyRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

skakující brněnští skauti odpalujú Světlo všeckým, co sú poblíž,
a během minuty už sedijú zase ve
vlaku a mávajú nám. Tak rozlúčit,
pofotit a vyrazit dom, hlavně, aby
nezduchlo Světlo. Doma posichrovat do svíčky a odpoledne odpálit
Světlo eště u našich, ať je to jistější.
Odpoledňa se pro Světlo v Raťkách
zastavujú Mutěňáci a z Mutěnic
putuje Světlo aj do Skoronic - líbí
se ně, jak to pěkně funguje.
Den před Štědrým dnem máme
Světlo s děckama na Vánočním pochrapu a nekolik lidí si ho přichá-

zá připálit aj sem. Odpoledňa pak
sedám a dávám dohromady seznamy z kostela na zítřejší roznášání poskládat po ulicách a rozhodit do
skupin tak, aby byly počty na skupinky pokud možno vyvážené.
A je tu Štědrý den, za oknem
poledovica jak blázen - paráda, to
chcu vidět kolik dojde děcek. Trochu s obavama dojížďám k našim
na místo srazu. Kostrč si odrážám,
sotva vysednu z auta, ale je to dobré, pár děcek už sa mně směje,
takže došly. Postupně sa nás sešlo skoro třicet, a to je na počasí,
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keré letos panuje velká paráda! Bez
velkého zdržování rozdělit, do každé skupiny aspoň dvě lucerničky,
seznam a vedoucího, který bude
dávat pozor na děcka, ať si nic nepolámú a može sa vyrazit. Celkem
sedm skupinek sa vydává roznést
„radost“ do téměř dvou set domácností v Ratíškovicách. Večer pak
eště skupinka donese Světlo do
kostela a letošní ročník Betlémského světla je zdárně za nama.
Za mě patří všem roznášejícím
velký dík, že si i ve sváteční den
najdou čas na tuto „novodobou vánoční tradici“ a přinesou plamínek
Betlémského světla do ratíškovských domácností.
Pro ty z vás, kteří ještě nevíte,
co je „Betlémské světlo“, jen pár
slov o tomto novodobém vánočním
zvyku. Tato akce vznikla v sousedním Rakousku v roce 1986, kdy
malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli
v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus,
byl dovezen jako poděkování těm
lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Tato
nadace pomáhá především zrakově, ale i jinak postiženým lidem
a její pracovníci proto chtěli všem
svým dobrodincům poděkovat originálním, ale zároveň milým a přátelským způsobem. Světlo dovezli

do Lince, kde nadace sídlí a kde
jej původně slavnostně rozdávali. Za rok na to byli ke spolupráci
při roznášení a rozdávání přizváni
rakouští skauti, a protože se akce
mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně
začala šířit do Evropy. Zde se také
v polovině prosince sejdou skautské delegace z různých evropských
států a při slavnostní ekumenické
bohoslužbě je jim Světlo předáno.
Do naší republiky jej dováží skauti z brněnského střediska „Řehoře
Mendla“. Ve třetí adventní sobotě
je pak Betlémské světlo rozváženo
za spolupráce Českých drah do celé
republiky, aby pak na Štědrý den
bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců
a rozdáno sousedům, přátelům,
rodinám, osamělým lidem… prostě
všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným
s úsměvem a ujištěním, že nejsou
ve světě sami.
Od Vánoc roku 1993 roznášíme
světlo i my v Ratíškovicích!
Svaťa

Omluva
Junák Ratíškovice se omlouvá za chybně uvedené jméno
v minulém čísle Zvonu. V kuželkářském týmu za nás hrál
nováček Zbyněk Ilčík, nikoliv
Pavel Ilčík.

Piškvorky-áda 2017
Proběhla v sobotu 18. 2. 2017 od 14 hod. na junácké klubovně v Ratíškovicích.
Celkem se jí zúčastnilo 32 hráčů ve 4 kategoriích.
VÝSLEDKY:
kategorie 1.- 3. třída (9 hráčů)
1. Vítek Kadlčík odd. Trojka
2. Filip Koubek odd. Tuláci
3. Tereza Fukanová odd. Trojka
kategorie 4.- 6. třída (10hráčů)
1. Adam Frýdek - Frýďa - odd. Tuláci
2. Aneta Kristová - Kaša odd. Trojka
3. Matěj Michenka - Maťa - odd. Tuláci
kategorie 7.- 9. třída (10hráčů)
1. Tomáš Lunga - Luigi - odd. Tuláci
2. Adam Michenka - Benetka - odd. Tuláci
3. Pavlína Gajdíková - Pája - odd. Squaw
kategorie 15 a více let (3 hráči)
1. Martin Příkaský - Zajíc - odd. Tuláci
2. Pavel Hnilica - Palis
3. Martin Macek – BOB
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Kuželkářská liga Ratíškovice

K

neděle 30. 4. 2017
Pálení čarodějnic u klubovny
sobota 13. 5. 2017
ŽELEZNÁ SOBOTA

kalendárium
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

Soutěž ve sběru papíru stále pokračuje!

Vykupujeme POUZE vytříděný a řádně svázaný papír a to pouze v době
výkupu.

Plánované doby výkupu papíru:
• v sobotu od 15 do 17 hod.
11. března, 8. dubna, 13. května
Mimořádné výkupy jsou určeny pro větší objemy sběrového papíru a probíhají většinou v den výkupu dopoledne kolem 10. hod., nebo i jindy, ale vždy
po domluvě. 		
Palis, tel.: 606 14 28 48

ÚNOR

Co nás čeká
a nemine

Sběrna papíru informuje

TOP TEN

uželkářská liga Ratíškovice
byla dnem 19. 2. 2016 zakončena závěrečným turnajem jednotlivců. V turnaji startovalo celkem
40 mužů a čtyři ženy. Nejlepšího
výkonu dosáhl obhájce prvenství
z minulého turnaje Zdeněk Helešic z družstva Fešáků, který porazil
268 kuželek. V ženské kategorii si
vybojovala prvenství Kateřina Šille,
z družstva SPK, výkonem 201 poražených kuželek. Průměrný výkon
v tomto turnaji byl 224 poražených
kuželek. Družstvo nejlepší šestky
shodilo celkem 1565 kuželek.
Na turnaji proběhlo současně
vyhlášení vítězů soutěže družstev.
Letošní ročník vyhrálo suverénním
způsobem družstvo GAMA OCELI
před druhými FEŠÁKY a třetími
SPK.
Děkujeme všem hráčům za
předváděné výkony, Tomovi Kopáčkovi za tradičně precizní zpravodajskou činnost a Jitce Chvátalové za
sponzorství v podobě poukazů do
restaurace Sport.
Viktor Výleta

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kobylková Marie
Kosík Viktor		
Lokaj Zachariáš		
Michenka Matěj
Toman Jan		
Ingr Matěj		
Hnilicová Anna		
Slezarová Monika
Košuličová Natálie
Machalová Karin

4.A
1.A
2.A
5.A
6.A
4.A
7.A
3.A
2.A
5.A

14350 b.
10114 b.
7994 b.
5059 b.
4358 b.
4324 b.
3987 b.
2143 b.
2093 b.
2090 b.
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Knihovna
v roce 2016

KNIHOVNA

S

tav knihovního fondu ke konci roku 2016 představoval
12 661 knihovních jednotek.
Nových titulů přibylo 510, z toho
bylo pořízeno 37 knih v rámci dotací, prostřednictvím projektu Česká knihovna získala naše knihovna zdarma 36 titulů. Náklady na
pořízení knihovního fondu představovaly 97 976 Kč, za periodika
bylo vydáno 9 443 Kč. Celkem bylo
půjčeno 8 460 titulů. Poprvé jsme
nakoupili také audioknihy v počtu
43. V roce 2016 bylo odepsáno 88
titulů z důvodů opotřebovanosti.
Počet registrovaných čtenářů se
oproti roku 2015 snížil o 31, klesl
i počet návštěvníků o 1 039 i počet výpůjček, a to o 1 539, což je
bohužel trend i v jiných knihovnách. U nás byl pokles návštěvníků
způsobený především sníženým zájmem o internet, který je již téměř
ve všech domácnostech. Počet čtenářů a výpůjček se budeme snažit
zvýšit hlavně kvalitní nabídkou nových knih jak pro děti, tak i pro dospělé, propagací knihovny v místním tisku, na webu knihovny, na
Facebooku. Důležitá je spolupráce

se základní školou, aby se knihovna dostala do podvědomí dětí jako
potřebná instituce pro jejich vzdělávání.
V roce 2016 se v knihovně
uskutečnilo 41 kulturních a 18
vzdělávacích akcí.
V listopadu 2016 přešla
knihovna z automatizovaného
systému Clavius na Tritius za finanční podpory Ministertva kultury ČR prostřednictvím projektu
VISK 3. Systém Clavius je již neudržovaný a další vývoj je směřován
na modernější a pro uživatele přívětivější Tritius.
Nejžádanějšími tituly v roce
2016 byly knihy autorky Táni
Keleové - Vasilkové, která obsadila
první tři příčky, a to knihami Srdce
v temnotách, Modrý dům a Květiny pro Lauru. Další příčky obsadila autorka z Vacenovic, Vladimíra
Klimecká, s knihou Druhý život
Marýny G. a Alena Jakoubková
s knihou Chytrá žena pro manžela
přes plot skočí. České autorky jednoznačně porazily ty zahraniční.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

PŘEDNÁŠKA PSYCHOLOŽKY
MGR. BARBORY MŇUKOVÉ

MIKULÁŠSKÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

POVÍDÁNÍ O ČAJI S MARIÁNEM LOKAJEM

BESEDA O FOTOGRAFII S RATÍŠKOVSKÝM
FOTOGRAFEM CYRILEM GAJDÍKEM

PŘEDNÁŠKA BC. DANY ŠIMKOVÉ
PŘÍBĚHY LIDÍ Z TITANICU
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Audioknihy

B

ěhem roku 2016 naše knihovna rozšířila své služby o půjčování zvukových knih. Nejdříve jsme si
na zkoušku půjčili asi sto audioknih z hodonínské
knihovny v rámci výměnného fondu, postupně si začaly získávat u našich čtenářů oblibu. Proto jsme koncem roku zakoupili prvních 43 kusů do kmenového
fondu naší knihovny, v roce 2017 budeme nabídku

PŘÍBĚH

BUDOVÁNÍ ČTYŘDRÁHY, srpen 1987

P

rvní kroky do kuželny jsem
udělal v době, kdy mně bylo
asi 11 roků, a důvod byl ten,
že sháněli stavěče. O stavění byl
zájem a boj, kdo bude stavět, často končil hádkami, většinou stavěli
starší. V této době jsem moc možností neměl, ale využil jsem každé
šance. Přece každá koruna byla
dobrá. Kuželky jsem začal hrát až
později, víc mě to táhlo k fotbalu,
kde jsem vydržel do návratu z vojny. První sezónu v kuželkách jsem
odehrál v roce 1970 a téměř celou dobu ve stejné soutěži v KP II.
Skončil jsem v roce 2001 ze zdravotních důvodů. Moje působení
v oddíle mě naplňovalo hlavně v organizaci mezi dobrými kamarády,
kteří tu působili a někteří pracují
dodnes. Když se vracím zpátky, tak
musím vzpomenout člověka pracovitého, obětavého, vždy veselého,
který u nás v Raťkách pro kuželky
hodně vykonal, a to pana Michala
Tomana.
Dlouholetého předsedu a dobrého kamaráda, který mě hodně naučil. A jeho rady jsem mohl
uplatnit v mojí další práci v oddíle.
Důležitým mezníkem bylo rozšíření stávající kuželny na čtyř dráhu
za velkého nasazení velké části naRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2017

rozšiřovat. Půjčování audioknih nám umožňuje nový
systém Tritius, Clavius to neumožňoval.
Audioknihy jsou skvělou pomůckou pro zarputilé nečtenáře a pro všechny, kteří nemají času nazbyt. Šetří nejen naše oči, ale právě i čas, poslechem
mluveného slova si můžeme zpříjemnit např. žehlení,
vaření, jízdu autem apod., studenti je mohou využít,
když nestíhají číst doporučenou literaturu. Přijďte si
do knihovny vybrat.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Kuželkářské vzpomínky

KARLOVY VARY - KVALIFIKACE O LIGU - parta po utkání

šich členů. Hlavními tahouny při
brigádách byli: Ivan Blaha, Jarda
Janík, Jenda Koplík, Jenda Gasnárek, Mirek Foltýn, FanaChludil,
Vašek Koplík, Leoš Tomančák, Jirka Chotaš a další nejmenování členové.
Dílo se podařilo, byla postavena krásná kuželna poměrně rychle,
a tak jsme mohli v Raťkách v dalších letech pořádat akce m.j. utkání ČR-Maďarsko, mistrovství ČSFR
mužů a spoustu dalších sportovních akcí.
Oddíl nežil ale jenom budováním, ale také jsme navštívili mistrovství světa v Innsbrucku, Brně,
Bratislavě, zajeli jsme také na pozvání do Německa k přátelskému
utkání s oddílem, kde působil náš
hráč a kamarád Pepa Něnička.
Vzpomínky na toto město jsou ty
nejlepší. Zejména na slavnosti piva.
Další z vydařených akcí byl zájezd
do Karlových Varů, kde naši kluci
sehráli kvalifikaci o postup do ligy
za účasti příznivců, kteří zaplnili
všechna místa v autobuse. Návrat
z takových akcí byl jako vždy se
zpěvem řízeným Tomášem Stratilem, člověkem, který hýřil humorem a nikoho nezarmoutil. Bohužel
už není mezi námi. Poslední velmi

vydařenou akcí v mých vzpomínkách byla společná akce oddílu
kuželek a oddílu ZRTV, vedeného
paní Martou Kordulovou, pořádaná
u Včelína, nazvaná jako zapalování
spartakiádních ohňů. Akce vyhlášená ÚV ČSTV, na ní velká účast,
opékání buřtů, a to nejlepší na posezení - charvoš Vaška Koplíka ten neměl chybu.
Závěrem chci ještě vzpomenout
spolupráci mezi oddílem a TJ Baník, která fungovala velmi dobře
a věřím, že tomu bude i v budoucnu. Rád vzpomínám na spolupráci
s panem Vojtou Kotenem, Laďou
Hadačem, Pepou Vybíralem, StaňouPříkaským a Laďou Dobešem,
kteří nám moc pomohli, bohužel už
nejsou mezi námi. Později pak spolupráce s Josefem Kouřilem a Staňou Střížem, kterým přeju hodně
zdraví do dalších let.
Oddílu kuželek, celé TJ Baník
přeju hodně úspěchů, ať přivedou
co nejvíc mladých ke sportování,
trenérům Ivanovi Blahovi a Jirkovi
Úlehlovi, jen tak dál. Podmínky pro
sport v Ratíškovicích máme - jen
jich využít.
Martin Gasnárek (Dubňany),

věrný příznivce BANÍKU RATÍŠKOVICE
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PODĚKOVÁNÍ

B

ylo chladné ráno, jak už to v lednu bývá. Bylo kolem půl sedmé,
úterý 10. ledna 2017. Budu si to
nadosmrti pamatovat, protože to se
můj manžel Petr podruhé narodil.
Jel s kamiónem po dálnici v severovýchodní části Itálie a byl ve střehu, protože povrch silnice byl místy
lehce namrzlý. Vtom to přišlo: dodávka, která jela souběžně s ním,
nešikovně brnkla o bok kamiónu
a vše ostatní už bylo dílo okamžiku.
Přes všechnu snahu řidičů vyváděly automobily na kluzkém povrchu
jak urvané z řetězu. Do dodávky
narazily ještě dva automobily a pro
kamión nebyly betonové panely
rozdělující dálnici žádnou překážkou. Ve vteřině se ocitl v protisměru a potom už jen nárazy, skřípot
plechů a všude kolem rozdrolené
sklo. Zmatené pobíhání všech kolem a ječivé houkání sanitky dobarvily hrůznou situaci. Manžel byl
celý zkrvavený a potrhaný. Ocitl se
v nemocnici bez dokladů, bez tele-

Pomoc přes „internet“
fonu i bez finančních prostředků.
Ničemu nerozuměl a nikdo nerozuměl jemu. Z vypůjčeného mobilu mně poslal SMS, ať se mu ozvu.
Ale na jeho číslo se nedalo dovolat
a na odesilatelském čísle se ozývala
jenom italština. Po několika pokusech jsem to vzdala a volala jsem
do firmy, kde je manžel zaměstnán.
Šéf, kromě informace o havárii od
Petra, neměl žádné jiné zprávy, a to
už mně nahánělo strach. Hlavně
žádné zmatky, říkala jsem si, teď
je to asi vážné. Vzpomněla jsem si
na spolužačku Dobromilu Bábíčkovou, která žije v Itálii a s povděkem
kvituji, že existuje internet. Spojila
jsem se sní přes Facebook a v krátkosti jsem jí popsala, co se někde
poblíž Padovy přihodilo. Dobromila
to zrežírovala skvěle: v Padově má
přes Facebook českou kamarádku Moniku a přesto, že se spolu
nikdy neviděly, pustila se Monika
do akce. Jela okamžitě do nemocnice a po krátkém pátrání mého

zafačovaného manžela objevila na
chodbě na lehátku. Byl zabalený
v přikrývce, protože jeho oblečení bylo potrhané a rozstříhané na
kusy. Byl potlučený, posešívaný
a se zlomeným obratlem, ale nekonečně šťastný, že uslyšel češtinu.
A navíc měl po ruce skvělou organizátorku, která vše potřebné v nemocnici zařídila a uhradila finanční náklady. Shodou okolností byla
v téže nemocnici hospitalizována
její česká kamarádka Michaela.
Obě dvě potom mého Petra po dobu
pobytu v nemocnici denně navštěvovaly a povzbuzovaly. I šéf mého
manžela se zachoval skvěle - hned
jak bylo možné uskutečnit převoz,
vzal mě s sebou do Itálie a společně
jsme Petra převezli domů.
Touto cestou chci všem, kdo
nám ve svízelné situaci pomohli, od
srdce poděkovat. Jsem nesmírně
šťastná a jsem ráda, že dobří lidé
ještě žijí.
Kateřina Zemánková

Raději já neměl jsem ten...

P

arafráze na kdysi velmi populární a oblíbenou písničku Evy Pilarové mě napadla
při pročítání nařízení Evropské
unie, která má za cíl regulovat šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. 23 druhů
rostlin a 14 druhů živočichů vzbudilo značný rozruch mezi našimi
pěstiteli a chovateli a to přesto, že
většina z nich se v ČR nevyskytuje a nezpůsobuje význačné škody.
Toto nařízení platné od 3. srpna
2016 umožňuje členským státům
jednak vytvářet vlastní národní seznam a stanovovat opatření, která
mohou být přísnější než ta celoevropská.
Pracovníci Akademie věd ČR
zpracovali na žádost Ministerstva
životního prostředí třístupňový seznam nepůvodních druhů na území ČR. Z celkového počtu 1 454
nepůvodních druhů rostlin a 595
nepůvodních druhů živočichů je za
invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů.
Černý seznam obsahuje 37
nejvýznamnějších invazních rostlin a 39 živočišných druhů. Prioritně jsou k likvidaci předurčeny
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ambrosie peřenolistá a bolševník
velkolepý. Oddělený (stratifikovaný)
přístup se doporučuje u javoru jasanolistého, pajasanu žláznatého,
topinamburu, netýkavky žláznaté
(růžová, fialková), líčidla jedlého,
všech druhů křídlatek, zlatobýlu
kanadského, šruchy zelné pravé
(tlustý Jan), pěťouru srstnatého
i malokvětého (smradlena), pcháče
osetu, škumpy orobincové, česneku podivného a dokonce i trnovníku akátu, dubu červeného, borovice černé a borovice vejmutovky.
Z živočichů je nám asi nejznámější
rezavý slimák - plzák španělský.
Šedý seznam obsahuje 47 rostlin a 16 živočichů, jejichž omezování má v určitých podmínkách smysl. Do této skupiny patří na příklad
netýkavka malokvětá (žlutá), lebeda lesklá, také léčivky andělika
lékařská a meduňka lélařská a ?!
ořešák královský. Z živočichů karas stříbřitý, želva nádherná a ondatra pižmová.
Varovný seznam, to je třetí skupina, a obsahuje 25 rostlin a 27
živočichů, u nichž hrozí zavlečení,
ale zatím se ve volné přírodě nevyskytují, a sem patří třeba jírovec

maďal (kaštan, koňský kaštan).
Na ř ízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014... dává
pravomoc Evropské komisi přijímat
nařízení závazná pro členské státy.
Zároveň stanovuje povinnost poskytnout veřejnosti příležitost, aby
se mohla podílet na přípravě, změnách nebo přezkumu těchto plánů.
V ČR se připravuje (do března
2017) novela zákona o ochraně přírody a krajiny i dalších souvisejících předpisů.
Závěrem přidám i svůj „šálek
čaje", mezi zavlečené druhy jsou
zařazeny i houby: květnatec Archerův, ocasník křížatý (ten byl nalezen naposled v roce 1974), psivka
Ravanelova a pěstovaná límcovka
vrásčitoprstenná. A je tam i réva
vinná a třeba rajčata.
Jeden otřesný případ na závěr.
Bojga hnědá se nazývá had, který
má původ v Nové Guineji a odtud
se dostal na ostrov Guam v Tichém
oceánu a výsledkem je, že na 1 km2
se vyskytuje téměř 5 000 těchto jedovatých plazů!
Uvidíme, co přinese čas.
Vašek Koplík

Paměťové okénko
Doplňte křestní jméno paní učitelky ze ZŠ Ratíškovice:
Mgr. Ilčíková			
Mgr. Kudrová
Ing. Uhlíková			
Mgr. Kulheimová
Mgr. Bůžková			
Mgr. Kristová
Mgr. Sukopová		
Mgr. Lovečková
Které ulice v Ratíškovicích ukrývají ve svém názvu povolání/profesi?
Spojte ulici s budovou, na které se nachází:
Lékárna Pod Břečťanem
Múdrá
Obecní knihovna			
U Zastávky
Autoservis Tomeček			
Humna
Mateřská škola Sluníčko		
Školní
Apartmán Štěpánka			
Mokré Řádky
Seřaďte, jak jdou po sobě jednotlivé plesy v této sezóně:
Krojový ples, Ples T-Machinery a.s., Společenský ples, Rockový ples,
Hasičský ples, Skautský ples, Lidový ples, Školní ples,
Jaké krojové součástky znáte na písmeno K?
Mgr. Zdeněk Gloz
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na
místa zpětného odběru:
• šetříte energii, materiál, lidské zdraví i finanční prostředky,
• zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
• chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
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