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31. 7. 2017 - v den výročí uplynutí
sta let od narození ratíškovického
rodáka Jaroslava Kotáska, vojáka, parašutisty, člena paradesantního výsadku SPELTER, který
padl dne 16. 6. 1944 v nerovném
boji při probíjení se z obklíčení
u hájenky Ostrý v Myslibořicích
na Třebíčsku, byl v parku před
naší radnicí slavnostně odhalen
pomník, vzdávající čest tomuto
hrdinovi. Přítomna tomuto pietnímu aktu byla široká veřejnost,
zástupci Armády České republiky
z 22. základny vrtulníkového letectva z Vícenic u Náměště nad
Oslavou, člen Československé
obce legionářské, zástupci Klubu
vojenské historie Pětačtyřicátníci
z Brna a ratíškovičtí skauti. Slavnostnímu set ká ní předchá zel
p ř e l e t v o j e n s k é h o b it e v n í h o
vrtulníku, poté účastníci byli

přivítáni paní starostkou Annou Hubáčkovou, pak následoval historický exkurz Vlastislava
Janíka, autora knihy „OPERACE
SPELTER LENK - JIH“, a pásmo proslov ů bylo u končeno
z á st up c em vel it ele z á k l a d ny
náměšťské základny plk. gšt. Ing.
Miroslavem Svobodou. Po zaznění
československé a britské hymny
pomníku požehnal P. Jiří Čekal.
Na duchovní slovo navázala hudba
s druhoválečnými šlágry v podání
Ratíškovického senior bandu Antonína Bábíčka. Poté následovala již neformální část setkání,
kdy se v hudebním podbarvení
čepovalo pivo a vzpomínalo se
na těžké časy války a především
děti si prohlížely vojenské exponáty, které přivezli členové klubu vojenské historie.
pokračování na str. 7
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OBEC

Rada obce...

Rada obce č. 80 ze dne 26. 6. 2017
Rada obce:
- rozhodla o nákupu archivační
sk ř íně pro matr i k u obecního
úřadu,
- souhlasí s pronájmem druhého
travnatého hřiště v areálu Baník
pro výcvik a závody SDH,
- rozhodla o zpracování pasportu
skutečného provedení obloukové
haly v areálu Baník,
- sou h l a sí s př ísp ě vkem pr o
Cyrilometodějský spolek Náklo
n a d o p r av u k a m e n n é s o c h y
knížete Svatopluka na Náklo,
- projednala průběh připravovaného a ktu odha lení pomník u
parašutistovi Jaroslavovi Kotáskovi,
- rozhodla o rekonstrukci chodníku v ulici Sportovní, práce provede firma PORR,
- rozhodla, že technický dozor investora na akcích „Osvětová beseda Ratíškovice“, Stavební úpravy
místní komunikace a chodníku
v ulici Cihlá řská a U Cihelny
v Ratíškovicích“ a oprava ulice
Sportovní v Ratíškovicích“ zajistí
ing. František Minařík,
- souh lasí se sm louvou mez i
Obcí Ratíškovice a VaK Hodonín,
a.s. ve věci přeložky vodovodu
u zamýšlené novostavby Komunitního domu seniorů,
- na základě podaných cenových
nabídek rozhodla, že dodavatelem výsadby dle projektu „My zasadíme, vy sklidíte“ bude firma
Lattenberg.

Rada obce č. 81 ze dne 17. 7. 2017
Rada obce:
- projednala majetkoprávní záměry,
- projednala možnost rekonstrukce komunikace v lokalitě Slavín,
- rozhodla o penetraci pohledových betonů v kuželně Spolkového domu,
- projednala možnost rozšíření
sítě místního rozhlasu,
- souhlasí s rozšířením sítě odpadkových košů v intravilánu obce,
- souhlasí s rozšířením služeb
v Muzeu ve vagonu o prodej nealkoholických nápojů,
- souhlasí s návrhem financování
sociálních služeb v roce 2018 podle počtu klientů u Města Hodonín
a po č t u oby vatel u ost at n ích
spádových obcí,
- souhlasí s uzavřením smluv
pro výkon technického dozoru
staveb „Oprava ulice Sportovní“
a „Osvětová beseda Ratíškovice“,
- souhlasí s rozšířením klimatizace do velkého sálu Spolkového
domu Ratíškovice, práce provede
Air technology, s.r.o.,
- bere na vědomí petici za ochranu vody a proti těžbě štěrkopísků
v lokalitě Uherský Ostroh - Moravský Písek. Petici bude možno
podepsat na obecním úřadu.
- r o z ho d l a o z m ě ř e n í h l u k u
v lokalitě Rybářské bašty,
- souhlasí s provedením upgrade telefonní ústředny obecního
úřadu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Uzavření
sňatku:
Robert Malík & Petra Osičková
Petr Vybíral & Martina Kohútová
Přemysl Kovár & Kateřina Foltýnová

Vítáme nového občánka...
Isabela Šebková
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Rada obce č. 82 ze dne 31.7.2017
Rada obce:
- projednala rozsah služeb na
drezíně,
- projednala administraci výběrového řízení na dodavatele demolice budovy bývalého kina a „Komunálu“,
- zabývala se cenovými nabídkami
na ozvučení smuteční síně,
- seznámila se s v ýsledk y
hospodaření vodovodu na Slavíně,
- seznámila se s rozsahem oprav
hasičského vozidla T815,
- seznámila se s předběžnými
výsledky hospodaření Osvětové
besedy Ratíškovice a ZŠ a MŠ
Ratíškovice,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
na výkon sociálně - právní ochranu dětí s MěÚ Hodonín,
- projednala rozsah a časový harmonogram rekonstrukce tanečn í ho pa rket u v a reá lu Ba n í k
Ratíškovice,
- schvá lila př ijetí dotací
a finančních darů pro Osvětovou
besedu Ratíškovice na 49. Mezinárodní festival dechových hudeb v Ratíškovicích,
- projednala administrativu na
výběrové řízení na nákup zemního plynu na rok 2019,
- seznámila se s cenovou nabídkou na instalaci elektrorozvodů
pro venkovní žaluzie Spolkového
domu Ratíškovice.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Zlatá svatba:

Václav a Marie Koplíkovi
František a Josefa Vinklerovi

Z našich řad
odešli...
Tomanová Eva		
Blaha Josef		
Směřičková Blažena
Bureš Jaroslav
Marada František
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Blahopřání
Už je to 80 roků a to je celkem isté:
V Ratiškovicách sa začali rodit
mimořádní fotbalisté.
Za sucha sa prášilo, za déšťa byl balón aj s hlinú,
kolena furt odrané měli dvá kluci
u Tomanů-u Solinů.
O kúsek dál, gde panimáma Číhalová měla obchod,
byl šikovný Miša Šural a ten měl, pane, odkop !!!

František Toman 7. 3. 1937

Tenkrát sa děcka nosily v chůvce a né v kočáře
a fotbal sa ešče hrával bosky.
Na hřišti nebyla tráva, ale hrávalo sa na škváře
a to sa narodil extra fotbalista –
Pepiček Vacenovský.
Pevné zdraví a tah na branku přeje
fotbalistom – osumdesátníkom
za celú redakcu RATIŠKOVSKÉHO ZVONU
Vojta Koten

Josef Vacenovský 9. 7. 1937

Michal Šural 13. 8. 1937

POLICIE

Z deníku obecní policie
ČERVEN 2017
11. 6. – Přijetí oznámení v 9:00
hod., že v ulici U Hliníka leží na
silnici muž. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení byl muž vzbuzen.
Jednalo se o pana XY z Ratíškovic.
Hlídka OP poté pana XY odvezla
domů. Celá záležitost byla řešena
domluvou.
19. 6. – Přijetí oznámení ve 12:55
hod. o dopravní nehodě v ulici Vítězná u hlavní autobusové
zastávky. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že došlo
k převrácení traktorové vlečky,
která převážela Zeraganic. Hlídka
OP prováděla řízení dopravy po
dobu vyprošťování a následném
úklidu po nehodě.
27. 6. – Přijetí oznámení ve 12:36
hod. od Policie ČR Dubňany, že
potřebují poskytnout součinnost
v ulici
Dědina,
kde
dochází
k přestupku proti občanskému
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

soužití mezi panem XY a paní XX,
bydlící naproti. Po příjezdu hlídky
OP na místo byla celá záležitost
zklidněna a zjištěné skutečnosti
předány Policii ČR Dubňany.
ČERVENEC 2017
3. 7. – Přijetí oznámení ve 13:55
hod. od Policie ČR Dubňany, že na
benzinové pumpě v Ratíškovicích
došlo ke krádeži 1 krabičky cigaret. Po příjezdu hlídky OP na
místo a zhlédnutí kamerového systému bylo zjištěno, že krabičku
odcizil pan XY z Ratíškovic. Hlídka
OP poté vyrozuměla „lupiče“ a ten
sdělil hlídce OP, že krabičku cigaret uhradí.
18. 7. – Přijetí oznámení ve 3:50
hod. od pracovníků pekárny
Příkaský U Zastávky, že je neustále obtěžuje nějaký muž. Hlídka
OP proto vyrozuměla Policii ČR
Dubňany, aby jí k případu poskytla součinnost. Po příjezdu

hlídky OP na místo určení byl
muž vyzván, aby prokázal svou
totožnost, na výzvu nereagoval
a dal se na útěk. Hlídka OP spolu
s Policií ČR Dubňany muže „zpacifikovala“ až v ulici U Pošty, kde
bylo zjištěno, že se jedná o pana
XY, trvale bytem Uherský Brod.
Muž měl následně pozitivní test
na omamné a psychotropní látky
a z důvodu špatné komunikace
s ním byla na místo přivolána RZS
Hodonín. Po provedení lékařského
vyšetření byl muž následně eskortován do psychiatrické léčebny
v Kroměříži. Hlídka OP poskytla
RZS při eskortování muže do psychiatrické léčebny součinnost.
25. 7. – Přijetí oznámení ve 22:45
hod. od pana XY, že potřebuje poskytnout součinnost při řešení
občanského soužití v ulici Vítězná.
Záležitost byla řešena domluvou.
			
TF & PK
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INVESTICE

V

e d l e p r á z d n i n o v é h o h o rka u vysychajících rybníků
a přehrad bylo horko i na Sportovní. Do nových silničních obrub
byl v polovině července položen
a zaválcován horký asfalt. Poté
ještě byly provedeny výškové korekce k a na l i z ačn ích pok lopů
a p o s i l n ic i , k t e r á n av a z uj e
n a k omu n i k ac i a p a rk o v i št ě
areálu Baník, se konečně může

V

souvislosti s v ybudováním
nov ých z pev něných ploch
v areálu Baník byla provedena
i rekonstr ukce vozovk y v ulici
Sportovní, U Cihelny a náhrada
panelovky za asfaltový povrch
v ul ici Ci h lá řsk á, a to pl ně
z rozpočtu obce. Souběžně probí há rekonst r u kce voz ovk y
z Ratíškovic do Milotic, naštěstí
tentokráte z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vedle nově budo-
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Horké léto ohřívané
horkým asfaltem
bez poskakování a vyhýbání se
jamovitým pastím plynule jezdit. Souběžně s ukončová ním
prací v této ulici byly zahájeny
zemní práce na výstavbě zcela nové
komunikace v ulici Cihlářská.
Polámané betonové panely byly
odst ra něny, byly i nst a lová ny
dešťové vpusti, zemina byla od-

bagrována na základovou pláň,
z důvodů písčitého podloží byla
položena geotextilie a na ni zaválcována štěrkovokamenitá dr ť.
Mimo budování nového silničního
tělesa zde byla zahájena i rekonstrukce přiléhajícího chodníku
a komunikace v ulici U Cihelny.
RŠ

Asfaltujeme, flikujeme
vaných povrchů bylo po poměrně
silné zimě nutno lokálně opravit i stávající místní komunikace. Práce průběžně dle možností
provádí pracovníci SÚS Hodonín.
Byla vyřezána místa s nejhlubšími
výtluky a ta byla poté zaasfaltována, v některých místech bylo provedeno znovuosazení kanálových
poklopů. To vše opět v režii obce

v celkové sumě 150 000 Kč. Ne
všechny stávající praskliny a díry
byly zapraveny, ba co víc, nové se
jistě po zimě objeví, takže práce
budou pokračovat i příští rok,
a tak to bude furt.		
RŠ
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Z OBCE

D

í k y spolupráci obč a nů se
nám daří naše Ratíškovice
o z e le ňov at st r omy. P r ob ě h l a
výsadba dřevin na Vítězné, ve
školním areálu, v mateřsk ých
školkách, při cestě na Baťovku,
zrealizoval se projekt My zasadíme, vy sklidíte. Tento projekt
se setkal se zvýšeným zájmem
občanů, takže obec jej zopakuje. Na podzim se bude opětovně
sadit. Pro ty, kteří vidí v nové
výsadbě především zvýšenou frekvenci zametání listí, je třeba

Nejde jen o to zasadit
dodat, ž e př ítom nost st romů
zna mená i sn í ž en í prašnost i,
zastínění, zlepšení mikroklimatu
v letních vedrech a okrášlení ulic.
V případě ozelenění obce však
nejde jen o jednorázovou výsadbu,
ale i o dlouholetou údržbu. Nejvíce péče si stromy vyžadují právě
první roky po výsadbě. Proto je
důležitá spolupráce s občany,
kteř í se o stromy starají, neb
ustát zálivku v tyto horké letní
dny je na hranici možností obce.
Po revizi projektu My zasadíme je

možno s potěšením konstatovat,
že po zimě se neujaly jen 4 stromy
ze 120. V období letošních veder
je patrné, že některé stromy dostaly úžeh, listí hnědne (i v tomto stadiu je nutno stromy dotovat vodou), a některé stromy již
uschly. Nemají-li být Ratíškovice
vyprahlou rozžhavenou asfaltobetonovou obcí, kde není příjemného
chladivého stínu, je nutno v úsilí
ozelenění pokračovat. Obec děkuje
všem, kdo se na tomto záměru
podílejí.			
RŠ

Vichřice v Ratíškovicích

V

noci ve čt v r tek 10. 8. se
nad obcí přehnala bouřka
s vichřicí. Strhla tympanon naší
krásné hřbitovní brány, polámala
nebo z kořenů vyvrátila spoustu
stromů, sebrala tašky ze střech…
Naštěstí má škody většina z nás
kryté pojistkou a nikomu se nic
nestalo! Když jsem ráno jezdila
s foťákem a fotila na e-stránky
obce, vzpomněla jsem si na
ratíškovickou obecní kroniku. Je
v ní několik záznamů, které vám
tímto předkládám bez dalších
komentářů.
Rok 1890: „Dne 14. srpna
okolo 6 hodiny odpoledne zuřil
neslýchaný vichor zv. „cyklon“,

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

jenž způsobil strašné školy. Velké
množství silných stromů polámáno
a z kořenů vyvráceno, střechy odneseny, snopy obilné daleko po
poli rozmetány, ba i kopky sena
rozházeny.“
O rok později „Dne 15. dubna na
„velký pátek“ na večer zuřil v obci
opět cyklon, jenž způsobil zase
mnoho škod. Nejvíce byl poškozen
dům č. 15, pak škola a kostel“.
Podle dalšího zápisu „Dne 25.
srpna 1895 k 5té hodině odpoledne
zuřil velký vichor s bouří, mnoho
ovocných stromů zlámáno a ovoce
střeseno“.
B o u ř k a v r o c e 18 9 7 b y l a
bohužel tragická. „Dne 28. května
řádila zde prudká bouře s lijákem,

při níž zabita byla bleskem na poli
žena rolníka Petra Zemánka. Na
rukou nesla malého kojence a za
ruku vedla 4 leté děvče. Dětem se
divnou náhodou nic nestalo, ale
matka již nemohla býti vzkříšena.“
V matriční knize je jako datum
úmrtí uveden 21. květen, pohřbena
byla o dva dny později. Jednalo se
o Antonii Zemánkovu (roz. 1868)
z domu čp. 13, která měla 29 let
a byla vdaná 9 roků. Podle školní
k ronik y zemřela oka m žitě po
zásahu na poli mezi Ratíškovicemi
a Vacenovicemi, je zde navíc dodatek, že „Blesk udeřil mimo to i do
několika stavení, nedělal však jiné
škody, kromě toho, že spadly se
stěn obrazy“.
Irena Bařinová
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Vichrný průlet Ratíškovicemi

V

ysoké srpnové teploty
byly se č teny a v ýsled kem
byla v ich ř ice, která proletěla
v několikasetkilometrovém pásu
od Středozemního moře, přes Rakousko, Moravu až k sousedům
do Polska. Silně nárazový vichr
neminul ani Ratíškovice. Nejdříve
měli o rozsahu škod povědomí
naši hasiči, kteří vyjeli ještě za
burácejícího povětří ke hřbitovu,
kde po 60 letech postavení odletěla
celá střecha vstupní brány včetně
čelního štítu se slováckým sgrafitem. Po rozednění bylo „jasněji“:
nef u n kč n í t r a fo n a Z bro d k u
a pekárna bez elektřiny, vyvrácený smrk na hřbitově, maskující zbořený náhrobek, odletěné
tašky na střechách rodinných
domů a lodi kostela, popadané
cihelné zídky, polámané větve

obsy pa né t r n k a ma, od letěná
dřevěná vinohradnická búda na
Hraničkách, sklátěné plechové
vedení nového vinohradu, svalená
Toi Toika v ulici Cihlářská… Nebylo toho málo. Mnohde to však
bylo ještě horší.
Z a r yc h lou l i k v id a c i š k o d
d ě k uj e m e R a d k o v i G olb y mu
Koplíkovi, Františkovi Bábíkovi,
našim hasičům a pracovní četě
obce.

BATLLEFIELD

V

BOJIŠTĚ nadporučíka pěchoty
i.m. Jaroslava Kotáska
šestičlenné

květnu se naše
družstvo ve složení: Vojta Toman, Zuzana Hložánková, Adam
Opluštil, Michal Šupálek, David Sukup a Šimon Ondrouch
zúčastnilo branného závodu pro
žáky II. stupňě základních škol
„Batllefield“ v Pardubicích v lesoparku Jiřího Potůčka.
Toto kolo závodu bylo věnováno
našemu rodákovi parašutistovi
Ja r o s l av u K ot á s k o v i . Z áv o d
p oř ádá Č eskoslovensk á obe c
legionářská pod záštitou ministra
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obrany. V závodě jsme soutěžili
v různých disciplínách, většinou
hodně náročných, např. slepé pexeso, věž z beden od piva, střelba
ze vzduchovky, kvízy, IQ test,
soutěž ve vytrvalosti, uzly, labyrint atd. Součástí soutěže bylo
také vytvoření prezentace o Jaroslavu Kotáskovi, kterou jsme
museli vytvořit už doma. Naše
prezentace byla vyhodnocena jako
nejlepší ze všech družstev. Michal

Šupálek vyhrál soutěž ve střelbě
a dostal krásný pohár. Celkově
jsme se umístili v silné konkurenci na šestém místě.
Po skončení závodu jsme si ještě
v Pardubicích prošli trasu „Po
stopách Silver A“ (Poslední cesta
Alfréda Bartoše). Po cestě domů
jsme se zastavili podívat v nacisty
vypálené osadě Ležáky.
Vojta Toman

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

Pokračování z titulní strany.
Na závěr podotkněme, že na
postavení pomníku se podílela
Obec Ratíškovice a neformální
sdružení Modrý život se svými
příznivci. Nelze opomenout, že iniciátorem akce byl Libor Toman,
kamenný fundament v yhotovil
pan Miroslav Macek a nezištně
bylo nápomocno grafické studio
Papírový drak a společnost Gama
ocel. Všem pat ř í poděková ní.
Největší poděkování však patří
npr. Jaroslavu Kotáskovi.
RŠ
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49. Mezinárodní festival
dechových hudeb
49. Me z i n á ro d n í fest iva l de chových hudeb v Ratíškovicích se
uskutečnil pod záštitou poslance Ing. Josefa Uhlíka, senátorky
Ing. Bc. Anny Hubáčkové, dále
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského
kraje, OSA a mediální podpory
Českého rozhlasu Brno, Rádia
Progras, Naše muzika, Hudebního
nakladatelství Steranka. Všem
moc děkujeme za podporu.
Jana Koplíková

Strana 8

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

Do třetice všeho dobrého…

T

řetí ročník Otevřených sklepů
na Slav í ně prová z ely od
počátku týdne špatné předpovědi
- na sobot u celoden n í déšť
a chladno. To hodně otřáslo vírou
pořádajících ve větší návštěvu
než loňských 226 platících. Nebylo dosti na tom, že se Vinařský

fond obrátil zády k malovinařům
a zrušil dvacetitisícovou dotaci na
tyto akce, pokud se jich nezúčastní
jen a pouze registrovaní výrobci
vína. O to bylo více radosti v 15
otevřených sklepech, když, i přes
opakující se drobné přeháňky,
začaly po rozbité silnici proudit

docela slušné davy. Nakonec voda
z nebes činila problémy pouze
cimbálové muzice, jejíž členové
stále utírali nástroje a přikrývali
cimbál. Konečný počet 302 platících návštěvníků znamenal opět
jednotřetinový nárůst proti loňsku
a dá se očekávat, že tato tendence
bude mít pokračování.
Ing. Jiří Hubáček

…to se někdy stává, že je chlapovi jedenapadesát…

aneb rockové dunění nad Vlastou

V

ětšina z nás slaví ve velkém
stylu pouze kulaté narozeniny,
ale jsou mezi námi i jedinci, kteří
jsou originální a slaví narozeniny
,,nekulaté“, v tomto případě jedenapadesáté. T í m jedi ncem,
který takto slavil 22.7.2017 svoje
narozeniny, byl Jirka Příkaský,
zvaný Žoch. Ale to nebyla jediná
věc, kterou byla tato narozeninová
párty vyjímečná. K tanci a poslechu totiž hrála ratíškovická
rocková legenda The Centrace
Band slavící letos 40 let od jejího
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vzniku. Pro ty mladší, kteří neví
o jakou formaci se jedná, uvádím
něco málo z její historie: Píše se
rok 1977, u nás vrcholí doba ,,socialistického temna“ a z přetlaku
t é t o b ol š e v ic k é dob y v z n i k á
v Ratíškovicích rockově punková
kapela The Centrace Band, jejíž
název vymyslel František ,,Frenky“ Příkaský a dá se volně přeložit
jako dokonale vyvážená poloha.
Skupinu zakládají čtyři spolužáci
ze základky, a to již zmiňovaný
Frenky - zpěv a doprovodná ky-

tara, Petr ,,Pedro“ Slezar - sólová
kytara, František ,,Fana“ Valkovič
- basová kytara a František ,,Fera“
Šural - bicí. Tři z nich si již dříve
vyzkoušeli společné muzicírování
v country and western žákovské
kapele Trapeři. Avšak v roce 1977
pod vlivem poslechu radia Luxembourg chtějí hrát Stouny, UFO,
Creedence a podobné bandy. Při
tom všem se ale musí potýkat
s několika problémy. Za pr vé:
na co hrát, když například elektrická kytara stojí dvě průměrné
Strana 9

výplaty. Za druhé: kde
zkoušet, což se kapele
podařilo zajistit azylem na skautské (tehdy
pioný r s ké) k lub ov ně
a pak se přesunula na
pódium starého kina.
No a třetím problémem
a ne j v ě t š í m o ř í š k e m
bylo zvládnout hraní
před tzv. přehrávkovou
k o m i s í m i n i st e r st v a
kultury. Před těmito odborníky (ale určitě ne na rockovou
hudbu) musela kapela například
obhájit svůj text ke skladbě
,,Heroinová extáze“, což nebylo
vůbec jednoduché. Ale soudruzi přivřeli oko, za což se jim kapela v dalších letech odměnila
dvěma svými vystoupeními na
oslavách Svátku práce na 1. máje.
První veřejné vystoupení Centrace bylo na podzim roku 1977,
a to na akci pořádané Socialistickým svazem mládeže zvané
,,Hovory s mládeží“ v kulturním
domě ZK ROH v Ratíškovicích.
A druhým veřejným vystoupením
byl Vánoční recitál ve stejném
roce. Ano, ten Vánoční recitál,
ze kterého se postupem času
stala vyjímečná rocková akce,
která se dočkala neuvěřitelných
pětadvaceti ročníků a kde si
postupem času mohly zahrát
všechny v ýzna mnější rockové
formace z Ratěk a okolí. Tyto
Vánoční recitály se hrály nejdříve
na starém kině, pak v obřadní
síni MNV a nakonec v kulturním
domě u Šťastných. Zajímavostí
je, že každého ročníku recitálu
se zúčastnila původní sestava
kapely, i když v ten moment buď
hráli v jiné sestavě, pod jiným
názvem nebo oficiálně nehráli
vůbec. Ještě bych chtěl v souvislosti s jejich živými vystoupeními
(na přání kluků kapely) vzpomenout jejich prvního fantastického konferenciéra Frantu Foltýna
a z v uk a ře k apely S vatopluk a
,,Gyžďu“ Stoklásku, Štefana Persche, Petra Němce a Petra Macka.

První personální změny v Centracích nastaly, když muzikantům
přišly postupně povolávací rozkazy na základní vojenskou službu.
V tento moment kapelu opouští
Fana Valkovič a na post basáka
přichází Stanislav ,,Oskar“ Chludil. Dále se postupem času v kapele objevili Zdeněk Polášek, Jara
Bělík, František ,,Doktor“ Koplík,
Jirka Mokráš či Jožka ,,Pošťák“
Foltýn. Příchod Jožky do kapely
byl tak silným zážitkem, že se
chvíli uvažovalo o změně názvu
skupiny na ,,Orchestr Jožinka
Folt ý na“. Post up em č asu a le
skutečně ke změně názvu kapely
došlo, a to na Paradox, ale to už je
zase jiná historie.

My se však vraťme
k narozeninové pařbě.
V 18.00 nastupuje na
improvizované podium
p o d st ř e chou my sl ive c ké ch at y le gend a
ratíškovického bigbítu
dopl n ě n á o d r u hé ho
b a s k y t a r i s t u a p e rkusionistu Pavla ,,Póla“
Michenk u. Kapela se
rozjela jak lokomotiva
a začala bušit do hostů
jeden bigbítový song za druhým,
tak jako za mlada. Zábava jede
naplno, lahodný rýňák z Hrubého pole teče proudem a Rena se
pokouší sundat ze stromu tričko,
které mu tam hodil Žoch, aby mu
udělal na potvoru. Ovšem Centrace nebyly jedinou kapelou toho
večera. V přestávkách Centrací se
chopili akustických kytar jejich
přátelé Josef ,,Pštros“ Houšť a Karel Ráček, kteří tímto vždy lehce
zklidnili atmosféru večera. Koncert vygradoval zhruba o půlnoci,
kdy na závěr muzikanti Centrace zahráli svoje největší hity
jako ,,Hlavou proti zdi“, či ,,To se
někdy stává“. V tento moment je
travnatý parket narvaný k prasknutí a všichni účastnící narozeninové párty vč. maminky oslavence divoce křepčí s rukama
nad hlavou. Tímto ale zábava
neskončila, protože pak se svého dýdžejského úkolu uchopil
František ,,Frenky“ Novák (těch
účinkujících Františků tam bylo
nějak moc) a začal do nás pálit rockové taneční hity a to až
do svítání. Vím, že se farma Káji
Poláčka a Tomanovi asi moc nevyspali, ale hosté narozenin si to
užili na sto procent. Takže, Žochu,
díky, že jsem u tohoto parádního
comebacku skupiny The Centrace
Band mohl být.
P. S . C e nt r a c e st á l e v r á m c i
možností zkouší, a tak naděje
všech jejich fanoušků vzhlíží k 26.
Vánočnímu recitálu, samozřejmě
v novém Spolkovém domě.
Joka

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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Vlastik a JEZÉRKO

K

luk, u kterého poznamenala
tato ratiškovská voda kdeco.
Bývá na nejlepším místě v dědině
a v íte proč? P rotož e odevšáď
z domu přeca vidí na Jezérko, jeho
slova. Kdo vyhrál první neckyádu
na Jezérku? Ve vítězné posádce
byl samozřejmě i Vlastik. Šel čas…
a Vlastik si plní sen „o vodě a lodi“
Získ ává mez i ná rod n í pr ů k a z
vůdce malého plavidla. Není to
nic lehkého. Vyšňoření „admirálé“
ze Státní plavební správy jsou
totálně přísní. Rovněž přijít k plavidlu - Story o velkém chtění, jež
má v pozadí Vlastikovu vzácnou
technickou zručnost, bez které by
to nešlo.
Vlastik slibuje fandovi súsedovi
Břeťovi jízdu. Bylo ale rozhodnuto,
že súsed sa na plavbu bude dívat

z obláčku a absolvovat ji fyzicky
bude súsedka Marta, a to přesně
v neděli 13. srpna, kdy sa do rodiny narodil v toto nedělní ráno
pravnouček Adámek. Pod akci
sa podepadsalo aj počasí. Celou
neděli bylo vhodně, slavnostně.
A tak jsme v 10 hod. dopoledne vyjeli směr Petrov. Auto,
plavidlo č. 600281, na přívěsu
a naše dvoučlenná osádka.
Přístav Petrov je svým vybavením
nejmoder nějším př ístavem na
Baťově kanálu. Neumím dobře
popsat, jak umně a rychle Vlastik
plavidlo - už vybavené naší vlajkou, dostal na vodu. Vlajka, ta
mě hned dostala, tak jak úvodní
životní úcta Vlastika k Jezérku.
Naše plavba byla mezinárodní,
protože hned na počátku naší

vodní cesty jsme
se „dotkli“ i jediného slovenského přístavu ve Skalici. Zde
po otáčce už naše plavba začala
kopírovat ratíškovské uhlí kdysi.
Výklopník (Sudoměřice), zde se
uhlí vytěžené v našem místním
dole Tomáš dostávalo z vagonů
na lodě a technický zázrak doby
Baťův kanál (1934 -1938, dl 52
km), začal naplňovat svůj účel.
Po vodě se uhlí dostalo přímo do
objektu elektrárny Otrokovice.
A bylo zužitkováváno i v dalších
Baťových závodech (výroba obuvi,
strojařina atd).
Vr át í m se k n a ší pl avb ě,
z neděle třináctého srpna. To,
co se vidí z lodi, to nelze zhlédnout odjinud, slýchávala jsem.
Potvrzuji!! Vidět ty spousty vodní
květeny, zvláštní stromy kolem
Petrova, Strážnice, Vnorov a Veselí. Dotknout se prohřáté Moravy, Veličky. A do tohoto zeleného
filmu nepřetržité vzájemné lidské
pozdravy z kolem plovoucích lodí,
člunů. Ahoooj a mávání po břehu
jedoucích cyklistů, také znělo
furt….
Vlastiku, díky za to, že nám kolem rozdáváš takovú nejakú soukromú zář a eště je s Tebú sranda,
řekla Tvoja starší vnučka Lucinka.
To je také bezva. Pokračuj!
Z drav í a děk uje súseda
kronikářka, a to aj za súseda.
Marta Kordulová

Kroanka

B

ylo úterý 20. června maličko po páté a my
jsme ve výše uvedené sestavě nasedaly
v Hodoníně do vlaku na Prahu. První slovo
v názvu vlaku je Regio, což je dobrý vlak,
často dnes používaný. Jistě ne tak jasný je
zatím nadpis. Tuto krkolomnost jste brzy odhalili, protože je u mého článku fotografie
(KROnikářkaANičkaKAtka).
Abych moh la o tom, k a m naše pa n í
starostka jezdí v Praze zasedat a kde našu
obec reprezentuje, mohla dobře do ratíškovské
kroniky psát, jela jsem jednoho dne „do práce“
s ní a její asistentkú.
Naše paní senátorka s asistentkou Katkou téměř hned po příchodu do Senátu mi-
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zely za prací, a to s tím, že se pro
mě vrátí. Usadily mě do Aniččiny
pracovny plné práce i zajímavostí
o Senátu, který je tak, jak Poslanecká sněmovna - světe div se
- tak trošku i náš ratíškovský.
Naše obec má nejen v jedné, ale
i v druhé „komoře“ Parlamentu
své výsostné zastoupení, dvojicí
Hubáčková – Uhlík. Zpočátku
jsem z toho faktu nemohla ani
dýchat, jak jsem seděla v tomto
paláci, který nechal v 17. století
vystavět český šlechtic Albrecht
z Valdštejna. Byla jsem dojata
při vzpomínce na vás všechny
Ratíškovské, na Jožkovu, moju
mamku a taťku a ani nevím, co
ještě připsat…, byla to síla.
„Zdomácnění“ bylo u konce a já
se dala do studování propagačních
dokumentů o prostoru, kde právě

jsem. Pokusím se vybrat pro
vás něco, co možná o druhém
pracovišti naší starostky Aničky
nevíte.
Senát Parlamentu ČR existoval již v období Rakouska - Uherska, byla to tzv. Panská sněmovna.
P r v n í m Č echem jmenova ný m
do Panské sněmovny byl historik a politik František Palacký.
Senát má ve svém znaku dva lvy,
kteří v kruhu drží S. Moc dobře
vyvedený znak. Senát Parlamentu ČR byl zakotven v Ústavě
ČR z r. 1992, činnost za hájil
v roku 1996.
Senát má 81 senátorů, volených
na šest let, ke zvolení musíte mít
nejméně 40 let. Každé dva roky se
volí 27 senátorů, jde „o živý organismus“, obměňuje se furt jedna
třetina Senátu. Senát tak nemůže

být rozpuštěn a stále pokračuje ve
své činnosti, funguje jako pojistka stability v zemi. Něco, co k ní
vede. Projednávání a schvalování
náv rhů z á konů, rozhodová n í
o válečném stavu, o disponování
ozbrojenými silami, je toho hodně.
Co závěrem lehkého?
M e z i mu ž i s e n á t o r y j e 10
Jirků. Naše starostka je v dosud nejsilněji žensky obsazeném
funkčním období, co Senát máme.
Je jich tam 16! A jméno Anička je
mezi nimi jediné.
Asistent ko K ateř i n ko, ny n í
už Bírešová, děkujeme za Tvou
úžasnou práci pro naši senátorku
a do manželství přejeme hodně
zdraví a štěstí všichni Ratíškovští.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Na Babettách do Chlumětína

V

loňském roce jsme se svým
k a ma rádem St a n islavem
Šindarem založili v Ratíškovicích
spolek „Babetta fans Ratíškovice“
(BFR) a ještě téhož roku jsme
navštívili Babetta sraz na Vápenkách, které jsou od Ratíškovic
vzdáleny asi 40 km. Byla to zajímavá podívaná, a tak jsme se letos
rozhodli, že navštívíme i další Babetta sraz v Chlumětíně. To už se
nás sešlo víc, celkem sedm členů
BFR: Stanislav Šindar, Lukáš
Kold a , M ich a l Bl a h a , Tom á š
Sácký, Petra Sácká, Jenda Svatoň
a Božena Svatoňová. Mužská část
vyrazila na Babettách a děvčata
jela našim servisním vozidlem,
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které bylo pro nás takovou pojízdnou dílnou v případě poruch.
Naše cesta začala v pátek 4.8.
v 9:30 v ý jezdem z Ratíškov ic.
Obec Chlumětín se nachází asi 25
km severně nad Novým Městem
na Moravě a žije v ní asi 190 obyvatel a 40 Babett! Babetta Klan
Ch lu mět í n t a m poř áda l sra z
již popáté a je každým rokem
úspěšnější. Cestu tam jsme vzali
malou oklikou přes Prostějov, kde
se v nedaleké obci Plumlov také
konal Babetta sraz. Tam jsme se
však moc nezdrželi a pokračovali
jsme dál do cíle. Trasa měla 218
km a dorazili jsme kolem devatenácté hodiny.

Na sobotu byl připraven bohatý program. Dopoledne se začali
sjíždět ostatní účastníci srazu
a v 11 hodin se konala spanilá
jízda dlouhá 34 km. Chlumětín
a okolí byl tak zahalen do velkého
oblaku dýmu spáleného benzínu
a oleje. Spanilá jízda sklidila velký úspěch jak u kolemjdoucích,
tak
u samotných
účastníků.
Při příjezdu zpět do Chlumětína
byly veškeré stroje seřazeny
a spočítány. Samotných Babett
se napočítalo neuvěřitelných 91!
Když připočítáme i ostatní stroje jako skútry, kozí dechy a jiné,
kterých bylo 25, jelo nás celkem
116.
Dále na programu byly různé
soutěže, ja ko např ík lad jízda
na Babettách s nejr ů znějšími
překážkami (slalom, vypití piva
metrov ým brčkem, přemístění
předmětu, podjezd pod hrazdou
a přejezd přes kladinu), soutěž ve
sprintu na Babettě na 50 metrů
nebo držení třináctikilového pístu
nataženou rukou ve vodorovné
poloze. V této soutěži se Jendovi
podařilo vybojovat první místo.
Píst udržel neuvěřitelných 35,29
sekund! Já jsem se umístil na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

místě čtvrtém s pětadvaceti sek unda mi. Dá le soutěž v páce
a pití piva, kde byla zvlášť mužská
a ženská kategorie. Chlapi pili
z půllitr ů a holky ze třetinek.
Tady se zablýskla Peťka, která se
umístila na prvním místě, a to
s časem 5,19 sekund. Staňa se
umístil na čtvtém místě s časem
6,82.
Loni se také oceňoval nejvzdálenější účastník, letos na to však
pořadatelé zapomněli, ale dle
našich informací jsme jím byli
právě my - BFR. Poté už byly
připraveny tři kapely, které se
postara ly o zábav u po zby tek
večera.
V neděli ráno jsme se občerstvili
a vyrazili na zpáteční cestu domů,

která už byla o něco kratší, a to
„jenom" 147 km. Za celý víkend
jsme tedy najeli krásných, i když
náročných, 399 km. Během výpravy jsme využili i naše servisní vozidlo na pár nutných oprav,
jako třeba výměna motoru, prasklé lanko od plynu, pročištění
k a rburátor u atd. Cest u jsme
však zvládli úspěšně a všichni
jsme dojeli po dvou kolech až
domů. Tímto bych chtěl poděkovat
všem
zúčastněným
a organizaci Babetta Klan Chlumětín za
sk věle př ipravenou a kci! Více
info, fotografií a video ze spanilé
jízdy naleznete na našich facebookových stránkách Babetta
Fans Ratíškovice.
Lukáš Kolda

3. Letní Vánoce

B

árs bylo 29. srpna a vedro
jak v pekle, přesto to v okolí
rybářskej Bašty vypadalo tak, jak
dyby temu mělo byt naopak.
Už při příchodu k Baště vítala
její návštěvníky vánočně nazdobená borovička, pod kerú aj
v tem hicu poléhavalo několik
desítek menších či větších dárků.
Snáď každému, kdo tam ten deň
došel a nebyl zasvěcený do třetího
ročníku „Letních Vánoc“, moselo
v hlavě vrtat, co sa to tam děje.
Vánoce v létě?? No a šak co by né.
Dyž sa zejde partička dobrých lidí,
co majú rádi srandu a zábavu, tož
možú byt veselé Vánoce aj v létě.
Šak kdo došel, určitě nelitoval. Za
dobrovolný příspěvek do kasičky
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si eště aj dobře pošmakoval.
Na stolech exotického ovoce, co
hrdlo ráčí, mraky vánočního cukrové, keré napékly baštýřské
hospodyňky. A komu by snáď
v tem vedru byla zima, ten sa
mohl zahřát kalíškem výborného
punču. A dyž už byly ty Vánoce,
nemohl chybět na slavnostní tabuli ani kapr se salátem. Pro
tych nejmenších bylo nachystané
filé, aby jim kapří kosť v krku
nezaskočila.
Lidé sa bavili, smáli, ale asi
nejvíc jich rozveselilo, dyž sa po
kostkovici dořítili na běžkách
a v lyža řském oblečení P řema
s Ovečkú, keří sa tam snáď zatúlali z běžkování až kdesi z Alp.
Též stréc Golby z dalekéj Amériky s dcerkú Anetkú v zimním
ohozu a na vyšperkovaných
kočárkosa ňách s pala zorem
vzbudili u přítomných účasníkú
zaslúženú pozornost a úsměv na

rtech. K večeru, až sa zazpívalo
pár koled a rosvítil sa stromeček,
si ty nejmenší začali rozbalovat
dárky. Jejich úsměvy či výrazy
údivu z rozbaleného překvapení
moselo zahřát u srdíčka každého
z tych, co třetí ročník „Letních
Vánoc“ na Baště naplánovali
a uspořádali.
Závěrem krátké poděkování,
keré patří hlavně šipkařskému
týmu Frajeri, keří toto vánoční
veselení majú celé na svědomí.
Dále pak rybářom a rybářkám,
keří darovali kapříkú na vánoční
pohoštění, obsluze Bašty, kerá
nikoho nenechala umřít hladem
a žízňú. Všeck ým, kdo donesl
nejaký ten dárek a aj tým, kdo
došel (a že jich bylo), pobavil sa
a podpořil túto akcu.
Tak šťasné a veselé Letní Vánoce, těšíme sa na Vás na Baště zas
v příštím roce.
Lulu a Golby
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áš ročník 1956 a spolužáci se
schází každý druhý čtvrtek
v měsíci v restauraci Na Mlýně.
Občas také uděláme změnu a vyrazíme na výlet. Letos 21. července
to bylo po trase dávných školních
výletů. V ranních hodinách jsme
se na kolech setkali na odpočívce
u k ole jí s m ě r e m k R úd n í k u.
Devět statečných spolužáků se
vydalo na předem neurčenou trasu. Po úvodním drinku se nám
krásně šlapalo směrem na Rúdník a k novému posvěcenému
obrázku sv. Víta na krásném
dubu. Pak jsme jeli směrem na Vacenovice. Na pěkné lesní odpočívce
před Vacenovicemi jsme si udělali
příjemnou svačinku. K dodržení
pitného režimu bylo další malé
zastavení v hodpodě U Letochů.
Do Milotic se pak po nové silnici
jelo jako po másle. Další zastávka
byla na státním zámku Milotice.
Po krátkém hlasování bylo rozhodnuto o recesi dne – oblečení do
barokních šatů, které se jako velká atrakce na zámku půjčují. No,

SENIOŘI

Když senioři
tančí...

Z

atěžkávající zkouškou prošel
Spolkový dům v Ratíškovicích.
Ve čvrtek 24. srpna „praskal ve
švech“. Mikroregion Nový dvůr,
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Obyčejný výlet na kole
byla to paráda.
I ti, kdo nejdříve
ho d ně vá h a l i,
byli v tomto
oblečen í m i le
překvapeni svojí v i z á ž í a po city, které toto
oblečení a po hyb v nich navoz ují. No, u ž i l i
jsme si to všichni
a pochopitelně
jsme také vše
zfotodokumentovali. Poté nás
čekal dobrý oběd v restauraci
U Draka, kterým jsme se posilnili na další cestu přes vacenovické Žlébky, po nové cyklostezce
k vodárně a na Slavín. Protože
jednu z nás manžel dobře doma
vypravil s klúčkama od sklepa
a aj s plánkem vzorků vína, co
a kde brat, bylo z toho pěkné posezení ve stínu u sklepa.

kam patří obce Ratíškovice, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Milotice, Vacenovice, Vlkoš pořádal
jako každoročně setkání seniorů
s názvem Když senioři tančí. Po
krátkém úvodu starostka obce
R atíškov ic, A nna Hubáčková,
předala slovo zástupkyni mikroregionu Vlaďce Motlové, která
provázela slovem celý program.
Taneční zápolení zahájily seniorky z Ratíškovic na pochod Jo-

Závěrem jsme pak skončili
v dě d i ně v ba z éně se sl a nú
vodú, protiproudem a výborným
občerstvením. No, byl to úžasně
strávený den, po kterém jsme se
cítili fantasticky a rádi na něj budeme vzpomínat... Lze jen doufat,
že pokud nám to zdravotní stav dovolí, takových výletů a společných
zažitků zažijeme ještě hodně.
Jaroslava Kundratová

sefa Hančla, nacvičily povedené
vystoupení mažoretek. Následovaly další obce, které předvedly svoje originální taneční vystoupení.
Účastníci uviděli od „Trnky, brnky”
vystoupení fotbalistek s trenérem,
právě vyléhnutá kuřátka, krásné ruské tanečnice i s Ivánkem
a vše ukončili piráti z Karibiku
– Vlkoše. Všichni účinkující byli
odměněni skleničkou s motivem
tančící dvojice. S účinkujícími
si připila naše senátorka Anna
Hubáčková a všem poblahopřál
poslanec Josef Uhlík. Od hostující
obce účinkující měli nachystány
laty – velký, plný tác. Nádherné
teplé odpoledne plné emocí, dobrých nálad a tanečních kreací se
protáhlo do pozdních večerních
hodin. K tanci a poslechu výborně
hráli manželé Grufíkovi. Dlouho
bude asi trvat, aby někdo překonal
n áv št ě v no st s b oh at ý m pr o gramem – kde nebyla jedna židle
volná a obsazena byla i všechna
místa na stání. Děkujeme všem
v ystupujícím a účastníkům za
vynikající atmosféru a pohodu.
Spolkový dům nápor vydržel.
Růžena Šeďová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

MYKOLOGIE

Patron houbařů

K

dyž tehdejší ratíškovický duchovní správce Ludvík Bradáč
vyslovil přání, aby každý cech
či spolek měl jedenkrát v roce
v kostele připomínku, zdála se
to být pro houbaře jednoduchá
záležitost. Opak byl však pravdou.
Ne, že by chyběla ochota k tomuto
činu, ale nebyl patron, k němuž se
hřibaři měli obracet. Pokud si prozkoumáte knihu Rok se svatými,
narazíte na patrona astronautů,
patronek kojných je také neurekom i při ztracených věcech či
bolestech zubů se máme na koho
obracet. Ale houby, to bylo i třeba

václavka a na Slovensku michalka totožná houba rostoucí koncem
září, takže další adepti. Svatý Jeroným i svatá Kateřina Sienská
jsou pro změnu zase patroni
vědců, učenců a badatelů. V Itálii
je svatý Antonín spojován s lanýži.
Albert Dürer propašoval ryzce
a hř íbk y na svoji Růžencovou
slavnost známou jako „Panna
Maria růžencová", takže i Matka
Boží by to mohla být. Prostě těch
indicií, proč by někdo z jmenovaných mohl tím patronem být,
je poměrně hodně, ale oficiálně
„přiklepnuté" to neměl nikdo.

pro malíře dlouhou dobu tabu,
s těmi nebyl nikdo spojován.
I když, jakousi spojitost lze najít
u mnoha z nich. Svatý Petr by jím
mohl být, protože podle pověsti
z jí m r o z ž v ý k a ný c h k ol á č k ů
houby požehnáním Ježíše Krista vznikly. Svatý Vojtěch podle
životopisu (Pasio santi Adalperti
martyris) poodešel při putování
Pruskem od svých druhů, „přešel
les a množství hub a sladkých
plodů přinesl". Svatý Jiří, jeho
jméno nese v latinském názvu
(Lyophillum sangeorgii) čirůvka
májovka, nazývaná též svatojiřská
houba, podle počátku růstu (kolem 24. 4.). V Chocni mají tradici
„setí hub se svatým Prokopem".
Lidové přísloví praví: „Svatý Ladislav houby sel a Petr a Pavel
sklízel". V historických zemích je

Pro zajímavost mě napadá i jedna osobnost, která má houby ve
jménu i příjmení a tou je bývalý
prezident Václav Havel. Čirůvka
havelka má svůj původ také z termínu růstu (16. 10. ).
S t í mto problémem jsem
se obrátil i na tehdejší vedení
Č e s ko s lovens ké mykolo g ic ké
společnosti. Jenom připomenu,
ž e v y st udo v a ný c h my k ol o g ů
je i v souč asnost i p osk rov nu
a větši na těch renomova ných
to dělá jako koníčka. Takže ta
oblast, to spektrum vzdělání v ní
je velice široké (od nukleárního
fyzika, přes neurochirurga, dermatologa, rentgenáře, právníky až
po univerzitní profesory). Teprve
odpověď ing. Cyrila Kosiny byla
doporučující.
Patronem houbařů by měl být
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svatý Vít jakožto patron časného
vstávání. (Mezi jeho atributy proto
patří i dva kohouti). Ratíškovičtí
na svátek svatého Víta už v roce
20 05 i niciova l i mši svatou,
její ž součástí byla i promluva
a přímluvy k tomuto světci a mezi
obětními dary byly neseny i houby. Tohoto aktu se v našem kostele účastnili i kolegové z Dubňan.
V dalších letech jaksi nebyla
energie k pokračování této tradice. Až loni na podzim odborný
dozor nad obecním lesem Leopold
Tomančák nejen zhotovil rámeček
na nový obrázek, ale jej spolu
s Františkem Kotáskem i nainstalovali u Budkové cesty.
Velké překvapení pak čekalo
iniciátory žehnání tohoto obrázku,
členy místního mykologického
kroužku v pondělí 3. července. Tím
byla účast téměř stovky vyznavačů
Vítovi družiny i zvědavců na
tomto aktu. Mezi nimi nechyběl
žehnající ratiškovický farář Jiří
Čekal, starostka Vacenovic Jana
Bačíková a ratíškovický místostarosta a spíkr tohoto podujetí Radim Šťastný. Přítomni
byli i zástupci lesního závodu
Strážnice a donátor obrazu. Zcela
zvláštní kapitolou byly Marijánky, členky pěveckého seskupení
z Vacenovic, které zvládly nejen
náboženské, ale na závěr i ty naše
slovácké písničky.
Tímto se ratiškovští hřibaři
přihlásili k odkazu Cyrila Kosiny
a dávají na vědomí, že svatý Vít je
patronem nejen časného jitra, ale
i houbařů a věří, že pozdní léto
a podzim k nim budou přejní.
Vašek Koplík
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HISTORIE

V

e dr uhém letošn í m č ísle
Ratíškovického Zvonu jsem
psala o ruských a rumunských
vojácích, kteří byli pochováni na
našem hřbitově. V kronice je zapsána jenom tato věta: „Celkem bylo
na našem hřbitově pochováno 16
ruských a 7 rumunských vojáků.
Mezi ruskými byl i jeden pilot,
který havaroval s letadlem na poli
na dílech na katastru obce Vacenovice. Tento měl slavný vojenský
pohřeb.“ Ve vacenovické obecní
kronice o tomto pádu není žádná
zmínka, do tamní školní kroniky
zapsal řídící učitel Jan Veselka, že
„27. dubna havarovalo na polích
směrem k Ratíškovicím dvoumotorové ruské letadlo. Raněný pilot byl
ošetřen a operován rumunskými
lékaři.“ Tuto událost zapsal zřejmě
zpětně, protože se o dva dny spletl
v datu, podle svodek z archivu
Rudé armády a osobních listů
vojáků to bylo 25. dubna.
Pokud byste sem chtěli podívat,
musíte jet po silnici k Vacenovicím a před zastávkou „U stadionu“ odbočit doleva směrem
na hor u k v i noh radů m. Místo
dopadu je zhruba 100 m od silnice a 20 m napravo od polní
cesty. V dnešní době je tam oplocený sad, pro majitele chytrých
telefonů jsou přibližné souřadnice
48.9376933N, 17.1642075E.
25. dubna 1945 provedla 218.
bombardovací letecká divize 3
bombardovací nálety, z nichž dva
byly na Brno. V ten den na Moravě
divize ztratila celkem 3 americké lehké bombardovací letouny
Douglas A-20Ž Boston, které byly
dodané do SSSR v rámci smlouvy
o půjčce a pronájmu „Lend Lease“.
Startovaly z letišť v okolí Trnavy –
ze Sládkovičova (kde byl štáb divize), Košúty a Lúčny dvor.
Letadla tohoto typu byla americkou verzí lehkého bombardéru a původně byla vyráběna pro
Francii a Spojené království. Měla
maximální rychlost 546 km/hod,
jejich doba stoupání do výšky 3
050 m byla 8.48 min a dolet byl
3380 km. Prázdné letadlo mělo
hmotnost 7708 kg, normální vzletovou hmotnost 10964 kg a maximální vzletovou 12338 kg. Dél-
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25. duben 1945
pád ruského letadla
„na Hraničkách“
ka byla 14,63 m, výška 5,36 m
a rozpětí křídel 18,69 m, V jejich
výzbroji mohlo být až šest pevných 50“ kulometů v přídi, dva
pohyblivé 50“ kulomety ve hřbetní
věži a jeden 50“ kulomet střílející
dozadu ve spodním střelišti. Letadlo mohlo mít ve svém nákladu
až 1 814 kg pum.
Všechna tři letadla padla za oběť
německým stíhacím letounům
Messersmitt Bf 109. V záznamech
německé 6. Luftflotte (letecké flotily) je velmi málo informací, dá
se však předpokládat, že se jednalo o stroje, náležející k I./JG 52
(Jagdgeschwader – stíhací eskadra), které ve dnech 25., 26. a 27.
dubna 1945 prováděly z letiště
v Havlíčkově Brodě lety na „volný
lov“ do prostoru Brno a nárokují
sestřely dvoumotorových letounů
v tomto prostoru. (Na e-stránkách
„Vrtulník.cz“ je však uvedeno, že
se jednalo o německý stíhač od JG
77 z letiště z Prostějova, ale není
zde uveden zdroj této informace.)
Letoun, který po zásahu nad
Brnem přistál nouzově u Vacenovic, patřil k 452. bombardovacímu leteckému pluku. Podle
hlášení byl zničen už při prvním
útoku nepřítele. Dostal zásah do
ocasní části, vypadl mu levý motor, a tím se stalo letadlo špatně
ovladatelným. Proto posádka shodila všechny bomby, při snížené
hmotnosti se jí podařilo prodloužit
dolet na území mezi Vacenovicemi
a Ratíškovicemi a „provést nouzové přistání 20km jihovýchodně
od Kyjova v poli. Střelec-radista
staršina Morjakin byl zabit ve vzduchu. …Oprava stroje nebyla
možná.“ Je pravděpodobné, že
směřoval na letiště, které bylo tenkrát v Holíči.
Posádku tvořil pilot nadporučík
Michai l L evanov ič K aku l ija
( z a c h r á n ě n , r. 1915 G a g r y,
Gruzínská SSR - Abcházie), navigátor poručík Pavel Sergejevič
Anochin (zachrá něn, r. 1923
Ordžonikidze, Ukrajinská SSR,

Dněpropetrovská oblast), střelec
gardový mladší seržant Viktor
Timofejevič Kaplijev (zachráněn,
r. 1923 Novošachtinsk, Ruská
SSR, Rostovská oblast) a vzdušný
střelec-radista
starší
seržant
Alexej Petrovič Morjakin. Ten
se narodil v roce 1922 ve městě
Suchiniči v Ruské SSR ve Smolenské oblasti. Byl členem Komsomolu a v roce 1941 byl povolán do
Rudé armády. 15. 1. 1945 byl vyznamenán medailí „Za statečnost“.
Staršina Morjakin byl „při bombardování Br n a zabit palbou
z protivníkova stíhacího letounu“,
ostatní členové posádky se zachránili. Podle hlášení 218. bombardovací divize jsou jako místo
jeho pohřbení mylně uvedeny Vacenovice (pravděpodobně podle
katastrálního místa dopadu letadla). Zpráva o smrti byla předána
jeho bratru Ivanu Petroviči.
Podle dochovaných dokumentů
další člen posádk y Pavel
Sergejev ič A nochin vstoupi l
dobrovolně do Rudé armády jako
bezpartijní v roce 1940. Roku 1942
bojoval na Krymském frontu, kde
měl od 25. 2. do 9. 8. úspěšných 41
bojových letů. Na II. ukrajinském
frontu v období od 11. 4. 1944 do 9.
5. 1945 v pozici navigátora posádky provedl 43 vojenských letů. Za
ně byl vyznamenán prvním státním vyznamenáním, Řádem vlastenecké války, který byl udělován
za výjimečné zásluhy v boji proti
německým okupantům. 3. 3.
1942 měl v bojích poraněny obě
nohy, 9. 5. 1943 levou nohu, po
uzdravení na svoji vlastní žádost
dál pokračoval v bojích a 25. 4.
1945 byl poraněn na hlavě. Za
dalších 23 bojových vzletů byl
navržen v roce 1945 k vyznamenání Řádem Velké vlastenecké
války I. stupně. Za dobu pobytu
na frontách podle dopor učení
k vyznamenání „poručík Anochin
se osvědčil jako vynikající navigátor, neměl ani jeden případ
z tráty or ientace a nevyplnění
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

úkolu….V boji odvážný, rozhodný,
chladnokrevný, přesně napadá
určený cíl. Dvakrát byl těžce raněn
do obou nohou. … Poručík Anochin se aktivně podílel na zničení
obklíčené skupiny protivníka ve
městě Budapešt, kde provedl 18
úspěšných bojových letů.“
P i l o t n a dp o r u č í k M i c h a i l
Levanovič Kakulija byl členem
komunistické
strany,
v Rudé
armádě byl od roku 1935 a od
července 1944 bojoval na II. ukrajinském frontu. V době od 22. 7.
1944 do 29. 4. 1945 provedl 39
úspěšných vojenských letů, už za
prvních 15 získal Řád Velké vlastenecké války I. stupně. Při letu
25. 4. 1945 byl taktéž raněn do
hlavy. Později dostal za své nasazení a odvahu v těchto bojích Řád
Rudé hvězdy. Podle návrhu na vyznamenání „v období Vlastenecké
války do roku 1944 na Dálném
východě soudruh Kakulija hořel
přáním ničit německé okupanty,
své přání uskutečnil nákupem vojenského letadla z osobních úspor
a se svolením Maršála Sovětského
Svazu soudruha STALINA zamířil
jako bojový vojín na II. ukrajinský
front… Bez ztrát v posádce soudruh Kakulija nešetřil své letadlo….
Při 22. vojenském letu 9. 3. 45…
při úplném výpadku levého motoru
zamířil jinou cestou k cíli, shodil

O

d přelomu 14. a 15. století
sloužily urbá ře především
vrchnosti k zapisování povinnost í podda ných. V obou do sud v yda ných publ i k acích
o Ratíškovicích je spousta odkazů
právě na hodonínský urbář z roku
1600. Urbář má rozměry zhruba formátu A4 (to je 297 x 210
mm) 31,5 x 20 cm, papír pochází
z třebíčské papírny a odpovídá
30. letům 17. století. Na přední
desce je nápis „Vurbarium de
Anno 1649" a je to vlastně opis
původního urbáře, který sepsal
Jan Lesený z Lesené.
Hodonínsk ý má ta k trochu
i záhadnou minulost.
Patrně po vzniku samostatné Československé republik y,
pravděpodobněji po roce 1945,
kdy přes Hodonín přechá zela
fronta, urbář zmizel. Dlouho se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

bomby na cíl (Varpalota [město
v Maďarsku]), doletěl klouzavým
letem na své území poblíž frontové
linie. Poté se soudruh Kakulija dál
mstil Němcům za jejich páchání zla
v naší vlasti. V době vojenského
letu – 39. v celkovém pořadí, na
město Brno 25. 4. 1945 dostalo
jeho letadlo zásah stíhačkami protivníka, ze stroje vypadl jeden motor…“
V rozhovorech na tuto událost vzpomínal z Ratíškovic Petr
Bařina (r. 1938) a Jan Kotásek (r.
1936), ve svém dopise Jan Šupálek
(žij. Liberec, r. 1928) a z Vacenovic pak Blažej Ingr (r. 1928). Ti
všichni se přišli tenkrát s několika
dalšími na místo dopadu podívat.
Podle vzpomínek Jana Šupálka
„letadlo jsme našli opuštěné
a žádný jej nehlídal. Provedli jsme
prohlídku a neodvážili si z letadla něco odnést. Co nás nejvíce
zajímalo, tak byla malá kabinka
nahoře pro střelce. Zespodu jsme se
tam dostali a byli jsme překvapeni.
Celý prostor kabinky pro střelce
byl silně od krve, v polovině kabinky byl znát průstřel velikosti
ořechu. To byla příčina smrti tohoto střelce“. Petr Bařina říká, že
letadlo „dostalo zásah u kormidla,
a jak je radiomechanik, tak tam to
mělo rozbité a trochu rozstřelené.
Jeho vytahli, skoro eště kluka, byl

mrtvý… Vytahli ho, ležal u letadla a ostatní už byli pryč. Protože
přeca nebudú čekat na Němců…
Letadlo tam bylo dlúho, až chlapi
dostali odvahu a šli tam a vzali
si, co z teho šlo odmontovat. Hliníkové plechy a tak… Co sa kemu
hodilo…“ Blažej Ingr z Vacenovic vzpomínal: „Potkal jsem tehdy jednoho souseda, Macháčka,
a povidá ´Už tu máme letiště, už
tam jedno fúklo!´. No a co my, kluci, sme to nemohli přežit, tak sme
tam utěkali… Pilot byl raněný, teho
zme už neviděli, teho už odvézli…
Byli šikovní, keří si to tam hned
prolézali… Letadlo tam zostalo no
asi tak dva tři měsíce, aj dýl…“
Protože letoun byl z kvalitního,
pevného a přitom lehkého materiálu, našlo se tenkrát dost lidí,
kterým se jeho části hodily, a byl
brzy rozebrán. Využily je také
děti, protože podle slov Jana Kotáska „jak děcka sme tehdy létali
po ulici a my sme viděli, jak to tam
spadlo… Tam bylo lidí… Já sem
z teho měl donesené, tak jak je
teď polystyren, co je na zateplení
nebo tak neco, tož z teho sem si
udělal ze špagátem neco jak dušu
na plavání do Hliníka…“ Některé
kusy letadla a výrobky z nich
byly v Ratíškovicích k vidění ještě
dlouho po válce…
Irena Bařinová

Cenný zdroj informací
předpokládalo, že se urbář nezachoval, že byl zničen. On byl téměř
čtvrt století někde ukryt nebo
zapomenut, až možná dědicové
jej zpeněžili v roce 1959 v jednom bratislavském antikvariátu.
Tam jej shodou okolností objevil
tehdejší vedoucí hodonínského
Okresního archivu Josef Špička
a koupil za 260 Kčs. V roce 1995
ho 24. září prodala jeho manželka
Moravskému zemskému muzeu za
symbolickou zlomkovou cenu 10
000 Kč.
V rámci Moravy se řadí hodonínské panství ke staršímu
modelu, kde poddaní nebyli rob ot ou t ol i k v y t ě ž ov á n i. Nej víc odpracovali ti nejmajetnější
s největší výměrou pozemků. Jeden a půl láníci (35 ha) 12 dní,

láníci (23 ha) 8 dní, pololáníci
(11,5 ha) 4 dny a předpokládá se,
že čtvrtláníci (5,7 ha) asi 2 dny.
Neláníci 4 dny a všichni poddaní
museli být vrchností informováni
minimálně den před výkonem robotní práce. Pokud se lidé na vesnici domluvili a zaplatili vrchnosti za předepsané roboty peníze,
nemuseli je vykonávat. K tomu
došlo u devíti sídel a byly to Hodonín, Lužice, Bojanovice, Zaječí,
Ša k vice, Kurdějov, Mork ůvk y,
Mutěnice a Ratíškovice. Kromě
z m i ňova ných obc í pat ř i ly do
panství i Těšice, Rakvice, Pavlovice, Němčičky Horní, Kobylí,
Plumlůvky, Brumovice, Krumvíř,
pustá Čejč, Hovorany, Dubňany,
Jaroňovský dvůr a Bořetice.
Seznam ratíškovických je zajíStrana 17

mavý několika příjmeními, která
najdeme v obci ještě v současnosti.
Jsou to Manda Vazenovská, Toman Novák, Jíra Tomanů, Jakub
Beran, Martin Tomečků, Anka
Švehlová, Tobeš Brhlů, a Manda
Zemanka. Ale i Eliáš Tkadlec,

Eliáš Tkadlců i Eliáš Tkadlčík.
Tady se ten Kadlčík úplně nabízí.
Povšimněme si křestních jmen
v Zaječí a porovnejme s nynějšími
ratíškovickými, Foltýn Šuhmochr,
Foltyn Šrovyncar i Folta Byudyš
a také Toman Hoch, Toman Bi-

Dúbrava XVI

scher a z mého osobního pohledu
i Honz Kopl. V ratíškovické matrice totiž najdeme zápis Kopl alias
(řečený) Koplík. A jen tak mimochodem mému otci Antonínovi
říkávali spolužáci Antošu.
Vašek Koplík

Robota i práce

C

enný doklad nejen o významu, ale i pracích v Doubravě
n á m p o s k y t uje „ ho don í ns k ý
urbář" z roku 1600 vydaný Masarykovým muzeem v Hodoníně.
Bystrý čtenář si jistě povšimne
změny v pojmenování. Starobylý
název je sice Dúbrava, ale v tom
17. století se píší nejen Doubrava,
ale i Roubanice a Roudník, takže
z tohoto důvodu.
Tehdejší Doubrava plnila svou
úlohu především jako lovecký
revír pro zábavu vrchnosti i na
zpestření jídelníčku. Cituji ze
zmiňovaného urbáře: „častokrát
se jelen zdaří, srn, zajíců, lišek dostatek, tetřívků, bažantů, koroptví
a ptactva všelikého zvlášť časů
podzimních, v lesích hodonínských
bez nedostatku bývá". Proto mezi
robotní povinnosti patřilo, cituji:
„Povinni na hon všichni, když se
jim a kolikrát koliv rozkáže choditi". Tuto artikuli najdeme ve
všech podda nsk ých vesnicích
i v samotném Hodoníně a byla
mezi poddanými velmi neoblíbená, jednotlivci museli nadhánět
vrchnosti zvěřinu a měli strach,
aby je vrchnost netrefila. Z tohoto důvodu byla stanovena
dost vysoká částka (10 zlatých,

vzpomínáte! To byla cena bečky =
226 litrů vína) a poddaní se mohli
rozhodnout, jestli se z honu „vyplatí", nebo fyzicky zúčastní.
P řestož e Doubrava slou ž ila
i jako zdroj stavebního materiálu a topiva, sporé jsou v urbáři
zmínky o pěstování a údržbě lesa
i pracích v něm. Dokonce i hajní
jsou na celém panství uváděni
jen dva v Ratíškovicích - Eliáš
Tkadlců a Jan Hostiradský a dva
v Dubňanech - Jan Dvorský a Jakub Kutalů. Je docela možné, že
hodonínští hajní byli svobodní,
tudíž neměli žádné robotní povinnosti a platby, a z tohoto důvodu
nejsou v seznamech uváděni. Zato

v každé vesnici ... „Povinni sedláci
drva hodný, třikráte v roce na zámek ku palivu voziti a podsedníci,
kde se jim ukáže, drva po tři dny
sekati".
Obnova lesa se děla přirozeným
procesem, náletem nebo výmladkováním. V 18. století už byla
běžná síje (setí semen lesních
stromů) a od roku 1771 se provádí
na panství už i výsadba mladých
stromků. Je doloženo, že Karel
Jančík i J. F. Bechtel lesní školky
zakládali a v Ratíškovicích bývaly
„panšulky" v Rúdníčku u Bašty
nebo u Kamenné búdy v Dúbravě.
Také se semeno či sazeničky
nakupovali jinde.
Je zajímavé, že tyto práce vykonávaly především ženy, jako
sezónní dělnice. Práce to bývala
fyzicky náročná, na sázení se
používal „štychar", který se zarazil nebo našlápl, rozkýval a do
vzniklé jamky se zasadil jednoletý
či dvouletý semenáček. Teprve
koncem 20. století se práce více
zmechanizovaly. Sázelo se - po
vykučování paseky a proorání,
sázecím strojem zapřaženým do
traktoru „babosedem" za asistence lesních pracovnic. Prostor
mezi stromky se musel ošetřovat,

zleva: Vlasta Valkovičová (Michenková), Irena Tomančáková (Koplíková),
Irena Ňorková (Opavská), Jindřiška Blahová (Balousová), Helena Cigánková (Tomšejová), Marie Sejáková (Blahová)
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vyžínat, aby buřina stromky nepřerostla a „nezadusila" je. Mezi fyzicky náročné
práce patřilo i přeřezávání
staršího porostu a na vybraných místech i vyřezávání
„vánočních" stromků
Zvlášt ní kapitolou byla
tě žba d řeva, kdy se m ně
vybavují dva Petrové: Petr
„ P e t r á š" M a c e k ( Ve l i k ý )
a Petr Toman „Ševc" i s jejich
nadřízeným hajným Klodvíkem. A když jsme u té těžby.

ŠKOLSTVÍ

Z

ákladní ratíškovická škola
opět vydala za finanční podpor y Ji homoravského k raje
novou publikaci o chování žáků
v základní škole s názvem Hodnocení chování žáků ve školní
praxi. Myšlenka sepsání příručky
pro učitele vznikla již před deseti lety, ale při tvorbě prvotního
obsahu knihy, který se stal výchozím vodítkem, o čem kniha
vlastně bude, nastal terminologický i žánrový problém: Budeme
psát o chování žáků, jednání žáků
nebo školní kázni? Bude to typická příručka, studie nebo soubor pracovních listů pro učitele? V
okamžiku shromažďování dostupných literárních pramenů bylo
nakonec rozhodnuto, že kolektiv
autorů napíše cca stostránkovou
monografii, jež se svým obsahem
bude zabývat pojetím chování
žáka ve školním prostředí a jeho
hodnocením.
V pátek 30. června, který byl
konečným termínem pro odevzdání publikace do tiskárny, byla
nakonec připravena 197 stránková
definitivní verze ojedinělého dokumentu, který se zabývá mimo jiné
pojetím chování jedince (dítěte)
z p oh ledu vě d n ích d isc ipl í n,
příčinami lidského chování, projevy chování i jeho vlivy a nejvíce
chováním žáka ve škole. V dalších
kapitolách je vymezen klíčový pojem hodnocení chování žáka a
jsou představeny všechny známé
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

Víte, že před patnácti lety
(r. 2002), kdy byl při povodních poškozen i pra žsk ý
Karlův most, bylo brlení
(ledolamy) na Vltavě opraveno z dubů pokácených
v „ Americkém dubčí" na
k ř i ž ovatc e Vr át n í c est y
a Zlodějské aleje?
Protože není možné vyjmenovat jednotlivě všechny
pracovnice a pracovníky, co
dělali v lese, připomeňme si
je alespoň ve fotogalerii.
Vašek Koplík

Nová monografie
o chování žáků
skutečnosti týkající se metod a
přístupů hodnocení chování žáka
ve školní praxi. Kniha vychází v
nákladu 1 200 ks.
Rozsah publikace i množství
pou ž ité literat ur y na značuje,
že téma chování žáka/žáků je
velmi obšírné a do dnešní doby
stále nejednoznačné. Stejně tak
není velmi často možné najít v
každodenní pedagogické praxi
a v konkrétních situacích ostré
a zřejmé hranice, jak má učitel
hodnotit projevy žákova chování
v souladu s platnou školskou legislativou a školním řádem, který
je klíčovým dokumentem řízení
chování žáka v mateřské, základní
i střední škole. Každý žák je individualita, jeho chování je unikátní stejně jako jeho otisk prstu, a
pouze na základě kvalitních informací lze žáka hodnotit objektivně
a nesporně. Avšak získat kvalitní
a věcné informace o žákovi a jeho
problému je často sisyfovská, tedy
bezvýchodná práce.
Monograf ie o hodnocení
školního chování žáka je
příspěvkem k současným metodám pedagogicko-psychologické
diagnostiky v práci učitele na
základní škole. Snaží se poukázat na nesmírný rozsah, diverzitu
a komplexnost individuálního posuzování chování žáka, a to i v
rámci chování třídy jako celku v
základní škole. Škola je nesmírně
živ ý orga nismus a hodnocení

chování žáka je pouze jednou z
mnoha odborných činností učitele
ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Proto nesmí být hodnocení nahodilé, formální ani (pokud možno)
subjektivní. Reálný model hodnocení chování žáka musí odpovídat celkové koncepci vzdělávacího
systému školy a vycházet z legislativních požadavků školského
systému, vyžadující zejména odborné kompetence učitele i velmi
úzkou a aktivní spolupráci zákonných zástupců a institucí.
Ja k sy mb ol ick y n a z n ač uje
obálka publikace, řešení a následné hodnocení nevhodného (nápadného, nežádoucího, problémového)
chování žáků na základní škole je
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neustálý názorový „boj“ dvou (tří) zúčastněných skupin: pedagogický sbor versus žáci za (často) skrytého
přihlížení zákonných zástupců. Je zcela pochopitelné, že významově nejblíže pojmu „boj“ je „úsilí“ ve smyslu
„velké vypětí tělesných i duševních sil k dosažení harmonie vztahů zúčastněných všech dvou (tří) skupin“.
Není samozřejmě možné a žádoucí, aby vztahy v základní škole měly charakter vojenského zápasu, krvavého utkání či ozbrojené války, a aby chování konkrétního žáka a jeho hodnocení bylo zahaleno strachem,
nenávistí či šikanou. Škola není arénou pro gladiátory, proto se hodnocení chování žáka nikdy nesmí stát
projevem negativních emocí, nesympatií a povyšování vůči žákovi. Výsledkem hodnocení chování nejsou
nikdy vítězové ani poražení.
PhDr. Josef Hanák,
vedoucí autorského kolektivu

Z historie klasifikace chování
žáka ve škole
(ukázka z knihy Hodnocení chování žáků ve školní praxi, kap. 3.13)

P

očátky známkování se kladou
do raného novověku, a sice
do 16. století. Souvisí to s progresivním rozvojem škol, vyvolaným rozkvětem řemesel, obchodu a počátky průmyslové výroby.
V této době se objevují také první
písemná hodnocení, která si žák
odnášel nejčastěji při přechodu
z jedné partikulární školy na druhou. Jednalo se tak spíše o volný
posudek, který předával stávající
učitel budoucímu učiteli žáka;
spíše než o vysvědčení můžeme
hovořit o „osvědčení o studiu“.
Zajímavostí je, že u Jana Amose
Komenského zmínky o hodnocení
a známkování nenajdeme. Podle
něho bylo hlavní úlohou učitele,
jak uvádí v díle „Velká didaktika“, dovést žáka k dokonalosti,
a ne ho třídit a klasifikovat, neboť
o pravých hodnotách nerozhodují
známky, ale jeho příprava na život.
Nejenom pravidla chování žáků
ve škole, ale i docházka do školy,
zacházení se školním majetkem,
povinnosti zaměstnanců školy,
a částečně i hodnocení chování
jsou vyjádřeny ve školním řádu,
který je nezbytnou organickou součástí škol po stovky let.
Nejstarším dochovaným školním
řádem je Školní a vyučovací řád
Matouše C ol l i n a z Chot ě ř i ny
z r o k u 15 5 0, k t e r ý ob s a h o val značně přísná pravidla pro
chování žáků: přísně trestal žáky,
kteří porušovali zvyklosti a chod
školy svévolí, pokud se dopouštěli
hrubé nedbalosti, podvodů, nás i l í v ůč i m l a d š í m a s l ab š í m
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spolužákům, neomalenosti a neuctivého chování vůči starším
a zasloužilejším. Prostřednictvím
přísných pravidel pro chování
a jednání
žáků
chtěl
autor
školního řádu docílit, aby se žáci
ukáznili jak po stránce osobní,
tak mravní a byli za předpokladu
dobře zvládnuté učební látky
schopni se kvalitně připravit pro
další studium na univerzitě nebo
pro výkon praktického povolání.
Z historie pravidel chování
ve škole jsou asi nejznámější Komenského „Pravidla chování sebraná pro mládež léta 1653“ a
„Zákony školy dobře spořádané“,
který na mnoha místech zacházel
do neuvěřitelných podrobností. V
„Pravidlech chování“ nalezneme
celkem 16 kapitol, týkajících se tématu chování žáků:
• O mravech vůbec
• O tváři, o pohybech a držení
celého těla
• Chování při přirozených
potřebách
• Péče o tělo a oblékání
• O chůzi
• O způsobech v řeči
• Ranní chování
• Chování ve škole
• Chování vůči učiteli
• Chování vůči spolužákům
• Chování ve styku s kýmkoli
• Chování v kostele
• Chování u stolu
• Chování po obědě
• Chování při hře a zábavě
• Jak se chovat večer
Pokud se jedná o dokument
„Zákony školy dobře spořádané“,

Komenský v závěrečné poznámce
napsal: „Tyto zákony byly sepsány v Potoce, ve škole však nebyly uplatněny (nezdařil se totiž
pokus o vybudování sedmitřídní
školy). Přesto jsem je sem připojil,
aby se neztratilo, je-li v nich něco
dobrého, a aby potocká škola,
uvolní-li se v ní snad pořádek,
měla pomůcku, jak se snáze
vrátit na pravou cestu. A nebudu se horšit, jestliže tyto zákony
přinesou užitek také někomu jinému.“ [Město Sárospatak (česky
Šarišský potok nebo Blatný Potok)
se nachází v severovýchodním
Maďarsku, v letech 1221-1450
známé i pod názvem Potoc. Zde
Jan A. Komenský působil v letech
1650-1654 a napsal svá díla Orbis
Pictus a Schola Ludus.]
Již před vydáním tereziánského řádu v roce 1774 byly
u n ás v yd ává ny té ž i nst r u kce a na ř í z en í, pl at né n i kol iv
celostátně, ale pouze na území
nařizující vrchnosti – například
Školní řád blatenský, který vydala
hraběnka Marie Serenyiová 1. ledna 1763, a jenž byl platný pouze
na území jejího panství.
Dne 6. prosince 1774 byl
císařovnou Marií Terezií vydán
Všeobecný školní řád pro německé
normální, hlavní a triviální školy
ve všech císařsko-královských
dědičných zemích, kde jednou z novinek bylo zavedení vysvědčení,
které se vydávalo pouze při odchodu ze školy. Nový školní řád
taktéž předepisoval, aby se učitelé
zdrželi veškerých trestů a hněvu,
aby kázeňsky netrestali za špatné
učební výkony, nevysmívali se
dětem za jejich fyzické vady a neRATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

moci. Zakázáno bylo též trestání nadávkami a hanobením cti. Pro reformu školství byla zřízena Opravná
dvorská studijní komise, jejímž předsedou se stal hrabě Jindřich Rottenhahn. Tato komise vydala 11. srpna
1805 nový školní řád nazvaný Politické zřízení německých škol v c. k. německých dědičných zemích, tzv.
Schulkodex. I podle tohoto nového školního řádu se vysvědčení na triviálních školách vydávala pouze při
odchodu ze školy.
Dne 29. září 1905 byl vydán Definitivní řád školní a vyučovací pro školy obecné a měšťanské, který obsahoval i nový klasifikační řád, avšak ani tento neobsahoval kritéria klasifikace ani neurčoval, jak se má žák
hodnotit známkou z chování. Stanovení požadavků a kritérií bylo ponecháno na učiteli.

Dokument

Školní řád z roku 1805
- školy triviální

Školní a vyučovací řád
pro školy obecné z roku 1870

Nařízení ministra duchovních
záležitostí z roku 1884
(jinak v Království českém
a Markrabství moravském)
Definitivní řád školní a vyučovací
pro školy obecné a měšťanské
z roku 1905

Školní a vyučovací řád pro školy
obecné, měšťanské i pro školy
(třídy) pomocné z roku 1937
Výnos Ministerstva školství
z roku 1943
Výnos Ministerstva školství
z roku 1950
Organisační pokyny pro všeobecně
vzdělávací školy z roku 1958
Klasifikační řád pro základní
devítileté školy z roku 1963
Vyhláška č. 291/1991 Sb., § 10
z roku 1991
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Klasifikace chování
– stupnice známek

Poznámka

Mravné chování:
1. velmi dobře
2. dobře
3. prostředně
4. proti školním příkazům
anebo špatně
Mravné chování:
1. úplně přiměřené
2. přiměřené
3. méně přiměřené
4. nepřiměřené
Žák se choval (Čechy):
1. velmi mravně
2. mravně
3. nedosti mravně
4. nehodně
Mravy:
1. chvalitebné
2. uspokojivé
3. zákonné
4. méně zákonné
5. nezákonné
Chování:
1. chvalitebné
2. uspokojivé
3. neuspokojivé
Chování:
1. chvalitebné
2. uspokojivé
3. méně vyhovující
4. nevyhovující
Chování:
1. velmi dobré
2. uspokojivé
3. méně uspokojivé
4. neuspokojivé
Chování:
1. velmi dobré
2. uspokojivé
3. neuspokojivé
Chování:
1. velmi dobré
2. uspokojivé
3. neuspokojivé

Mravné chování:
1. velmi dobré
2. dobré
3. prostřední
4. školnímu řádu
neodpovídající

Žák se choval (Morava):
1. úplně přiměřeně
2. přiměřeně
3. méně přiměřeně
4. nepřiměřeně
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D ůslednější úprava hodno cení a klasifikace na obecných
a mě šť a nsk ých š kol ách byl a
uskutečněna výnosem Ministerstva školství a národní osvěty z 30.
července 1937, kterým se vydal
Školní a vyučovací řád pro školy
obecné a měšťanské i pro školy
(třídy) pomocné. Pro klasifikaci
chování stanovil stupnici tří známek.
V letech nacistické okupace
českých zemí byla výnosem č. 91
ministerstva školství zvaným Klasifikace žáků na českých školách
v Čechách a na Moravě ze dne 28.
května 1943 zavedena na všech
českých školách, s výjimkou škol
obecných a hlavních, pro které
zůstaly v platnosti tři stupně,
čtyřstupňová klasifikace chování:
Stupeň 1 (chvalitebné) – při
chování vcelku bezvadném
Stupeň 2 (uspokojivé) – při
menších přestupcích školního
řádu
Stupeň 3 (méně v yhov ující)
– při hrubších proviněních proti školnímu řádu, mimo jiné
při častější docházce zaviněně
opožděné nebo při neomluveném
zameškání více než 8 vyučovacích
hodin za pololetí.
S t up e ň 4 (ne v yho v ujíc í ) –
při hrubých proviněních proti
školnímu řádu a při trestních
činech podle trestního zákona ve
škole i mimo školu.
Nová situace ve školství nastala
po roce 1948, kdy byla zákonem
č. 95/1948 Sb. zavedena jednotná škola a jednotná školská soustava. Na tento zákon navázal

Zkušební řád pro školy prvního
až třetího stupně vydaný výnosem Ministerstva školství, věd
a umění 30. prosince 1950, který
ponechal čtyřstupňovou klasifikaci chování, ale poprvé přinesl
podrobné instrukce hodnocení
chování – jak se žák projevoval
z hlediska socialistické morálky,
to znamená, jak zachovává školní
řád, jaký je jeho poměr k práci, ke
kolektivu spolužáků a k lidovědemokratickému zřízení:
Stupeň 1 (velmi dobré) – dostane žák, který plně vyhovuje všem
požadavkům na chování žáka ve
škole i mimo školu
Stupeň 2 (uspokojivé) – dostane žák, jehož chování má některé
závažné nedostatky nebo který se
dopustil lehčích provinění proti
školnímu řádu
Stupeň 3 (méně uspokojivé) –
dostane žák, jehož chování má
závažné nedostatky a který se dopustil těžších nebo opakovaných
provinění proti školnímu řádu.
Tato známka je žákům výběrových
škol výstrahou, že mohou být ze
školy vyloučeni.
Stupeň 4 (neuspokojivé) – dostane žák, jehož chování vážně
ohrožuje výchovné působení školy.
Takový žák bude z výběrové školy
třetího stupně vyloučen.
Školní řád, který vstoupil v platnost 1. února 1951, rovněž přímo
poukazoval i na chování žáka
mimo školu: „Naše škola vůbec tu
není sama pro sebe, je částí celé
společnosti. Je proto v zájmu cti
školy, aby se žactvo stejně chovalo
doma k rodičům i ve společnosti

k jiným lidem, zejména k pilně
a těžce pracujícím. A i na ulici má
být žactvo naší školy příkladem
slušnosti. Ne, že by nesmělo
neb nemělo být veselé. Naopak,
nechť z něho přímo září radost
z nového života v naší republice.
Ale to nemusí a nemá znamenat
hrubost a nedbalost k jiným, ani
porušování dopravních a jiných
řádů. I nejmenší žáček může a má
se cítit občanem lidové republiky
a podle toho se i chovat. – Láska
k republice je další nový a velmi důležitý rys nového školního
řádu.“
Stupnice známek z chování
se změnila do dnešní podoby
vydáním Klasifikačního řádu pro
základní devítileté školy dne 10.
dubna 1963 ve smyslu nového
školského zákona č. 186/1960 Sb.
Trojstupňová klasifikační stupnice z chování vycházela z toho,
že v podstatě existují tři skupiny
žáků, které lze označit za velmi
dobré, uspokojivé a neuspokojivé:
•
Žáci, kteří se nedostali
do rozporu se školním řádem,
dodr ž ova l i všechny př í k a z y
a nařízení, mohli dostat známku
prvního stupně – velmi dobré.
•
Druhou skupinu tvořili
žáci, kteří se sice prohřešili proti
školnímu řádu, ale jejich chování
bylo v podstatě uspokojivé.
•
Třetí skupinu tvořili žáci,
kteří nejčastěji přicházeli do rozporu se školním řádem, a jejich
chování bylo možno označit za
neuspokojivé.
PhDr. Josef Hanák

Rozvoj kompetencí PP v Beskydech

Z

ákladní škola Ratíškovice zís k a l a v r á mc i dv ou let é ho
projektu „OP VVV 2017-2018“
(Operační program – Výzkum,
vývoj a vzdělávání) finanční dotaci v maximální možné výši
925.869 Kč. V rámci tzv. povinných šablon využije dotaci na
roz voj pr i má r n ích kompetencí pedagog ick ých pracov ní k ů
(PP), tedy zejména učitelů 1. a 2.
stupně, ale tentokrát i vychovatelek školních družin a asistentek pedagoga. První aktivity
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začaly již 1. února 2017, kdy jsme
začlenili žáky 2. ročníku ohrožené
školním neúspěchem do kroužku
přípravy na vyučování v hlavních
předmětech.
Mer itum projektu je
zaměřeno na vzdělávání pedago-
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gických pracovníků v oblasti mentoringu a profesního růstu pedagoga (nadstavbová část, neboť
rozvoj mentorských dovedností
probíhá na naší škole již pátým
rokem) a inkluzivní vzdělávání
– podpora žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb.
P ro kolektiv pedago gických pracovníků připravila
vz děl ávac í a gent u ra EU R ION
z Brna ve dnech 24.- 26. 8. 2017
akreditovaný třídenní vzdělávací
prog ra m v k rásném prost ředí
Beskyd. Vzhledem k tomu, že za
posledních pět let došlo k obměně
pedagogického sboru, byl kolektiv 28 pedagogických pracovníků
rozdělen do dvou skupin, jejichž
trénink v rozvoji kompetencí probíhal rozdílně pro tzv. Juniory
(bez dosavadních znalostí mentorské práce) a Seniory (učitelé, kteří
již prošly dvěma kurzy mentoringu). Výukové bloky Seniorů s názvem Mentoring v praxi učitele
vedli zkušení lektoři mentoringu
z Mendlov y univerzity v Brně:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.,
a doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Juniory zasvětil do tajů a základů
mentoringu jednatel společnosti
EU R ION a lek tor mentor i ng u
RNDr. Jiří Rusek, CSc.
Da lší v ý u kové blok y byly
zaměřeny na dvě významné oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, a to spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou
a badatelské aktivity žáků ve
výuce základní školy, které vedly Mgr. Kateřina Mezuláníková,
psycholožka PPP Hodonín, a Mgr.
Michal Dušík, učitel ZŠ Lovčice
a lektor badatelských aktivit.
Aby si během vzdělávacího kurzu každý našel to své téma, byly do
programu zařazeny i dvě novinky.

S dosud velmi málo známou Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacení (FIE) prof. Reuvena
Feuersteina, jež je velmi vhodná
právě pro inkluzivní vzdělávání,
seznámily formou zážitkové pedagogiky všechny „účastníky zájezdu“ absolventky kurzu FIE centra kognitivní edukace COGITO
v Č esk ých Budějov ic ích Mg r.
Kristýna Holečková, Mgr. Irena
Konštandová, Mgr. Iveta Kudrová
a Mg r. Vendu l a Ma sa r yková .
O problematice a úskalích hodnocení chování žáků v prostředí
základní školy v návaznosti na
vydání vlastní nové publikace
Hodnocení chování žáků ve školní
praxi podrobně referoval Josef
Hanák, vedoucí autorského kolektivu a ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice.
Pro zájemce o další seznámení
se s výše uvedenými aktivitami
jsou vhodné tyto odkazy na internetu:
www.atc-feuerstein.cz
www.badatele.cz
www.eurion.cz
www.cogito-centrum.cz
www.ucime-se-ucit.cz
Legislativně-jazyková poznámka:
Zákon o pedagogických pracovních č. 563/2004 Sb. poprvé
upřesnil, kdo je pedagogický pracovník, neboť je zvykem používat
jako synonymum slova pedagog,
pedagogický pracovník pou z e
výraz učitel. Dle tohoto zákona
je však pedagogickým pracovníkem každý, kdo koná přímou
vyučovací, přímou výchovnou,
přímou speciálně-pedagogickou
nebo přímou pedagogicko-psycholog ickou č i n nost př í mý m
působením na vzdělávaného, čímž
uskutečňuje výchovu i vzdělávání
na základě zákona č. 561/2004
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Sb., školský zákon. Dle § 2 odst. 2 zákona o PP přímou pedagogickou činnost vykonává:
•
učitel, a to:
o
učitel mateřské školy
o
učitel 1. stupně základní školy
o
učitel 2. stupně základní školy
o
učitel přípravné třídy základní školy
o
učitel střední školy atd.
•
pedagog v zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků
•
vychovatel (školní družina, školní klub)
•
speciální pedagog
•
psycholog
•
pedagog volného času
•
asistent pedagoga
•
trenér
•
metodik prevence v PPP
•
vedoucí pedagogický pracovník.						
PhDr. Josef Hanák

Mateřské škole Sluníčko
už je 40 let

K

dyž jsem naší bývalé vedoucí
st ravová ní předáva la pozvánku na oslavy 40. výročí naší
školky, tak mi říká „šak sme teprú
oslavovali". A to už uplynulo 10
let od poslední oslavy. Od té doby
má naše školička svoji vlajku,
písničku a jméno – Sluníčko. Je to
teprve nebo už?
V každém případě čas ubíhá
nezadržitelně rychle, a mně vůbec
nepřipadne, že už je to 40 let,
kdy se v Ratíškovicích, v Múdré
ul ici ot v íra la nová škol k a se
t řem i t ř ída m i, protož e k apacita stávající dvoutřídní školky
byla nedostačující. A tak mohlo
v Ratíškovicích chodit do školky
o 100 dětí více. Je to neuvěřitelné,
ale tehdy jsme měli naplněnost
tříd 35 dětí! V 80 letech ani tato
kapacita nestačila, a tak několik
let patřila k naší školce ještě jedStrana 24

na třída, zřízená nad
tehdejší jídelnou, v 1.
patře vedle knihovny.
Za 40 let prošla
mateřská škola řadou
stavebních úprav. Interiér tak postupně
získal novou podobu,
například bouráním příček za
účelem zvětšení třidy a zrušení
nevyužitých prostor. Na dětských
sociálkách jsou nové obklady,
dlažba, dětské klozety. Staré dveře
byly vyměněny za nové, nové jsou
také dřevěné obklady stěn. Ve
třídách byl postupně vyměňován
opotřebovaný nábytek. To vše
by nešlo zrealizovat bez podpory obecního úřadu, našeho
zřizovatele. Díky schopným lidem
ve vedení obce, kteří dokážou získat finanční prostředky, tak
mohly být provedeny také dvě

největší úpravy. V roce 2008 to
byla výměna oken a zateplení
budovy. V roce 2014 pak dostala
novou tvář naše zahrada terénními úpravami, výsadbou, zabudováním nových herních prvků.
Děkuji za výbornou spolupráci
v e d e n í š k o l y a v e d e n í ob c e .
Všechno je to o lidech. Když se sejde tým lidí, kterým jde především
o prospěch celku, tak je to úžasné.
Je příjemné žít v takovém
he z k é m p r o st ř e d í , a l e c o j e
nejdů le ž itější, co dává ž ivot,
duši této školce – jsou lidé. Jsem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

vděčna, že jsem obklopena lidmi, kteří svou práci dělají rádi,
je na ně spolehnutí, dokážou si
navzájem pomáhat, ale hlavně –
mají rádi děti. Snažíme se svou
práci dělat, jak nejlépe umíme,
aby děti do školky chodily rády
a bylo jim tu dobře. Aby rodiče
byli spokojeni a společně se svými
dětmi měli co nejvíce krásných
vzpomínek na školku. Od začátku
mého vedení této školky jsem měla
představu velké spokojené rodiny.
Jestli se mi to alespoň trochu
podařilo, to už je na posouzení
ostatních. Každopádně s rodiči,
kteří vás podporují, se to dobře
re a l i z uje. Pomů ž ou ud r ž ovat
zahradu, není jim líto dlouhého
času, stráveného nad tvořením
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

videoklipů, opraví hračku, zásobují vás materiálem na tvoření,
umožní vám exkurzi v jejich
firmě, přichystají občerstvení na
společné akce, nestydí se přestrojit
za maškaru, společně si s dětmi
pohrát … Děkuji těmto rodičům.
A jaká byla oslava 40. narozenin 23. června, na kterou jsme pozvali vedoucí představitele školy,
obce, bývalé zaměstnankyně, kolektiv MŠ U Jezérka, rodiče a celou veřejnost?
Na prosluněné zahradě ji zahájily děti svým zpěvem, tančením
a hrou na hudební nástroje.
Pro všechny bylo na zahradě
přichystáno občerstvení, školkové
děti si pochutnaly na narozeninovém sluníčkovém dortu. V hale

byla instalována výstava výtvarných prací dětí, ve třídách byla
k nahlédnutí kronika a fotografie.
Po gratulacích jsme si všichni zazpívali:
Školka má narozeniny, my máme
přání jediný - štěstí, zdraví, štěstí,
zdraví, hlavně to zdraví!
Školka bude zdravá, když v ní
budou šťastné a zdravé děti. A ty
budou, když budou mít spokojené
rodiče, paní učitelky, pana učitele
– všechny, co jim budou poskytovat dostatek lásky, pocit bezpečí,
dostatečnou míru sebevyjádření,
svobody a sebevědomí. Přeji si,
aby se nám to všem společně
dařilo!
Mgr. Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko
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SKAUTI

Tábor Nová Ves 2017
Tuláci a Squaw Ratíškovice

L

etošní dlouho očekávaný tábor začal oficiálně 9. července
2017 u naší ju nácké k lubovny v Ratíškovicích. Tam rodiče
přivedli své děti a na 14 dní se
s nimi rozloučili. Naše cesta na
tábor byla sice kapku uspěchaná,
ale i tak jsme všechny vlaky
i autobusy stihli a všichni jsme se
v pořádku dostali až do tábora,
kde na nás už čekaly naše zavazadla a prázdné stany - áčka a teepee, které se po další 2 týdny měly
stát naším domovem.
Poté, co jsme si vybalili věci,
vydali jsme se projít okolí tábora
a zahrát si pár seznamovacích
her, protože i když jsme jedno
středisko, pořád jsme 2 rozlišné
oddíly a ne všichni se mezi sebou
znají. Ještě ten den jsme šli také
sbírat klestí, abychom si večer
mohli udělat zahajovací táborák
a aby bylo u čeho zpívat. Hned
další den začaly etapové hry, které
byly tematicky laděné k pirátům
a věcem, co k tomu patří. Také
proběhlo rozdělování do 6 skupin
(posádek lodí), malování vlajek
a vymýšlení názvů - HDP, Pekelní párci, Kotvičky, Průhledňáci,
Výtržníci a Černá perla. Za tyto
skupiny jsme všichni soutěžili
a snažili se plnit jak samostatně,
tak někdy i za pomoci ostatních
týmů všechny úkoly co nejlépe,
a tak se podle mapy dostat k pokladu. V prvním týdnu jsme také
stihli jít na bazén, jet do Brna do
Jungle parku, kde jsme si parádně
zalozili, a v pátek jsme ještě zavítali do Moravského Krumlova, a to
zkusit si zahrát takzvaný Diskgolf. Sobota byl hospodářský den,
kdy jsme prali, abychom nechodili
dva týdny v jedněch ponožkách,
větrali stany a spacáky a uklízeli
celý tábor, aby to nějak vypadalo.
V neděli proběhl návštěvní den,
kdy se rodiče, příbuzní nebo dokonce kamarádi přijeli na náš tábor podívat. Ještě večer ten den se
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15 skautek a skautů začalo balit,
aby mohli v pondělí brzy ráno odejít
na autobus, a tak započít jejich
třídenní cestování aneb Trojdenku, na které navštívili například
zoo ve Zlíně. Mladší z účastníků,
kteří na trojdenku nešli, si udělali
v úterý vlastní výlet, a to na hrad
Veveří, na který se jako správní
piráti dostali lodí přes Brněnskou
přehradu. V pátek jsme ještě stihli noční hru a v sobotu už byla
závěrečná etapovka, při které
jsme se pěkně prošli a poznali
taky širší okolí tábora. Večer jsme
oficiálně ukončili slavnostním
ohněm, při kterém jsme se hodně
nasmáli, taky jsme zpívali a rozdávaly se medaile. V neděli jsme
už jenom balili věci a uklízeli tábor, abychom mohli po dvou týdnech vyrazit k domovu. Přijel pro
nás autobus, který zároveň přivezl

další oddíl, Trojku. Tak jsme se
naposledy rozloučili s táborem
a jeli zpátky domů s hromadou
nov ých vzpomínek, zkušeností
a vědomostí. Na tomto táboře také
někteří z nás skládali roverskou
zkoušku, která povyšuje absolventy na takzvané rovery. Jedním z úkolů bylo rozdělat oheň na
vodě, udržet ho hořet tři hodiny
a připravit na něm vajíčka tak, aby
byla poživatelná. Další ze zkoušek
bylo udělat hlášení z rozhlasu
v nějaké vzdálenější obci než v té,
u které jsme tábořili (Nová Ves).
Nebo vytvořit z přírodnin košík
a donést v něm jídlo, pití a kytku
bez použití peněz. To jsou ale jen
příklady, takovýchto obdobných
zkoušek proběhlo mnohem víc,
i když to bylo pro některé z nás
těžké, nakonec jsme to zvládli
v š ic h n i a mů ž e me s e p y š n it
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červenými šňůrkami, které dokazují, že jsme
tyto zkoušky úspěšně složili.
Myslím, že i když se některým stýskalo, tak
jsme si to každý hrozně moc užili a děkujeme
všem zúčastněným, protože bez nich by to nebylo takové, jaké to bylo, a hlavně vedoucím,
kteří na přípravách i realizaci zanechali spoustu
svého času i energie. Sice jsme teprve nedávno
dojeli, ale všichni už se těšíme na příští rok.
Marie Hnilicová

Co nás čeká a nemine
•

sobota 9. 9. 2017

•

Mobilní lanové centrum a opékací
táborák u junácké klubovny

•

sobota 23. 9. 2017

•

Křížem krážem - celostátní cestovatelská soutěž

•

čtvrtek 28. 9. 2017

•

Tři jezy - unikátní možnost proplout
si tři pražské jezy

Palis

ÚSPĚCHY

Zbyšek Němec

Z

byšek Němec se svým modelem kategorie F1A
(volně létající větroně vypouštěné z 50m šňůry)
po skončení soutěže Českého poháru v Senici na
Hané, se umístil na krásném 3. místě, čímž porazil celé České reprezentační družstvo.
IB

KNIHOVNA

Příběhy mého kraje

N

aše knihovna již od roku 2011
vyhlašuje jednou za dva roky
nějaké téma literární soutěže.
Psalo se již na téma „Moje babička,
moja stařenka“, „Můj dědeček,
můj stařeček“ a „Můj kamarád z
říše zvířat“. V letošním roce jsme
téma nevymýšleli sami, ale přidali
jsme se spolu s dalšími šedesáti
knihovnami našeho kraje k projektu Moravské zemské knihovny v Brně a Městské knihovny v
Břeclavi s názvem „Jižní Morava
čte“, který je finančně podporován Jihomoravským krajem. Jde
o druhý ročník, do prvního jsme
se nezapojili, protože u nás zrovna probíhala soutěž o zvířecím
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017

kamarádovi. Letošní téma této
literární a také výtvarné soutěže
zní Příběhy mého kraje.
Soutěž je rozdělena do 4 kategorií:
I.
Kategorie 8 - 10 let
II. Kategorie 11 – 15 let
III. Speciální literárně - výtvarná kategorie (komiks) s regionální tematikou pro kolektivy 8
-15 let (max. 5 dětí)
IV. Kategorie 4 - 7 let – pouze
výtvarná soutěž
Pov íd k y, pohád k y, eseje č i
básničky na motivy skutečných i
vymyšlených příběhů z našeho regionu musí být zaslány emailem
na adresu knihovny nebo osobně
předány do knihovny nejpozději
do 31. října 2017. Rozsah práce
je minimálně 1 a maximálně 3

strany textu.
Z každé kategorie postoupí
jedna práce do krajského kola.
Soutěžní práce bude hodnotit
naše místní komise. Vítězové se
zúčastní v doprovodu jednoho
dospělého slavnostního setkání,
které se bude konat v neděli 3. 12.
2017 v brněnském Divadle Polárka (kategorie dětí předškolního
věku a kategorie prací kolektivů) a
v sobotu 9. 12. 2017 ve Hvězdárně
a planetáriu Brno (kategorie 8 - 10
let a 11 – 15 let).
Pro inspiraci si můžete přečíst
práci žá k yně 4. tř ídy Zuzany
Ježkové z Moravského Písku, která
se v minulém ročníku umístila na
3. místě ve své kategorii.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice
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Kladíkovský potok
Byl jednou jeden kovář. Ten našel malý topol, který mu začal vyrůstat u studny. Ze strachu o studnu topol
vytrhl. Jakmile to udělal, ozvalo se zaburácení a z nebe se vznesla paní Příroda a naštvaným hlasem řekla:
„Proč jsi ten strom vytrhl? Zabíjíš tak mou dceru, která je s tím stromem spojena! Za to tě čeká trest! Ve studni
už nenajdeš ani kapku vody. Studna ti vyschne, tak jak vysychají kořeny malého topolu.“ Kovář se zalekl
kletby a bylo mu líto i dcery paní Přírody. Tak vzal topol a zasadil ho naproti lesa blízko kovárny. Chtěl jej
zalít a tak šel ke studni pro vodu. Ale zjistil, že ve studni opravdu není ani kapka vody. Kovář byl smutný,
ale vzpomněl si na starou pohádku, kterou mu kdysi dávno, když byl ještě malý chlapec, vyprávěl dědeček.
Pohádka vyprávěla o vzácném prameni, který měl léčivou moc. Pramen se ukrýval hluboko pod nedalekou
skalkou za kovárnou. Vzal proto kladivo a šel bouchat do skalky, až z ní kousky kamínků a jisker létaly. Až
osmého dne ráno ze skalky vytryskl léčivý pramen. Pramínek se pomalu měnil na potůček a z potůčku na
potok. Voda z potoku se pomalu dostávala až k topolu, který se kořínky napil. Větve se začaly zvedat, lístky
zelenat a topol byl zachráněn. Kovář byl moc šťastný.
Když paní Příroda uviděla jeho snahu, pilnost a zelené lístky topolu, snesla se znovu na zem a odpustila
kováři jeho chybu. Ve studni se znovu objevila voda a kovář si uvědomil, že bez vody by nebyl život. Od té
doby se potoku říká Kladíkovský potok a to proto, že skalka, ve které byl ukryt pramen, byla rozbita kladivem.
Kladíkovský potok dodnes teče kolem topolu, kterému se dodnes zelenají lístky.

Doplňte k osobnosti obec, se kterou je spjatá:
• Josef Somr (herec)
• Zbyněk Bobr Horák (autor písně Ty jsi má láska, Ty jsi můj sen)
• Dana Zátopková (oštěpařka)
• Vašek Mlýnek (lidový vypravěč)
• Tomáš Garrigue Masaryk (1. československý prezident)
• Joža Uprka (malíř)
• Miroslav Tichý (fotograf)
Doplňte slova do písničky:
/: V ratiškovských _ _ _ _ _ _ _, :/
/: _ _ _ _ _ _ _ _ rozkvétá, :/
/: chodívá k nám šohajek, :/
/: ode mňa ho pýtá, :/

Kněždub,
Kuželov,
Dubňany,
Kyjov,
Vacenovice,
Vracov,
Hodonín

/: _ _ _ _ _ _ _ ho ode mňa, :/
/: ode mňa od samej, :/
/: Pýtaj si ho od _ _ _ _, :/
/: od _ _ _ _ _ _ _ mojej. :/

Jaké obce našeho okresu začínají na písmeno „S“?

Mgr. Zdeněk Gloz

Obec Ratíškovice ve spolupráci s Osvětovou besedou Ratíškovice

Vás zvou:

15. 9.		
1900 h Předhodová zábava (Letní parket Baník Ratíškovice)
		
...eště byly čtyři týdně do hodů... hraje: DH Stříbrňanka a CM z Ratíškovic
4. 10. 		
160. výročí postavení a požehnání kostela sv. Cyrila a Metoděje
6. 10.		
2000 h Hodová beseda u cimbálu (Spolkový dům Ratíškovice)
		
hraje: CM Friška z Kyjova
7. 10.		
2000 h Taneční zábava - diskotéka (Spolkový dům Ratíškovice)
8. 10.		
1000 h Slavnostní mše svatá ke 110. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila
		
a Metoděje, mše za živé i zemřelé stárky
		
1500 h Průvod stárků od roku 1948-2016, povolení hodů
		1800 h Taneční zábava (Spolkový dům Ratíškovice)
		
hraje: DH Drietomanka
21. 10.
1900 h Divadlo Pavla Trávníčka - komedie Otylka.
		
Předprodej vstupenek na Spolkovém domě Ratíškovice
29. 10.
Setkání s minulostí – Beseda nad kronikou (školní jídelna Ratíškovice)
17. 11.
1900 h Jazz koncert (Spolkový dům Ratíškovice)

Zveme Vás na šlapací drezínu a do Muzea ve vagonu do Ratíškovic.
Objednávky na tel.: 724247671
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MIKROREGION NOVÝ DVŮR

R

ok se nenápadně překlopil do své druhé poloviny. A ta slibuje stejně zajímavé události, zážitky a radosti.
Navíc tu bude něco navíc – Mikroregion Nový Dvůr má totiž letos už 15. narozeniny! A jako každý z nás
těší se na ně a oslaví je v září na trhu.
Ale pojďme si projít popořádku, co nás čeká a kde je dobré nechybět:

Září 2 v 1

víkend v našem mikroregionu
Sobota 23. 9. 2017
Burčákové putování po Mikroregionu Nový Dvůr.
Putování za burčákem po sklepech obcí mikroregionu. Účastní se obce Milotice, Vacenovice, Skoronice
a Vlkoš. Začátek je v 11 hod. a lze začít v kterékoliv obci. Večer budou hrát kapely pod Šidlenama, se
vstupenkou na putování dostanete slevu!
Neděle 24. 9. 2017
Od 10 hod. budou patřit nádvoří milotického zámku
už tradičnímu Trhu místních produktů a řemesel.
Odpoledne společně oslavíme 15. narozeniny Mikroregionu Nový Dvůr (skoro) se vším, co k narozeninové párty patří.

Říjen

začneme hodovat a sezóna v konírně
půjde do finále.
Sobota 28. 10. 2017
Drakiáda a Den otevřených dveří letiště Aeroklubu
Kyjov. To jsou dvě akce v jednom místě a čase! Nebe
nad kyjovským letištěm bude opět plné barevných
draků.
Prosinec ―
v listopadu
dohodujeme
a posbíráme síly
na poslední den
roku 2017
Neděle 31. 12. 2017
Silvestrovský
pochod do
Ratíškovic.
Podrobnosti mají
zatím vysoký
stupeň utajení, vše
podstatné k a kci
se vč a s do z v ít e.
A k t ua l it y nejen
k těmto akcím najdete na Facebooku
Mikroregionu Nový
Dv ůr nebo w w w.
novy-dvur.cz.
Vladimíra Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2017
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Žádost o spolupráci na vydání knihy
Vážení absolventi základní školy v Ratíškovicích.
Blíží se rok 2018, který bude v mnoha ohledech rokem významných oslav a vzpomínání. Dne 4. října
2018 to bude již 60 let, kdy se slavnostně otevřela budova „nové“ základní školy v ulici Vítězná, č.p.
701. Za tu dlouhou dobu prošlo základní školou více než 3600 absolventů, jejichž částečný seznam lze
nalézt v Almanachu školy vydaném v roce 2008. Avšak některá jména nám již mnoho neříkají, proto
vznikl nápad ve spolupráci s Obcí Ratíškovice (zřizovatelem školy) vydat obrazovou publikaci s pracovním názvem „Fotogalerie absolventů ZŠ Ratíškovice od roku 1918“. Ukázkovou stranu publikace
můžete zhlédnout na školním webu: www.zsratiskovice.cz. Bohužel základní škola nemá zachován
úplný archiv fotografií tříd, proto se obracíme na všechny bývalé žáky ZŠ Ratíškovice s následující
prosbou:
Žádáme bývalé žáky o laskavé zapůjčení třídních fotografií z 1. a 9. ročníku (popř. 8. ročníku,
pokud se jedná o vycházející ročník), a to od nejstarší doby až po školní rok 2004/2005 k naskenování ve vysokém rozlišení. Fotografie budou na základě individuální domluvy přeneseny
do digitální podoby, retušovány a opatřeny seznamem žáků.
Vedením digitalizace je pověřen PhDr. Josef Hanák, ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice, který je
rovněž hlavním autorem knihy. Zapůjčení fotografií lze domluvit:
•
telefonicky: 736 741 427 (J. Hanák)
•
emailem: zs701@centrum.cz (ředitelna ZŠ)
•
nebo je můžete přinést kdykoliv dopoledne do kanceláře (ředitelny) základní školy.
Děkujeme všem za přízeň a spolupráci při vzniku nové a určitě zajímavé knihy.
PhDr. Josef Hanák

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice a Obec Ratíškovice
zvou odbornou i laickou veřejnost na konferenci

Problematika řešení chování žáků ZŠ
pod záštitou senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové
Ratíškovice – Spolkový dům – 21. září 2017
14 – 18 hod.
Vstupné: 100 Kč

Anotace:
Konference se zabývá aktuálními tématyhodnocení chování žáků základní školy, zvyšováním
profesionality práce učitele základní školy, kooperací školy s institucemi a hledáním možností
řešení rizikového chování žáků

více na WWW.ZSRATISKOVICE.CZ
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První
školní
den
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