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4. října 2017 oslavila farnost 160.
výročí požehnání a 9. října 110.
výročí posvěcení kostela sv. Cyrila
a Metoděje. V tyto dny jsme tedy
nejen společně oslavili zmíněná
výročí, ale hlavně 9. října se konaly také tradiční krojované hody.
Jak bylo napsáno v Hodových novinách, že na hodech nesmí chybět stárek, stárka a chasa, tak
v Ratíškovicích jsme to vzali doslova. Na hodech bylo na 30 stárků
a stárek! Letošní hody jsme pojali
jinak, ale o to svátečněji - generačním setkáním stárků a stárek.
Přípravy probíhaly již od srpna,
kdy se sešel první organizační
tým a nápad se tak začal pomalu
realizovat. Bylo zapotřebí nejprve zjistit všechny hlavní aktéry,
což se díky kronikám folklorních

kroužků a pamětníků zcela podařilo. A aby se i mládež, tedy chasa,
dostatečně hodově naladila, byla
uspořádána první Předhodová taneční zábava s dechovou hudbou
Stříbrňanka a cimbálovou muzikou z Ratíškovic.
Hodové veselí začalo hned ve čtvrtek, kdy se sešly na spolkovém
domě nejen stárky, ale i další děvčata a připravily na 400 voniček.
V pátek 6. října se v sále konala Beseda u cimbálu s cimbálovou
muzikou Friška z Kyjova. Za ranního rozbřesku se v sobotu jelo
pro vytipované máje. Na koňském
povozu Dalibora Voříška se podařilo dva obří stromy přivézt k radnici a Spolkovému domu, kde už
čekala děvčata, aby slavnostně
nazdobila hodový máj.
pokračování na str. 8
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OBEC
Rada obce č. 83
ze dne 21. 8. 2017
Rada obce:
- schválila bezúplatný nájem travnatého hřiště pro konání závodu,
jenž organizuje klub Lucky dogs,
- souhlasí s přidělením hrobových
míst,
- souhlasí s příspěvkem 1000 Kč
pro uspořádání akce Hornické setkání bývalých zaměstnanců lignitových dolů,
- stanovila ceny propagačních
předmětů obce,
- souhlasí s cenovou nabídkou na
vyhotovení kovové branky u schodiště na tribunu bufetu v areálu
Baník,
- souhlasí s instalací ochranných
sítí proti hmyzu do oken CHDPS,
- souhlasí se změnami v pojištění
strojního vybavení obce,
- souhlasí s pronájmem malého
sálu Spolkového domu pro cvičení
jógy a pilates,
- bere na vědomí výši příspěvku
firmě KORDIS na hromadnou dopravu JMK,
- bere na vědomí informace o větrné kalamitě v noci z 10. 8. na 11.
8. 2017,
- bere na vědomí výsledky auditu
Baníku Ratíškovice, s.r.o. a Osvětové besedy Ratíškovice,
- schválila výsledek hospodaření
Osvětové besedy Ratíškovice za 2.
čtvrtletí 2017,
- souhlasí s darovací smlouvou
mezi Mikroregionem Hodonínsko
a Obcí Ratíškovice ve věci převodu
cykloodpočívadel,
- souhlasí s prodloužením nájmů
pro spolky a organizace v budově
Obecní knihovny Ratíškovice,
- souhlasí s vydáním publikace
Fotogalerie absolventů ZŠ Ratíškovice,
- rozhodla o opravě kanalizačních
vpustí v ulici Družstevní a Sportovní,
- souhlasí s nákupem sušičky
prádla pro FK Baník Ratíškovice,
- souhlasí s vypracováním projektové dokumentace odbahnění nádrže Jezérko a zpracování žádosti
o dotaci ze SFŽP,
- souhlasí s nájemními smlouvami
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
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Rada obce...
a Revírní bratrskou pojišťovnou,
- souhlasí s nájemními smlouvami
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a ZŠ Ratíškovice.
Rada obce č. 84
ze dne 11. 9. 2017
Rada obce:
- souhlasí s podepsáním smlouvy
o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku, ve věci rekonstrukce komunikace v lokalitě
Slavín,
- souhlasí s uzavřením smluv
o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s.,
- souhlasí s propagací obce v Moravia magazínu Slovácko,
- souhlasí s podáním žádosti o financování v rámci Programu Evropa pro občany,
- stanovila cenu obřadů SPOZ,
- bere na vědomí výsledky auditu
hospodaření obce,
- souhlasí s přijetím finančních
darů od sponzorů pro ZŠ a MŠ Ratíškovice pro konání „Konference
o hodnocení chování žáků“,
- bere na vědomí výsledky chemického rozboru sedimentů vodní nádrže Jezérko,
- souhlasí se zněním Směrnice
č. 2/2017 o vnitřním kontrolním
systému,
- souhlasí s úpravou ceníku nájmů ve Spolkovém domě Ratíškovice,
- souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2017 Osvětové besedy
Ratíškovice,
- seznámila se s termíny akcí
v plesové sezoně,
- souhlasí se zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele akce „Přístavba
ZŠ Ratíškovice“,
- bere na vědomí povinnosti spojené s novelou zákona o střetu zájmů,
- schválila Směrnici pro evidenci, uložení, příjem a výdej zbraní
a střeliva Obecní policie Ratíškovice,
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele prací

demolice budovy bývalého kina,
- souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od Women
for women o.p.s v rámci projektu
Obědy pro děti,
- souhlasí s využitím veřejných výlepových míst pro umístění plakátů politických stran v rámci voleb
do PS ČR za cenu 100 Kč.
Rada obce č. 85
ze dne 25. 9. 2017
Rada obce:
- rozhodla, že demolici budovy Komunálu a kina provede firma Likol
spol. s r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku,
- projednala program návštěvy zástupců družebního města Vouziers v Ratíškovicích,
- projednala program hodů,
- projednala seznam občanů navržených na ocenění obce,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
na projekt Společných nákupů
elektrické energie a zemního plynu s obcí Blatnička,
- rozhodla o opravě pultové střechy garáží v areálu Baník,
- souhlasí s Dohodou o spolupráci s Diecézní charitou Brno ve věci
umístění nových kontejnerů na
textil a obuv,
- souhlasí s pronájmem krytého
plaveckého bazénu České průmyslové zdravotní pojišťovně,
- souhlasí s podáním žádostí o dotace na projekty z programů Ministerstva kultury ČR.
Rada obce č. 86
ze dne 9. 10. 2017
Rada obce:
- projednala záměr založení nového travnatého hřiště na stávajícím
škvárovém hřišti v areálu Baník,
kde se v současné době nachází
dočasně deponovaná stavební suť,
- projednala administrativu periodické inventarizace majetku obce,
- souhlasí s dodatkem ke smlouvě ve věci plnění povinností osoby
odpovědné pro udělení licence na
dodávku energie z KGJ,
- seznámila se s cenovou nabídkou na opravu střechy hřbitovní
brány,
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- schvaluje smlouvu se Základní
uměleckou školou Dubňany ve
věci pronájmu nebytových prostor,
- souhlasí s prodejem starých hracích desek z bývalé kuželny,
- rozhodla o instalaci elektrického
osvětlení v obloukové hale v areálu Baník Ratíškovice,
- nesouhlasí s pronájmem pozemků na Hrbově pro společnost Ikea
Industry Malacky za účelem vysázení rychle rostoucích dřevin,
- souhlasí s podáním žádosti na
Město Hodonín ve věci spolufinancování cyklostezky z Ratíškovic do
Hodonína - Pánova.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

BLAHOPŘÁNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nového občánka...
Lada Šupálková
Vanesa Chvátalová

Uzavření
sňatku:

Tomáš Kočvara & Martina Horáčková
Lubomír Moravanský & Ingrid Schmiedová

Z našich řad odešli...
Čejková Anna
Zelinka Alois
Příkaská Anna
Váňa Jan
Matza Josef
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Otec Jiří Čekal

To už zim sa vystřídalo...
možná aj vjec jak lístků v růži,
dyž v kolébce zaplakalo
dětátko v Lanžhotě na Podluží.

Děťátko v náručí hřála
a to sa ščestím rozplakalo.

Je dobré byt s falářem kamarádi,
to si myslí mužský sbor.

Při kolébce tři sudičky
pod loktuškú mudrovaly.
V rukách zapálené svíčky,
klučíkovi osud určovaly.

Svíčky jim v rukách dohořaly
a byly pryč jak ranní mlha.
Neostálo tam nic, gde předtým
stály,
enom závoj, co měla druhá.

Tož, toto Vám mužský sbor praví:
ať Pana Maria vás chrání,
ať dopřeje Vám pevné zdraví
a k temu Boží požehnání.

Tá první sa usmívala
a přála, ať nedělá žádné chyby.
Za povijan mu háček dala,
ať chytá v Kyjovce ryby.

Poznenáhlu tak život kráčal…
mladý Jirka sa dobře učil,
aj dyž v Lednici studovat začal,
odešel tam, co mu osud určil.

Hned za ňú, tá nahrbená,
začala přát druhé dějství,
že prej nic lepšího nemá,
řka – budeš borec v zemědělství.

Zřekl sa světských radovánek
a před sebú měl téj hvězdy zář,
co blikala naň z velkých dálek
a svítila rovnú na oltář.

Vím, že vystuduješ zahradní
školu,
ale neco sa mně přeca nezdá.
Před očima mám bílú štólu
a v dálce svítí jasná hvězda.

Co děláte, to néni práca,
to mosí mět člověk v sobě.
Tú dobrotu, co sa nevytrácá
v žádnej noční, ani denní době.

Zář téj hvězdy ťa povede,
proto vykroč správnú nohú!
Nigdy nic ťa už nezvede,
půjdeš cestú víry k Bohu.

Přejeme Vám všecí zdraví,
ale ste v době, gdy bolijú kosti.
Přesto každý z nás Vám praví:
Co chcete vjec, než byt v Raťkách,
Velebnosti!

A téj třetí, co u dveří stála,
už teho moc nezbývalo.

Všecí Vás tu majú rádi,
staří, mladí a děcka kór.
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Řadě gratulantů ešče néni konec,
ale je málo místa pro další sloky.
Proto ať do okolí vyzváňá zvonec,
že celá veřejnosť Vám přeje dlúhé
roky.
Vojta Koten
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ÚSPĚCHY

Udělení pamětních medailí

V

pondělí 23. října přijala rada
obce v obřadní síni obecního
úřadu vzácné hosty, kterým byly
uděleny v souvislosti významného životního jubilea pamětní medaile a pamětní listy za výrazný
kulturní, sportovní či občanský
počin a kteří jsou hrdými občany
Ratíškovic: d.p. Jiří Čekal,
František Dobeš, Ludmila Koplíková, Vojtěch Koten, Martina
Šupálková a též pan učitel Václav
Kopka, který se ve svých 85 letech
velmi rád vrací do Ratíškovic, kde
působil na základní škole v letech
1954-1967.
Josef Hanák

POLICIE

Z deníku obecní policie
SRPEN 2017
8. 8. Přijetí oznámení ve 14:11
hod., že ve Spolkovém domě ve
vestibulu leží opilý muž. Po příjezdu hlídky OP na místo byl muž
probuzen a poslán domů.
10. 8.
Poskytnutí součinnosti SDH Ratíškovice při odklízení
škod (spadlá střecha ze hřbitovní
brány, popadané stromy, zničené
střechy rodinných domů, znečištěné komunikace) v obci Ratíškovice, které nastaly po bouřce, jež
se
přehnala Ratíškovicemi dne
9. srpna ve 23:15 hod.
11. 8. Přijetí oznámení ve 13:15
hod. od pana XY z Baťovky, že
mu měl soused střílet po psovi ze
vzduchové pistole a z toho důvodu musel se psem k veterináři. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení bylo zjištěno, že střílet po psovi
měl pan XZ, který se ke střelbě přiznal a hlídce uvedl, že pes se měl
prokousat pletivem na jeho pozemek a zde měl zakousnout slepici
a z toho důvodu ho chtěl vystrašit,
tak střílel. Hlídka pana XZ poučila
a následně mu sdělila, že jeho konání bude postoupeno PČR Dubňany k dalšímu šetření z důvodu
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možného trestného činu týrání
zvířat. Pan XZ hlídce OP uvedl, že
už se to opakovat nebude.
21. 8. Přijetí oznámení v 19:30
hod., že na dětském hřišti za
knihovnou se nevhodně chová
mládež. Po příjezdu OP na místo určení byla mládež poučena
o vhodnosti chování v dané lokalitě a následně byla z místa vykázána, a to z důvodu, že provozní
doba hřiště je pouze do 19:00 hod.
ZÁŘÍ 2017
7. 9. Přijetí oznámení v 15:00 hod.
od žáků ZŠ, že v rybníku Jezérko se
má nacházet ve vodě zbraň a ještě
neurčený předmět – dle žáků „asi
bomba“. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo zjištěno, že
zbraň a předmět se nachází v bahně v polovině rybníka, a proto hlídka OP požádala o součinnost SDH
Ratíškovice a pracovníky obecní
čety. Zbraň byla následně z bahna vytažena - jednalo se o atrapu
zbraně a z předmětu se vyklubal
starý rezavý komín.
9. 9. Přijetí oznámení ve 22:30
hod. od paní XX, že před Restau-

rací U Klimešů hrají neustále na
kytaru. Po příjezdu OP na místo
určení bylo hlídkou OP zjištěno, že
na kytaru hrál pan XY, který hlídce uvedl, že si neuvědomil, kolik je
hodin a svoji produkci ukončil.
21. 9. Přijetí oznámení v 7:45 hod.
od pana XY, že v ulici U Trati nějaký velký pes skáče na paní a ta
volá o pomoc. Po příjezdu hlídky
OP byl pes hlídkou odchycen a následnou lustrací dle známky bylo
zjištěno, že pes patří majiteli XZ.
26. 9. Přijetí oznámení ve 22:20
hod. od paní XX, bytem Baťovka,
že již druhou noc je puštěné dělo
proti špačkům. Hlídka OP provedla kontrolu vinic a nalezla puštěné
dělo, poté zjistila majitele vinohradu, kterého hlídka OP upozornila,
aby si dělo na noc vypínal.
27. 9. Přijetí oznámení v 10:30
hod. od pana XY, že při procházce v lese nalezl větší množství injekčních stříkaček. Hlídka OP po
domluvě s panem XY injekční stříkačky posbírala a odvezla k likvidaci.
TF & PK
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

Z OBCE

Volby v Ratíškovicích

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR : 20. - 21. 10. 2017

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017
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INVESTICE

Do hodú

S

ilničářské práce v ulici
Cihlářská a U Cihelny byly završeny. Nerovné a polámané betonové panely byly odstraněny,
na pláň byly položeny nové štěrkokamenité konstrukční vrstvy
a následně asfalt. To vše se stihlo
do hodú tak, jak se firma Swietelsky nad rámec smlouvy zavázala,
za což jí patří poděkování. Další
místní komunikace v majetku
obce je v náležitém stavu a občané
mohou bezpečněji a rychleji jezdit
na horní zastávku, kde je autobus
do Hodonína o něco lacinější.
RŠ

Kino aj s Komunálem

A

č Komunál i s kinem zejí
prázdnotou, není tam zcela
mrtvo. Pracovní četa obce postupně odstraňuje vnitřní vybavení,
nepotřebný materiál třídí a odváží
na sběrný dvůr odpadů. Objekt je
postupně odpojován od inženýrských sítí. V druhé polovině září
bylo u Komunálu ještě o něco živěji. Kolem se pohybovala vrtná
souprava, která zde prováděla
sondy za účelem

A

zjištění podoby hydrogeologického
podloží. Výsledky průzkumu budou podkladem pro navržení základů nové stavby - komunitního
domu seniorů. Příprava zamýšlené novostavby je v etapě stavebního řízení - povolení stavby. V současnosti se připravuje na základě
platného demoličního souhlasu
odstranění stavby, které bude provádět firma Likol.
Ta nastoupí na demolici v lednu, ať
máme klidné Vánoce.
RŠ

Swietelští na Slavíně

č kvasnicemi a vínem plně prosáklá, tak téměř zcela hrbatá, díravá, nepojízdná. Takový je stav slavínské
cesty u našich letos vínem naditých sklepů. K tomuto neutěšenému havarijnímu stavu navíc napomohlo vybudování nového vodovodního řadu. Situace se však mění. Stroje firmy Swietelsky, ovládané zkušenými
silničáři, se pustily do opravy tak, aby pohyb neovíněných, ale i mnohdy ovíněných, chodců a cyklistů byl
bez terénních nástrah bezpečný a plynulý. Nově opravená komunikace zcela jistě zatraktivní naši slavínskou
lokalitu, kde se stále ve větší míře slaví.									
RŠ
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Ján Hladík v Ratíškovicích

P

rogram činnosti Spolkového
domu byl obohacen o výstavu obrazů záhoráckého fotografa
a grafika Jano Hladíka, absolventa bratislavské ŠUPKY. Za účasti veřejnosti z řad milovníků výtvarného umění proběhla 13. září
2017 vernisá ž, kterou za hájil
JUDr. V ladimír Gašpar a hudebním v ystoupením obohatil
první klarinetista České filhar-

KULTURA

monie Brno, Emil Drápela a jeho
manželka, klavíristka doc. JAMU,
Dana Drápelová. Obrazy, fotografické zvětšeniny struktur chemických prvků a pylových zrn
diváky vtáhly do světa mikrokosmu, zátiší a řecké kamenné
vrstvy nás zase vtáhly do světa
zklidnění ducha, což v dnešním
udýchaném kalupu moderní doby
není na škodu.
RŠ

Podzimní jazzování

R

ok se schází s rokem a do Ratíškovic do Spolkového domu
opět zavítají „naši“ jazzmeni: stálice, bubeník Jaromír Helešic
a kontrabasista František Uhlíř,
se svými hosty, klavíristou Jiřím
Růžičkou, který prověří kvality našeho „Petrofa“ a zpěvačkou
Barborou Swinx, která je nejenom

nadanou a pilnou pěvicí, ale je obdařena i půvabem, což je doloženo
tím, že v roce 2016 byla vyhlášena
nejkrásnější jazzovou divou České
republiky. Formát hudebního večera je stále stejný: vynikající hudebníci, dobrá hudba, přátelé dobré hudby, příjemné pološero, dobré
víno. Jste vítáni.		
RŠ

Akce se koná 17. listopadu
v 19 hodin
Spolkový dům

Klavírní trio pražské Hamu

T

éměř na den se ve Spolkovém
domě v Ratíškovicích rozezněly tóny houslí, violoncella a nového klavírního křídla v podání
mladých umělců z pražské HAMU.
Hudební těleso ve složení Marek Blaha housle,
Aneta Šudáková violoncello a rodačka z Užhorodu
Evgenia Vorobyeva křídlo
vzniklo v roce 2014. Všichni mají bohaté zkušenosti ze světov ých soutěží
a z a h r a n i č n íc h p ó d i í.
Ratíškovickému publiku
zahráli skladby od Fritze
Kreislera, Davida Poppra,
Cesara Francka a v závěru zazněla skladba od JoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

hannese Brahmse - Klavírní trio
č. 1, op. 8, B Dur. Hudební vystoupení vždy konzultují se svými pedagogy jako je ruská klavíristka

Květoslava Bilinská a houslista Leoš Čepický. O tom, že muziku opravdu umí, nás přesvědčili
již po zaznění prvních tónů. Moc
milé bylo od Marka blahopřání
k narozeninám paní starostce. Ta
v závěr u poděkovala
interpretům za krásný
koncert s přáním, že
se budeme těšit opět za
rok.
Já osobně věřím, že
se s Markem uvidíme,
a le h lav ně uslyšíme
v Ratíškovicích i dříve, a to na jeho absolventském konc er t u.
Marku, Evgenie a Aneto, přeji hodně zdaru
ve studiích a následně
i v umělecké kariéře.
Mgr. Jana Koplíková
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Divadlo Pavla Trávníčka

21. října 2017, kdy jsme všichni
netrpělivě čekali na volební výsledky, do našeho Spolkového
domu zavítalo Divadlo Pavla Trávníčka.
Sám princ z Popelky Pavel Trávníček, jeho manželka Monika Fialková Trávníčková a další herci,
které známe z televizních obrazoPokračování z titulní strany.

vek, a to Kateřina Kornová, Radim
Jíra, Václav Upír Krejčí, Hana Sršňová, Pavel Skřípal a Hana Tůnová sehráli komedii Otylka, v níž se
bohatá, ale chytrá panička Otýlie
chystá zhubnout v luxusním sanatoriu. Díky předprodeji se sál
Spolkového domu Ratíškovice naplnil milovníky divadla, ale hlavně

seniory, kteří v předprodeji zakoupili více jak polovinu vstupenek.
Děkuji, že jste pomohli vytvořit
příjemné prostředí pro herce, kteří Váš aplaus opětovali tím, že se
jim v Ratíškovicích líbilo a že se
k nám rádi vrátí.
Mgr. Jana Koplíková

Hody, hody, ...

STAVĚNÍ MÁJA, foto: J. Kovářík
Z důvodu bezpečnosti byly oba postaveny pomocí jeřábu pana Rajnoška z Dubňan. Ve Spolkovém
domě čekala pro aktéry odměna
ve formě srnčího guláše, na který
darovala maso Hanka Klimešová
(Bábíková) a výtečný guláš uvařila paní Ludmila Veislíková. Chleba a výborné koblihy sponzorovalo Pekařství Příkaský.
Sobotní večerní zábava se konala v rytmu disco. O výbornou
muziku se postaral Roman Antoš,
coby DJ Boeing. A že je o hodoStrana 8

vé zábavy zájem, svědčí i fakt, že
v pátek i v sobotu ve 20:24 hodin
byl sál Spolkového domu zcela vyprodán.
V neděli dopoledne se konala
slavnostní mše svatá za farnost,
obec a všechny stárky. Poděkování
za slavnostní mši zde patří hlavně
generálnímu vikáři Mikuláškovi,
panu děkanovi Mons. Josefu Zouharovi a našemu panu faráři Jiřímu Čekalovi. Zvláště bych ještě
chtěla poděkovat mužskému sboru za zpěvy, ale hlavně za písničRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

VONIČKY, foto: J. Koplíková

BESEDA U CIMBÁLU

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

ku Aleluja. Paní Marii Bardúnové za cenné rady při
organizaci mše svaté.
Díky dobře sestavenému organizačnímu týmu
jsme snad dobře zvládli i organizaci průvodu od
hlavní zastávky po radnici, kde bylo paní starostkou
vydáno „hodové právo“. Kvůli dešti jsme byli nuceni
zkrátit trasu, abychom se co nejrychleji dostali ke
Spolkovému domu, kde pokračoval další program
hodů. Ve zrekonstruovaném areálu letního parketu
na nás již opět čekala paní starostka, aby osobně
přivítala všechny stárky a stárky, které se podařilo
od roku 1948 až do roku 2016 dohledat. Po představení následovalo „sólo stárků“ a protože pěkné počasí bylo objednané snad na minutu. Kvůli dešti jsme
další část museli přesunout do sálu, kde poté probíhala hodová zábava a k tanci hrála dechová hudba
Drietomanka.
V závěru bych ještě chtěla poděkovat všem, kdo se
zapojili do organizace našich „stárkovských hodů“.
Zvláštní poděkování patří Martině Smaženkové,
Hance Klimešové, které mě přesvědčily a přímo vyhecovaly k vydání Hodových novin. V předhodovém
týdnu byly shromážděny příspěvky a fotografie od
stárků a rodičů. Omlouváme se za pravopisné, editorské a grafické chyby, které jsme nemohly z časového důvodu opravovat. O tom, že se Vám noviny
líbily, svědčí i fakt, že jsme musely v pondělí doobjednat jejich dotisk.
Byly to náročné čtyři dny, ale o to to bylo milejší
s Vámi spolupracovat.
Stárci, stárky, přátelé, DĚKUJI.			
Mgr. Jana Koplíková
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HODOVÁ NEDĚLE, foto: J. Hanák, J. Toman, J. Šupálek
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Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
fotogalerie z kulturních akcí
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NÁVŠTĚVA DRUŽEBNÍHO FRANCOUZSKÉHO MĚSTA VOUZIERS
LAMPIONOVÝ PRŮVOD RATÍŠKOVICE

POLOŽENÍ KYTIC U POMNÍKU PADLÝCH
I. A II. SV. VÁLKY, RATÍŠKOVICE

LAMPIONOVÝ PRŮVOD RATÍŠKOVICE

PŘIJETÍ DELEGACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ

POLOŽENÍ KYTIC U POMNÍKU T. G. MASARYKA,
HODONÍN

BAŤOVO MUZEUM ZLÍN

BAŤOVO MUZEUM ZLÍN

ZLÍN, 21 BUDOVA
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PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA ,,ČTYŘI TÝDNĚ DO HODŮ”, foto: J. Koplíková

Setkání s minulostí

V

neděli 29. října pořádala
místní organizace KDU-ČSL
pro příznivce historie naší obce
další tematické odpoledne, tentokráte s podtitulem „Z historie ratíškovické farnosti a kostela“. V letošním roce si totiž připomínáme
spoustu významných kulatých
výročí. Uplynulo již 240 let od přiřazení Ratíškovic do nově vzniklé
brněnské diecéze (rok 1777), 220
let od povolení brněnské konsisto-

ře, že ve dnech sňatků a pohřbů
může být v kapli sloužena mše
svatá, 160 let od požehnání kostela (1857), 150 let od osamostatnění ratíškovické farnosti (1867), 110
let od posvěcení kostela (1907), 70
let od narození pana faráře Jiřího
Čekala (1947), 60 let od zbudování hřbitovní brány (1957) a pravděpodobně i od instalace sousoší Nejsvětější Trojice a třicet let

(1987) od uložení ostatků Jana
Nepomuka Neumanna do oltáře.
I přes nepřízeň počasí se v jídelně ZŠ sešlo 25 posluchačů, kteří na základě badatelské činnosti
Václava Koplíka, spolupráce Richarda Mokrého a Josefa Hanáka
získali nové poznatky o historických meznících ratíškovické farnosti.
Josef Hanák

foto: J. Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017
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TOTTENHAM HOTSPUR
na hody v Ratiškovicách

U

ž je to velice dávno, snáď šedesát roků. A dyž to tak promýšlám, tož mně to nemože ani nigdo
potvrdit, co sa tenkrát stalo. Všecí
co u teho byli, kromě mňa, sú už
poumíraní a sestra Růženka byla
ešče malá. Žije akorát jeden svědek, u kerého to vlastně všecko
začalo, ale on dovčilšku neví, jak
to bylo.
„Mamko, vzal sem si na hody
v sobotu a ešče aj na pondělí dovolenú, abysme mohli ít k muzice.
A v nedělu nigde nepískám fotbal.
Půjdem s děckama ke kolotoču“,
ozval sa v pátek navečer taťkůj
hlas z gáňka, dyž došli z práce.
„No to su ráda! Tetička Rozka
dokrmili hus, už je aj zařezaná,
oškubaná a vykuchaná. Tetka Béleška donésli v kabelce od múky
pár sviňúrek, tož zítra z nich bude
polévka s drobama. A v nedělu
bude polévka z kohúta. Ostál visat na plotě mezi šprlama za nohu
a nejak si ju vyškubl z klúba, tož
ho tetička moseli podřezat“.
Tento rozhovor sem poslúchal
enom jedným uchem, protože sem
byl začtený do knižky.
Sobotní ráno bylo studené a iskrné. Na trávě aj na skřidlicách
slunko, keré akorát vylézalo za
komínem, rožihalo tisíce iskérek
a dyjamantů. Celá rodina – tetička Rozka, mamka, taťka, Růženka a já – sme seděli v kuchyňce
u stola a snídali sme chleba s husím sádlem a bílé kafé z melty
a z kozího mléka. Celý deň byl naladěný svátečně, jak už to na hody
bývá. Tenkrát sa ešče chodilo po
sobotách do práce, ale aj do škole.
Mamka s taťkú měli dovolenú, tetička byli důchodkyňa, Růženka
předškolačka, a tak všecka zodpovědnost ostála na mně, dali mně
školní kabelu na záda a už sem
mašíroval.
Dyž sem došel ze škole, všady
to voňalo – sviňúrková polévka
s drobama, krvavá máčka, v trúbě
už sa rozpékala babula na nedělu
a zrovna tak sa vařil neščasný kohút v hrnci. Před obědem mamka
Strana 14

s tetičkú odstavily kohúta na kraj
šporhelta, aj babulu z trúby, aby
to mohly dat do komory na zem
vychladnút, že sa to dodělá v nedělu k obědu. Všecí byli po dobrém ídle nejací rozdřímaní, tetička
ufukovali na otománku, mamka
na štokrlati za stolem s čelem na
rukách a taťka sa snažili důstojně číst noviny, než spadly na zem.
Ty noviny. Já sem čtl knižku, dyž
sa u studně na dvoře ozvalo „ fijúúúfit“. To súsed Joška na mňa
pískal, protože to u nich vypadalo stejnako jak u nás. Vyšel sem
na dvůr, gde sem sa dověděl, že
v Orlovni sa hraje fotbal a že sme
mohli ít také, protože tam bude
vjec kluků a abych vzal kopačák
a že mňa počká před naším a…
A bylo to. Enomže, gde sem včera
nechal kopačák „Olympic“, sem si
nemohl za nic na světě spomnět.
V šopce nebyl a ve spúšťce také
nee. Zbývala ešče komora. Gdo
tam pro neco šel, mosel si rožnút světlo zastrčením zástrčky do
zásuvky v kuchyňce pod rádyjem,
ale protože sem na to přes podřimující mamku nemohl dostat, vydal sem sa do komory, gde nebylo
žádné okénko a gde byla tma jak
v měchu, potmě.
„Co tam hledáš?“ Taťkůj hlas
byl trochu ospalý, a aj tak trochu
varovný.
„Ále, kopačák“, utrúsil sem při
šátrání rukama kolem sebe.
„Rožni si tam, ať neco nezhodíš“, byla poslední dobře míněná
rada od taťky.
„AÁÁÁ…“, na nic inšího sem
sa nezmohl. Cítil sem, že v nečem
stójím a že mně do bota cosi teplého vtéká, ale nemohl sem tú nohu
vytahnút. Byla uvězněná. To už sa
rozletěly těžké dubové dveřa a nad
něma bllikala žárovka. Stál sem
jak opařený, nohu v hrnci s rozvařeným kohútem. Hubu sem měl
otevřítú dokořeňa a s vytřeščenýma očima sem očekával konec
světa. A ten málem nastal, protože
od taťky sem nigdy nedostal ani
pohlavek, ale včíl mně kopanec do

zadní části těla udělil takú rychlosť, že sem aj s kohútem u nohy
vyletěl z komory přes kuchyňku
na dvůr až ke hnoju, gde sem sa
zastavil rukama o brlení. Slépky
nechály důležitého rozhrabávání hnoja a břéskaly jedna přes
druhú. Z hrnca, napasovaného na
mojéj noze, vykukoval kohútí krk,
na kerém sa blonkala hlava s bledým, skoro bílým hřebénkem. Už
sem neměl vytřeščené oči, ale hleděl sem velice provinile.
„Taťko, prosím Vás, nehněvajte sa na mňa, já už to vjeckrát
neudělám“, vysúkal sem ze sebe
omluvu při pohledu na taťkovy
boty, protože sem neměl silu zvihnút oči.
„No dobře“, zněla smířlivá odpověď taťky.
„Včíl s tým kohútem vypadáš
jak ty angličtí fotbalisté z TOTTENHAMU, co majú kohúta ve
znaku.“
Dyž mně vysvobodili nohu
z hrnca a dyž sa zničehonic objevil
aj kopačák, vyšel sem před naše,
gde už na mňa netrpělivo čekal
Joška.
„Gde si tak dlúho, za chvílu sa
začne kopat“.
„Ale, taťka mně vykládali o londýnských fotbalistoch , co majú ve
znaku kohúta“.
Bylo to v době, gdy sa ratíškovští dorostenci stali přeborníkama
republiky a kluci sa hráli na Pepička Vacenovského lebo Kordulu,
akorát my s Joškú sme byli „KOHÚTI Z TOTTENHAMU“ ale skoro
všecí kluci stejnako nevěděli, o co
ide.
Už si nemožu spomnět, jak hodový turnaj dopadl, ale vím, že
sem dal dva góle. Jeden pravú
nohú a druhý nechťa. To ňa búchl
balón po hlavě a odrazil sa do
branky. Do našéj. Ale vyhráli sme
2:1 a já sem v tem boji byl se dvoma gólama najlepším střelcem.
		
		

Vojta Koten
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Ozářená neděle

lunečné
a teplé počasí
vylákalo v neděli 9.
září spousty návštěvníků
na tradiční (39.) Procházku Pohádkovým lesem. Tu pořádala MO
KDU-ČSL a jako své hosty pozvala na zpestření programu i místní hasiče a také kynologické sdružení Lucky dogs. Složení
účastnických kategorií bylo letos
pro pořadatele překvapením. Pravidelně se opakovalo, že z celkového počtu přes 200 účastníků bývají dvě třetiny mladší kategorie,
to je do první třídy, a těch větších zbývající třetina. Letos to
bylo fifty – fifty, i když těch menších bylo o deset víc 116:106.
Děti nejen zkoušely zručnost, postřeh a dovednosti, ale měly velký
zájem o jízdu na drezíně a upraveném motocyklu a vyřádily se
také na skákacím hradě. Obrovský zájem byl i ze strany dospělých o vystoupení čtyřnohých

přátel člověka v podání členů již
zmiňované Lucky dogs. Skutečným vrcholem byl zásah požárního
družstva při hašení simulovaného
požáru. Zásah byl zaslouženě odměněn potleskem stejně jako páníčci a jejich kamarádi.

Chlapi u drezíny si mnoho neodpočali a Josef Panák
se svým Trike Pepino
(motocyklovou tříkolkou) jezdil koleček kolem Boříčka nepočítaných. Jednoduché to neměla
ani obsluha jednotlivých stanovišť
a personál u občerstvení měl také
plné ruce práce.
Poděkování si proto zaslouží
nejen všichni pořadatelé a účinkující, ale také účastníci ,,Procházky“ i se svým mnohdy velmi
početným doprovodem. A ať jeden
povzdech babičky je závazkem pro
pořadatele i k příští jubilejní akci:
„když jim (děckám - vnoučatům)
řeknu pojďme na vycházku do
lesa, tak se od počítače ani nezvednou, ale jak je to na Procházku Pohádkovým lesem, tak
jim ani nestačím".
Vašek Koplík

MYKOLOGIE

Do plného
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amětliví čtenáři Zvonu vědí,
že informace o konání ratíškovické výstavy hub vždy začínají
nářkem na nedostatek dešťových
srážek. Devět a půl měsíce to vypadalo na stejnou povětrnostní
situaci, a to tak drastickým způsobem, že jejich představitel už
sarkasticky říkal: „Co máte bobky, v úterý před výstavou to začne růst." Neměl pravdu, začalo to
o pět dnů dříve už v pátek. A tak,
přestože mrazáky byly do té doby
prázdné, přes víkend se začaly
utěšeně plnit.
Získané zkušenosti velely poohlédnout se i v jiných lokalitách,
a tak kromě Bílých Karpat a Chřibů, spojili svoje síly i s pořadateli

brněnské výstavy a spoustou druhů získaných od nich, tu svou obohatili. V dalších řádcích „otrávím"
čtenáře několika čísly. Na výstavě
bylo víc jak 270 druhů, z toho bylo
24 hřibovitých, rod holubinka čítal 17 a rod ryzec 14 druhů. Od
roku 1999, od kdy je vedena statistika, bylo na výstavách vystavováno víc jak 900 druhů.
Jak vidno určitým fenoménem
letošní výstavy byly houby hřibovité. Ovšem tři další druhy jednoznačně vládly počtem dotazů.
Vydatné dešťové srážky způsobily masový růst hub na loukách
a v trávnících a na těchto místech
si libuje i mírně jedovatá (způsobuje „žaludeční a zažívací potíže"
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- zvracení a průjmy) pečárka
zápašná, a jak se v průběhu
několika málo dnů ukázalo
i původně neškodná a ke sběru doporučovaná bedla zardělá se v mnoha případech
ukázala být stejně „účinná".
Proto od středy 27. září se
i u této houby nedoporučuje
její konzumace.
Další spousta dotazů se
týkala jedovatosti bedly červené zahradní (české). Tady je takový paradox, že v houbě žádné
jedy nebyly zjištěny, ale pokud je
sbíraná mimo les tak způsobuje
již zmiňované potíže.
Možná stojí za zmínku, že houby určoval člen našeho kroužku
Roman Maňák. Výstava byla obohacena fotografiemi hub, které se

mohou prodávat na trhu, i vzácných - chráněných v yhláškou
a také těch, jež mají léčivé účinky. Nechyběla ani prevence proti
otravám (houby jedovaté, a to vše
z fotogalerie Ladislava Špety). Výstavě žehnal za přítomnosti a povzbuzení paní starostky Anny Hubáčkové, pan děkan ze Slavkova

Milan Vavro (ten přijel i s rodiči, znalci hub), a milou
návštěvou byla účast dlouholetého odborného garanta
našich přehlídek hub Aloise
Vágnera. Nutno ještě podotknout, že unisono se nesla
po tři dny hasičskou zbrojnicí věta: „ale máte to pěkně
nazdobené" – takže, Aničko,
i tvoji pomocníci, ta chvála
patří vám. Zbývající obslužný personále, vám patří obrovské
poděkování za všechno, co jste pro
zdar výstavy udělali.
A jak nám bude přát čas za rok,
kdy to bude čtyřicet let od konání
té prvé?
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Burčákové putování a narozeninový
Trh místních produktů a řemesel

Z

ářijové víkendy nebyly na počasí nic moc. Babí léto pořád
nikde. Ani našim dvěma velkým
akcím počasí až tak nepřálo, ale
přesto obě našly své návštěvníky
– na Burčákové putování jich přišlo víc než 280 a na Trh místních
produktů a řemesel více než 1820!
Vážíme si této přízně a děkujeme
za ni. Tradičně měla každá obec
své tři stánky, byly dílničky, dobroty všeho druhu a krásné výrobky různých materiálů a účelů.
Omlouváme i touto cestou Dětské
kočovné divadlo Kyjov, které i přes
velkou snahu odehrát své představení, nakonec muselo pro onemocnění několika dětí představení
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zrušit. Příště si to určitě společně
vynahradíme. Věříme, že i když
letos na obloze nebylo sluníčko,
vynahradily ho ochota a úsměvy
všech, kteří trh připravili a kteří
ukázali své dovednosti a nabídli
své výrobky.
Trh na zámku měl letos slavnostnější náladu, protože Mikroregion Nový Dvůr na něm oslavil
své 15. narozeniny. Setkali se tu
zakládající i stávající starostové,
místostarostové a ti, kteří během
let v mikroregionu pracovali. Proto nemohly chybět vzpomínky,
rozhovory, gratulace, dort ani přípitek a živijó! Historii až po současnost dokumentovalo speciální

vydání sborníku „Staré zprávy
z Nového Dvora (mikroregionu)“.
Ale to, že mikroregion po celou
dobu žije a pracuje, je hlavně o lidech, o zájmu a zapojení občanů
všech šesti obcí mikroregionu.
Věříme, že to tak bude i v dalších
letech!
Ing. Vladimíra Motlová
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Soubor Ratiškovská Dolina
30. říjen 2000... „Právě v tento den se narodilo ono řvoucí,
ještě mírně zaslepené dítě, které všichni s láskou pipláme - soubor Ratiškovská Dolina. U zrodu našeho mimina,
které se zatím batolí v plenkách a sem tam spadne i na
zadek u kolébky stály tři sudičky - Ilona, Hanka, Jaromír...
později Slávek."

T

ěmito slovy je zahájena kronika souboru, zahájena etapa a život lidí, kterým je písnička
a cimbálovka blízká tak, že jim
dokázaly dát kus svého života.
V tento den nevznikl jen soubor,
ale vytvořila se parta perfektních
lidí, kamarádů, kteří spolu netrávili jen chvíle na pódiu, na zkouškách, ale i v osobním životě. Za
dobu existence souboru se v něm
vystřídalo 52 členů od ročníku
1976 až 1994. Po skoro čtvrt roce
poznávání, co jsou to skočné, podšable, vrtěná a prvních tanečních
kroků, přišlo první vystoupení, 5.
7. 2011 v rámci 860 let založení
Ratíškovic.
Chuť jít dál nám přinesla další
a další vystoupení, taky hromadu propocených triček na zkouškách a víc zkušeností a společných zážitků. Hody se staly naší
každoroční součástí od
besed u cimbálu, stavění mája až po stárkování,
a to že těch stárků a stárek z našich řad bylo.
Překročili jsme
prá h v ystoupen í jen
v Ratíškovicích a v roce
2002 jsme se zúčastnili našeho pr v ního mez i n á r o d n í h o f e st i v a l u
v Miloticích, který jsme
navštívili v průběhu existence souboru třikrát.
A náš vlak plný folkloru,
zážitků se začal pomalu
rozjíždět. Vánoční vystoupení, Velikonoce, krojové
plesy a další vystoupení.
První mezinárodní festivaly - dvakrát nezapomenutelná Plzeň, srdíčkový
festival v Červeném Kostelci, kde jsme tančili na
stejném pódiu jako Ondráš, pro nás čest. Babiččiným údolím znějící náš
zpěv. Sedm let jsme jezdili
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

na zámecký statek
Býkov, vždy s nadšením, vznikla nám tu
první souborová láska, stvrzená
po letech manželstvím a krásnými dvěma dětmi a nebyla jediná,
společné zájmy a zalíbení spojily
životy i dalších členů. Život Ratiškovské Doliny nabýval na síle,
vystoupeních nepočítaně - Troubky, Brno, Praha, Vídeň, Trebišov,
Trenčín a mnoho dalších a dalších míst, kde jsme ukázali krásu
našich krojů a kouzlo tance. První zahraniční zájezd v roce 2003
Francie - Vouziers, další z úžasných zážitků. Polsko, na to se
nezapomíná. Těch zážitků a společně strávených chvil je strašně
moc, vznikla úžasná parta lidí,
kteří trávili a tráví dodnes společné chvíle - táboráky, hory, letní
dovolené, sjíždění Vltavy, zabijač-

ky, nebo jen tak se sejít, být spolu.
Za dobu existence souboru nám
pod nohy hrálo více cimbálových
muzik - Denica, CM P. Šrahůlka,
Důbrava, Javor, Cangla, Náklo, ...
Velké poděkování patří Marušce
Ostřížkové, za poslední roky nás
dotovala muzikou a pomohla nám
tak dostat se tam, kde jsme byli.
Dambořice, další z našich splněných přání. Soutěžní festival,
který se pořádá každé dva roky
a vždy je určené téma, na které
jsme museli vymyslet pásmo. Nejlepším pro nás bylo pásmo Boj
o jablko, které nám přineslo vítězství v soutěži, a tak nádherný
dárek k 10. výročí založení Doliny.
Tehdy to byl úžasný víkend, v pátek jsme vyhráli v Dambořicích
a následující den na hřišti oslava našeho výročí za
účasti spousty lidí, gratulantů. Hromada práce
za tím, bylo to náročné
skloubit přípravy jak na
festival, tak na výročí,
zkoušky denně, ale výsledek se dostavil.
Ctí nám bylo
vystu-povat s vítězným pásmem z Dambořic na Mezinárodním festivalu ve
Strážnici, v tu chvíli jsme
se otočili za tím vším, co
jsme dokázali a byli právem pyšní. Natočení CD
Když jsem já šel z Ratiškovic nebo zpěv dívčího
sboru na CD Dukát To tá
Helpa bude při poslechu
vždy hezkou vzpomínkou.
Život šel dál. Každý si
našel svou cestu životem,
prožívali jsme maturity,
promoce, životní situace
jako taková velká rodina.
Svatby, bylo úžasné, když
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v den D stál špalír krojovaných u kostela a písničkou popřáli vše nej … do dalšího nového života.
A radost z nových Doliňátek, a těch už taky je.
Bylo by toho a je hodně na vzpomínání. Moc děkuji Martině Smaženkové Petrů, že ty naše zážitky tak
pečlivě zdokumentovala v kronice, která pro nás bude pokladem a ohlédnutím. Doufám, že naše hymna
,,Dolina, Dolina majá” ještě zazní. Že ten náš vlak, až přijde čas, se znovu rozjede. Byl to pro nás všechny
„účastníky zájezdu" kus života a jsem ráda i spolu s ostatními vedoucími, že jsem ho mohla strávit s Vámi.
Hanka Šupálková

SENIOŘI

Večírek seniorů

S

enioři oslavili svůj svátek
v pátek 13. října ve Spolkovém domě v Ratíškovicích. Večírek, který zúčastněné nezklamal,
zahájila paní Helena Vybíralová,
která po přivítání hostů paní
senátorky a zároveň starostky
Anny Hubáčkové a poslance
Josefa Uhlíka, provázela celý
večírek. Po zahájení o 16. hodině se přítomní posílili vynikající večeří z místní restaurace
Sport. Následovalo vystoupení
děvčátek ZŠ pod vedením paní
učitelky Jany Lovečkové, která
v krásných kostýmech skvěle
zatančila dvě skladby břišních

tanců. Dále byli vyzváni oslavenci,
kteří se v tomto pololetí dožívají od
55 do 80 let. Jmenovaní byli obdarováni růží a osobním přáním od
paní senátorky Hubáčkové a po-

slance Uhlíka. Krásné sólo pro
oslavence zahráli manželé Grufíkovi z Vacenovic, kteří celý večírek
provázeli svým duetem a pěknou
hudbou. Na počest jubilantů vystoupily seniorky a zatančily jako mažoretky na pochod
Josefa Hančla s deštníky. Po
vystoupení se parket zaplnil,
a tak tomu zůstalo až do konce večírku. Jedním z krásných
bodů večera byla bohatá tombola, kdo vyhrál – blahopřejeme, a kdo ne, nevadí, další večírek bude na jaře!
Růžena Šeďová

Moře a senioři

J

iž pošesté se senioři díky paní
Heleně Vybíralové vydali za
mořem a slunečními paprsk y.
Tentokrát to bylo v Bulharsku
krásné přímořské městečko Primorsko. Celá skupina v počtu 44
účastníků byla ubytována v hotelu Plovdiv, jen do letadla jsme
se všichni nedali. Odlétali jsme
rozděleni na dvě skupiny. První
skupina vyjížděla z Ratíškovic 26.
srpna ve 3.30 hodin ráno a druhá
v 8 hodin. Let Brno - Burgas trval
asi 1 hodinu a 50 minut. Přivítal
nás krásný slunečný den a náš
delegát Žoro, který, jak se ukázalo, byl nabitý vědomostmi o České
i Slovenské republice, že by mu
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leckter ý
účastník,
ba i školák
mohl závidět. Ubytování v hotelu, ke kterému
patřil i bazén uvnitř hotelového
dvorního prostoru, bylo na dobré úrovni. Od výměny ručníků
a také služby, když někdo ráno
nestačil ustlat lůžko, měl po příchodu do pokoje i ustláno. Snídani jsme měli zajištěnu po celou
dobu pobytu. Vynikající nabídka
všeho druhu: pečivo, ovoce, zelena, sýry, uzeniny, vajíčka, džemy,
pomazánky či rybičky. Nechyběl
opékač na topinky ani mikrovlnka. V pondělí 28. srpna jsme
v odpoledních hodinách navštívili
město Sozopol a večer jsme měli
zajištěnou restauraci s bulharským jídlem i pitím a vystoupení
bulharských krojovaných s jejich
folklorem, zpěvačkou moderní
hudby. Vrcholem večera byla mladá žena, která pod záštitou sv.
Constantia chodila po žhavých
uhlících. Vše bylo zakončeno dis-

kotékou, kde to někteří z nás pořádně rozjeli.
Na památku si účastníci mohli zakoupit fotografii. Buď foto při
vstupu, kde nás každého přivítali
„chlebem a solí“ – sůl byla směs
koření čubrica, anebo při folklorním vystoupení s jejich vedoucí,
která převlečená za muže chodila
mezi hosty. V úterý se nebe zatáhlo a pršelo a pršelo, což některým pomohlo při regeneraci po
náročném večeru. Od středy až do
úterý 5. září nás však sluníčko již
neopustilo a moře s proteplenými vlnami nás všechny lákalo na
slanou koupel, kterou jsme žádný
den neodmítli. Ve středu v 7 ráno
byl odjezd do Burgasu a odtud odlet do Brna, kde na nás čekal autobus a hned do Ratíškovic zrovna
k obědu - kdo tedy měl…
Růžena Šeďová
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Dúbrava XVII

HISTORIE

Místopis

P

ři putování Dúbravou se setkáváme nejen na mapách
při plánování trasy s mnoha specifickými místními
názvy, které vystihují místa nebo se váží na určité události. Tento komplex lesa je velice rozsáhlý (asi 100 km2),
vypsat a zdůvodnit původ názvů by snad bylo i na knihu.
Zkusíme začít podle abecedy.

Americké dubčí (1)
Jedná se většinou o souvislý dubový porost, na němž roste jeden
z 270 druhů dubu. V tomto případě se jedná o dub červený Quercus robur. Nachází se na křižovatce cest Vratní a Zlodějská a jak už
bylo ve Zvonu publikováno, rovné
kmeny tohoto dubu byly použity
při opravě ledolamů (brlení) Karlova mostu po povodních 2002. Víte,
že i před čtyřiceti lety při poslední
opravě tohoto zařízení byly kmeny
přivezeny z Moravy ze Slavkovské
bažantnice?
Bachanova zatáčka Bachanka (2)
Ta získala pojmenování po důlním
techniku Josefu Bachanovi. Ten
při havárii na dole Osvobození jel
vozidlem V3S pro elektrikáře Antonína Kováříka a při tom na křižovatce cest Lužický chodník (cesta), který značí modrá turistická
značka, Zlodějská cesta, nezvládl
řízení a vyboural se.
Barvínková dolina (3)
Jedná se o jednu z dolin po pravé straně směrem na Hodonín.
Porosty barvínku menšího Vinca
minor (brčálu) se údajně vyskytují tam, kde bývala lidská obydlí. V našem případě to mohla být
obydlí uhlířů. Souvislé větší porosty této rostliny rostou po obou
stranách silnice do Hodonína.
Bašta (4)
S tímto názvem se setkáváme několikrát. Bývaly to
domky poblíž lesních školek „Panšulek", sloužící na
uskladnění nářadí, semen
a školkového materiálu i na
odpočinek lesních dělnic.
Přesto, že už dávno neexistují, v pojmenování přežívají
i nadále.
Blažejovo (Blažovo) pole (5)
Toto pojmenování najdeme
i v Oppersdorfském urbáři.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

Kukuřicí oseté pole
leží nalevo od Hoferské cesty směrem
k Rohatci. Známé je
obzvlášť mezi myslivci, kteří tam střílejí
divoká prasata z poDub červený, autor: Eliška Příkaská
sedu (věžičky).
lonie) začíná za Hliníkem kolem
Budková cesta (6)
Pokud půjdete od dvoru Rúdník Palašného přes Panisádek dále
směrem k Panence Marii, tak prv- U Zlatého kolem rohatecké drůbení cesta nalevo nese tento název. žárny až po železniční trať.
Cibulová (Vracovská) cesta (9)
Kdysi tam bývalo úložiště hnoje a rostl tam statný dub a cesta Vede ze Závidova až do Vracova
vede až k železniční trati Severní a vozívala se tudy sklizená cibule
dráze, kde stávala budka. Název - té se tam z napadaných fůr dalo
ovšem pochází díky množství pta- nasbírat i na spotřebu pro domácčích budek připevněných na stro- nost na celou zimu.
mech.
Červené blato (10)
Limonit (hnědel), druh železné
Cerová cesta (7)
Dub cer neboli dub slovenský rudy, je příčnou červenání půdy
Quercus cerris dal pojmenování obzvlášť po deštích a podle toho
jedné z lesních cest. Tento dub vznikl tento místní název. Díky
jako jediný z našich domácích archeologickým nálezům víme,
a teplomilných dubů má vnější že tuto rudu v našem okolí zprastranu číšky porostlou až 1 cm covávali už dávní Keltové. Střepy
typické keramiky jsou toho důkadlouhými šídlovitými šupinami.
Začíná u haldy (valu, poté milicio- zem. Lokalita je severně od dvoru
nářské střelnice) dolu Osvobození Rúdník.
a končí na ,,svazarmovské“ střelDesková (cesta) (11)
nici Pánov.
Ta začíná v Dubňanech na Kradlově a vede přes Zlodějskou, Škrabanou a Lužický chodník ke druhé
Rohatecká cesta (8)
(nikoliv silnice na Rohatec – Kolonii) hájence na Pánově u trafostanice.
Lesní cesta Rohatecká (nezamě- O původu tohoto pojmenování neňovat za asfaltku do Rohatce – Ko- máme žádné indicie.
Dubňanská
(i Rohatecká) hráz (12)
Tvoří hranici bývalého hodonínského panství a katastru
obce Ratíškovice a vede od
Dubňan kolem cihelny až
po rohatecký katastr. Dobové prameny uvádí, že kolem
všech poddanských vsí byla
hráz vysoká (kvůli lesnímu
pychu - krádeži dřeva) jeden
metr. Jen kolem Dubňan
metry dva. Proč asi?
Vašek Koplík
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V

letošním roce postihlo
nejenom naši republiku,
ale také Evropu, katastrofální sucho. V červnu napadlo
podle měření Hydrometeorologického ústavu na jižní
Moravě pouze 35 % normálu srážek a nám v zahrádce prakticky vyschla studna
s povrchovou vodou. Nechal
ji vyhloubit můj prastařeček
Příkaský při stavbě domu ve
30. letech. Stařenka vzpomínala, že zpočátku voda ze
studny přetékala a stačilo se
jen sehnout, později si vzali
na pomoc hák a kýbl, a my už
jsme museli použít čerpadlo.
O letošních prázdninách jsme
ho odstavili, protože nebylo co
čerpat…
Při listování obecní kronikou jsem našla zápis z roku
1917, podle kterého „bylo sucho, jakého dlouho nebylo pamětníka. Od měsíce května po
celé žně až do podzimku skoro
ani neukáplo. Jařiny se vůbec
nevyvinuly ani nevymetaly
a rži byly řídké, za to ale dosti
sypaly, jen mandelů bylo málo
po měřici. Pro velké sucho
avšak ani brambory nevyvinuly. V písečných půdách zůstaly
jako ořechy a k jídlu vůbec nebyly“ V roce 1928 pak „zima
byla dlouhá a krutá, sněhu
však bylo málo. … Jako zima
byla krutá, tak zase léto bylo
horké a při tom suché. V druhé polovici června vůbec nepršelo,
až 6. července dostavila se prudká
bouře s vichřicí. Pak celý červenec
ani neukáplo a silná vedra budou
míti neblahý vliv na úrodu…“ Sucha byla i roku 1932, kdy od května nepršelo až do žní, které kvůli
tomu začaly dříve. Nejsušším pak
byl asi rok 1947, kdy už v prosinci
předchozího roku nastaly mrazy
a „dosti tuhá zima, která trvala
nepřetržitě až do poloviny března.
Do konce ledna mrzlo na sucho
a mrazy dosahovaly až 30˚C pod
nulou… Země byla až 70 cm zamrzlá, což nebylo snad od r. 1929“.
Následky tuhé zimy se ukázaly už
v dubnu, protože v polovici „dostavily se ledové větry bez deště
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Sucha a vodní plochy
v Ratíškovicích

a objevilo se sucho. Většina ozimých pšenic byla vymrzlá a musela se set znovu…. Studené a suché
jaro naději na dobrou úrodu úplně zmařilo. Květen byl bez deště
a horký, začátkem června vedra
až 30˚C a naděje na déšť nikde.
Už se ukázalo, že letošní úroda
bude katastrofální jak na obilí tak
na okopaniny, které na mnohých
místech vůbec nevzcházejí.“ Podle
dalšího zápisu z toho roku „sklizeň sena u Moravy byla pro trvající
sucho špatná a tak smutně probíhaly i práce žňové. Obilí nedalo se
na některých polích ani kosou séci,
zvláště ječmeny, které byly 20 až
30 cm dlouhé. … Setí zelených
krmiv do strnišť a řepy polňačky

bylo pro sucho také špatné,
tyto po vzejítí uschly. Otava
se na některých lukách vůbec
nesekla.“ Roku 1952 „koncem
července nastaly suché dny…
rané brambory, které byly koncem května postiženy mrazem
nemohly již pro velké vedra
a sucho narůst… Je slyšet
stesk a bědování, jak nenaprší
brzy, nebudou i pozdní brambory a bude hlad. Studny s povrchovou vodou na jihových.
straně obce rovněž vyschly.
Písčitá půda byla v poledne
od slůnce tak rozpálená, že na
výsluní nemohl ani člověk bosou nohou na písek vstoupit.
Zelenina brambory a kukuřice
úplně leží na vypráhlé zemi.“
V roce 1963 pak „velká vedra
letošního léta byla příčinou zániku višňového sadu. Na jaře
pěkně rozkvetly všechny stromy, v létě však žádný neměl
ani lístku… U stadionu Baníku
v ulici uschly též všechny“.
V Ratíškovicích bylo pro
mě letos hlavním ukazatelem
vláhy Jezérko, které úplně
vyschlo. Paní Drahomíra Klimešová (r. 1915, čp. 21), která
bydlela v Dědině vedle křížku
na cestě k Jezérku, vzpomínala, že v jejím dětství byla
voda až u plotu jejich zahrady, podél které do Dědiny vedl
jen úzký chodníček. To znamená,
že by v dnešní době sahalo přes
silnici až po kraj pozemku domu
Rostislava Klimeše a Tomšejů.
Takto je Jezérko zakreslené i na
katastrální mapě naší obce z roku
1827. Je na ní vidět téměř dvojnásobná rozloha vodní plochy. To,
co je dneska za Jezérkem vrbičí,
mokřina a louka, bývala dříve
voda.
V Ratíškovicích a jejich okolí bývalo mnohem více vodních ploch,
než je nyní. O některých se zmiňuje v srpnu 1931 správce místní
obecné školy Antonín Šmilauer.
Okresnímu
školnímu
výboru
v Hodoníně píše dopis, ve kterém
„správa školy zasílá ´Vlastivědu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

Ratíškovic´ po opsání a vrací ji
k úřednímu upotřebení“. Jedná se
o dotazník, který vytvořil okresní školní inspektor Ruda Šoupal
a zjišťuje v něm kromě historie
a soudobého života v Ratíškovicích také místní geografické poměry. Podle Antonína Šmilauera
„vody okolo Ratíškovice nejsou
vlastně rybníky, nýbrž přirozená
jezérka se spodní vodou; ryby se
v nich chovají“. Vyjmenovává jich
několik: „za parním mlýnem ´Hliníček´, výměra 3.6 ha, v dědině u silnice ´Rybníček´38.8 a, u staré školy ´Prádlo´124 m2, v dědině u cesty
do Vacenovic je ´Jezérko´63.44 a,
u staré cihelny na cestě k Rohatci
jsou ´Hliníčky´32.66 a, při cestě
z Rohatce na rudník je rybníček
´Za olším´14.23 a“.
„Hliníček za mlýnem“ v ulici Vítězná existuje doposud a před nedávnem prošel celý biotop rekultivací. Jenom jeho vodní plocha
je mnohem menší, než byla ještě
v padesátých letech minulého století, kdy sahal skoro až k dnešní
silnici na Hodonín. Dnes už se
nachází přímo na okraji obce, ale
podle mapy z roku 1827 byl vlastně kus od Ratíškovic.
Rybníček „v dědině u silnice“
už neexistuje. Jednalo se o vodní
plochu v dnešní ul. Vítězná (v současnosti tu stojí dům Rybeckých
se zelenou plochou kolem Járku),
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

a přibližně středem tohoto rybníčku ratiškovský Járek protékal. Byl
zavezen počátkem šedesátých let.
Rybníček Prádlo u staré školy byl v dnešní Uličce v místech
od Járku po Antošovu (později
Krupkovu, dnes Kristovu) zahradu. V místě dnešního parkoviště
stávalo hasičské skladiště a voda
z rybníčku se používala při cvičeních. Podle Žofie Šupálkové název
Prádlo získal podle toho, že tam
ženy chodívaly celoročně právat.
V roce 1946 kronikář Jan Foltýn
uvádí, že „v poslední době to byl
jen močál“. Proto se národní výbor
usnesl, že toto místo bude upraveno a jako pocta našemu prvnímu prezidentovi tu pak byl zřízen
Masarykův sad. „Občané majitelé
koňských potahů přijeli s potahy,
ostatní zase pomáhali nakládat
písek, jiní upravovali na místě potrubí, jímž nyní protéká potok. Za
týden byl močál zavezen, sad upraven i oplocen. Dne 20. dubna na
bílou sobotu po slavnosti ´vzkříšení´ shromáždili se tu korporativně
občané aby se zůčastnili oslavy 1
výročí osvobození naší obce. Vzpomínkovou řeč přednesl předseda
národního výboru Antonín Uhlík“.
V případě Hliníčků u staré cihelny u cesty do Rohatce je několik možností, o které rybníčky se vlastně jedná. Tou první
podle uvedené velikosti je, že byly

v dnešní ulici Vrbky, kde dnes stojí domy Hasníků, Staníčků, Kadlčíků, Janíků a Helešiců. Mezi
rybníčky vedla cesta, která pak
navazovala na rohatecký chodníček. Svedením vody, čerpané ze
současného Hliníka do potrubí,
přišly Hliníčky o zdroj vody a postupně vysychaly. Časem se z nich
stalo smetiště, které bylo na počátku sedmdesátých let zavezeno.
Druhou možností je, že se jednalo o dva rybníčky, zvané Včelíny. Malý Včelín se rozkládal mezi
dnešní ulicí Rohatecká a Řádky,
začínal na konci zahrad domů
Příkaských ( Vontků), Kotásků
a Macků v ul. Hasičská. Směrem
z ul. Řádky začínal krajem domu
Pribišů a sahal až po Mickovo.
Přímo v dolině staré cihelny stojí
dnes také domy Panáků a Maděrů, ještě předtím tu stál domek
Jana Kopla (r. 1911). Rybníček je
zakreslen už na mapě z roku 1827.
Hrubý Včelín byl mezi dnešní ulicí
Řádky (dnes by jeho plocha začínala domem Cigánků) a U Včelína
(od domu Horáčků, dříve Nováků)
až po silnici ke Zbrodku. Později se stal smetištěm a byl zavezen
začátkem osmdesátých let. Oba
Včelíny byly spojeny járkem, který vedl přes Šnejdarovu zahradu
a při rekultivaci pozemků byl sveden do země.
O „rybníčku za olším“ se mi neStrana 21

podařilo bohužel zjistit nic,
ale je možné, že učitel myslel dnes už vyschlý rybníček
„Palašné“.
V rubrice „Řeky, potoky,
život v nich, na nich, u nich“
se v dotazníku učitel Šmilauer zmiňuje o ratiškovském Járku. „Járek pramení
na ´Podnáklí´ protéká ´Rybníček´ a ´Prádlo´, teče Zelničkami a Rubanicemi na rudník,
kde pohání mlýn, odtud na Soboňky a vlévá se do Moravy“. Chovali se u nás „pouze kapři a karásci. Loví se 2x ročně na velkou noc
a na vánoce. Průměrný lov 2q ryb.“
V dotazu na kaluže, močály a močidla píše, že „Močály jsou v dolinách na pastvisku z jara nebo po
delších deštích, za sucha však
vysychají. V jezérku za Ivanovým
namáčejí se konopě“. Jednalo se
o dnešní Jezérko, protože rodina
Ivanů bydlela v rohovém domě čp.
20 v ul. Dědina, kde měli obchod
a pekárnu. (Podle vzpomínek Žofie Šupálkové nikdo v té době ani
nemohl pociťovat, že má revma,
protože Jezérko, ve kterém se lidé
i koupali, bylo vlastně konopným

roztokem…).
Studny tenkrát lidé měli v každém domě a „7 jest jich k veřejnému použití a na ulicích. Pumpy
jsou železné; studny vyloženy jsou
cementovými rourami. Otevřených
studní a studní s okovem a kolem
není.“ Dále se uvádí, že „u veřejných studní nejživěji jest ráno a na
večer, když se poklízí dobytek.“
Jedna z nich byla „u komunálu“
na dolním konci Uličky a „při muzikách jest studna u obecní hospody zdrojem osvěžení pro děvčata.“
Další byla u Hasíkového na rohu
ulic Zelnice a Baráky (je tam vidět dosud) a, jak vzpomínala
Františka Kordulová (r. 1909), na

ulici Řádky před tehdejším
domem Vacenovských (čp.
237, dnes Kotásků – „Okálů“ ml.). Studna byla také za
Šnajdrovým v místech dříve zvaných „Židovský uzel“
(nadzemní skruž je vidět
vedle budovy dnešního obecního úřadu). Další se nacházely v ul. Řádky před Holečkovým a v ul. Posvátná před
Hebronovým. Poslední dvě
jmenované byly opraveny, vyčištěny a v květnu 2013 při akci „Modlitba za vodu aneb otvírání studní
Mikroregionu Nový dvůr“ slavnostně předány zpět k užívání.
Slovo „sucho“ se v dnešní době
skloňuje ve všech pádech. Jak
už jsem zmínila, za mlýnem se
podařilo Hliníček odbahnit a vyčistit. Potřebovalo by to i Jezérko
a letošní suché léto k tomu přímo
vybízelo. Bohužel vodní a okolní zamokřená plocha není celá
ve vlastnictví obce a majiteli jsou
i někteří občané Ratíškovic. Doufejme, že se obci podaří všechny
pozemky časem vykoupit a Jezérko zachránit.
Irena Bařinová

Rybníky a rybníčky v Ratíškovicích a okolí

V

odních ploch v katastru obce bylo podle starých map daleko více než těch, o kterých se zmiňuje učitel
Antonín Šmilauer v roce 1931. Většina z nich však koncem 20. století zanikla. Aby nebyly úplně zapomenuty, chtěli bychom vás poprosit o zapůjčení jejich fotografií, ať už se jedná o Včelín, Kafisko, Balúsovo
moře, Hliník, Rúbanice, Trávníky nebo jakoukoliv jinou ratiškovskou vodní plochu či mokřad.
Irena a Petr Bařinovi,
ul. Řádky 425

Podzimní nálada
v MŠ U Jezérka

M

alíř podzim začal pomalu
čarovat a zabarvil listí do
zářivých barev. I naše školka
v tomto období doslova ožívá.
S dětmi sledujeme proměny
počasí, povídáme si o sklízení ovoce, o zvířátkách připravujících se
na zimu. Podzimní příroda nám
nabízí nové nápady k tvoření,
a tak naši školku zdobí zvířátka
vyrobená z kaštanů, namalované
stromy se zabarveným listím, jedlé
i nejedlé houby, podzimní skřítci
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nebo barevní draci.
V naší školce jsme
podzim přivítali Podzimní slavností, která se konala
v měsíci září. Na tomto tvořivém
odpoledni oživili naši zahradu
nápadití dýňoví strašáci a kouzelné postavičky, které vypadaly,
jako by nás přišly navštívit přímo
z pohádky. Tvoření probíhalo za
velmi příjemné atmosféry a každý
z výrobků, které rodiče s dětmi
vytvořili, byl jedinečný a krásný.
Na z a h radě n a ší m ateř ské
školy se děti zabavily také sběrem
hub. Podél plotu jsme našli bedRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

le a v zalesněné části zahrady
i hříbky. S dětmi jsme navštívili
také výstavu hub, na které se děti
seznámily i s dalšími druhy hub,
které doposud neznaly.
D a l š í p o d a ř e né o dp ole d ne
jsme zažili s rodiči a jejich
dětmi na zahradě naší mateřské

školy v měsíci říjnu, kdy jsme
usp oř ád a l i Br a mb orov ý den.
Vedle her a soutěží pro děti jsme
pekli brambory na ohni, které
chut na ly opravdu v ýbor ně.
Školku zdobili bramboroví skřítci,
zvířátka a panáčci, které rodiče
s dětmi vytvořili v pohodlí domova

a přinesli je na výstavu do školky.
Opravdu bychom nevěřili, jaké
úžasné nápady naši rodiče a děti
mají. Jsme rádi, že podzim nám
stále trvá a že zážitky s ním spojené budou stále přibývat.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka

Pan učitel Sluníčko

Z

atímco výraz „paidagógos“ pro
mužského učitele se začal používat již v antickém Řecku, pro
ženy ve stejné profesi pojmenování nebylo potřeba, protože až
do 19. století téměř neexistovaly.
Učitelství byla výhradně mužská
práce. Změny nastaly až v průběhu 19. století, kdy Marie Terezie
zavedla povinnou školní docházku. Dle zákona z roku 1869 bylo
ženám pedagogické studium sice
dovoleno, ale čtete dobře - zákon
těmto ženám přikázal celibát!
Žádný vdaj, žádné děti. Nic z tohoto se netýkalo mužů. Ke zrušení
celibátu došlo teprve roku 1919.
Postupně se ženy dostávaly k dalšímu vzdělávání, učitelek přibývalo a my o 100 let později řešíme
opačný problém - nadměrnou feminizaci školství. A současnost?
Česká republika má v počtu žen
za katedrou prvenství v celé Evropské unii.“ Vážnosti ze školství
ukončím a přejdu k jedné milé
originálnosti ve školství ratíškovském.
Už několik let máme v naší mateřské škole Sluníčko pana učitele. Jmenuje se Ladislav Švidroň
a kde sa pohne, tam to „svítí“ tak aj tak. Vyberte si z následujícího. Jako chlapec si řekl, že vždy
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

bude dělat jen to, co ho bude bavit
a dokud ho to bude bavit. Takže
- UČIT - a byla to vystudovaná pedagogika.
Snad osudově to byla mateřská
školka, kde s praxí začal a u malých dětí je nepřetržitě už od svých
20 let. Dodnes je to let 12, dovolím
si u muže prozradit…. Dobrý znak
toho, že ho práce hodně baví. Byla
jsem přítomna jeho pracovního
dne - zážitek cítit, že učí muž, jak
je to „vyvážené“ (jeho dobrý výraz)
pro chování a pozornost v kolektivu holčiček a kluků.

Nezbytné je k našemu panu
učiteli připsat jeho úžasnou hudebnost, ta z něj právě přímo světélkuje. Hraje na housle, kytaru,
krásně zpívá. A víte, jak s ním
souvisí Kapric a Rivaldo? Prozradím, Kapric to je název cimbálové
muziky pana učitele a Rivaldo je
brazilský fotbalista, hráč Barcelony, na kterého je pro změnu náš
pan učitel podobný.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Volby

do Školské rady

N

a základě § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souladu s Volebním řádem školské
rady ze dne 15. 6. 2005 vydané
Obcí Ratíškovice, jakožto zřizovatelem školské rady, končí dne
31. 12. 2017 tříleté funkční období členů školské rady při ZŠ Ratíškovice. Školská rada (dále jen
ŠR) je šestičlenná: třetinu členů
ŠR jmenuje zřizovatel školy (proběhne dne 6. 11. 2017 na jednání ZO), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu
volí pedagogičtí pracovníci dané
školy (proběhne dne 13. 11. 2017
na zasedání pedagogické rady).

Ředitel školy zve všechny zájemce z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků ZŠ Ratíškovice
na volby dvou zástupců do ŠR pro
funkční období 2018 - 2020, které
se uskuteční

v pondělí 13. 11. 2017
v 15:45 hod
v jídelně ZŠ, Vítězná 701.

Členy školské rady volí oprávněné osoby (tedy zákonní zástupci
nezletilých žáků) tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku se jmény dvou navrhovaných
kandidátů do volební urny.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Konference

V

e čtvrtek 21. září 2017 se
usk ute č n i l a v prostor ách
Spol kového domu kon ference
o problematice řešení chování
žáků základní školy, a to pro odbornou i laickou veřejnost. Celkem 121 účastníků v hledišti a 10
přednášejících se více než 4 hodiny zabývali aktuální problematikou hodnocení chování žáků základní školy, která se neobejde bez
úzké spolupráce školy s institucemi, jež jsou v každém regionu obcí
s rozšířenou působností. Proto své
příspěvky prezentovali zástupci
PPP (Pedagogicko-psychologická
poradna), SVP (Středisko výchovné péče), OSPOD (Odbor sociálně-

Strana 24

o problematice chování žáků
-právní ochrany dětí), Policie ČR,
zástupci mateřské a základní
školy (vedoucí učitelka, výchovná
poradkyně, ředitel školy), ale též
odborný asistent trestního práva
PrF UP v Olomouci.
Obsah konference navazuje na
sérii aktivit ZŠ Ratíškovice, která se snaží v rámci legislativních
a odborných možností co nejvíce eliminovat nežádoucí chování
žáků ve škole, neboť jednání žáků
je klíčovým faktorem úspěšného
vzdělávání v době dané rozvrhem
hodin.
Vedení školy rovněž upřímně
děkuje sponzorům a příznivcům

školy, jednotlivcům a firmám, kteří přispěli finančně i materiálně
k úspěšnému průběhu celé konference: Ing. Bc. Anna Hubáčková,
František Dobeš, Igor Polanský,
Petr Bačovský, Bc. Zdeněk Koplík, CHEVRON – gastro zařízení
(Mikulov), Krásná hora s.r.o. (Starý Poddvorov), NOEL s.r.o. (Hodonín), TAXDAN s.r.o. (Hodonín),
Purewindows s.r.o. (Ratíškovice),
LIKOL s.r.o. (Dubňany), Pekařství
Příkaský Petr s.r.o. (Ratíškovice)
a vinařství TOMANwine (Ratíškovice).
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy
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V

úterý 17. října byla základní škola opět pořadatelem každoroční sportovní akce v rámci přátelských návštěv čtyř družebních škol – ZŠ Ratíškovice, ZŠ Hodonín Očov, Súkromná ZŠ Skalica a 4. ZŠ
Senica Mudrochova. Tentokráte padl los na turnaj
v kuželkách pro žáky 9. tříd. Do místní nové kuželny v Ratíškovicích přijela čtyři osmičlenná družstva
(4 chlapci + 4 děvčata), aby poměřila své síly ve hře
„do plných“ – 5x10 hodů. Zpočátku se zdálo, že síly
budou vyrovnané – hráčům každé školy padaly i devítky, ale nakonec se splnilo tiché přání ředitele turnaje a Ratíškovice vyhrály! Nejlepší hráčkou turnaje
byla Denisa Chromková (9.A), která jako jediná překonala číslo 300 ziskem 306 kolků ze 450 možných.
Takže výsledková tabulka dopadla následovně:

Družební kuželky
žáků ZŠ

Vedení školy tímto upřímně děkuje panu Ivanu Blahovi za velkou a nezištnou pomoc při organizaci mezinárodního turnaje v kuželkách a firmám PUREWINDOWS s.r.o., ELEKTROWIN a Klíčové centrum
Moravia Keys s.r.o. v Hodoníně za odměny a upomínkové předměty pro všechny soutěžící.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

Svéráz národního poháru

H

odový turnaj se stal nedílnou
součástí našich hodů, již více
než čtyřicet let je hodový víkend spojen nejen se zpěvem, krojem, vínem
a kačenou, ale také fotbalovým míčem. Počátky této naší svérázné tradice sahají až do roku 1975, kdy na
hřišti "Za mlýnem" poměřila své síly
tři zakládající mužstva - Championi, Herkules a Profici. A tak se hrálo
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rok od roku a mužstev postupně přibývalo, bohužel
z tohoto období nejsou zaznamenáni vítězové. Dalším milníkem této svébytné historie je rok 1985, kdy
turnaj nabývá oficiální podoby a vítězi je poprvé předána putovní trofej keramická soška nahé černošky "Černá Niké", na její záda jsou od tohoto ročníku
zvěčňováni vítězové pondělního klání.
V devadesátých letech nastává zlatá éra turnaje,
zejména co se počtu účastníků týče (v roce 1995 rekordnich 16 týmů), bohužel dochází i k jedné tragédii,
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turnaj v této době přichází o svoji
trofej a rozbitou “Černou Niké" na
rychlo nahrazuje pohár nový, který je časem doplněn ješte jedním
keramickým, na který se zapisují
vítězové. V novém tisíciletí nastává těžké období této akce, neshody o tom, kdo bude hrát a kde se
bude hrát, eskalují až do situace,
kdy je založen konkurenční sobotní turnaj. Po pár letech se však
vše vrací do starých kolejí a kope
se jen v pondělí. Keramický pohár
se však již zaplňuje jmény vítězů
a navíc je na samotném poháru
vidět, že nebyl vyroben tak, aby
rok co rok snášel enormní zátěže
bujarých oslav a je tedy jasné, že
se bude muset nahradit nejakým
novým. Celá situace se navíc stává
neudržitelnou v loňském ročníku,
když pohár praskne a je narychlo
pouze slepen.

V průběhu roku iniciují týmy
SPK a Bumbes poradu s cílem najít důstojnou náhradu, která by už
navždy tuto akci symbolizovala,
jelikož všechny unifikované a prefabrikované trofeje jsou okamžitě zamítnuty, tak nastává otázka,
kde vzit originál? Jak už to v Ratíškovicích chodí, tak nejlepší nápady se rodí "na Slavíně". Ondřej
Hubáček oslovil akademického
sochaře Miroslava Kováříka a pak
už to šlo ráz na ráz. Bleskově se
sešla malá porada, kde byla dána
mistrovi prakticky volná ruka
s tím, že vysledné dílo by mělo
vyjadřovat "hodovo-fotbalovo-ratiškovský" motiv. Pan Kovářík se
celého úkolu chopil excelentně,
a tak v pondělí, před samotným finale, byl pohár poprvé představen
zvědavé veřejnosti. Zvědavost byla
navíc umocněna tím, že od kon-

ce srpna probíhala sbírka, a tak
všichni přispívali, aniž pořádně
věděli na co. Hodový turnaj tak
tímto dostává prakticky nesmrtelnou bronzovou trofej, jelikož podstavec je nadstavovatelný, jak to
známe u neméně slavného Stanley Cupu, máme tak i neomezený
počet míst pro zapsání vítěze. Tato
trofej je navždy putovní a jeho vítězi připadá povinnost následující
rok v pondělí turnaj uspořádat.
Tímto bych chtěl panu Kováříkovi poděkovat za to, jak se celé
akce zhostil. Zároveň tímto srdečně děkuju všem velkým i malým
dárcům, bez peněz by to prostě
nešlo. Poděkování samozřejmě
míří i všem, co nám s realizací
tohoto nápadu pomohli nebo nás
jinak podpořili.
Michal Příkaský

SPK NA MČR
neregistrovaných hráčů

P

o roční odmlce, způsobené vynecháním sezony 2015/2016
Ratiškovské odborářské ligy z důvodu výstavby nové kuželny, dostalo SPK opět možnost zúčastnit
se MČR neregistrovaných kuželkářů, kde se hraje systémem 4 x
60 hs. Bez váhání jsme pro naši
již třetí účast na tomto podniku vybrali 4 borce na kvalifikaci do Přerova - Ondřej Hubáček,
Michal Příkaský, Jan Varmuža
a Vlastimil Kordula. Připomínám
minulé naše účasti: 2014 finále
Hořice - 17. místo, 2015 – nepostup z kvalifikace v Blansku.
S vědomím toho, že budeme
muset hrát v sobotu hned po plánované páteční svíci dnes již novomanželů
Dekařových,
nepanovalo v mužstvu SPK
zrovna nadšení, ale spíše
obavy. Naštěstí se hrdinsky
zachoval kapitán mužstva
Jan Varmuža, který 3/4
mančaftu dokázal odvolat ze svíce již ve dvě ráno,
a tak se tito alespoň trochu
prospali.
V kvalifikaci v Přerově jsme za mohutného poStrana 26

vzbuzování našich fanynek a po
výtečném, ale i šťastném výsledku, dokázali postoupit do finále z posledního možného místa
o jednu jedinou kuželku celkovým
výkonem 1051. Díky této kuželce
jsme také, k nelibosti domácích,
vyřadili favorita ČD Uzel Přerov.
Celkem se kvalifikací po celé ČR
zúčastnilo 70 družstev, z nichž 24
postoupilo dále.
Finále se konalo ve Vsetíně.
SPK neponechalo nic náhodě
a pro komfort hráčů i fanoušků
objednalo 10 km vzdálenou luxusní chatku ve Valašské Polance na
celý víkend. Ihned po příjezdu na
chatu proběhl rituální ceremoniál
v podobě holení vousů hráčů po

vzoru východoněmeckém (viz foto)
k zastrašení soupeřů. Následující
den jsme nastupovali hned mezi
první čtverkou v 8:30. Ráno přímo
na kuželnu přijela další skupinka našich fanoušků i s poněkud
unaveným ředitelem SPK, který
se rozmyslel teprve kolem třetí
hodiny ranní přijet fandit. Taky
to všem ve čtyři ráno musel telefonicky oznámit a vzbudit celou
chatu.
Kuželna ve Vsetíně je staršího
typu s klasickými tvrdými saduritovými dráhami na rozdíl např.
od naší plastové. A zřejmě právě
málo zkušeností na tento povrch
a nezvyk bohužel způsobily, že
ani jeden hráč nepředvedl to, co
v něm dřímá. S výsledkem
Ondřej Hubáček – 228, Michal Příkaský – 230, Jan
Varmuža – 245, Vlastimil
Kordula – 248 a celkem
951 shozenými kuželkami a hromadou chyb, jsme
bohužel nemohli pomýšlet
na postup mezi nejlepších
16 týmů do druhého dne.
Slabou náplastí bylo, že se
nedařilo ani spoustě starRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2017

ších a ostřílených bývalých hráčů
a borců. Mimochodem náš tým
měl suverénně nejmladší věkový
průměr, zároveň také nejhezčí fanynky a nejlepší vizáž. Nakonec
jsme tedy ve finále skončili na 22.
místě z 24. Vítězem se nakonec
stalo družstvo Šanov Killers.
Vše zlé je pro něco dobré, neboť jsme ještě dlouho vydrželi na

místní kuželně s výborným pivem
Valášek, udělali si mezi kuželkáři
spoustu kamarádů a s pořadateli domluvili jeden trumf navrch.
Jedna s kvalifikací na příští ročník se uskuteční v naší nové kuželně. Takže někdy v květnu v roce
2018 zveme všechny příznivce, ať
přijdou fandit nejen SPK k nám na
kuželnu.

Děkujeme našim fanynkám
a fanouškům a všem, co nás povzbuzovali i na dálku. Postup do
finále je sám o sobě úspěchem, ale
i v něm jsme se chtěli vytáhnout.
Nezbývá než více trénovat a v domácím prostředí to příští rok, jak
se patří, rozpálit.
Filip Kundrata

Hodový turnaj
opanovali Kanonýři

A

bylo to zřejmě zasloužené první místo. Vítězný tým na hodové pondělí hrál hned první zápas turnaje v 8 hodin ráno a tím
posledním, finálovým, celé klání
ukončil o půl čtvrté odpoledne.
Kanonýři vyhráli všech pět svých
zápasů proti pěti různým soupeřům a s celkovým skóre 17:3
dosáhli na nejvyšší počet vstřelených branek a naopak nejméně
gólů inkasovali. A jaký byl vlastně
průběh celého bojování o cenný
pohár pro vítěze?
Turnaje se zúčastnilo osm
dr užstev rozdělených do dvou
skupin. V té první byl za vítězným mužstvem Kanonýrů tým
Lišinovských lišek, dále Tenisový
klub a na posledním místě Hošíci,
parta složená převážně z dorostenců Baníku Ratíškovice. První
tři družstva postupovala do dal-
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ších bojů, avšak
Te n i s o v ý k l ub
své místo, i díky
v ině několi ka
zranění, přenecha l mladším H o š í k ů m . Ve
druhé skupině muselo o pozicích
na prvních třech místech rozhodnout skóre, které určilo, že pořadí
bylo následující: mistři z minulého roku Bumbes, Lokomotiva
a AC Kutloch. Poslední místo ve
skupině obsadil několikanásobný
vítěz SPK, kterému letošní ročník
nevyšel. Nepříjemným momentem
následných v yřazovacích bojů
se stalo zranění Tomáše Motlocha z Hošíků, který musel s tržnou ránou na hlavě na šití do
nemocnice.Ve čtvrtfinále vypadl
AC Kutloch a Hošíci, kteří dlouho vedli nad papírovým favoritem
Lokomotivou. Ta ale dvěma góly
ve druhé půli překvapení nepřipustila. V semifinále však již byli
nad její síly Kanonýři. Ve druhém
semifinále vystavil stále lepšícím
se Liškám stopku Bumbes. Pe-

naltový rozstřel o třetí místo mezi
zklamanými poraženými semifinalisty vyšel lépe mužstvu Lokomotivy a na Lišinovské lišky zbyla
nepopulární bramborová medaile.
Finále nabídlo dramatickou, takticky svázanou bitvu. Kanonýři se velmi rychle dostali, trochu
se štěstím, do vedení. I když měli
vítězové v průběhu zápasu více
šancí, Bumbes uměl také zahrozit. Definitivní rozhodnutí přišlo
ve druhém poločasu. Nejprve ještě
Bumbes dokázal na druhý gól ve
své síti reagovat a výsledek korigoval, na třetí branku již ale odpověď nenašel. Konečné skóre tedy
bylo 3:1.
Při finálovém ceremoniálu byly
rozdány ceny pro nejlepší mužstva
a také za individuální výkony. Nejlepším brankářem turnaje se stal
Jan Ševela z Lokomotivy, střelcem
turnaje byl se sedmi trefami Tomáš Vacenovský. Útočník Lišek
a Baníku, vracející se po zranění,
vlastně tak trochu navázal na své
kralování z předminulého roční-
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ku, protože ten loňský
díky zranění kolena vynechal. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš
Koplík z vítězného družstva.
Celý letošní ročník
měli na starosti loňští
mistři z Bumbesu. Nutno říct, že se s náročností daného úkolu vypořádali se ctí. Turnaj
odsý pa l přesně podle
harmonogramu a i ve
stánku s občerstvením
téměř vše fungovalo. Rozhodčí
řídili zápasy podle svého vědomí
a svědomí, a i když se někdy na
hřišti či v hledišti nějaká ta „horká
hlava“ našla, rychle se vše vyřídilo a pokračovalo se dalším přísunem fotbalu. Po celou dobu svítilo
nad hlavami účastníků slunce.
I když předcházející noc pršelo,
terén nebyl těžší než obvykle. Po-

KNIHOVNA

mineme-li teda fakt, že se hraje
na Lišinovském hřišti a udržet
nad míčem kontrolu na něm není
nejjednodušší. Toto hřiště k hodům ale patří a možná jsou i někteří škodolibí diváci rádi, když
můžou vidět situace, nad kterými
někdy zůstává rozum stát. Takové
neproměňování vyložených šancí,
neuvěřitelné pády či vlastní bran-

Pavel Čech – spisovatel,
ilustrátor, malíř

V

rámci projektu „Jižní
Morava čte“, který je finančně podpořen Jihomoravským krajem, jsme počátkem
října pozvali do naší knihovny významného spisovatele,
ilustrátora a malíře Pavla Čecha, aby pobesedoval s dětmi základní školy. Pan Pavel
Čech napsal celou řadu autorských knih pro děti, mnohé z nich získaly významná
ocenění, např. cenu Magnesia Litera za knihu pro děti
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ky, zde patří k běžné rutině. Občas se však najde
i okamžik, který by obstál
v rubrice Borec na konec,
což vzhledem k podmínkám zaslouží obdiv.
Poděkování patří především divákům, kteří se
rozhodli, byť jen na malou
chvilku, přijít a podpořit
hráče. Dále organizátorům
z Bumbesu (uvidíme, jak
si s nevděčnou rolí poradí
příští rok Kanonýři), paní
starostce Anně Hubáčkové
za podporu i za účast na slavnostním ceremoniálu, Ondrovi Hubáčkovi za zařizování věcí ohledně
nového poháru, akademickému
sochaři Miroslavu Kovaříkovi za
vyrobení krásného nového putovního poháru a v neposlední řadě
všem účastníkům tradičního hodového klání.
Lukáš Vrba

a mládež získala jeho kniha Velké dobrodružství Pepíka Střechy
nebo Zlatou stuhu za komiks pro
děti a mládež získala kniha Dobrodružství rychlé veverky. Téměř
všechny knihy si můžete půjčit
v naší knihovně.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice
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Pozvánka do knihovny– „Jak se dělá rozhlas“

S

rdečně všechny zveme na
humorné povídání o zákulisí herecké a rozhlasové práce,
vzpomínky na řadu legendárních
kolegů, příhody, které jste nikdy
z vysílání rádia neslyšeli… To
vše s ředitelem Českého rozhlasu
Brno Jaromírem Ostrým a vedoucím programu Jiřím Kokmotosem.
Akce se bude konat ve středu 15. listopadu 2017 v 17 hodin

v naší knihovně, na všechny (i na ty, kteří ještě na
žádné akci knihovny nebyli) se moc těšíme.

Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

JAROMÍR OSTRÝ A JIŘÍ KOKMOTOS

Trénování
paměti
Podzimní kurz
Trénování
pamětipozvánka

K

aždé pondělí v 17:00 hodin
probíhá v naší knihovně další
cyklus Trénování paměti, opět pod
vedením oblíbeného Mgr. Zdeňka
Gloze. Přijďte mezi nás, kurz bude
probíhat až do Vánoc.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

1.

Jaké ratiškovské ulice začínají na písmeno „Z“?

2.

Vymyslete příjmení z Ratíškovic na každé písmeno
abecedy:

3.
Utvořte smysluplná slova tak, aby bylo vždy zachováno
první a poslední písmeno (nezáleží, jak bude slovo dlouhé, ani
v jakém bude pádě):
B.....U
E.....L
S.....A
E.....B
D.....M
A.....I
U.....C
C.....U
I.....A
M.....D
B.....E
A.....S
L.....E
U.....B

ODPOVĚDI:
1. Za Mlýnem, Zahradí, Zbrodek, Zelnice, Zelničky, Zlaté Písky
3. př. řešení: basu, Emanuel, svatba, erb, domům, Apači, utopenec,
copánku, Ivana, med, brusle, ananas, levandule, ultrablb

Mgr. Zdeněk Gloz
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KRONIKA

J

e k neuvěření, že v příštím roce
bude mít už 85 let.
A víte, proč na to nevypadá? Protože světoznámý podnikatel Tomáš Baťa, na jehož popud byl důl
Tomáš vybudován, měl vždy blízko k inovaci, k proměně, k zavedení něčeho nového. Žádné stojaté
vody… ty by vedly ke zmaru, musí
se zkoušet, musí se žít jinak, a to
se u Tomáše právě vyplatilo.
Těžba uhlí byla ukončena a jak
šla léta, vznikala a do dnešní podoby se zformovala firma, jež navazuje na tradici výroby
v oblasti důlní techniky
- firma T Machinery, a.s.
Ve středu 11. října
2017 proběhla v rámci
celé firmy exkurze členů Hornického spolku
jihomoravského
lignitového revíru, jehož šéfem je Ing. Miloš Kalina.
Byla jsem přizvána jako
host tohoto týmu a jelikož jsem byla 30 let zaměstnankyní „lignitu“
a na Tomáši pracovala,

SKAUTI
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O Tomášovi
bylo pro mě vše silným vzpomínkovým zážitkem.
Mile nás přivítala asistentka
generálního ředitele Ing. Zdeňka
Gajdíka, Mgr. Veronika Podéšťová. Poté byl promítnut film, napíši
z naší důlní minulosti, s dobrým
doprovodným slovem Ing. Šmehyla v hornické uniformě - působivé.
A exkurze pokračovala. Byli jsme
rozděleni do dvou skupin a šlo se
ve firmě všude. Naši průvodci - výborný konstruktér Jožka Toman
a nám všem z dávna známý a výše

vzpomínaný „horník“ Ing. Šmehyl.
Závěr odpovídal celému odpoledni.
Vedoucí Vinařství sv. Barbory (patronky horníků) Ing. Jitka Gajdíková nás mile, jasně, a zároveň
skromně - tak, jak to umí jen ona
- pozvala do firemního sklepa na
pohoštění. Aj sa zpívalo. Tak jsem
si přivolala do hlavy odkaz Tomáše Bati a nezapomínání …
Výrobně - engineeringové firmě
T Machinery, a.s. patří za uctivé,
organizačně dobře zvládnuté odpoledne od lignitových předchůdců velké poděkování.
P. S .: A m o ž n á t o t o
v dědině všichni nevíte.
T Machinery, a.s. získala v rámci hodnocení
CZECH TOP 100, skóringové ocenění, kterým se
zařadila mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Lanáč,
táborák
a guláš
u junácké
klubovny
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„Prahou přes 3 jezy“

KPS (Klub přátel skautingu)

Drákula 42
Akce Drákula 42 se konala v pondělí 23. 10. 2017 za účasti 18-ti dárců. Všem patří za opakovaný VELKÝ
DOBRÝ SKUTEK veliký "skautský dík".								
Palis

Sběr papíru

TOP TEN

Pořadí ve sběru papíru
říjen 2017
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1. Kobylková Marie

5.A

7625

2. Kosík Viktor

3.A

5921

3. Lokaj Zachariáš
4. Luňák Šimon

3.A
5.B

4010
3965

5. Ingr Matěj

5.A

2218

6. Slezarová Monika

4.A

1339

7. Kordula Pavel

1.A

1213

8. Toman Jan

7.A

1012

9. Kotásková Bára

6.A

922

10. Kordula Tomáš

5.A

553
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POZVÁNKY
Plesová sezona 2018
20.
26.
27.
3.
4.
10.
17.
24.
3.
10.

1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

Společenský ples
Krojový ples
Dětský krojový ples
Junácký ples
Ples seniorů
Lidový ples - Fašaňk
Ples hasičů
Školní ples
Ples T Machinery, a.s.
Rockový ples

17. 11.
1. 12.

JAZZ (SD)
Rozsvěcení vánočního stromku
u obecního úřadu

2.- 3. 12.

Adventní dílničky (SD)

9. 12.

Modní show, přehlídka (SD)

14. 12.

Divadlo Svatopluk Hodonín
Hřbitovní taktovky (SD)

17. 12.

Koncert dechové hudby
Mistříňanka (SD)

26. 12.

Koledování u jesliček
kostel sv. Cyrila a Metoděje

27. 12.

Žehnání mladých vín (SD)

31. 12.

Silvestrovský pochod
za prasátkem v Ratíškovicích

Seriálový Silvestr v Ratíškovicích

(Areál Baník Ratíškovice)

Téma pro Ratíškovice je "havířský" seriál Dispečer aneb Děvčátko z kolonie - vrátíme se do historie
ratiškovských havířů. Pohledejte doma nebo u stařečků fáračky a další havířské doplňky! Zdař Bůh!
Ratíškovický ZVON. Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada ve složení: PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Lenka Ilčíková, Vojtěch Koten, Mgr. Jana Koplíková, Mgr. Blanka Kotásková a Václav Koplík. Redakce
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