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P

o loňské velmi úspěšné výstavě
vín na travnaté ploše jsme chtěli
zorganizovat tuto významnou akci
ve stejném duchu. Ale počasí bylo
celý týden po degustaci proti. Prostory nového Spolkového domu
byly samozřejmě k dispozici, ale
představa, že bude nutno sem
natlačit předpokládaných 800 až
1000 návštěvníků, děsila nejen
pořadatele. A tak předseda spolu s místostarostou vsadili vše na
jednu kartu – uvěřili sobotní předpovědi. Velké stany se stavěly na
mokré trávě a navíc i v dešti jak
ve čtvrtek, tak v pátek za ne nepostřehnutelného klení pracovní
čety obce i několika brigádníků
z řad pořadatelů. Také přenášení stolů a laviček přes staveniště
v pátečním deštivém podvečeru
bylo náročnou operací.
Sobotní jasné, ale velmi
chladné ráno dokazovalo, že předpovědním servrům se dá někdy

cena 20 Kč

ÚVODEM

věřit, včetně avizovaných dvou
přeháněk v poledne a ve 14.30. Ale
rozhodnuté a natěšené návštěvníky, milovníky vína a atmosféry
ratíškovických koštů nemohlo nic
odradit, ani zablácená přístupová
cesta. A tak už v 15.30, hodinu
a půl po oficiálním otevření výstavy, bylo mezi stany přes 900 lidí.
Celkový počet se nakonec téměř
shodoval s loňskou účastí
- 1200 platících.
Ještě několik vět k degustaci, která proběhla o týden
dříve v neděli na ochoze hlavního
sálu Spolkového domu. Garanti
koštu i samotní hodnotitelé si pochvalovali dostatek místa a také
minimální rušení mezi jednotlivými komisemi, což vychází z výborné akustiky celého prostoru. Jediné mínus byla opět nízká účast
degustátorů, hlavně z řad domácích vinařů.
pokračování na str. 9
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OBEC

Rada obce č. 71 ze dne13. 2. 2017
Rada obce:
- projednala majetkoprávní záměry prodeje pozemků,
- souhlasí se smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s VaK Hodonín, a.s.,
- souhlasí s rekonstrukcí fontány
v atriu obecního úřadu,
- projednala stanovení ceny vody
na Slavíně,
- rozhodla, že protihluková opatření na vzduchotechnice Spolkového
domu provede firma Air Technology s.r.o.,
- projednala obecně závaznou vyhlášku o odpadech,
- souhlasí s podáním žádostí o dotacena JMK v oblastipodpory kultury, školství a environmentálního
vzdělávání,
- vzala na vědomí výsledky finanční kontroly hospodaření obce,
- vzala na vědomí zákon o rozpočtové odpovědnosti,
- projednala žádost Města Hodonín o poskytnutí dotace na spolufinancování sociálních služeb
v ORP Hodonín,
- projednala návrhy podnájemních
smluv mezi Baníkem Ratíškovice
s.r.o. a provozovatelem Restaurace Sport,
- souhlasí s prezentací obce na
malované mapě Hodonínska,
- souhlasí s obnovou informačních
panelů na vinařských stezkách,
- vzala na vědomí informace Úřadu práce Hodonín.
Rada obce č. 72 ze dne 27. 2. 2017
Rada obce:
- projednala smlouvu o provozování drezíny a doporučila ji ke
schválení zastupitelstvu obce,
- souhlasí s rozšířením veřejného
osvětlení v ulici Baráky,
- souhlasí s rozšířením značení
uličních ukazatelů,
- souhlasí s pořízením centrálního
klíče pro Spolkový dům,
- seznámila se se stavebními záměry občanů,
- schválila inventarizaci majetku
obce za rok 2016,
- schválila výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za
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Rada obce...
rok 2016,
- projednala seznam pracovníků
VPP,
- rozhodla o provedení stavebních
úprav půdních prostor Restaurace
Sport a nákupu regálů do těchto
prostor,
- souhlasí s rozšířením záznamového zařízení pro kamerový systém obce,
- bere na vědomí odinstalování základnové stanice T-mobil z prostor
hasičské zbrojnice,
- souhlasí s nákupem a instalací světelného ukazatele výsledků
v areálu FK Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 73 ze dne 6. 3. 2017
Rada obce:
- schvaluje vydláždění části prostoru areálu s pódiem a taneční
plochou žulovými kostkami,
- rozhodla o zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
objektu WC a Osvětové besedy Ratíškovice,
- projednala postup administrativní přípravy výstavby komunitního
domu seniorů,
- seznámila se s přípravami na turistickou sezonu pro provoz drezíny a Muzea ve vagoně,
- projednala možnost dočasného
pronájmu chladícíhoboxu smuteční síně pro společnost Pieta,
- souhlasí s kácením některých
poškozených dřevin v intravilánu
obce.
Rada obce č. 74 ze dne 27. 3. 2017
Rada obce:
- seznámila se s výsledky hospodaření za rok 2016 na sběrném
dvoře, v Muzeu ve vagoně, bytových domech a DPS,
- souhlasí s uzavřením dohody
o partnerské spolupráci Obce Ratíškovice se slovenským Mikroregionem 11 PLUS,
- bere na vědomí metodický pokyn
ministerstva zemědělství, který se
týká zásobování vodou v období
sucha a při mimořádných událostech,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou MIX MAX ENERGETIKA,
s.r.o. ve věci optimalizace energe-

tického hospodářství areálu Baník
Ratíškovice,
- nesouhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou MIX MAX ENERGETIKA,
s.r.o. ve věci optimalizace energetického hospodářství obce Ratíškovice,
projednala žádosti o kácení dřevin
v intravilánu obce,
- projednala žádosti občanů o vyjádření ke stavbám a demolicím,
- stanovila cenu vstupenky na
drezínu na 250 Kč,
- souhlasí s označením hrobů číselníky,
- souhlasí s výměnou okenních
konstrukcí a dveří v zadním traktu smuteční síně,
- souhlasí s koupí nového skladu
na pracovní nářadí,
- souhlasí s provedením aerofikace trávníku fotbalového hřiště
v areálu FK Baník Ratíškovice,
- souhlasí s přijetím finančního
daru od WOMWNFORWOMWN,
o.p.s. v rámci projektu obědy pro
děti,
- souhlasí s vybudováním pomníku ke stému výročí narození ratíškovického rodáka, parašutisty
Jaroslava Kotáska,
- souhlasí s instalací elektrorozvodů se zásuvkami v areálu FK Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 75 ze dne 10. 4. 2017
Rada obce:
- projednala rozpočtové opatření č.
2/2017,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
o hospodaření společnosti Baník,
s.r.o. za rok 2016,
- schválila výsledek řádné inventarizace společnosti Baník Ratíškovice, s.r.o. a schválila vyřazení
nefunkčního majetku,
- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a HZS JMK ve věci darování dálkových ovladačů pro potřeby HZS,
- seznámila se s postupem prací
na zastavovací studii v lokalitách
Jezérko a Padělky,
- souhlasí s instalací kamerového
systému v areálu Baník Ratíškovice,
- souhlasí s přeložením plynoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

vodu v areálu Baník Ratíškovice
a smlouvou o přeložce s firmou
P-mont s.r.o.,
- seznámila se s postupem zpracování lesního hospodářského plánu,
- vzala na vědomí Zprávu o činnosti Obecní knihovny Ratíškovice
za rok 2016,
- jmenovala členy Komise účelového fondu Obce Ratíškovice pro
poskytování úvěru občanům na
opravy a modernizaci bytového
fondu,
- vzala na vědomí novelu zákona
o střetu zájmů,
- souhlasí s uzavřením Smlouvy
o organizování veřejné služby mezi
Obcí Ratíškovice a Úřadem práce
ČR v Hodoníně,
- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Obcí Ratíškovice a SK Baník Ratíškovice – oddíl
gymnastiky ve věci nákupu nového koberce.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Zastupitelé obce si dne 18. 4. připomněli 72. výročí osvobození
Ratíškovic Rudou armádou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové
občánky...
Kotásek Martin
Teichlová Adriana
Maléř Eliáš
Tomanová Ester
Macek Štěpán
Stoklásková Natálie
Koplík Tomáš
Kordula Matěj
Kotásek Ondřej

Uzavření
sňatku:
Stanislav Minaříček
&
Markéta Blahová
Jan Antoš
&
Martina Zezulová

Z našich řad
odešli...
Blaha Jiří		
Koplová Anděla
Příkaský Josef		
Šulc Jaroslav		
Blažej Ludvík		
Mokrášová Jana
Bačíková Ludmila

62
67
80
62
65
77
85

let
let
let
let
let
let
let

Sbor pro občanské
záležitosti
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POLICIE

Z deníku obecní policie
ÚNOR 2017
2. 2. Přijetí oznámení v 11:10
hod. o dopravní nehodě v lokalitě Zbrodek. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že vozidlo
je převráceno na boku a spadlé do
potoka. Hlídka OP provedla patřičné úkony a poté vyčkala na příjezd
složek IZS, se kterými dále spolupracovala na vyproštění vozidla.
3. 2. Přijetí oznámení v 9:20 hod.,
že došlo k dopravní nehodě na křižovatce ulic Vacenovická a Příční.
Po příjezdu hlídky OP na místo
nehody byla hlídkou OP uzavřena
ulice Vacenovická po dobu vyšetřování nehody PČR Hodonín.
BŘEZEN 2017
5. 3. Přijetí oznámení v 9:55 hod.,
že na křižovatce u Smyku se stala

dopravní nehoda dvou osobních
automobilů.
6. 3. Přijetí oznámení v 9:15 hod.
od pana XY, že mu v lese někdo
odcizil dřevěné sloupky na oplocení. Hlídka OP celou věc sepsala
a ponechala k dalšímu šetření.
7. 3. Přijetí oznámení ve 14:25
hod., že se v ulici Řádky pohybují domovní prodejci. Po příjezdu
hlídky OP na místo byli prodejci poučeni o zákonném prodeji
v souladu s obecní vyhláškou.
19. 3. Přijetí oznámení v 7:30 hod.
od pana XY, že došlo k rozbití skla
na soše sv. Antonína u „staré“ pekárny. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že je rozbité sklo, vysazená brána z pantů
a odhozená stranou. Hlídka OP
celou záležitost zdokumentovala

a ponechala k dalšímu šetření.
25. 3. Přijetí oznámení v 8:30
hod. od pana XY, že někdo odcizil
u sochy sv. Antonína kovová vrata. Po příjezdu hlídky OP na místo bylo vše nafoceno a hlídka OP
prověřila okolí, zda nejsou vrata
pohozená jinde. Hlídka OP celou
záležitost sepsala a nechala k dalšímu šetření.
27. 3. Přijetí oznámení v 11:55
hod. od paní XX, že její strýc XY
odešel z domu s tím, že se jde
„podřezat“!!! Hlídka OP o celé záležitosti informovala PČR Dubňany
a společně projížděla místní hospody a obchody. Pan XY byl nalezen v lokalitě Lišinovo a hlídce OP
uvedl, že „jde jenom na procházku
a že se nehodlá zabít“.
28. 3. Přijetí oznámení v 9:05
hod. od paní XX, že její strýc opět
vyhrožuje, že se zabije. Po příjezdu hlídky OP na místo byl pan XY
(strýc) uklidněn a hlídka OP poučila paní XX o dalším postupu
.
TF&PK

Areál Baník v rekonstrukci

P

o dokončení
nové kanalizační přípojky a vodovodní šachty
v areálu Baník byly v tomto prostoru zahájeny práce na přeložkách sítí, pokládkách chrániček
a na vybudování základových patek pro ukotvení párty stanu.Výkopové práce byly komplikovány
trvalým odhalováním rozličných
starých kabelů a potrubí, které
v minulosti propojovaly dnes již
zmizelé objekty: staré kabiny, zděné pódium, sociální zařízení za pódiem, betonovou plochu s osvětlením, na níž se kdysi hrával hokej
a cvičila spartakiáda, hlásič výsledků sportovních utkání,
kiosek… Na dokončení těchto prací
navázalo zpevňování pojízdných,
parkovacích a pochůzných ploch,
instalace WC za fotbalovými kabinami, výstavba plotů a dozdění
čela obloukové haly. U zmiňovaných ploch je třeba říci, že nevyšly tlakové zkoušky podloží a bylo
nutno provést zpevnění cementem. Dílo je o to složitější, že se
Strana 4

na stavbě pohybuje jak generální
dodavatel, společnost Porr, tak
další naši smluvní partneři, společnost P-mont, která realizuje
přeložku plynu, a společnost Artesia, jež buduje vodovodní přípojku
a v ulici Sportovní rekonstruuje

vodovodní řad Všichni tito partneři mají dobrou vůli a spolupracují tak, aby tato akce byla zdárně
v řádné kvalitě a včas dokončena,
za což jim již nyní patří poděkování. 				
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

INVESTICE

Další etapy oprav
smuteční síně

N

a opravu střechy a výměnu
okenních konstrukcí v předním traktu smuteční síně letos
navázaly další práce: pod státní
silnicí byla provedena nová přípojka plynu a uvnitř budovy byly instalovány nové rozvody ústředního vytápění. Instalací nové otopné
soustavy se optimalizuje regulace
teploty ve smuteční síni a sníží
se náklady na energie. Letos ještě
bude dokončena druhá etapa výměn okenních konstrukcí a dveří
v zadním traktu objektu. A poté
dle finančních možností bude přistoupeno k obnově soklu a fasády.
RŠ

N

a kolísající hladinu našeho
Jezérka jsme si zvykli. V létě
byla voda nízko a na jaro zase
nastoupala. Letos je tomu jinak.
Nedostatek srážek a vysoké mrazy s vysublimovaným sněhem
způsobily, že hladina je tak nízko,
jako nikdy před tím. Dlouhodobé lednové mrazy navíc způsobily
vymrznutí vody až ke dnu, takže
v březnu, když se oteplilo a ledy
roztály, na hladinu Jezérka vyplavalo velké množství uhynutých
ryb, které se začaly rozkládat.
Včasný zásah ratíškovických rybářů, kteří ryby sesbírali, zabránil
kontaminaci vody a šíření nepříjemného zápachu, za což jim patří
poděkování. 			
RŠ

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

Jezérko bez ryb
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„Zákopová válka“ v ulici Sportovní

P

o tři roky pokračuje v obci „zákopová válka“. Předloni byla
po dlouhou dobu rozkopaná ulice
Dědina, kdy se do země pokládala
přeložka vysokého napětí. Totéž se
opakovalo i loni, avšak v ulici Zelnice. A letos se zákopovalo v ulici
Sportovní, kdy se realizovala re-

Ořez

S

blížícím se jarem a nástupem vegetačního období byly
urychleny práce na kácení a ořezu
dřevin v intravilánu obce. Odstraňování stromů a ořez byl organizován dle pasportu vyhodnocení
stavu dřevin, který nám zpracoval
Ing. Lukáš Lattenberg a Ing. Daniel Matějka. Ořez z plošiny byl
proveden především u stromů,
u nichž dochází k dílčímu usychání větví nebo svými větvemi
zasahují do elektrickéhovedenía
které se nacházejí na komunikačně exponovaných místech. Tak byl
proveden řez stromů u kostela,

konstrukce vodovodního řadu od
křižovatky ulic Sportovní - Cihlářská po křižovatku Sportovní - Vrbky. Dílo financoval VaK Hodonín,
a.s. a práce prováděla firma Artesia. V průběhu rekonstrukce
bylo nutno odstranit několik stromů a řada občanů dočasně přišla o část svých zahradnických
úprav před svými domy. Stavba
byla pro občany i dodavatele prací
o to náročnější, že současně v této
lokalitě probíhá rozsáhlá stavební úprava areálu Baník, což mělo
dopad především na nárůst nákladní dopravy. V současné době
je vodovodní řad dokončen, včetně nových přípojek do rodinných
domů. Občané, za což jim patří
poděkování, si opětovně upravili
prostory před svými domy. Někteří dokonce mají v rámci projektu
„My zasadíme, vy sklidíte“ zažádáno o dodání stromu. Výsadba by
měla proběhnout na podzim. Ještě letos by měla také proběhnout

rekonstrukce povrchu vozovky
včetně výměny obrub. Tím snad
stavební ruch v této ulici poleví,
byť vzhledem k tomu, že je zde situován Spolkový dům a sportovní
a kulturní areál, tak zde živo bude
i nadále.
RŠ

u „nové“ školky v ulici Múdrá či
na Vrbkách, kde došlo ke snížení
výšky lípy, u níž byly v důsledku
rekonstrukce vodovodního řadu
a přípojky obnaženy kořeny. Další
dřevorubecké práce budou pokračovat na podzim, až nastane období vegetačního klidu. Záměrem
je odstranit topoly na obecních
pozemcích u Jezérka, které již dosáhly mýtního věku. Ruku v ruce
s kácením stromů v obci jde i náhradní výsadba. Ta se v měsíci
dubnu zrealizovala u komunikace
na Dubňany a dále se bude realizovat v rámci projektu „My zasadíme, vy sklidíte“ a v rámci dalších
připravovaných projektů.
RŠ

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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Mizející Ratíškovice

Bez vědění dobrého
vína není

P

řestože ve vinicích se již ozýval cvakot vinohradnických
nůžek, vinohradníkům i vinařům
nadále zbýval čas, aby se zúčastnili dvou seminářů, které pro zájemce uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Ratíškovice. První seminář
na téma „Šumivá vína“ vedl Ing.
Kamil Prokeš, Ph.D., dvojnásobný mistr České republiky a mistr
světa v sabráži. Šumivými víny,
sekty, se zabývá již od dob své
diplomové práce, nyní se o své
poznatky z akademické půdy lednické fakulty Mendlovy univerzity

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

Brno a o své zkušenosti z praxe,
neboť sekty rovněž vyrábí, podělil s vinaři i u nás ve Spolkovém
domě. Kromě historie výroby šampusů a sektů, nových technologií
zpracování proběhla i degustace,
a to od šumivých vín v ceně od 40
Kč po šampusy za více jak 800 Kč.
Druhý seminář, uskutečněný taktéž ve Spolkovém domě, vedl nám
již známý lektor, rovněž z Mendlovy univerzity Brno, Ing. Radek
Sotolář, Ph.D., který si tentokráte
připravil téma „Vína typická a atypická a jejich hodnocení“. I v tomto případě proběhla degustace vín

jím dodaných i vín našich vinařů, s cílem poukázat na šíři vůní
a chutí jednotlivých odrůd, jež
jsou ještě přijatelné pro to, aby
daná vína při soutěžích nebyla
špatně hodnocena. Oba semináře
byly finančně podpořeny Vinařským fondem České republiky, za
což mu patří poděkování.
RŠ
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Vítání jara

T

akto nejak by to mělo vypadat: brzo ráno je za oknama
čut klarinetové trylky kosů, co sa
naparujú každý ve svojém rajóně
a lákajú samičky a zaroveň odháňajú svojích soků. Vrabci škrabocú v rýně a lechký vjetřík hýbe
rozčapýřenýma
a opuknutýma
halúzkama březí a lip. Zeleňučký kabát trávníka je pozapínaný
žlutýma bombíkama pampelišek

a odkáďsi za rožkem sa nese spjev
prvních šlaháčů, keří na celé kolo
oznamujú, že chodijú hore po dědině a nejednéj maměnce chcú
obudit céru. Céry už sú nachystané a naoko dělajú ofuky, že nikeho
nepustijú přes prach domu, ale za
firhaňkama sa netrpělivo tetelijú.
Slunko udělalo na orosených lístkoch trávy výstavu ligotavých drahokamů až oči přecházajú…

foto: M. Bardúnová

L

etos tomu byly
již tři roky, co jsme
se v Ratíškovicích pokusili
o znovuobnovení pozapomenuté
tradice velikonočního hrkání.
Na Zelený čtvrtek při večerní bohoslužbě utichly zvony. Říká se, že
odletěly do Říma. Nahradit je měl
smutný zvuk dřevěných trakařů,
klepačů a řehtaček. Zvony se pak
znovu rozezněly při večerní vigílii
na Bílou sobotu při chvalozpěvu
Gloria.
Na Velký pátek po dětské křížové cestě vyšly děti hrkat místo poledního zvonění. A na Bílou sobotu v 7.00 se vydaly do ulic znovu,
aby nahradily ranní „klekání“. To
už se rozdělily na dvě skupinky,
aby zahrkaly ve více částech Ratíškovic. Po obchůzce se posilnily
na farním centru chutnou snídaní. Po snídani jsme se šli s dětmi
poklonit do kostela k Božímu hrobu a potom se ještě kluci vydali
k Jezérku, kde si s pomocí tatínků
Strana 8

Dyž sme skoro před dvaceti
rokama zakládali pěvecký sbor,
plní elánu, měli sme - jeden přes
druhého – tolik nápadů, až sme
si mysleli, že to všecko nemožem
stihnút ani do skonání světa. Cítili
sme, že tá naša partyja tu nebude enom spívat, ale že jejím najvěčím úkolem bude udržat tradyce
a předat túto štafetu o kúsek dálej. Všecko sa nám to daří, akorát
že nám do teho sem tam neco vleze. Včíl, jak na potvoru, měli nekeří prodlúžený víkend (protože sa
do teho napasoval ešče nový státní svátek – Veliký pátek), nekerým
ostálo vařit a nekeří… Ale naščestí je spjeváků sednást a za tych,
co nemožú, dycky negdo zaskočí.
Tož, tento rok si to vzali na bedra
třé aj s jedným hostem a v krojách
to vzali od Strážnice přes Hodonín
až po Múdrú ulicu. Manželky zaneprázněných pěvců byly poctivo
ošetřené žilama a nemosijú sa bát,
že by ostály prašivé. Chlebíčky,
jednohubky a řízky posilnily vyčerpané těla a štamprle slibovice
a pohárky iskřivého vína dodaly
ešče neco navíc. Štveřica krojovaných šlaháčů s pokorú dúfá, že im
to snáď štrnáct zaneprázněných
spjeváků nebude závidět.
Vojta Koten

Velikonoční hrkání
upletli krásné „žile“ na pondělní
šlahačku.
Děkujeme všem dětem, které
se hrkání zúčastnily a všem rodičům, kteří děti vypravili nebo je
doprovázeli při obchůzce. Těšíme

se zase na příští rok. Třeba se nám
podaří hrkat i vícekrát během těch
tří dnů, kdy zvony nebudou zvonit
- když zase odletí do Říma.
Veronika Tomečková
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Pokračování z titulní strany.

KOŠT 2017
Napřesrok už nebude nutné kvůli počasí jít do takového rizika jako letos, protože celý areál už bude kompletně dokončený, ale naším záměrem je pokračovat v tradici open-air koštů na zeleném pažitu.
Závěrem je třeba poděkovat šéfové Osvětové besedy, pracovní četě, obecnímu úřadu a fotbalovému klubu
za pochopení a podporu této náročné akce.
Nashledanou 28. dubna 2018. 								
Jiří Hubáček

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017
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VZPOMÍNKA

Žila jenom pro děti

B

olest v srdci a vzpomínky. Tak
lze charakterizovat dny od
okamžiku, když 25. dubna 2017
zemřela, ve věku nedožitých 78
let, moje sestra Jana Mokrášová.
Dvakrát velmi statečně a odhodlaně bojovala se zákeřnou nemocí,
druhý boj však již nevyhrála.
Jana se narodila v Ratíškovicích dne 6. května 1939 jako druhé dítě v rodině krejčího Josefa
Chludila a jeho ženy Emilie, rozené Feldwabelové. Ve své rodné
obci navštěvovala základní školu
a po ukončení povinné osmileté
docházky se chtěla stát zdravotní sestrou. Osud tomu ale nepřál
a již po prvním ročníku začala
pracovat jako úřednice u ČSAD
v Hodoníně a následně přešla do
místní cihelny, kde pracovala jen
krátce, neboť v 19 letech čekala se
svým manželem Lubomírem první
ze svých 6 dětí. A tak v průběhu

13 let spatřili světlo světa synové
Lubomír, Dušan, Jiří, Petr a dcery
Milena a Jana, která krátce po porodu zemřela.
Když jí bylo necelých 11 let, zemřela milovaná maminka Emilie.
Ona i její tři sourozenci – Josef,
Eva a Vlastimír ztratili nejbližší
milující osobu, která jim dala život, mateřskou lásku i úctu k lidem.Každý Janu určitě znal jako
obětavou a usměvavou ženu, která pomáhala všem ve svém okolí
bohatými životními zkušenostmi
a radami, byla osobním příkladem pracovitosti a houževnatosti.
Vždyť ještě minulý rok byla významnou posilou malé rodinné
prodejny Serafína, kde úročila
i předávala letitou praxi prodavačky.
Se stálou vzpomínkou sestra
Eva Hanáková

Náš taťka
vzpomínka na MUDr. Františka Snášela

V

elmi ráda si čtu příběhy, vzpomínky či zamyšlení v Ratíškovickém Zvonu na zemřelé či žijící
spoluobčany. Věřím, že touto malou vzpomínkou na našeho taťku
ho připomenu těm, kteří ho měli
rádi.
Taťkovo působení jako lékaře
začíná v tehdy ještě nové Nemocnici Hodonín. Zde prošel základními
odděleními, kde jednak získával
zkušenosti, ale na druhé straně již
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tehdy prosazoval nové
medicínské
poznatky
v době, kdy se téměř v
celé Evropě začala podstatně
modernizovat
nová koncepce zdravotní péče. Po získání erudice v nemocnici odchází do terénu, který mu
byl velmi blízký. Rozuměl vesnickým lidem,
měl je rád, byl obětavý a
také si stále pilně doplňoval medicínské znalosti a s úspěchem pak
složil příslušné atestace. Nezapřel
v sobě krev Moravského Slováka.
Byl stále v dobré náladě, přátelský
ke svým pacientům i ke svým kolegům,
Nejvíce si oblíbil Ratíškovice,
kde nakonec zakotvil a na svém
obvodě se pak stal skutečnou oporou moderního zdravotnictví. Co
pro Ratíškovice udělal, vědí nejlépe sami obyvatelé, co si taťku
dobře pamatují. V pozdějších le-

tech byl pro své velké zkušenosti
a odborné znalosti pověřen vedením odboru posudkové služby. I
zde prokázal své dobré organizační i odborné znalosti. Být posudkovým lékařem nebylo a ani nyní
není nic lehkého. Taťka zde určitě
obstál na výbornou. Měl pochopení pro nemocné, ale také se snažil
pomáhat mladším kolegům jak po
stránce odborné, tak administrativní.
Franta Snášel, jak mu všichni
říkali, byl rád veselý a také byl náruživým příznivcem ratíškovické
kopané. Po odchodu do důchodu
jsem doufala, že bude mít víc času
na rodinu, na své koníčky, zájmy
a na svůj vinohrad. Bohužel jeho
plány a moje přání zkřížil někdo
Vyšší, a tak nás taťka před 17 lety
náhle opustil. Letos 27. 3. 2017 by
se dožil devadesáti let.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Za celou rodinu
dcery Eva a Marie
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

Zájezd do Prahy

P

ozvání do senátu jsme všichni
rádi přijali od naší paní starostky Aničky Hubáčkové již na
podzim, a to těsně po jejím zvolení
do senátu. Hledali jsme však příhodný termín, který by vyhovoval
především jí. Dnem „D“ byl zvolen pátek 7. dubna, kdy pracovníci Obecního úřadu Ratíškovice
a Spolkového domu Ratíškovice
se společně vydali na plánovanou
cestu do matičky Prahy. Po celou
dobu vydatně pršelo, ale pod vedením starostky a senátorky cesta
rychle ubíhala. Kolem 10,00 hodiny jsme dorazili do prvního místa
naší cesty, Senátu ČR. Pod odborným výkladem jsme procházeli
reprezentační prostory Valdštejnského paláce. Paní senátorka nám
ukázala „její“ místo v senátorské
lavici. Po vydatném obědě, na
který nás pozvala, jsme navštívili

P

rvní dubnovou neděli zavítal do
prostor Spolkového domu Ratíškovice Divadelní spolek Svatopluk z Hodonína.
Na podiu téměř dvoustovkám
divákům sehráli divadelníci komorní příběh o tom, že láska kve-
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ještě její kancelář, kde nechybělo
občerstvení v podobě kávy, koláčků a zázvorových třísek. Kancelář
byla sice pro naši výpravu poněkud menší, tak jsme dali zavděk
i posezení na zemi, ale kdo může
říct, že: „skončil na dlažbě v senátu“? I když počasí bylo stále
deštivé, čas jsme věnovali i krásné Valdštejnské zahradě. Poté jsme se přesunuli do Parlamentu ČR,
kde nás již očekával
sekretář poslance Jožky Uhlíka. Ten pro nás
připravil také prohlídku
parlamentních prostor.
Byli
jsme
dokonce
i svědky hlasování novelizace Školského zákona. V senátním klubu KDU-ČSL jsme měli
připraveno pohoštění.

Pozdravit
nás samozřejmě přišel i náš bývalý
starosta a současný poslanec
Jožka
Uhlík. Kolem 15 hodiny
jsme měli zarezervovánu plavbu po
Vltavě. Tak jsme se museli rozloučit a poděkovat za pohostinnost.
Plavba po Vltavě by byla mnohokrát krásnější, kdyby vyšlo počasí.
Ale i tak jsme mohli z paluby parníku pozorovat místa kolem Vltavy
a hlavně zpod Karlova mostu. Naši
pražskou výpravu jsme ukončili
v restauraci U Dědka, kde jsme se
posilnili na cestu jídlem, ale hlavně dobrým pitím. V nedalekém
perníkářství jsme nakoupili perníkové speciality a kolem 23,00
jsme zdárně dorazili do Ratíškovic. Všichni aktéři zájezdu tímto
děkují paní starostce, senátorce
Aničce Hubáčkové i panu poslanci
Jožkovi Uhlíkovi za pohostinnost
a pozvání do Prahy.
Jana Koplíková

Poslední doutník
te v každém věku. Vášnivý kuřák
Ragnar v podání pana doktora
Josefa Navrátila se rozhodne pro
svůj poslední doutník
svého života. Přitom
však dojde k odhalení
vzájemných vztahů.
Jejich rodinný přítel
pastor Helge (Rudolf
Kovář), se přiznává
k milostnému
poměru s paní Annelií
(Vítězslava Mojžíšová). Regnar chce oba
nejprve zastřelit, ale
pak oba přinutí, aby

na místě předvedli svůj milenecký vztah. Helgeho dcera (Martina
Blahová), která je všemu přítomna, prozradí Regnarovi, že květinářka na něj stále myslí a Regnar
by s tím měl něco podniknout.
Pan Regnar se nakonec uklidní
a všichni se vzájemně dohodnou,
že půjdou spát a ráno se uvidí.
Herci si zasloužili ohromný aplaus
od přítomného publika. Na Divadelní spolek Svatopluk se tak můžeme opět těšit na podzim, kdy
zavítají do Ratíškovic s divadelní
hrou Hřbitovní aktovky.
Jana Koplíková
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TRADICE

L

idové plesy, plesy pořádané MO KDU–ČSL, mají jednak bohatou tradici a minimálně
od roku 1979 i stabilní termín
a ráz. Tím je „blahoslavený Fašaňk" a s tím spojený ojedinělý
zvyk z dob, kdy se konopí používalo „na rukávce, na rubáče,
třaslavice, košele", čili „Skákání
na konopě“. K tomu se jaksi au-

Staré zvyky v nové budově

tomaticky a podvědomě přiřazuje i „Pochovávání base", což naznačuje začátek postní doby.
Letošní ples se stejně jako všechny plesy v této plesové sezoně nesl
v duchu nového Spolkového domu
a byl ozvláštněn i tím, že spolupořadatelem byla také další křesťanská organizace Orel. A to dokonce
na nejvyšší úrovni, takže měl i pří-

vlastek Ústřední ples Orla. Aby
těch starobylostí nebylo málo, bylo
připraveno i koulení o ceny „na tři
hody bosky" ve fungl nové kuželně. Mimochodem, první dochovaná zmínka o koulení o ceny je ze
zábavy pořádané na svatodušní
pondělí v roce 1927, kdy se tato
soutěž poprvé provozovala. O toto
zpestření byl slušný zájem a koulelo asi 150 soutěžících. Všímavý
a stabilní návštěvník lidoveckých
fašaňků si určitě všiml i nové výzdoby (banerů), když ty původní
vytvořili ještě strýc Joška Blaha
spolu s Františkem Antošem.
Skóre účastníků plesu bylo mírně pro hosty a právě je, oba zmiňované zvyky, v podání Ženušek,
Robek ze Séčky a Mužského pěveckého slováckého sboru, zaujaly, stejně tak i prémie - koulení
o ceny. Nadšeně se aplaudovalo
při předtančení mistrů republiky v latinsko-amerických tancích
Julii Balákové a Nicolasi Novákovi, dechové hudbě Šohajce vedené
Vojtou Ducháčkem i cimbálovce

foto-autor: J. Šupálek
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v předsálí, kde prezentovalo své
produkty vinařství Bábíček/Vacenovský.
Není v ČR moc měst, která mají
své zástupce v nejvyšších komorách - v Senátu i Parlamentu. Ratíškovice, byť ani město nejsou,
je tam mají, a z titulu Ústředního
plesu Orla se toho ratíškovického účastnila i celá řada politických celebrit.
Darů a tudíž i výher do tomboly bylo plné pódium, na někoho se

KRASOSPOLEK

V

šichni jsme od přírody trochu
bordeláři, ale víme, že uklízet
se musí. A výsledek je nejlépe vidět, když se ten úklid dělá pravidelně. Tak jsme letos už potřetí
svolali velký ratiškovský úklid.
Prvního dubna se před obecním
úřadem sešla skupina lidí, která
oželela domácí práce na zahrádce a místo toho se dala do sběru
smetí v okolí naší milé dědiny.
Vyfasovali jsme pytle a pracovní
rukavice, starostka Anička rozdělila lokality a vydali jsme se gruntovat. Krasospolek uklízel okolí
knihovny, dětské hřiště, uličku ke
kinu a přilehlý park u zdravotního
střediska. Liščata se chopila úklidu širého okolí ZŠ. SPK se vydalo
na úklid železniční tratě, hlavně
okolo Muzea ve vagóně, oblíbené
to turistické atrakce. Seniorky pořádně zabraly na hřbitově a jeho
okolí - naplnily celých deset pytlů.
Skautky se daly čistit okolí skautské klubovny a přilehlého rybníka
Hliníčku. Starostka ještě stihla
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při ní štěstí usmálo, druhý „si vyženil, tak co by ještě chtěl" a pořadatele těší, že ohlasy - obzvlášť ty
mimo ratíškovické - jsou z drtivé
převahy veskrze kladné.
Jedna nostalgická vzpomínka
nakonec. V kronice „Příkopek"
je poděkování ze 4. března roku
1979 za už několikáté účinkování
a předvádění skákání i pochovávání, i když některá byla i v neděli. To když lidovcům vyšel ples
v půstě, nebo byl ples v některou

sobotu a oni držíce tradici udělali
kvůli udržení zvyků zábavu také
v neděli.
Závěrem sponzoři, účinkující,
návštěvníci i obětaví pořadatelé,
tisíceré díky za všechno, i za udržování tradic.
P.S. Víte, že ratíškovický spolkový dům byl vyhodnocen odbornou porotou jako dřevostavba
roku 2016?!
Vašek Koplík,
Miss Fašaňk 2016

Ukliďme Ratíškovice III.
telefonicky zorganizovat volejbalový oddíl, hasiče, myslivce, rybáře
a kolektiv mateřských školek - ti
všichni v různých termínech též
svým dílem přispěli k ratiškovskému úklidu. Odpoledne se někteří
z nás sešli na rybářské baště, kde

jsme společně při opékání špekáčků a "prvním jarním" pivu probrali
to nejdůležitější - kde byl největší
binec, jak to šlo letos rychle, jak
jsme si to užili a jak to příští rok
bude zase o něco lepší.
Krasospolek
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„Indiáni ti se
mají, celý den si
jenom hrají!“

Ohlédnutí za dětským
karnevalem...

P

oslední únorovou neděli 26. 2. 2017 se mohly
nejenom místní, ale i děti z okolí
stát součástí dětského karnevalu, pro který jsme letos vybraly
indiánskou tématiku. Stejně letos jako loni jsme byly mile překvapeny množstvím masek, které
se po druhé hodině odpolední začaly trousit do Spolkového domu
v Ratíškovicích. Byl to neskutečný zážitek pozorovat všechny ty
princezny, víly, mušketýry, zvířátka, bojovníky všeho druhu, kteří
se se zájmem zapojili do všech připravených soutěží, jež měly prověřit jejich schopnosti a dovednosti
budoucích indiánských bojovníků. Děti vozily dříví, aby si mohly rozdělat oheň, lovily ryby, aby
měl velký Manitu co k snídani,
jezdily na koních a dokonce lovily i divoké koně. V závěru si pak
každý správný indián mohl vyrobit indiánský náramek. Jednotlivé
soutěže byly proloženy indiánský-
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mi říkankami, písničkami a tanečky. Jako připomínku na příjemně
strávené odpoledne dostala každá
maska placku s obrázkem indiána. Celou atmosféru umocňovala
projekce pana Polanského, kterému stejně jako všem, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu
nebo jiným způsobem přispěli

k zdárnému průběhu karnevalu, patří náš velký dík. Věříme, že
i nadále nám spolu s vašimi dětmi zůstanete věrni a budete se na
námi připravované akce rádi vracet.
Mgr. Irena Konštandová,
RC Bambino
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Výroční členská schůze seniorů

V

podvečer 20. dubna 2017 se
konala výroční členská schůze seniorů. Schůze byla v novém
Spolkovém domě v Ratíškovicích,
který svou účastí senioři téměř zaplnili. Po 17 hodině schůzi zahájila
paní Helena Vybíralová, ve zprávě
o činnosti vyzvedla akce, kterých
se v minulém roce senioři zúčastnili. Na každý měsíc mají senioři
v Ratíškovicích plán od kultury až po brigády. Např. brigáda
„Ukliďme Česko“, které se některé seniorky pravidelně zúčastňují.
Z obsáhlé zprávy uvedu z kultury
a volného času: návštěva divadel,
koncertů, Florie, odpočinkové zájezdy do maďarských termálních
lázní, letní koupání na Slovensko
do Vincova lesa.
Po dalších informativních zprávách od Marie Kordulové a Růženy Šeďové začal malý program,

J

iž 5. ročník
Koštu utopenců tradičně v režii SPK
proběhl v neděli 26.3. v Restauraci Sport. Po loňském azylu
na Bumbálku, za který mnohokrát
děkujeme a který byl způsoben výstavbou Spolkového domu a úpravou restaurace samotné, jsme se
opět vrátili na domácí půdu.
To, co zpočátku vzniklo původně jen z hecu, se k naší radosti
začíná pěkně rozrůstat a v jarním
či někdy pozdně zimním kalendáři má již své jisté místo. Vzorků
masitého potěšení v sladkokyselém nálevu nejrůznějších receptů se nám letos sešlo rekordních
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

kde vystoupila krásná malá děvčátka v krátkém programu pod
vedením Edity Koplové a děvčata
z místní ZŠ pod vedením Gabriely
Koudelové. Seniorky si nachystaly program s názvem Retro módní přehlídka. Vše vyvolalo radost
s úžasem a krásnou zábavou. Následoval program pro jubilanty,
kteří se v I. pololetí 2017 dožívají
od 60 do 85 let. Vyhlášení jubilanti byli obdarováni růží a sólem
pro ně. Schůze se také zúčastnila
naše starostka a senátorka paní
Anna Hubáčková s poslancem
panem Josefem Uhlíkem. Ve své
řeči starostka uvedla, jaké akce
v následující době Ratíškovice čekají. Dala také prostor seniorům
k otázkám, na které ihned odpověděla. Pro oba hosty bylo vyhlášeno
sólo a paní senátorka i pan poslanec šli „z ruky do ruky“. Hudbou

Košt utopenců
5. ročník

28 ks a i počet degustátorů se
nám oproti minulým letům lehce
zvýšil na 35 mužů a žen. Hospoda
byla narvaná k prasknutí i dalšími lidmi, co se přišli jen podívat či
mimo samotnou degustaci jen tak
ochutnat. Našlo se i pár přespolních, kteří se přišli asi jen najíst,
jelikož vypadali na to, že od pátku
nepozřeli sousto jiné než tekuté.
Po tradičním zahájení ředitelem SPK se na to degustátorky
a degustátoři vrhli a společnými

i zpěvem seniory doprovázeli manželé Grufíkovi, kteří opět nezklamali. Závěrem - 7. dubna 2016 na
výroční schůzi seniorů, která se
konala ve Vacenovicích naše paní
starostka uvedla, že příští schůze
bude již v Ratíškovicích – to se vyplnilo.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu schůze jak seniorům, tak obsluhujícím u baru paní Janě Tomčalové
s dcerou, které ve večerních hodinách trpělivě vyprovázely poslední
hlouček zpívajících seniorů. V neposlední řadě pak vedoucí spolkového domu paní Janě Koplíkové
za vstřícnost při zkouškách programu. Co dodat: „Retro módní
přehlídka“ byla zábavná podívaná,
která mnohým přinesla potutelný
úsměv na tváři a vzpomínku na
mládí.		
Růžena Šeďová

silami tradičním hodnocením
(0-10b) stanovili konečnou tabulku vzorků. Příště
však musím důsledně degustátorům říci, aby hodnotili jen celými
čísly, jelikož hodnocení typu 2,5
dělá nakonec zapisovatelkám paseku. Vyhlašováno bylo prvních
10 vzorků, přičemž vzorky na
1.-3. místě získaly i tekuté ocenění. Lehkou komplikací se stejnými
body na bronzovém místě jsme
hravě vyřešili rozdělením ceny,
a tak byli všichni ocenění spokojeni a i s průměrným hodnocením
jsou uvedeni níže.
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1. Filip Kundrata (Fill)
6,77
2. Hospoda u Pitkina
6,66
3. Michal Voříšek (Vořa)
6,51
3. Petr Koplík (Petřák)
6,51

MYKOLOGIE

P

ředstava o tom, že po skončení houbařské sezony upadají
milovníci tajemných plodů lesa
do hlubokého zimního spánku je
naprosto mylná a ničím nepodložená. Doufám, že několik střípků
mozaiky jejich činnosti pozorného
čtenáře Zvonu o tom přesvědčí.
Ratíškovická škola a potažmo její
zřizovatel obecní úřad připravují
v rámci sbližování žáků s přírodou několik aktivit a mezi ně patří i příprava pexesa chráněných
a ohrožených druhů hub Ratíškovické Dúbravy. Díky nezištnému
poskytnutí fotografií dnes už reStrana 16

Děkujeme všem soutěžícím, degustátorům i Restauraci Sport za
možnost uspořádání a naší pekárně za pečivo. Akce se opět vydařila a doufám, že se příště sejdeme
v ještě hojnějším počtu a tento-

krát snad i v jiný víkendový den
než v neděli. Neboť snad s kilem
utopenců v břiše a s nutností si
s vítězi vždy připít je vstávání do
pracovního pondělního procesu
lehoulince obtížnější.
Ondřej Hubáček

Odemykání lesa

nomovaného fotografa Ladislava
Špety a po selekci již prezentovaných druhů je tato nová a poučná
nejen dětská hra připravena k realizaci.
V rámci rozšiřování znalostí
jsou někteří ratíškovičtí pravidelnými účastníky Jarního cyklu
přednášek v MZM v Brně. Odtud
také přišla nabídka na uspořádání jubilejního Jarního setkání českých, moravských a slovenských
mykologů, které budou ratíškovičtí organizovat 9. - 11. června
ve Strážnici na Mlýnkách. Nivničtí
kolegové letos opět sáhli mezi čle-

ny kroužku a Roman Maňák měl
odborný výklad při tamním koště
hub.
Česká mykologická společnost
pořádá dlouhá léta soutěž Houby
ve fotografii. Letos se Ladislavu
Špetovi podařilo v několika kategoriích umístit nejen mezi nejlepšími (v horní polovině žebříčku),
ale dostat se i na stupně vítězů.
Na „bedně" skončil v kategorii
Houby v přirozeném prostředí,
kde získal 3. místo za hlívu chlupatou a ve volné kategorii skončil
s hlívou ušatou na 4. místě. Osm
ze dvanácti fotografií skončilo
v první polovině soutěžních snímků, takže příkladná reprezentace
kroužku. Mezitím přišla i nabídka ze sousedních Dubňan, kde se
30. dubna v hospodě Na Kradlově
probíraly v ratíškovickém podání
(Nejen) Jarní houby Dúbravy.
V tom kalupu uběhlo čtvrt roku
jak nic a v kalendáři se objevil třetí týden třetího měsíce, což značilo
oprášit ikonický klíč a vyrazit odemknout les. Nedá se konstatovat,
že zima nějak zvlášť houbařům
přála. Přestože na svých webových
stránkách ve fotogalerii 2017 mají
zajímavé úlovky, určitý srážkový
deficit se projevil v množství naleRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

zených ohnivců rakouských. Loni
„kvetly" všude, kde byly akátové
větvičky, letos jich bylo poskrovnu.
Přesto 18. března Dúbravu symbolicky odemkli, popřáli jí v nastávající houbařské sezoně vše dobré,
za chamtivce i senzacechtivé média se omluvili a po přípitku i zapění „Dúbravěnko zelená" mohla
nová sezona začít.
Začala následující týden nejen
nálezem strmělky ojíněné, ale i poměrně vzácné krasočíšky žluté.
V pondělí 3. dubna byla v Přerově vernisáž výstavy Mykokosmos,
na které jsou snad všechny oblasti
týkající se hub. Přestože je z 99%
tvořena prací Jirky Polčáka, potěšitelné pro ratíškovské bylo, že některé fotografie hub byly i od členů
našeho kroužku.
Nejnovější „drb" je o tom, že

k připravovanému článku v Mykologickém sborníku o čirůvce
májovce byla vybrána (ta nejlepší)
fotografie od... Ladislava Špety.

Takže velká gratulace i poděkování za aktivitu.
Václav Koplík,
president mykologického kroužku

ke zdroji. Celou záležitost jsme
projednali s ředitelem školy Josefem Hanákem. Ten nabídl, že
v rámci Regionální výchovy můžeme zjistit, jaký mají děti postoj
k tradicím, jak budou reagovat na
slovácké písničky, tance. Domluvili jsme se, že nejprve vyzkoušíme
experiment ve třetí a šesté třídě.
První praktická ukázka tanců proběhla v pátek 21. dubna. V úvodu
jsme děti seznámili s našim regionem, tradicemi, zvyky a písničkami obce. V nedávno vyšlé učebnici Regionální výchovy se můžeme
dočíst o tradicích, zvycích atd.
Několik málo slováckých písniček

se najde i ve zpěvnících pro školy,
ale o tancích žádná zmínka. Proto druhou část vyučovací hodiny
jsme zaměřili na praktické ukázky
tanců, a to hlavně tance typického
pro naši obec – skočné. Největší
problém byl děcka dát do tanečních párů. Po tomto nelehkém
úkolu paní učitelek jsme předvedli základní kroky. A světe, div se.
Byli jsme i s muzikou, která nás
tímto dopolednem obětavě provázela, mile překvapeni, kolik tanečních párů zvládlo základní kroky,
písničku i samotný tanec - skočnú!
S dětmi i s paními učitelka-

Malý taneční
experiment

V

minulém čísle Zvonu jsem si
posteskla nad malou účastí na krojovém plese. Dětský ples
sice náladu hodně pozvedl, ale
i tak malá účast byla skoro noční
můrou. Dětský folklorní kroužek
funguje od roku 2005. Vystřídalo
se v něm skoro 100 dětí. Některé
vydržely méně, jiné pokračovaly
v Ratiškovské Dolině. Ale bohužel,
před dvěma lety se tento mládežnický spolek rozpadl a doposud se
nedaří obnovit pravidelnou činnost
tohoto souboru. Na druhé straně,
díky „dobrému jádru“ folklorních
obětavců jsme mohli obec reprezentovat na vystoupeních např.
v Bratislavě, Praze, Brně, ale to je
málo. Nabídky na vystoupení i zahraniční musím bohužel odmítat.
V dětském souboru jsou velmi šikovná děvčata, ale soubor trpí nedostatkem chlapců, a tudíž i programová skladba je potom velmi
ochuzena.
Proto jsme se s Jarkem Kotáskem, se kterým jsem několik let
tančila ve folklorním souboru Konopa, domluvili, že zajdeme přímo
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mi jsme se domluvili, že v rámci
výtvarné výchovy nakreslí kroj,
krojové součásti a z výkresů připravíme do konce školního roku
výstavu. Vernisáž si děti za podpory Vás rodičů zahájí samy a společně tak budeme moci strávit příjemné odpoledne při slováckých
písničkách a skočné.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem, kdo se do našeho experimentu zapojil.
Jana Koplíková

HISTORIE

P

rovdaná Kordulová, ale pro nás
všechny pořád „Pípová“.
Opíšu k ní z pohádky. Na svět
se Růženka probudila v lednu
před 90 lety, psalo se dvacátého
druhého 1927. Paní Kordulová
se dožila krásného jubilea právě v době, kdy poprve po mnoha
letech probíhaly v našem novém
Spolkovém domě plesy, kdy snad
jakoby jí k narozeninám (v sobotu
28. ledna) tančily dívenky deváté
třídy se spolužáky na školním plese polonézu - jak jinak než v toaletách… Co ona se našila toalet!
Uvedu hned první náznak toho,
o čem moje psaní asi bude. A nyní
to hlavní z jejích vzpomínek.
Jejich domek byl bílomodrý,
a to vedle Bardúnů. Tatínek byl
z Rohatce a celý život pracoval v
„tihelni“ Ratíškovice. Našel si tu
galánku a život rodiny už byl provždy tady. Švadlenou se Růženka
vyučila s dalšími ratíškovskými
děvčaty u paní Varadínkové. Učnic bylo pět, čas k vyučení byl tři
roky. Praktická výuka byla u paní
mistrové v Ratíškovicích, do školy
se jezdilo do Hodonína autobusem
pana Slezara Prokopa. Paní mistrová byla moc hodná, ale jízdy
autobusem byly provázeny od řidiče opačným přístupem, vzpomíná
paní Kordulová. V 18 letech byla
vyučená. Zprvu šila u Varadínků, ale ti se postupně z Ratíškovic
odstěhovali, a tak šila doma. Než
přejdu k jejím toaletám, sukním,
halenkám, musím přece napsat
o její životní lásce. Vyvoleným byl
Josef – Pepa Kordula, urostený,
Strana 18

šikovný chlap, výborný kuželkář,
se kterým samóc dobře tancovalo,
říká paní Kordulová. (A na
to my ženy hodně slyšíme…)
Tři a půl roku spolu chodili,
třicet pět let jim bylo spolu
dopřáno žít. Narodili se jim
postupně dva chlapci - Pepik a potom Vlastik.
Máme
dobu
RETRA,
dobu, kdy začalo být módní
i to, co se nosilo dříve. Když
to bylo ještě jinak, s nadšením mně u nás na terase
popisovala bývalá ředitelka Růženka Růžičková, co
všechno jí paní Kordulová
dokázala vymyslet za modely - nejen toalet, ale i těch
jiných šatů, halenek, sukní
než měly jiné… samozřejmě
myšleno u obou Růženek v čase,
jenž k tomu patřil. Z nadšené
a podrobné chvály Růženky Růžičkové, jež mně zůstala v paměti,
vycházím.
Paní Kordulová šila a navrhovala snad celému okolí. To bylo nocí!
Ale i další, co jsem si zjistila, mluví
o její vstřícnosti a laskavosti např.
k „modelům“ u žen, které nebyly
zrovna nejštíhlejší. Žádná neslyšela od paní Růženky špatné slovo,
laskavost jsem o něco výše vzpomínala, ta u ní byla pověstná!
Až přestala paní Kordulová šit,
ještě šest let pracovala pod MNV
v místním hospodářství, vedla čistírnu, kam patřila i sběrna pro
praní povlečení (v Hodoníně). Já
jsem měla číslo RA 8. Prádlo bylo
vždy v pořádku a krásně vonělo,

Švadlenka
Růženka

připisuji moji vzpomínku.
K letošnímu jubileu nutno připsat to, co nám postupně věk
odnáší, a to je zdraví. U paní Růženky Kordulové je to zrak, který hodně zradil. Ovšem já článek
o švadlence Růžence ukončím originálností a tou je pěší chůze. Ani
nevím kolikrát, že jsem jí dávala
na krk medaili pochodu Kolem Ratíškovic. Snad do nedávna! Bude
to tak, a to když pomyslně přidám
k účastím její pravidelný mnohaletý „pochod“ dědinú - na hřbitov, k rodině syna Pepika a domů
k Bardúnovému.
P.S.: Paní Růžena Kordulová je
pro nás spoluobčany právem vzorem.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

Padli při osvobození Ratíškovic
18. dubna 1945

V

dubnu 1945 postupovala
k naší obci fronta směrem od
Hodonína a od Rohatce. Dunění a výstřely z děl byly slyšet zřetelně hlavně ze slovenské strany.
Lidé se schovávali do krytů v dolech, v lese v Rúdníčku a až u
„panenky Marie“ u ratiškovského
Járku. 4. dubna se objevila maďarská vojska, která postupovala
dál směrem na Kyjov. 6. dubna
ráno přišli první němečtí vojáci. 9.
dubna pak přijížděli po silnici od
Hodonína, od rohateckého nádraží
přes Řádky pak ustupovaly jejich
první části směrem ke Kyjovu. Ve
„staré“ škole v Dědině sídlil německý štáb, v domě Černohlávků
na čp. 21 v ul. Dědina se ubytovali němečtí důstojníci a v „nové“
škole u drogerie byl zřízen nemocniční lazaret. Vojenský lazaret
byl také v domě Kadlčíků „u sv.
Antonínka“. 11. dubna postavili
Němci svá děla u lesa v „boříčku“,
12. dubna dorazily další německé
bojové jednotky včetně tankových
vojsk a zbraní SS. Další děla byla
umístěna na fotbalovém hřišti
a ve staré cihelně. Kulometné hnízdo měli Němci také ve
věži ratiškovského kostela,
odkud byl přehled po celém
okolí. Boje o naši obec trvaly
až do půlnoci a časných ranních hodin 18. dubna. To už
někteří Ratiškovjáci vítali první rudoarmějce a rumunské
vojáky.
O osvobození Ratíškovic
jsou podrobné zápisy v obecní kronice, psala o něm ve
své knize paní Marie Macková
Frolcová, podrobně je rozepsána II. světováválka v knize Ratíškovice – minulostí
slovácké obce. V kronice jsou
udány počty padlých rumunských i sovětských vojáků, ale
nejsou tu uvedena jejich jména.
Nacionále rumunských jsou
uvedena v archivu Národního
úřadu pro kult rumunských
hrdinů (Oficiul National pentru Cultul Eroilor din România).
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Bylo jich sedm, rok jejich narození
se mi nepodařilo zjistit. Byli to tito
vojáci:
Rotný Maglov Vasile, 94. pěší
pluk, zemřel 1. 5. 1945 v polní nemocnici.
Četař Ristea Iulius, 42. dělostřelecký pluk, zemřel na frontě. Na
vojnu byl odveden v roce 1942.
Svobodník Grigorie Constantin,
60. motorizovaná rota, zemřel
29. 4. 1945 v polní nemocnici.
Svobodník Titel Iosif, 42. dělostřelecký pluk, zemřel na frontě.
Na vojnu byl odveden v roce 1941.
Vojín Rusu Gheorge, 95. pěší
pluk, zemřel 29. 4. 1945 v polní
nemocnici. Odveden v roce 1945.
Vojín Micu Radu, 96. pěší pluk,
zemřel 1. 5. 1945 v polní nemocnici
Rotný Eberhart Vilhelm, který byl
německým zajatcem, zemřel 30. 4.
1945 v polní nemocnici.
Jména sovětských vojáků dlouho nebyla známa. Teprve v roce
2006 zpřístupnilo ruské ministerstvo obrany archivy Rudé armády

a paní Soňa Holečková, která se
zabývá historií II. světové války,
mi na moji prosbu velmi ochotně
pomohla jejich jména zjistit. Těch,
kteří padli při osvobozování Ratíškovic nebo zemřeli na následky
zranění, bylo podle kroniky šestnáct, známa jsou jména jedenácti
z nich. V ruském archivu je k dispozici více než 16,8 milionu listů
archivních dokumentů. Oprášila
jsem po dlouhé době své znalosti ruštiny a azbuky, a do archivu
nahlédla. Dokumenty obsahují
jak jméno a věk vojáka, tak jeho
postup v armádě a vyznamenání, či místo, kde padl. Vesměs to
byli mladí kluci kolem 20 let, někteří z nich narukovali na frontu
v rozmezí let 1942 – 1944, několik
dokonce na začátku roku 1945.
O to mrazivější je pročítání těchto
listin.V Ratíškovicích padli následující:
Sokolov Alexandr Alexejevič,
starší seržant,velitel družstva,
227. střelecká divize (dále jen sd).
Narozen 1925 v Krasnodarském
kraji, stanice Slavjatskaja,
člen komunistické strany, povolán 1943, padl 15. 4. 1945.
Pochován byl 4 km severně
od Hodonína u silnice Hodonín-Ratíškovice vе společném
hrobě.
Morskov Ivan Illarionovič,
starší seržant,velitel družstva,
227. sd. Narozen 1923 v Tambovské oblasti, povolán 1942
ve městě Nalčik, Kabardino-BalkarskáASSR, člen komunistické strany. 16. 4. 1945
zemřel na následky zranění,
pochován 4 km severně od
Hodonína u silnice Hodonín
- Ratíškovice vе společném
hrobě.
Gladyš Arsentij Dmitrijevič,
vojín, střelec, 227. sd. Narozen 1901 na Ukrajině, Kameněc-Podolská oblast, Čemerověcký okres, povolán 1941
tamtéž, nestraník. 16. 4. 1945
zemřel na následky zranění,
pochován 4 km severně od
Hodonína u silnice HodonínStrana 19

-Ratíškovice vе společném hrobě.
Jevtušenko Ivan Grigorjevič, vojín, střelec, 227. sd. Narozen 1924
v Krymské ASSR, Karasubazarský
okres, povolán 23. 4. 1945 (tady je
chyba v datu) tamtéž, nestraník.
19. 4. 1945 zemřel na zranění, pochován v obci.
Achmedov Akibar Karimovič,
seržant, ženista, 227. sd. Narozen 1915 v Uzbekistánu, Andižanská oblast, povolán 25. 6. 1942
v Uzbekistánu, Ferganská oblast,
třikrát raněn, člen strany. 20.
4.1945 zemřel na zranění, pochován v obci.
Golub Nikolaj Arsenovič, gardový vojín, střelec, 227. sd. Narozen
1905 na Ukrajině, Kirovogradská
oblast, Novo-Archangelský okres,
povolán 28. 3. 1944 tamtéž, nestraník. 22. 4. 1945 zemřel na zranění, pochován v obci.
Turčin Alexandr Semjonovič,
vojín, nosič (patron), 227.sd. Narozen 1903 na Ukrajině, Černigovská oblast, Něžinský okres,
povolán 5. 1. 1945 na Ukrajině,
Kyjevská oblast, nestraník. 23. 4.
1945 zemřel na nemoc, pochován
v obci.
Sasykbajev Sary, podporučík,
velitel střelecké čety 119. střeleckého pluku (dále jen sp) 227. sd,
bezpartijní. Vyznamenán Řádem
Rudé hvězdy za boj 23. 3. 1945
o Malé Kozmálovce (okres Levice,
Nitriansky kraj, Slovensko). Narozen 1921 v Kyrgizské SSR, Ťan-Šanská oblast, Toguz-Torovský
okres, obec Ataj. 20. 4. 1945 zemřel na zranění, pochován v obci
na hřbitově.
Polušin Leonid Alexejevič, gardový nadporučík, velitel čety baterie 45 mm děl, 1. gardová výsadková divize (dále jen 1.g.vd). Narozen
1917 v Marijské republice (dnes
republika Marij-El na východě evropské části Ruska), Kosolapovský okres, obec Jelejevo. Povolán
v září 1941 tamtéž, nestraník,
padl v boji 16. 4. 1945, pochován
na východním okraji obce (v hlášení je mylně uvedeno Vatiškovce).
Udělená vyznamenání: Medaile Za
statečnost 19. 12. 1943, Řád Rudé
hvězdy z 1. 4. 1944, Řád Vlastenecké války II. st. z 18. 12. 1944.
Slomov Ivan Fedorovič, seržant,
779. sp, 229. sd. Narozen 1921 ve
Stalingradské oblasti, Ždanovský
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okres, obec Popki, povolán ve Voroněžské oblasti. 17. 4. 1945 zemřel
na následky zranění. K dispozici je
jen oznámení rodině o jeho smrti,
ve kterém je jako místo pohřbení
uvedeno město Hodonín (nejbližší větší), 100 m severozápadně
od kostela. Při přepisování údajů
do digitální podoby bylo zřejmě
chybně uvedeno pouze Hodonín,
občanský hřbitov, 100 m západně
od kostela. 17. 9. 1943 byl vyznamenán Medailí Za statečnost, 15.
3. 1944 medailí Za bojové zásluhy,
29. 5. 1944 Řádem Vlastenecké
války II. st. a 14. 2. 1945 Řádem
Rudé Hvězdy. Na pomníku v ulici Sportovní je uvedeno Slonov,
na zprávě o úmrtí, sepsané 26. 5.
1965 je však i u jeho otce uvedeno
jméno Slomov Fedor Andrejevič.
Morjakin Alexej Petrovič, starší seržant, vzdušný střelec-radista. Z čtyřčlenné posádky letounu,
který po zásahu nepřátelské stíhačky nouzově přistál mezi Ratíškovicemi a Vacenovicemi poblíž
polní cesty zvané „Na hraničkách“,
to byl jediný zabitý. Ostatní členové posádky se zachránili. 15. 1.
1945 byl vyznamenán Medailí Za
statečnost. K jeho příběhu bych se
chtěla vrátit v některém z dalších
čísel Ratíškovického Zvonu.
Podle zápisu v obecní kronice
hned v prvních dnech po osvobození Ratíškovičtí vyhledali všechny mrtvé vojáky. Němečtí vojáci,
kterých padlo kolem šedesáti, byli
většinou pochování v místě nálezu, na hřbitově jich pohřbili asi
jenom dvacet. Podle vzpomínek
Drahomíry Klimešové (r. 1915,
z Dědiny) a Stanislava Kováříka (r.
1927, „kolařového od štreky“) jich
nejvíc zakopali v dnešní ul. Sportovní (podél plotu domu Macků čp.
807 a Zdařilů čp. 1382) a v místech vedle železniční trati poblíž
dnešního Muzea Ve vagonu. Ruští
a rumunští vojáci byli pochováni
na místním hřbitově.
Pozůstatky Rumunů byly z ratíškovického
hřbitova
exhumovány na začátku roku 1952
a převezeny do areálu Pomníku
rumunských hrdinů II. světové války na Ústředním hřbitově
v Brně. Společně s nimi je tu pohřbeno 1569 rumunských vojáků,
kteří padli v roce 1945 v bojích
o Brno a okolí. Za Ratíškovice je

tu uvedeno špatně 5 neznámých
vojáků, protože jejich jména pravděpodobně při stavbě tohoto monumentu nebyla známa. Po domluvě se správcem hřbitova byly
na podzim loňského roku doplněny jejich nacionále alespoň do papírové evidence padlých.
Těla Rusů byla exhumována
a převezena do Hodonína v zimě
roku 1946. Za radnicí vedle památníku rudoarmějců, padlých
v Hodoníně, zajatí Němci z internačního tábora kopali hromadné
hroby, do kterých měla být převezena těla padlých vojáků ze všech
okolních obcí. Když byly hroby
vykopány, byly změněny dispozice
vojenských úřadů Rudé armády
a padlí sovětští vojáci byli převáženi přímo na místní hřbitov. Tady
byly na vojenském oddělení vykopány ostatky Turků, zemřelých za
I. sv. války v hodonínské barákové nemocnici, pohřbeny do společného hrobu, a místo nich byli
pochováni padlí rudoarmějci. 17.
března 1946 slavnostně vyšel pohřební průvod z Masarykova náměstí a v doprovodu hudby prošel městem až na hřbitov. Kráčely
v něm jednotky Rudé armády, čs.
armády, složky domácího odboje
z obou světových válek, sokolstvo,
orelstvo, zástupci úřadů a škol,
junáci, organizace a spolky – průvod byl dlouhý skoro 2km. Místo
posledního odpočinku tu našlo
podle hodonínské kroniky 1489
příslušníků Rudé armády, z toho
67 důstojníků a 2 pilotky.
Na hřbitovním pomníku je v češtině a ruštině tento nápis: „Věčná
sláva vojínům Rudé armády padlým v bojích za čest a nezávislost
sovětské vlasti a za osvobození
slovanských národů od fašismu.“
Paradoxem je však to, že na stavbu dvou pomníků, postavených
v Hodoníně na památku ruským
osvoboditelům (druhý je za radnicí
v parčíku na Zámecké ulici), byly
použity díly z památníku padlým
pruským vojákům z války v roce
1866. Ten stál na tamějším hřbitově a roku 1945 byl odstraněn.
Bohužel doplatil na to, že jej nechala postavit rodina hodonínských podnikatelů Redlichů a byl
označen jako německý.
Irena Bařinová
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Dúbrava XIV
Dúbrava a škola

V

ýsadba i síje ratíškovické
Dúbravy se prováděly několika způsoby. Obecní kronika se
tváří, že se nic takového nedělo
(a to ji psal učitel Mikl), ovšem
školní protokol a pozdější školní kronika poskytují, podle mne,
o této činnosti zajímavý obraz.
Podle dobových fotografií zjišťujeme, že správci lesa, hajní a revírníci, disponovali sezonními dělníky, povětšinou dělnicemi. Jejich
činnost nespočívala jen ve výsadbě nebo síji, ale i v odstraňování
buřeně (odplevelování), prořezávce
a ošetřování semenáčků v lesních
školkách (panšulkách).
Pokud si „vygůglujete" výsadbu
lesa, konkrétně borovic, dopátráte
se k informaci, že se v současnosti vysazuje minimálně 8 - 9 tisíc
sazeniček na 1 ha. Podle sdělení lesního dozoru nad obecním
lesem Leopolda Tomančáka se
před třiceti lety vysazovalo 14 tisíc stromků na 1 ha, dokonce se
sadilo až 20 tisíc boroviček na 1
ha. Tyto počty uvádím proto, aby
si přemýšlivý čtenář Zvonu udělal
představu o tom, jaký podíl měli
žáci a učitelé ratíškovických škol,
obecné i měšťanky, potažmo 1.
a 2. stupně.
Nejstarší zmínka o podílu školy
(chápejte žáků a učitelů) je z roku
1922 a pisatel si stěžuje: Místní
školní rada a obecní výbor připouštějí stále žáky ku sázení obec. boří
čímž školní návštěvu poškozují.
Z roku 1947 je záznam o pomoci
státnímu polesí: 21. - 25. 4. vypomáhala naše škola při sázení lesních semen - žaludů ve státním polesí v Ratíškovicích. O rok později
v roce 1948: 1. - 3. dubna sázely
děti borovičky v obecním lese. Odpracováno 1800 hodin a vysázeno 140 000 borových sazeniček.
6. - 10. a 15. - 16. dubna sázely
děti ve státním polesí lipky, břízy
a jiné listnaté stromky. Odpracovaly 2 010 hodin. Vyplacené pe-
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níze Obcí a státním polesím byly
dány dětem, které tak pomohly
splnit dvouletý plán. Rok 1949 je
v kronice měšťanské školy strohý.
V první polovině dubna odpracovali žáci a učitelé v státním polesí v Ratíškovicích v 9 dnech 5016
hodin. Sázeny lesní sazenice. Pan
řídící Sedláček je za obecní školu
sdílnější. Ve smyslu pokynů min.
školství v. a n. (vědy a náboženství) odpracovalo žactvo a učitelé
při zalesňovacích pracích na obecních pozemcích celkem 270 hodin
a tím darováno obci 5 368 Kčs. Rok
1951: Žáci se zúčastnili soutěže ve
sběru žaludů a získali jako odměnu 3 000 Kčs za I. místo v Gottwaldovském kraji. Ve státním polesí
vysázeli celkem 20 000 stromků.
Na jaře roku 1952 se žáci zúčastnili
zalesňovacích prací a vysázeli přes
200 000 stromků. Byli pochváleni
v časopise „Jiskra" za svou práci
Od ministerstva lesů obdrželi čestné uznání za sběr lesních semen.
Rok 1953 je „výživný". V akci „Milion stromů republice“ bylo nasbíráno 9 q papíru. Nejlepší sběrači
odměněni knihami. (Já jsem dostal knížku Malý králíček). Všichni
žáci školy se přihlásili do celostátní
soutěže o nejlepší sběr žaludů. Vyhlásili mezitřídní soutěž a podařilo
se jim sebrat 24 365 kg, tedy téměř
24,4 q žaludů, takže splnili plán
na 824 %.Umístnili se na 1. místě
v okrese, na 2. místě v Gottwaldovském kraji. Dle sdělení zástupců
krajské správy lesů, kteří předali
na slavnostním shromáždění žactva nejlepším sběračům odměny,
umístili se naši žáci na 1. místě
v republice co do množství nasbíraných žaludů. Nutno podotknout, že
veškerý sběr prováděli žáci v době
mimo vyučování. Psal se rok 1956
a v akci „Pomoc našim lesům" vysázeli žáci 500 topolů na mokrých
půdách. Při velkém požáru velmi
aktivně zasáhli a pomohli isolovat

oheň. S mnoha stran jim bylo projeveno uznání. O rok později: Z žáků
vyšších tříd byla ustanovena 2 požární družstva, jež velmi dobře pracovala. Za ochranu lesů při požárech, jež jsou v době sucha časté,
dostalo se jim uznání od státního
polesí ve Strážnici a upomínkových
darů. V roce 1958 za sběr žaludů
(1 131 kg) bylo žákům vyplaceno
1 308 Kčs. Za tento sběr obdrželi
též z KNV poděkování a upomínkové tužky, neboť se umístili na 7.
místě v kraji Gottwaldov. Školní
rok 1958 - 59. Výsadba stromků
byla prováděna v rámci podmínek
plnění Rudé stužky a Rudé hvězdičky a to jednak na domácích zahradách, jednak v okolí školy a ve
státním polesí Dúbrava. Ve státním
polesí odpracovali žáci 217 hodin,
a to při sbírání semen, stratifikaci semen, okopávání ořechů, višní
a ukládání sazenic do sněžných
jam. Správa státního polesí byla
velmi mile překvapena aktivitou
dětí a zaslala na školu poděkování za pomoc našim lesům. Správou
státního polesí bylo ředitelství školy sděleno, že se žáci zavázali okopat 1 ha topolů asi 1 000 stromů.
Během roku 1960 plnili závazek
v akci „Pomoc našim lesům" a ošetřovali 1 000 mladých topolů a vysázeli 1 706 lesních stromků: 371
ovocných, 310 topolů, 223 keřů.
Toto je poslední zápis o výsadbě
lesních stromků.
Pro upřesnění Rudou stužku
v akci " Mladý budovatel" získal
pionýr za odpracování 10 brigádnických hodin a za odevzdání 15
kg starého papíru. Výsadba se
prováděla po celém polesí. Bylo
tak vysázeno Boříčko za Včelínem,
za Kafiskem, u přejezdu na Vacenovice, za dnešní býkárnou, zalesňovaly se Židoviny, část Pasuňku
před Panisádkem i části státního
lesa směrem na Hodonín.
Vašek Koplík
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ŠKOLSTVÍ

„S úsměvem do školy,
úspěšně do života“

Jak nepokazit, aby se vaše dítě do školy těšilo a stejně tak, aby ve svém prvním vzdělávacím maratonu obstálo?

O

dpověď nejenom na tuto, ale
i mnoho dalších otázek spojených s problematikou dobrého
startu do školy, si všichni zájemci
mohli vyslechnout 22. března ve
Škole pohody nad místní knihovnou, kde se konala přednáška paní
učitelky Mgr. Ireny Konštandové
zaměřená na školní zralost. Kromě zástupců základní a mateřské
školy přišli hlavně rodiče předškoláků, které zajímalo, jestli už
je jejich předškoláček „zralý pro
školu“, nebo mu bude ještě lépe
v mateřské škole či přípravné třídě. Rodiče si zde měli možnost vyzkoušet formou her několik aktivit, při kterých se po mnoha letech
odloučení od školních lavic dostávali do situací, které sami jako
děti ve škole prožívali. Smyslem
těchto aktivit bylo vcítit se nejenom do role školáka, ale současně
i do svého dítěte a posoudit tak,

z jiného úhlu pohledu, školní zralost a připravenost vlastních dětí.
Dále si měli rodiče možnost odpovědět v krátkém dotazníku na to,
do jaké míry plní roli rodiče, který
neovládá a má vliv, neopakuje to,
co už dítě ví, neslibuje to, co nemůže splnit a mnoho dalších neméně důležitých vzorců chování,
které jsou pro výchovu dnešních
dětí
nezbytností
a pokud je děláme
špatně, může nám
to v budoucnu přinést nejednu těžkou chvíli. Závěr
besedy se nesl v duchu otázek týkajících se přípravné
třídy a zkušeností
z našeho
prvního
zkušebního období. Někteří rodiče se
také se zájmem pta-

li na názory paní učitelky na své
dítě. Věříme, že naše setkání bylo
pro rodiče přínosné a pomohlo jim
nebo alespoň částečně ukázalo
směr v nelehkém rozhodnutí, které je čeká ve snaze udělat to nejlepší v zájmu svého dítěte.
Mgr. Iveta Kudrová,
Mgr. Kristýna Holečková

Talentmánie 2017

Š

kolní družina pořádala v průběhu měsíce dubna a května soutěž
Talentmánie. Nejdříve proběhlo první výběrové kolo v jednotlivých
třídách a první tři výherci z každé třídy postoupili do finále, které
se konalo 4. května ve spolkovém domě. Děti soutěžily ve hře na flétnu,
na kytaru, tančily a zpívaly, a to za podpory spolužáků i rodičů.
Vychovatelky ŠD
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C

Fašaňk se Sluníčkem

elé poslední únorové pondělí se sluníčko smálo na své jmenovce
z „Mateřské školy Sluníčko“. Mělo
taky proč. Odpoledne v maskách
a s dobrou náladou společně se
svými rodiči a kamarády oslavily
děti fašaňk. Letos to bylo už po
sedmé a opět se nenechaly zahanbit. Boží milosti si ukuchtily samy
se svými učitelkami, výborné
koblížky usmažila paní Lokajová,
pozadu s pohoštěním nezůstali
ani rodiče. O muziku se postaral
s houslemi jejich učitel Ladislav
Švidroň a učitelka hudební školy

Maruška Ostřížková společně se
svými žáky. Před obecním úřadem
děti zpívaly a tancovaly fašaňkové
„pod šable“ a jako odměnu od starostky dostaly pořádný kus špeku. Sladké mlsání měl na starosti
ratíškovický Krasospolek, který
využil tohoto symbolického loučení se s mrazy a vyhlásil vítěze
letošní soutěže o nejkrásnějšího
sněhuláka. Ten keramický z dílny
Ludmily Kováříkové, kterého dostal „na hlavu postavený sněhový

gymnasta“ Jindříška Šimka, byl posledním této zimy. Průvod, ve kterém převažovali ti nejmladší, pak
pokračoval s hudbou a zpěvem
k Domu pečovatelské služby. Tam
se k dětem přidali svým zpěvem
nejstarší Ratíškovičtí a s houslemi
se nenechal zahanbit ani Antonín
Urbánek, který vloni na podzim
oslavil své osmdesáté narozeniny. Fašaňkovým maškarám pak
určitě přišla vhod sladká palačinka v „Hospodě Na Zelnicách“, kde
se svými rodiči a učitelkami děti
ukončily pondělní veselí.
Irena Bařinová

foto: I. Bařinová

foto: I. Bařinová

foto: I. Bařinová

Vychováváme budoucí čtenáře

K

dyž se řekne březen, mnoha lidem se asi vybaví - měsíc kni-

hy.
Stalo se v naší školce již tradicí, že
se v tomto měsíci věnujeme tomuto tématu. Děti poznávají různé
druhy knih - naučné, pohádkové,
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také knihy s poezií, i ty s dětským
hrdinou. Seznamují se s některými známými dětskými spisovateli
a ilustrátory, učí se správnému
zacházení s knihou. V každé třídě
mají děti volný přístup ke knihám,
takže si v nich mohou kdykoliv

listovat. Děti si do školky nosí
z domu svoje oblíbené knížky, ze
kterých si pak před spaním čteme. Letos paní učitelky pozvaly ke
čtení i některé maminky. Nejprve
se trochu ostýchaly, ale zvládly to
skvěle, za což jim děkujeme.
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Děti také třeba skládají do
správného pořadí obrázky ze známých pohádek a podle nich pak
pohádku vypráví nebo si ji přímo zahrají. Starší děti si vytvořily i svoje vlastní obrázkové knížky
s různými názvy, např. Zvířata,
Princezny, Pohádky, Vynálezy, Rakety …
Velmi rádi chodíme do místní
knihovny, kde nás vždy vítá usměvavá paní Maruška Škorpíková
s otevřenou náručí - fotografie je
toho důkazem. Paní knihovnice
poutavě vypráví o přednostech
knihovny, o způsobu půjčování,
ale také dětem přečte hezkou pohádku. Moc jí za vše děkujeme.
Snažila jsem se alespoň trochu
nastínit, jak se snažíme u dětí
probudit zájem o knihy, které mohou být nejen zdrojem zábavy, ale
i poučení. Rodiče k tomu mají samozřejmě daleko více příležitostí.
Zkuste se svými dětmi navštívit
knihovnu, aby si dítě samo vybralo knížku, ze které si pak budete
spolu číst, zajeďte si spolu koupit knížku. Já vím, jednodušší je
dětem pustit pohádku na počítači nebo v televizi, ale věřte, že na
společné chvilky nad knihou budete i vy rádi vzpomínat.
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Beseda s nevidomou
v MŠ Sluníčko

N

a začátku března jsme měli
v naší školce vzácnou návštěvu - nevidomou paní Irenu Kratochvílovou z Hodonína.
Svojí přednáškou se nám snažila ukázat svět nevidomých a přiblížit život osob s tímto zdravotním postižením.
Děti položily mnoho zvídavých
otázek a na všechno dostaly odpověď. Dokonce i písemnou, a to
díky Pichtově psacímu stroji, na
kterém nás Irenka seznámila se
psaním Braillova písma. S velkým
úžasem jsem se i já zaposlouchal
do čtení pohádkové knihy pro nevidomé, bílý papír se spoustou dírek, že má být knihou? Jak lze číst
pomocí prstů? Nejen tyto otázky
se proháněly v hlavách dětí při poStrana 24

zorování Irenky.
A co teprve
nejrůznější krabičky, které
samy poznají
barvu, čas, místo, kde se nacházím, dokonce
i zvukový teploměr. Paní Irenka
nám předváděla všemožná „udělátka", která alespoň trochu těmto lidem usnadní život. Dokonce
i obyčejné náramkové hodinky
s ručičkami ovšem bez sklíčka,
jsou neodmyslitelným společníkem nevidomých.
Nakonec si děti zkusily orientaci v prostoru s bílou holí. Ujít pár
metrů bez toho, aniž bychom na-

razili do stolu či židle, byla i pro
mě nelehká záležitost, což teprve
na ulici v plném provozu.
Dopoledne s paní Irenkou bylo
pro nás všechny velmi přínosné.
Teď už víme, jak se chovat k nevidomým občanům a hlavně, že si
máme vážit zdraví, které máme.
Ladislav Švidroň,
učitel v MŠ Sluníčko
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Projekt ,,ŠKOLKA V POHYBU“
v MŠ U Jezérka

O

d října 2016 se naše MŠ U Jezérka v Ratíškovicích zapojila
do projektu „Školka v pohybu“.
Ráda bych Vám za celý kolektiv
zaměstnanců přiblížila, co tento
projekt našim nejmenším dává
a přináší. Když jsem oslovila pana
Winklera, že bychom se rádi zapojili do projektu FK Hodonín, nikdo
z nás nevěděl, co nám i dětem projekt „Školka v pohybu“ přinese.
Kvalifikovaní trénéři se jednou
týdně dostaví do naší MŠ U Jezérka a s dětmi vedou pohybový
trénink na zahradě školky, nebo
v jedné ze tříd naší MŠ. Tréninky
nejsou zaměřené jenom na pohyb, ale také na rychlost, postřeh,
přesnost, kreativitu. Děti podlézají, přeskakují překážky, přenášejí
míče, hrají pohybové hry, skákají na trampolíně. To vše po celou
dobu doprovází jejich obrovská radost a úsměv na tváři.
Dnešní doba přináší v důsledku
pracovního nasazení nedostatek
času pro pohyb, který je nejenom
pro naše děti, ale i pro nás nevyhnutný a velice prospěšný. Právě proto jsme se zapojili do projektu „ „Školka v pohybu“. Sama
denně s dětmi cvičím a rozvíjím
jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Projekt ve své podstatě
navazuje na to, co u dětí rozvíjí
učitelka a ještě víc to prohlubuje. Je krásné vidět dětskou radost
a nadšení, když se jim něco nové
povede, a jak si naše děti vytvářejí
vzájemný vztah s trénerem. U dětí
je oblíbený jejich společný pokřik
na začátku a na konci tréninku.
Myslím, že rodiče, jejichž děti jsou
do projektu zapojeny, ví od samotných dětí, jak je tréninky baví.
Nepřejde den, aby za mnou nepřišlo některé z dětí a nezeptalo se:
„Paní učitelko, dnes přijedou páni
tréneři?“ Taková jednoduchá věta
a je v ní řečeno tak hodně! Je velice důležité říci, že podpora všech
rodičů v naší MŠ je skvělá. Rodiče
projekt přivítali a mají z něj velkou radost. A my jsme moc rádi,
že máme tak skvělé rodiče a jejich
děti.
Přístup trénerů je na jedné straně zcela profesionální s přesně
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

stanovenými pravidly, na té druhé
straně kamarádský. Klobouk dolů
před jejich prací a trpělivostí. My
vidíme jejich práci přímo ve školce, ale té práci předchází přesuny
ze školek, přenášení pomůcek,
pečlivá příprava na každý trénink… Děti mají trenéry moc rády
a tréneři si oblíbili naše děti. Děkujeme trenérům Winklerovi, Bajanovi a Matuškovi za jejich přínos
naší MŠ.
Ráda bych poukázala na to,
že ne všechno v životě je samo-

zřejmost.Vážíme si, že nám společnost MND, s.r.o ve spolupráci
s FK Hodonín umožnila dát našim
dětem možnost tréninku s kvalifikovanými trénery a že to vše mají
naše děti zdarma. Věříme, že společnost MND bude i v příštím roce
nadále financovat projekt „Školka
v pohybu“ a že naše školka bude
mít možnost být i nadále součástí
projektu.
Mgr. Martina Kohútová,
učitelka MŠ U Jezérka
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Flétnový kroužek pro děti

J

iž od dětství je hra na flétny
mým největším koníčkem, bez
kterého si v současnosti jen těžko
dokážu svůj život představit. Hraní na flétnu jsem podlehla od prvního dne, kdy jsem začala navštěvovat základní uměleckou školu.
Nutno podotknout, že bych si
možná k hraní na hudební nástroj
nevybudovala takový vztah nebýt
mého učitele Josefa Příkaského,
který byl na mě vždy hodný a který
je mým velkým vzorem. Myslím si,
že hra na hudební nástroj je poměrně citlivá záležitost především
pro děti. Aby si dítě k hraní na hudební nástroj vybudovalo pozitivní vztah, je nutné, aby se cítilo v
bezpečí, aby bylo chváleno a podporováno. Mně se takové "hudební
výchovy" od svého učitele dostalo
a já jsem za ni nesmírně vděčná.
Když jsem začínala hrát, moc mi
pomohla také moje maminka, která se na flétnu kvůli mně začala
učit také. Vždy, když jsem si přinesla novou skladbu, cvičily jsme
ji společně. Když jsem se vrátila z
hodiny, snažila jsem se mamince
všechno vysvětlit tak, jak mi to
před chvílí vysvětloval pan učitel.

Myslím si, že i díky tomu mě hra
na flétnu tak bavila, nebyla jsem v
tom sama.
Když jsem začala učit v mateřské škole, chtěla jsem zkusit, zda
bych mohla dětem v této oblasti
také něco předat. Vymyslela jsem
si svůj systém, podle kterého se k
mé velké radosti dokážou i předškolní děti naučit hrát z not. Mým
největším cílem bylo, aby děti, navštěvující flétnový kroužek, dokázaly v budoucnu ve hře na flétnu
pokračovat i na základní umělecké
škole. Proto kladu velký důraz na
to, aby děti chápaly vše, co hrají, aby znaly noty a jejich délku,
houslový klíč, notovou osnovu
apod. Také se snažím dětem předávat pozitivní zkušenosti, které
jsem díky hře na flétnu získala.
Učení často prokládám dechovými
hrami, jež děti velmi baví. Děti se
snažím motivovat i tím, že mají na
našich společných hodinách možnost zahrát si na více druhů fléten,
které jsou součástí mé flétnové
stále se rozšiřující sbírky. Děti si
tak zkusily zahrát jak na všechny
druhy zobcových fléten, tak také
na flétny irské nebo příčné. Na

tyto flétny dětem také často hraji
jejich oblíbené písničky, abych jim
ukázala, že mluvím pravdu, když
jim tvrdím, že si mohou na flétnu
zahrát téměř cokoli.
Tento článek píšu především
proto, abych poděkovala jak mým
"hudebním dětem", tak také jejich
rodičům, kteří svědomitě děti na
naše hodiny vodí, byť jsou často
v trochu pozdější hodinu a jsou
kvůli mé občasné vytíženosti často překládány na jiné dny. Děti,
které flétnový kroužek navštěvují,
mi dělají radost zejména svým postojem. Na hraní se těší a snaží se
písničky zahrát co nejlépe. Tím, že
jsem mohla tento flétnový kroužek
zorganizovat se mi splnil velký sen
a každou další hodinu jsem víc a
víc nadšená, že ho děti navštěvují a především, že se na něj těší.
Doufám, že jim do života něco dá
a i kdyby děti v budoucnu v hraní
nepokračovaly, odnesou si z našeho kroužku alespoň pěkné zážitky.
Plánuji uspořádat pro tyto děti
koncert, aby mohly ukázat, jak
moc v hraní pokročily. Doufám, že
se mi i tento sen podaří splnit a
dokážeme Vám všem, kteří si nás
přijdete poslechnout, vykouzlit
úsměv na tváři.
Barbora Kotásková

Rybářský kroužek
V sobotu 8.4. jsme vykročili pravou nohou. Tímto
dnem jsme si všichni odnesli osvědčení o provedení rybářské zkoušky. Celkem 13 dětí a 5 dospělých.
Touto cestou bychom chtěli
veřejně poděkovat Radkovi
Chludilovi, Lucii Šťavíkové
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a Hance Vlachové, kteří nás vedli
od začátku až dokonce. Poděkovaní patří taky Základní škole Ratíškovice, obecnímu úřadu, sponzorům, Kateřině Opavské za výborný
dort a taky PS MRS!
Všem přejeme hodně úlovku
u vody. Petrův ZDAR!
Děti rybářského kroužku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

Vynášení Moreny

V

e školní družině již několik
let dodržujeme starý pohanský zvyk „Vynášení Moreny". Děti
učíme písničky, tanečky a říkadla,
která patří k této tradici, vyrobíme
si Morenu a létečka. Po Smrtné
neděli se vypravíme do vesnice,
letos nejdříve za obyvateli DPS,
poté k obecnímu úřadu a odtud
průvod, téměř stovka dětí, zamíří

k Jezérku. Na tuto část programu
se děti těší nejvíc, protože hodí
Morenu do vody a pokud odpluje dál od břehu nebo se potopí, je
zima zažehnána a jaro je definitivně tady. Povedlo se nám to a všem
tak můžeme popřát krásné, slunečné jarní dny.
Miluše Michenková

Sweeties a Happy Dancers

V

předešlých týdnech se uskutečnilo soustředění tanečních
skupin Sweeties a Happy Dancers,
které odstartovalo soutěžní sezonu. I přes tvrdý a vysilující trénink
pod dohledem Gabriely Koudelové
si dívky užily spoustu zábavy.
Celou sezonu zahájila skupina
Happy Dancers pod vedením Gabriely a Jitky Koudelových 23.4. na
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Miafestivalu v Otrokovicích.
Pro všechna děvčata byl velmi silný zážitek, jak cesta vlakem, tak
samotná atmosféra této akce.
I když se jednalo o jejich první
soutěž a soupeři byli velmi silní, úspěšně si vybojoval 2. místo.
Všem velmi gratulujeme ke krásnému umístění.
V blízké budoucnosti se zúčastní

skupina Sweeties stejných soutěží
v Brně, Olomouci a Bratislavě. I
když si uvědomují, že konkurence je velmi silná, doufají ve slibná umístění a následný postup
do finále, které se koná v pražské
Lucerně. Nám tedy nezbývá než
držet palce.
Jitka Koudelová
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Elektrotechnický kroužek

D

íky panu řediteli
PhDr. Hanákovi se
dne 18.3.2017 elektrotechnický kroužek ze ZŠ
Ratíškovice zúčastnil 25. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace
a komunikačních technologií
AMPÉR 2017 na brněnském
výstavišti (BVV). Cílem bylo
seznámit všechny zúčastněné žáky (Šimon Kotásek, Lukáš Gajdík, Tomáš Ondříšek, Tomáš Koplík, Vlastimil

GYMNASTIKA

V

neděli 9. dubna 2017 se konaly v tělocvičně ZŠ místní přebory. Zúčastnilo se 45 dětí, které
předvedly své sestavy na koberci,
lavičce nebo kladině a přeskoku.
Všem dětem se cvičení velmi podařilo, a tak se postaraly o hezké
nedělní dopoledne. Fandit přišli rodiče, prarodiče a kamarádi,
kteří svou účastí děti povzbudili
k výborným výkonům. Velmi nás
potěšila účast paní senátorky Ing.
Bc. Anny Hubáčkové, která přišla
fandit, děti povzbudila a přinesla
jim sladkosti. Trenérkám poděkovala za jejich ochotu při trénování
dětí a přinesla všem trenérkám i
rozhodčím růžičku. Rozhodovat
na závody přišly bývalé gymnastky, Anna Gajdíková, Liběna Lisá,
Marie Holečková, Věra Šimáčková,
Jitka Pribišová a z Kyjova Vladi-
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Haluza, Dominik Horváth,
Tomáš Kuchařič, Marek Ondráček, Adam Belanec, Vojtěch Herba, Matěj Gasnárek
a Adam Opluštil) s novinkami
jak v oblasti osazovacích čí
pájecích strojů nebo robotů,
tak v oblasti součástek a softwarového vybavení především
pro vývoj. Tato návštěva byla
přínosem zvláště pro výuku,
ato díky literatuře a přednáškám vystavovatelů.
Miroslav Janík,
		
vedoucí kroužku

Oddílové přebory
sportovní gymnastiky
míra Pelikánová (cvičila v Kyjově
s Liduškou Kouřilovou). Hodnotit
45 dětí na 3 nářadích je dost náročné, ale rozhodčí to zvládly na
výbornou.
Vyhlášení výsledků je jako třešnička na dortu, děti dostaly medaile, diplomy a malou pozornost.
Podrobné výsledky najdete na
www.skbanikratiskovice.cz
O bufet se postaraly maminky,
které přinesly sladkosti. Tak jak
loni i letos dobrůtkami přispělo
Pekařství Příkaský. O chod bufetu se postaraly Martina Kohútová,
Jana Příkaská, Simona Měchurová a Alice Polišenská. Výtěžek
bude použit na nákup nářadí.
Během konání závodu bylo otevře-

no RC BAMBINO. Děti, které právě
necvičily, byly v herně. Tímto děkujeme za zapůjčení herny.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pomáhají
a podporují nás.
Eva Zemánková
a Anna Gajdíková,
trenérky
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Gymnastka musí mít hlavně velkou vůli
a podporu rodičů, říká trenérka Kouřilová

R

atíškovice - Na nohách měla boty vicemistryně světa ve fitness žen Barbory Benešové, na hlavě výraznou
žlutou čelenku a v kabele sáček zeleniny pro své svěřenkyně. Trenérka ratíškovické gymnastiky a zakladatelka oddílu Ludmila Kouřilová se ani po padesáti letech nezměnila. Vedoucí FIT studia a propagátorka
zdravého životního stylu, která 28. září oslaví sedmdesáté narozeniny, se udržuje ve skvělé formě. Tréninky
se začínajícími děvčaty si užívá stejně, jako v době, kdy vychovávala jejich maminky. „Gymnastika i životní
styl mi pomohly úplně ve všem,“ říká Kouřilová, která ve čtyřtisícové obci vychovala spoustu závodnic i několik reprezentantek.
Ratíškovická gymnastika letos
slaví padesát let. Co pro vás,
jako pro zakladatelku oddílu,
toto významné jubileum znamená?
Zdá se mi, že to uteklo neskutečně rychle. Jako kdyby někdo mávl
proutkem a bylo to pryč. Na druhé
straně jsem nesmírně ráda, že pořád tady jsem a že mě gymnastika stále baví, naplňuje a pomáhá
mi. Těší mě i zájem mladších děvčat. Není to však pouze sportovní
gymnastika, ale také FIT Studio,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

do kterého patří jóga, power jóga,
cvičení s overballem, pilates nebo
cvičení Tai-či.
Jak jste se ke gymnastice vůbec
dostala?
Jako děti jsme si pořád hrály
a cvičily na písku, který tenkrát
byl všude. A hlavně jsem se dívala na televizi. Doma jsme sledovali
všechny sporty, nejvíc mi učarovala ale Věra Čáslavská. Když získala zlaté medaile v Tokiu a o čtyři roky později v Mexiku, zažívala

gymnastika největší boom.
Vy jste už jako školačka jezdila
trénovat do Kyjova. Proč?
Díky paní Kozumplíkové jsem
v osmé třídě začala jezdit do Kyjova, kde tehdy byla nejlepší
gymnastika v okrese. Nejvíc mi
pomohl trenér Vasický, kterému
jsme všichni říkali bratře. Byl to
trenér par excellence. Vydržela
jsem u něj do osmnácti let a pak
se vrátila domů. O dva roky mladší holky jsem trénovala ještě před
samotným vznikem ratíškovickéStrana 29

ho oddílu.
Kam jste to jako gymnastka dotáhla?
Výkonností třídu jedna dorostenek jsem neudělala, ale to nebylo
podstatné. Byla jsem sice v prvním
družstvě, ale nebyla jsem tak dobrá jako třeba kamarádka Spurná.
Na přeboru republiky v Bratislavě
jsem byla snad třicátá, což byl můj
největší úspěch. Mezitím už jsem
však začala trénovat. A v roce
1967 založila gymnastický oddíl...
Rozhodovala jsem se, zda mám jít
na vysokou školu, ale neměli jsme
doma finanční prostředky, tak zvítězila gymnastika. Přišly za mnou
i nějaké maminky, abych jejich
dcery vedla. To byl takový
prvotní impuls. Tehdy ještě nebyla žádná budova, ale
trénovali jsme ve staré škole.
Tam, kde teď cvičíme. Na začátku jsme jezdili hlavně na
závody do Zlína. V okolí byly
kluby pouze v Kyjově, ve Vracově a Hodoníně. Hodně mě
taky ovlivnily Soboňky.

přednost jiné závodnice.
I přesto to byl pro tak malý oddíl velký úspěch. Souhlasíte?
Samozřejmě. Třeba kamarádka
Květka Spurná, která se mnou
byla v Kyjově a pak působila v Prešově, se k nám přijela podívat, jak
je to možné, a jak to tady můžeme takto dělat (úsměv). Ona je
dodneška aktivní. V Prešově stále
trénuje gymnastiku, byla dokonce
jako rozhodčí na olympiádě.
Máte spočítáno, kolik děvčat
prošlo klubem za těch padesát
let?
Přesně to nemohu říct, číslo je
velké. Já jsem ale vždycky byla

V čem je největší kouzlo
tradičního letního soustředění?
Na Soboňky se jezdí už pětapadesát let. Každé léto se
tam schází špička české
gymnastiky. Řekla jsem si,
proč toho nevyužít a přihlásila nás tam. Vidět trénovat
Dorňákovou bylo něco úžasného. Vždycky tam jezdili
nejlepší trenéři. Ať už to byl
Kejř, Bortel nebo Petržela.
Ředitele na Soboňkách dělá
známý rozhodčí Vilém Kocián.
Které svěřenkyně to dotáhly
v kariéře nejdál?
Vzpomenout musím Danku Buřinskou a Aničku Kratochvílovou.
Obě byly ve stejné době v reprezentaci. S nimi jsem jezdila na
okresní, krajské a přebory ČSR.
Anička vyhrála přebor Moravy
v juniorkách, Danka zase ve vyspělých žákyních, což byl velký úspěch. Hodně jsme závodily v Brně, kde Věra Růžičková si
i s manželem vzala pod křídla právě Aničku Kratochvílovou. Danka
byla o tři roky mladší, do Brna šla
později. Dokonce se připravovala
na olympijské hry v Moskvě. Měla
velkou šanci, ale nakonec dostaly
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dva tisíce gymnastek.
Jaká je současná situace v oddílu? Je o gymnastiku pořád
zájem, nebo jste ráda za každou
dívku?
I když je doba složitá, dětí je pořád
celkem dost. Současná děvčata ale
mají k výkonům svých předchůdkyň pořád daleko. Ale to je i kvůli
tomu, že už nejezdíme na Soboňky.
Jak si podle vás stojí česká gymnastika? Mně připadá, že tomuto olympijskému sportu chybí
nějaká hvězda…
No právě. V gymnastice pořád
talenti jsou, ale jsou roztříštění
po celé republice a chybí jim
peníze pro špičkový trénink.
Podle mě by se nejlepší gymnastky měly připravovat spolu. Pamatuji středisko v Nymburce, kde trénovala celá
družstva pohromadě. Podle
mě bude čtyři až osm let trvat,
než se zase někdo objeví na
olympijských hrách. Nechybí však pouze gymnastky, ale
i výborní trenéři.
Ti se poděli kde?
Všichni jsou v zahraničí, kde
si vydělávají spoustu peněz.
Kdysi jsem k nám lákala Janu
Lukešovou z Vracova, která
žije a trénuje momentálně
v Americe a chce se vrátit až
v důchodu. Zajímavým případem je Hana Matušková.

zastánkyní toho, abychom daly
šanci všem holkám, které chtěly
gymnastiku dělat. Nikdy jsem nedělala žádné výběry. Někdy jsem
kvůli tomu byla v rozporu s dalšími trenérkami, které chtěly hlavně
kvalitu. Chtěla jsem, aby to děvčata hlavně dělala pro radost a pro
sebe. Ne pro úspěchy a medaile.
Samozřejmě měly jsme holky rozdělené v družstvech podle výkonnosti, ale věnovaly jsme se všem
stejně. Čas vždycky ukázal, že kdo
má větší talent, vydržel u sportu
méně než ti, co makali a makají. I když spousta děvčat odpadla
a statistiku jsem si nikdy nedělala, celkem mohlo oddílem projít

Povídejte.
Ona je ročník 1964. Tenkrát
u nás byla ve třetím družstvu.
Nyní žije v zahraničí. Pořád
jsme spolu v kontaktu a dopisujeme si. Přes Jugoslávii odešla do Anglie, kde začala trénovat
malé holky. Dneska žije v Jihoafrické republice, kde má dokonce
vlastní klub a dělá tam nejlepší
gymnastiku (smích). Hanka nikdy
nebyla špička, ale je skvělá trenérka.
Co potřebuje mít začínající dívka, aby se z ní stala výborná
gymnastka?
Musí mít trochu talentu, ale hlavně velkou vůli a podporu rodičů. Dneska je velmi složitá doba
v tom, že je spousta lákadel. Na
druhé straně, když někdo zvládne
základy gymnastiky, může začít
dělat aerobic, fittness, kulturistiRATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

ku a další sportovní odvětví.
Co je na gymnastice nejtěžší?
Děvčata musí mít nějaké předpoklady. Třeba mít lehkou a šlachovitou postavu. Důležitá je také
velká vůle a za sebou podporující
rodiče. Dívky ale musí také vědět, co chtějí dokázat a za tím jít,
což často nevědí. Na druhé straně základy gymnastiky pomohou
i v běžném životě a spoustě lidem
také v zaměstnání.
Spoustu let vyznáváte zdravý životní styl, měla jste i prodejnu.
Bylo těžké přesvědčit lidi, aby
začali o svá těla dbát?
Začala jsem s tím sama, protože
jsem se o to zajímala. Už v roce
1989 jsem začala v oboru zdravé výživy podnikat. Chtěla jsem

o tom vědět co nejvíc, tak jsem
jezdila do Ostravy a do jiných
měst se vzdělávat. V roce 2000
jsem sice s podnikáním skončila,
ale dál jsem dělala přednášky. Nikdy jsem nelitovala toho, že jsem
to v Ratíškovicích rozjela. Ohlasy
byly pozitivní. Snad jsem někomu
otevřela oči nebo pomohla.

Důležité je, aby zdravá strava byla
také chutná, což stojí mnohem
větší úsilí. Třeba syn Vít vůbec
nejí maso, ale to souvisí s jeho filozofií a životním stylem. Přemek
jí všechno, ale klidně si dá i tofu.
S manželem to bylo horší, ale čím
víc je starší a nemocnější, tím to
oceňuje víc.

Vedete ke zdravému životnímu
stylu i svoje svěřenkyně a rodinu?
Děvčata, která byla ve střediskách
nebo odešla do lepších klubů, určitě dbala o svá těla. I doma jsem
to začala vařit. Samozřejmě jsem
nemohla úplně vynechat maso,
ale synům jsem vždycky říkala,
že když se naučí jíst zdravou stravu, že jim dávám miliony (úsměv).

Máte ještě nějaké životní přání,
sportovní sen?
Je to poznání. Mě zajímá astronomie, filozofie. Já se chci udržovat
proto, abych co nejvíce poznala,
abych se na světě co nejvíce dozvěděla. Ať je to jak chce, já věřím
v další životy. Umírání beru tak, že
právě to poznání je velmi důležité
pro to další žití.

Padesát let. Tak dlouho v Ratíškovicích funguje oddíl sportovní gymnastiky.
Klub v roce 1967 založila Ludmila Uhlíková (nyní Kouřilová), která v té době působila v Jiskře Kyjov,
kde trénovala pod vedením výrazné osobnosti gymnastiky Vladimíra Vasického.
Velký rozvoj ratíškovická gymnastika zaznamenala především
po otevření tělocvičny v roce 1972.
Největšího úspěchu v klubové
historii dosáhly Dana Buřinská
a Anna Kratochvílová. Jako členky SVS Brno reprezentovaly Československou republiky v juniorských kategoriích, v roce 1976
Buřinská dokonce získala titul
přebornice ČSR v kategorii vyspělých žákyň. Velmi silný ročník děvčat 1964 a 1965 po dlouhou dobu
reprezentoval oddíl na vrcholných

výkonnostních závodech Československa. Skvěle si vedly Anna
Gajdíková, Eva Padalíková, Věra
Padalíková a později také Lenka
Kotásková.
I v současnosti je o sportovní gymnastiku ve čtyřtisícové obci zájem.
Je základem i pro jiné výkonnostní sporty, jako je sportovní aerobic, fitness sestavy v kulturistice.
Sestavu v ratíškovickém klubu si
tvořila i hodonínská Barbora Benešová, která získala pro Českou
republiku první medaili na mis-

trovství světa v kulturistice a fitness, když obsadila třetí místo.
Oddíl i po padesáti letech vede
zakladatelka Ludmila Kouřilová,
které pomáhají trenérky Eva Zemánková, Anna Gajdíková, Ivana
Chladilová a Alena Výletová
Děvčata se pod odborným dohledem připravují dvakrát týdně v
tělocvičně a přípravka 1x týdně
na Škole pohoda. Základům gymnastiky se v Ratíškovicích učí také
děti z Vacenovic, Milotic a Rohatce.			
Libor Kopl

Vstupné dobrovolné bude spolu se sponzorskými dary použito na nákup nového nářadí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017
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SKAUTI

S

Svojsíkův závod - okresní kolo

- letos v Ratíškovicích - sobota 8. dubna 2017

vojsíkův závod je určen pro
družiny složené ze skautů
a skautek a jedná se o celostátní
soutěž, jejíž historie sahá až do
roku 1946, kdy se konal
poprvé. Je pojmenován
po zakladateli a 1. náčelníkovi naší organizace A.
B. Svojsíkovi. Organizace od té doby několikrát
změnila své jméno - současný název je Junák český skaut. Svojsíkův
závod má za ty roky velmi

propracovaná pravidla, nicméně je
tam prostor pro místní specifikace, čehož také využil organizační
tým vedený hlavním rozhodčím
závodu Tomášem Svobodou - Delfem. Celý závod byl pojat jako filmový
festival (Zlatá lama) a od
toho se také odvíjely jisté
speciální úkoly pro soutěžící družiny - např. vytvořit krátké video a plakát
k filmu, (filmečky se pak
promítaly a proběhla an-

keta o nejlepší klip i plakát). Závodu se zúčastnilo celkem 21 družin
z celého okresu Hodonín a okolí,
např. z Veselí nad Moravou, Hodonína, Vracova a Klobouk u Brna.
Naše ratíškovické družiny se do
závodu také přihlásily, ale v těžké konkurenci dosáhla družina
z odd. Squaw pouze na 5. tedy
nepostupové místo. (Družiny odd.
Tuláci a Trojka se umístily na 10.
místě)
Palis

Pálení čarodějnic u klubovny

L

etos jsme mimo tradičního loučení s prokletou zimou a špatnými vlastnostmi, které zastupovaly ručně dělané čarodějnice,
jsme upalovali také symbol šílených vůdců, které vzorně reprezentoval rozmazlený severokorejský synek s jadernými hračkami
Kim Čon-un. Akce byla velmi zdařilá, účast hojná. Všem zúčastněným skautský dík.
Palis
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Akce Drákula 41čestné dárcovství
krve
Tato, ač krvavá přesto bohulibá akce proběhla v pondělí
24. 4. 2017 na Sv. Jiří - patrona
skautů - proto jsou někteří z celkového počtu 18 dárců ve skautském kroji. Všem zúčastněným
patří velké skautské DÍKY. 		
OSLAVA 73. VÝROČÍ PARAVÝSADKU CARBON

Sběrna papíru informuje
Soutěž žáků ZŠ Ratíškovice ve sběru papíru je v plném proudu.
Aktuální info o soutěži a výkupech na: www.junak-ratiskovice.cz
Vykupujeme POUZE vytříděný a řádně svázaný papír a to pouze
v době výkupu:
v sobotu od 15 do 17 hod. -

6. května a 10. června 2016

Individuální (velkoobjemové) výkupy jen po domluvě
Palis, tel. 606 14 28 48

TOP
TEN

Aktuální pořadí v soutěži ve sběru papíru k 15. 4. 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		
Machalová Karin
Slezarová Monika
Košuličová Natálie

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

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

19245 b.
14804 b.
10823 b.
7223 b.
5635 b.
5509 b.
4207 b.
2917 b.
2446 b.
2376 b.

Další větší
plánované

akce

pro veřejnost
sobota 13. 5. 2017
ŽELEZNÁ SOBOTA
sběr železného šrotu v obci
neděle 18. 6. 2017
NECKYÁDA na Jezérku
neděle 25. 6. 2017
RAFTOVAČKA na Hliníku

kalendárium
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KNIHOVNA V OBRAZECH
LISTOVÁNÍ, SCÉNICKÉ ČTENÍ LÁSKA A TĚLO
OD ARNOŠTA LUSTIGA
KDE ŽENY VLÁDNOU, CESTOPISNÁ PROJEKCE
V PODÁNÍ KATEŘINY KARÁSKOVÉ

MŠ U JEZÉRKA

MŠ SLUNÍČKO

MŠ U JEZÉRKA

1.A POPRVÉ V KNIHOVNĚ

1.B POPRVÉ V KNIHOVNĚ
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NOC S ANDERSENEM

NOC S ANDERSENEM

NOC S ANDERSENEM

MŠ SLUNÍČKO

Marie Škorpíková, knihovnice

Kulturní
akce:

Trénování paměti
V přesmyčkách odhalte zaměstnance
Obecního úřadu Ratíškovic:
VOJÁPANÁKOČKA
ÁVAMIROIAHERNA
THANOŠKÁMÁ
DRATIŠMASNÝŤ
UOHÁČANBVAKNÁ

14. 5
Den matek
15:00, Spolkový dům
Soubory osvětové besedy,
gymnastika, Zumba, břišní
tanečnice, MŠ U Jezérka

Seřaďte, jak jdou po sobě následující jarní ratiškovské akce
v roce 2017:
34. ročník pochodu kolem Ratíškovic, Keltský telegraf, Železná sobota,
Ukliďme Česko,
Pálení čarodějnic u klubovny, Místní výstava vín – košt vína
Ve větách najděte názvy ulic:
Modelovací hmota už byla tuhá, jen kyt u posledního modelu ještě lepil.
Jana objednala třikrát kávu a ovocné poháry.
Když byl dekorován vítěz, následovalo pohoštění pro všechny účastníky
závodu.
V Africe už byl můj praděd i na Kilimandžáro vylezl.
Šupina kapří ční z jeho peněženky.
Dostal napomenutí, protože všem úd rád ukazoval.
Nemohla přenést přes srdce ten nedávný spor, to v ní vřelo ještě dlouho.
Spolužačka Nikol má prospěchové stipendium.
Vymyslete krátký příběh, ve kterém budou následující slova
(je jedno v jakém pořadí):
oharek, čarodějnice, pochod, košt, vajíčko
Zdeněk Gloz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2017

20. 5.

Zpívání pod Náklem
18:00, areál Slavín

22. 5.

Koncert ZUŠ I.
17:00, Spolkový dům

30. 5.

Koncert ZUŠ II.
17:00, Spolkový dům
Obec Ratíškovice a Osvětová
beseda Ratíškovice

9. 7. od 10:00
49. mezinárodní festival
dechových hudeb
Ratíškovice
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Jarní burza dětského oblečení a hraček
N
a přelomu března a dubna se konala již tradiční burza dětského
oblečení, hraček, dětských potřeb i těhotenského oblečení. Poprvé se konala v nových prostorech ve Spolkovém
domě. Burza v Ratíškovicích se koná
již několik let, doposud v jídelně základní školy, tímto děkujeme panu
řediteli Josefu Hanákovi za poskytnuté prostory a také děkujeme, že nadále spolupracujeme v jiných, a pro
nás lépe vyhovujících prostorech, což
spousta maminek ocenilo.
Nachystat burzu není jednoduché.
Příprava probíhá několik měsíců dopředu, kdy se zajišťují prostory, termíny, propagace burzy, a hlavně lidé,
kteří by byli ochotní pomoci. S Martinou Fukanovou (spoluorganizátorka)
jsme se snažily připravit podmínky,
abychom byly konkurenceschopné

vůči dětským burzám v okolí. Nastavit
poplatky, aby maminky neprodělaly
při prodeji, ale abychom vydělaly na
nájem prostor. Ani jedna z nás si z poplatků burzy nic nevydělá.
Burza se setkala s více méně pozitivním ohlasem. Snažily jsme se rozdělit oblečení podle velikostí, aby byl nákup co nejpohodlnější, Na burzách se
také stává, že se věc určená k prodeji
ztratí. Apeluji na prodávající, opravdu není v našich silách zodpovídat za
ztracené oblečení. Je potřeba si uvědomit, že se sejde několik tisíc kusů
věcí určených k prodeji. My, jako burza, jsme pouze zprostředkovatelé prodeje. Nemáme z toho výdělek. Naštěstí
ke ztrátám dochází výjimečně.
Na jarní burze bylo přes 50 prodávajících, několik tisíc kusů oblečení,
kol, kočárků, hraček, plenek apod.

V pátek pomáhalo asi 6 maminek,
v sobotu 9 maminek, které se během
dne střídaly. Pomáhajícím maminkám moc děkujeme a doufáme, že se
sejdeme zase na podzim. Děkuji také
prodávajícím a nakupujícím za pozitivní ohlasy, také tatínkům, babičkám
a všem, kdo hlídali děti a maminky
tak mohly na burzu.
Ráda bych požádala zejména maminky o pomoc na další podzimní
burze. Třídit věci od padesáti prodávajících, ať už v pátek podle velikostí
nebo v sobotu podle značek, je docela
obtížné. Pomoc na burze je velice důležitá. Pro pomocníky čekají výhody.
Kdo bude mít zájem, může se hlásit
už teď na email: k.hadova@seznam.cz
nebo na tel. 776 286 695.
Děkuji,
Kamila Hadová

Na krála, matičko, na krála!
K
oncem března jsme po zimě vygruntovali, vyzdobili a vylepšili místa pro děti a nainstalovali první letošní výstavu. V sobotu 8.
4. 2017 tak mohla být zahájena letošní turistická sezóna ve společném informačním místě
Mikroregionu Nový Dvůr v konírně milotického
zámku.Co přináší? Nové hrací prvky pro děti,
které i letos navrhli a vytvořili studenti Střední
školy ve Strážnici. Dráček v několika podobách
provází děti celou konírnou. Věříme, že se bude
líbit. Zahajovací výstavou je originální výstava o tradici jízdy králů, kterou nám zapůjčil
NÚLK ve Strážnici. Víte, že jízda králů je od roku
2011 zapsána do seznamu nemateriálního dědictví UNESCO? Mezi čtyři obce, kde se jízda
králů dodnes aktivně udržuje patří i Skoronice,
naše nejmenší členská obec. A kolik mikroregionů má na svém území památku UNESCO? My
ji máme! Výstava dává dětem i dospělým příležitost podívat se zajímavým a originálním způsobem na historii i současnost jízdu králů. Výstava potrvá do 22. 5. 2017 a pak se přestěhuje na
Dolňácké slavnosti do Hluku.
Konírna na zámku je i letos otevřena v dubnu
a říjnu o víkendech, od května do září vždy od
úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Během sezóny budeme pořádat opět dílničky pro děti a dal-

ší výstavy. O dění v konírně
se nejrychleji dozvíte na našem Facebooku, webových
stránkách nebo kabelové
televizi obcí. Opět můžete
využít výhodné vstupenky
pro občany mikroregionu,
které jsou k dostání na
radnici. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Vladimíra Motlová
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