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Vážení a milí
spoluobčané,
čas ubíhá rychle jako voda a my
máme opět před sebou ty nejkrásnější svátky roku - Vánoce. Doba
vánoční a předvánoční není jen dobou shánění dárků, uklízení a příprav na Štědrý den, ale je také dobou rozjímání a zamýšlení.
Zamýšlíme se nad tím, co nám
ten rok dal, co vzal, co se nám podařilo, co jsme nestihli a co nám
zůstalo do roku budoucího. Ohlédnu-li se za svým rokem, konstatuji,
že to bylo hektické. Snažila jsem se
být u všeho podstatného pro obec
i Senát. Ohlédnu-li se za rokem
v naší obci, konstatuji, že to bylo
také hektické, náročné a podařilo
se toho víc, než jsme si dali za úkol.
Naše obec je opět bohatší o některé majetky (např. komunikace) a je
zase o něco krásnější.
Podrobnější informace o stavbách a rozvoji obce najdete v příštím čísle Zvonu. Naše tempo nezvolní ani v roce 2018. Už nyní máme

připraveny další akce a stavby
a chceme ve spolupráci s Vámi
se všemi dál naši obec rozvíjet.
Pevně věřím, že se nám, občanům
Ratíškovic a obci, bude dařit a že
se nám vyhnou těžkosti, starosti
a velké problémy.
Dovolte, abych právě v tento
krásný čas poděkovala Vám všem
a také zastupitelům obce za porozumění, pomoc, vstřícnost a spolupráci při akcích a stavbách, které
byly realizovány v letošním roce,
prostě za vše, co bylo vykonáno
pro nás všechny, pro naši krásnou
obec.
Těšme se z každé maličkosti,
každého upřímného úsměvu a nezapomínejme na přátele.
Do nového roku Vám všem přeji
hodně štěstí, zdraví, lásky nejbližších a spokojenosti.
Na setkávání s Vámi se těší
Anna Hubáčková,
starostka obce
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OBEC
Rada obce č. 87
ze dne 23. 10. 2017
Rada obce:
- projednala smlouvy o zřízení věcných břemen,
- projednala administrativu ve věci
vyznačení nového přechodu pro
chodce v blízkosti mateřské školky U Jezérka,
- projednala administrativu výběrového řízení na dodavatele stavby
„Přístavba ZŠ Ratíškovice“,
- vzala na vědomí plán investic
obce na příští období,
- vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017,
- schválila aktualizaci zastavovací
studie v lokalitě U Jezérka,
- schválila plán inventarizace majetku Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
- vzala na vědomí Výroční zprávu
ZŠ a MŠ Ratíškovice za školní rok
2016/2017,
- vzala na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Ratíškovice za I. až
III. Q 2017,
- projednala Změnu nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC,
- projednala Dodatky č. 1 a 2
ke smlouvě o dílo s firmou Porr
a.s.,
- souhlasí se zpracováním projektu vybudování travnatého hřiště
v místě škvárového hřiště v areálu
Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 88
ze dne 6. 11. 2017
Rada obce:
- projednala smlouvy o zřízení věcných břemen,
- souhlasí s Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu obce Ratíškovice na
dofinancování sociálních služeb
v roce 2017,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o podpoře ze SFŽP ČR projektu
,,My zasadíme, vy sklidíte“,
- schválila návrh rozpočtu Osvětové besedy Ratíškovice pro rok
2018,
- schválila vnitřní směrnici č. 2 –
inventarizace majetku a závazků
Osvětové besedy Ratíškovice,
- projednala žádosti občanů o souhlas obce ke stavebním záměrům
na svých nemovitostech,
- seznámila se s cenovou nabídStrana 2

Rada obce...
kou na rekonstrukci kovového zábradlí kolem prvního travnatého
hřiště v areálu Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 89
ze dne 20. 11. 2017
Rada obce:
- vzala na vědomí zprávu o vyúčtování fondu oprav bytového družstva Rabyd za rok 2016,
- projednala návrh rozpočtu obce
na rok 2018,
- projednala informace sociální komise obce ve věci provozu
CHDPS Ratíškovice,
- souhlasí s dodatky ke smlouvě o dílo mezi Obcí Ratíškovice
a PMCS Břeclav ve věci zpracování
žádostí o dotace na výstavbu Komunitního domu seniorů Ratíškovice,
- projednala dohody o provedení
práce s občany pro rok 2018,
- vzala na vědomí povinnosti obce
podle nových zákonů a nařízení,
- souhlasí s podpisem servisní
smlouvy s firmou Gemos, ve věci
provozu měřičů rychlosti v obci,
- nesouhlasí s nákupem automatického externího defiblirátoru od
firmy AED Lifeline CZ,
- souhlasí s odpisem pohledávek
plateb za odpady,
- souhlasí s vysoutěženými cenami společného nákupu elektrických energií a zemního plynu,
- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 69 samostatně žijícím osobám s trvalým pobytem
v obci starším 75 let z rozpočtu
sociální komise ve výši 500 Kč/
osoba,
- seznámila se s ekonomikou provozu vodovodu Slavín,
- souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek Město Hodonín
na stavbu Cyklostezky Ratíškovice
– Hodonín,
- bere na vědomí informace ve věci
odkupu pozemků od Diecézní charity Brno.
Rada obce č. 90
ze dne 4. 12. 2017
Rada obce:
- schválila dodatek příkazní
smlouvy na správu bazénu,
- schválila dodatek příkazní

smlouvy na provoz zařízení obnovitelných zdrojů,
- schválila smlouvu o provedení
servisních prací mezi Baníkem
Ratíškovice, s.r.o. a DencoHappel CZ, a.s. na servisní prohlídky
vzduchotechnických zařízení,
- projednala žádost Města Hodonín o spolufinancování sociálních
služeb v roce 2018,
- souhlasí s dokoupením nových
židlí do Obecní knihovny Ratíškovice,
- souhlasí s výší finančního příspěvku 500 Kč neziskovým organizacím na 1 akci v roce 2018,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Mgr. Pavlem Jurečkou na poskytování právních služeb na rok
2018,
- souhlasí se smlouvou o výpůjčce prostor sloužících k podnikání
v krytém plaveckém bazénu za
účelem instalace nápojového prodejního automatu,
- vzala na vědomí návrh rozpočtu
Mikroregionu Nový Dvůr na rok
2018,
- vzala na vědomí návrh rozpočtu
Mikroregionu Hodonínsko na rok
2018,
- souhlasí s dovybavením krytého
plaveckého bazénu dalším bojlerem,
- souhlasí s instalací nového venkovního ozvučení fotbalového areálu Baník Ratíškovice,
- seznámila se s výsledky kontroly
KHS Brno v mateřské školce U Jezérka a souhlasí s požadovanými
stavebními úpravami interiéru,
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Ing. Lubomírem Motlem ve věci
daňového poradenství pro obec
Ratíškovice,
- souhlasí s dovybavením Spolkového domu Ratíškovice o výčepní
zařízení a nový výkonnější kávovar,
- souhlasí s instalací sněhových
zábran na sedlovou střechu Spolkového domu Ratíškovice.
Rada obce č. 91
ze dne 6. 12. 2017
Rada obce:
- schválila smlouvu mezi Obcí
Ratíškovice a společností Česká
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

telekomunikační infrastruktura a.s. ve věci přeložky telekomunikačních sítí pod zamýšlenou stavbou cyklostezky
Ratíškovice - Hodonín.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z našich řad odešli...

Balgová Žofie			
Maradová Marie
		

85 let
83 let

JK

POLICIE

Z deníku obecní policie
ŘÍJEN
5.10. Přijetí oznámení v 18:42
hod., že na silnici směrem na Rohatec se volně pohybuje kůň. Po
příjezdu hlídky OP na místo byl
vyrozuměn majitel koně, který si
koně odchytl.
8.10. Přijetí oznámení ve 2:40
hod. od paní XX, že před Spolkovým domem dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu hlídky OP
na místo byli účastníci uklidněni
a poté se rozešli. Hlídka OP celou
záležitost řešila domluvou.
12.10. Přijetí oznámení v 18:06
hod. od pana XY, že na lesní cestě
v lokalitě u Panenky Marie je zaparkovaný „podezřelý“ osobní automobil. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo vozidlo nafoceno a podstoupeno k dalšímu šetření.
17.10. Přijetí oznámení v 15:10
hod. od Policie ČR Dubňany, že
potřebují poskytnout součinnost
při vykázání osoby ze společného
bydlení.
Přijetí oznámení v 18:05 hod., že
v lokalitě hřiště Lišinovo se zdržuje mládež a má údajně užívat

návykové látky. Po příjezdu hlídky
OP na místo bylo zjištěno, že návykové látky se zde nenacházely,
jednalo se pouze o kouření cigaret.
Přijetí oznámení ve 21:00 hod. od
paní XX, že v ulici Cihlářská došlo ke spadení drátů elektrického
vedení. Po příjezdu hlídky OP bylo
místo zajištěno a následně hlídka
OP na místo přivolala pracovníka
poruchové služby E.ON, který si
záležitost převzal.

Po příjezdu hlídky OP na místo
určení byla celá záležitost zdokumentována a ponechána k dalšímu šetření.

20.10. Přijetí oznámení od pana
XY, že mu někdo odcizil jízdní
kolo, které měl uzamčeno ve stojanu u obchodu Hruška. Po příjezdu hlídky OP na místo byla o celé
záležitosti informována Policie ČR
Dubňany, která si celou záležitost
převzala.

LISTOPAD 2017

26.10. Přijetí oznámení v 9:15
hod. od Policie ČR Hodonín, oddělení dopravní policie, že potřebují kamerový záznam z dnešního
rána, zda v dotazované době mezi
4:30 – 5:00 hod. neprojel Ratíškovicemi nákladní vůz z důvodu sražení cyklisty v lokalitě u Pánova.
Přijetí oznámení v 10:30 hod. od
paní učitelky z mateřské školky U
Jezérka, že jim někdo poničil plot.

28.10. Sběr injekčních stříkaček.
29.10. Přijetí oznámení ve 13:00
hod., že u MŠ U Jezérka je spadlý
strom. Hlídka OP se následně spojila s místním SDH Ratíškovice,
který si celou záležitost převzal.

11.11. Přijetí oznámení v 19:00
hod., že v lokalitě za hřištěm Lišinovo volně pobíhá kůň, který nejde odchytnout. Po příjezdu hlídky OP na místo určení již byla na
místě majitelka koně, která si jej
následně odvedla. Majitelka hlídce
OP uvedla, že kůň utekl dětem.
23.11. Přijetí oznámení v 9:30
hod., že v lokalitě Zátočina ve směru na Hodonín došlo k dopravní
nehodě. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení byla hlídkou OP po
celou dobu vyšetřování nehody řízena doprava.
TF & PK

Z OBCE

My zasadili, vy budete sklízet

D

íky udělení Zelené stuhy Jihomoravského kraje naší obci v roce 2016 jsme se stali oprávněnými žadateli o finanční příspěvek ve výši 400 000 Kč. Mezi možné uznatelné aktivity
patřila i výsadba zeleně v intravilánu obce. Po velmi dobrých zkušenostech s projektem My
zasadíme, vy sklidíte, který se uskutečnil v loňském roce, jsme pokračovali v osvědčeném.
Občané, kteří měli zájem o výsadbu ovocného stromu před svým rodinným domem, a to na
obecním pozemku, se mohli na obecním úřadu zaregistrovat. Poté projektanti prověřili, zda-li
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017
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výsadba na pozemcích s ohledem
na existenci inženýrských sítí je
možná. Pak byl zpracován projekt
výsadby a ten byl zaslán na Státní fond životního prostředí spolu
se žádostí o financování. Žádosti
bylo vyhověno a na přelomu listopadu a prosince proběhla výsadba, kterou provedlo zahradnictví
Svatopluk Lattenberg ze Skoronic.
Obec Ratíškovice děkuje občanům
o péči o veřejnou zeleň, Lattenbergům za vzornou výsadbu a Státnímu fondu životního prostřední za
finanční velkorysost. 		
RŠ

Zima nás popohání

A

č již poslední týden v listopadu
nás zaskočil první vydatnou
nadílkou sněhu, tak stavební práce na rekonstrukci objektu, těsně
přiléhající k Restauraci Sport, pokračují. Stavebníkům se konečně
podařilo „vyhrabat“ zpod podlah,
kde se odstranila změť kanálových
potrubí, kolen a odboček a odpady byly provedeny zcela nově.
Nové jsou rovněž podlahy a obklady veřejných WC v 1. NP a omítky a obklady místnostech 2. NP,

které budou sloužit jako zázemí
pro účinkující a naše spolky. Dokončena je i fasáda, která získala pravidelný okenní řád a zajímavé vzezření. Rekonstrukcí této
stavby je pokračováno v estetické
kultivaci prostoru sportovně kulturního areálu Baník. Výhledově,
dle finančních možností obecního
rozpočtu, nás čeká výměna zábradlí kolem travnatého fotbalového hřiště a zatravnění škvárového
hřiště.				
RŠ

Ratiškovjáci sa vezú

K

aždoroční edice obecního kalendáře se stala tradicí, jež se
poměrně hluboce vryla do vědomí
Ratiškovjáků. Důkazem toho jsou
stále častější dotazy: ,,Kdy už ten
kalendář bude?“ Tyto položené
dotazy jsou navíc podložené nepotřebným elektrospotřebičem,
který mají občané již dlouho
nachystaný v záloze k rituální
ekologické směně za kalendář na sběrném dvoře odpadů. Letos kalendář s názvem
„Ratiškovjáci sa vezú“ na třinácti listech opět zobrazuje
historii všedního života na
vesnici, přičemž společným
motivem všech fotografií je
kolo, pomocí něhož se vezeme či něco vozíme. Tak
zde máme bicykl, koňské
a kravské potahy a povozy, Slézarúj autobus, traktor…
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Stejně významným jako děj, kde
sa Ratiškovjáci vezú, jsou i místní
reálie (jak dědina vypadala, jak jednoduchá ale funkční byla
dopravní a pracovní
technika, jak jsme se
oblékali), tak i tváře našich stařečků,
stařenek, strýčků,
kmocháčků, súsedů… S ratiškovským kalendářem
se vracíme do minulosti, poznáváme, z čeho jsme
vyšli, odkúď sa
vezem a s novým
rokem 2018 možem při pohledu
na kalendář aj
pošpekulovat,
kam pojedem,
kam sa vyvezem a kam sa
to řítíme.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

V

Petice „Ne ohrožení pitné vody
pro 140 tisíc lidí“

létě 2017 jsme
měli možnost projevit svou občanskou
angažovanost a zapojit se do podpisové
akce pod petici „Ne
ohrožení pitné vody
pro 140 tisíc lidí“. Petiční akce probíhala
ve všech obcích a městech okresu Hodonín,
která jsou napojena
na zdroj pitné vody Bzenec - komplex. Studny, které jsou na území
obce Moravský Písek a Bzenec a ze
kterých dostáváme vodu do všech
domácností Ratíškovic, jsou ohro-

ženy záměrem těžby štěrkopísků
firmou Jampílek. V Ratíškovicích
petici podepsalo asi 1 100 občanů. Všem Vám moc děkuji. Petice byla dne 7. 12. 2017 petičním

výborem v čele s paní
starostkou Moravského
Písku Hanou Habartovou
a předsedou představenstva VaK Hodonín panem
starostou Bzence Pavlem
Čejkou a za mé účasti
předána do rukou pana
předsedy Senátu Milana
Štěcha a předsedy petičního výboru Zdeňka
Papouška. Petice bude
projednána na veřejném slyšení
v Senátu a následně bude projednána přímo Senátem. Termín veřejného slyšení včas zveřejním.
Ing. Bc. Anna Hubáčková

Ze Slavína rychleji

V

předešlém čísle Zvonu jsme
psali o tom, že konečně došlo
na opravu vozovky před slavínskými sklepy. Psaný text se stal
skutečností. Do dvou týdnů byly
silničářské práce, jež provedla
firma Swietelsky, hotovy. Komunikace má nový, rovný asfaltový
povrch, vodovodní špindle, které
se nacházejí v tělese vozovky, byly
patřičně výškově umístěny a na
příjezdech byly osazeny dopravní
značky omezující rychlost na 30
km v hodině. Čerstvé zkušenosti
však ukazují, že po novém asfaltu na kole, z kopca a pohonem na
červené aj bílé se jede poměrně
rychleji. 			
RŠ

ÚSPĚCHY

Až do finále
Druhý ročník České ceny
za architekturu měl i ratíškovické stigma. Do finále této prestižní domácí
soutěže architektů se dostal náš rodák Jan Proksa,
ročník 1982. Svou projekční kancelář má sice v rakouské Vídni, ale zabodoval vícegeneračním domem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

z pálených cihel realizovaný v Prušánkách.
Odborná komise ocenila použití tradičního
stavebního materiálu,
který plynule přechází
z fasády na dlažbu i na
zahradní zeď. Protože
vazba cihel různě mění
směry, povyšuje se tímto zpracováním výtvarná hodnota navrženého
a postaveného díla.
Soutěž e ga ra ntova né
hlavičkou České komoStrana 5

ry architektů se zúčastnili nejen projekční kanceláře ze sousedního Slovenska, ale i ze zámoří - USA a již
zmiňovaný Jan Proksa z Rakouska. Zvítězil v ní návrh Archeoparku v Pavlově autorů Radko Květa a Pavla
Pijáčka.
Honzo, gratulujeme.
Vašek Koplík

Zlatá medaile putovala
do Ratíškovic

V

neděli 3. 12.
2017 ve 14:00
hod. se uskutečnilo v Rytířském
sále strakonického
hradu slavnostní
vyhlášení výsledků a vyhodnocení soutěže „ŽENA
WOM A N S T R AK O N I C E 2 017 “.
V „ Kategorii C černobílá otevřená fotografie“ putuje zlatá medaile
do Ratíškovic pro
pana Cyrila Gajdíka. Vítězná fotografie vznikla v rumunském Banátu,
ve vesnici Gernik,
kdy po nedělní bohoslužbě si chlapi
zašli „na jedno“.
Letošního ročníku se účastnilo celkem 280 fotografů z 52 zemí světa, kteří zaslali celkem 3 354 fotografií,
přičemž do soutěže bylo odbornou mezinárodní porotou akceptováno „pouze“ 738 nejlepších. Viz: www.
zenastrakonice.cz. Této prestižní mezinárodní výstavy se pan Cyril Gajdík zúčastňuje od roku 2011. Je
pořádaná jako fotografické bienále a pro něho to bude již čtvrté ocenění v této soutěži. Cenu získal i známý
pražský fotograf František Dostál, který před lety v soukromé galerii u pana Cyrila Gajdíka vystavoval.
Blahopřejeme!!!
Josef Hanák

Nejlepší na světě je RATIŠKOVIJÁK

P

okusím se vám tuto úžasnost
přiblížit.
Manželé Soňa a Josef Mlezivovi
se k nám do Ratíškovic na Mokré řádky přestěhovali z Dubňan.
Mají tři velké děti Veroniku, Radku a Josefa. Se sousedy, domem,
zahradou, našimi Ratíškovicemi
je rodinka moc spokojená.
Před 18 lety začali s chovem
maltézských psíků. Okouzlili je,
mají dlouhou sněhobílou srst, která splývá až na zem, mají pěkná
očka a krásný černý čumáček. Po
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malých krůčcích se o nich všechno
naučili. Výsledkem je nejen jejich
chovatelská stanice maltézských
psíků Magic Maltese, ale i členství
v Moravskoslezském klubu chovatelů, kde je Josef předseda a paní
Soňa výstavní referentkou.
10.11.2017 vystavovali manželé
„Ratíškovský odchov“ na Světové
výstavě v Lipsku psíka Christofera. Celý jeho titul zní Christofer Star Magic Maltese. V domě
u Mlezivů na Mokrých řádkoch sa
mu po ratiškovsku říká Kryštof.

Jeho maminka se jmenuje Šarlotka, otec má výsostné jméno Paris.
Kryštof byl předváděn ve třídě veteránů a v konkurenci 120 pejsků
to byl právě on, který získal titul
světového vítěze. GRATULUJEME
majitelům a je jen škoda, že není
možné laikovi, kterým jsem, pečlivěji vám přiblížit, co vše se „odborně“ skrývá za tímto úspěchem
a vůbec za všemi úspěchy, které
jsou ukryty v pohárech, či kokardách, které v jejich domě, když
jdeme ulicí, vidíme.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

Místo toho, co bych dobře nevyjádřila, vám na závěr napíši
osobní postřehy z tohoto kouzelného domu na Mokrých řádkách.
Dům tento vás okamžitě obejme. Všude je plno barev. Psí
babička a maminka Kryštofa
je neuvěřitelně maličká. Letošní mistr světa z Lipska Christofer je jedináček. A ta úžasná
kosmetika, kartáče. Totální nezbytnost - balíčkovat srst do natáček, psíci - kluci mají modré,
psí holky natáčky růžové. Veterán je od 8 let. Úspěchy ukryté
tak ve 450 domácích pohárech,

které jsou ze Slovenska, ČR,
Německa, Rumunska, Dánska,
Polska atd. (14 zemí). Růženka
(Rosemaria), Rudánek, Julinka, Bambulka - hovorově další
pejsci tam v lásce žijící… A láska vůbec je v tomto domě všudypřítomna. Ať je pevná!
Paní Soně přejeme k jubileu
jen to nejlepší.
P.S. Mlezivovi, jsme na Vás hrdi
a moc Vám za reprezentaci děkujeme!
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

102/102
22. listopadu před devátou hodinou ranní proběhlo v parku před
obecním úřadem u nedávno odhaleného pomníku, připomínající
hrdinskou oběť parašutisty Jaroslava Kotáska, položení věnce,
a to členy 102. výsadkářského
praporu z Prostějova. Po vzdání
cti se výsadkáři vydali ještě k pomníku odkazující na místo seskoku paradesantní skupiny CARBON a poté ostrou chůzí na 102 km dlouhý pochod zpět na prostějovskou
základnu. Přesun trval 28 hodin a ze 16 výsadkářů jej dokončilo 7.
														
RŠ

KULTURA

Jazzový večer

K

dyž jsme avizovali opětovné podzimní jazzování, auditorium bylo lákáno vynikajícím muzikantským
fortelem a půvabem zpěvačky Barbory Swinx. Publikovaná reklama vůbec nebyla lživá ani zavádějící.
Skutečnost předčila text pozvání. Hudba, jejíž součástí byl i zvuk nového Petrofa, byla ozdobena mnoha instrumentálními sóly a zpěv a půvab Barbory Swinx byl umocněn jejím požehnaným stavem. Takže na pódiu
bylo ve skutečnosti hudebníků pět. Laťka muzikantského kumštu byla nastavena velmi vysoko, věřím však,
že ji příští rok s našimi přáteli - hudebníky přeskočíme.
RŠ
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Ohlédnutí za návštěvami

s partnerským městem VOUZIERS

V

z ájemná let it á spolupráce
a přátelství s partnerským
městečkem Vouziers, které leží
v oblasti Ardennes v severní části
Francie, se pomalu blíží k dalšímu
milníku. V příštím roce to bude
30 let od sepsání vzájemné družební dohody. Za ta dlouhá léta
se stalo již tradicí, že francouzská delegace k nám přijíždí uctít
památku vzniku samostatného
Československa a ani letos tomu
nebylo jinak. Čtyřčlenná delegace
v čele se starostou města Yannem
Dugardem přijela v pátek 27. října
2017, aby společně s představiteli
naší obce a zástupci česko-francouzské společnosti položili květiny k památníku T. G. Masaryka
v Hodoníně. V průběhu lampionového průvodu pak společně uctili

památku padlých vojáků v Ratíškovicích. Naší snahou je jim vždy
umožnit poznat alespoň kousek
z našich dějin a naší kultury. Letos měli možnost navštívit Muzeum Tomáše Bati ve Zlíně, které
jim vůbec nebylo cizí. Síť franšízových prodejen s názvem Bata
(avšak bez háčku) je známá po
celé Francii, původ samotného zakladatele je však již znám méně.
Delegace rovněž navštívila letos
otevřený památník internačního
tábora ve Svatobořicích-Mistříně.
Při návštěvě tohoto místa si člověk
opět připomene, jaké hrůzy s sebou přináší válka a smutné dojmy
se o to více násobí, když si uvědomíme, v jaké blízkosti od našeho
domova se děly. Přestože počasí
moc nepřálo, dobrá nálada a radost ze vzájemné spolupráce byly
silnější a naši hosté v neděli 29.
října 2017 za příšerné vichřice odjížděli spokojeni domů.
O dva týdny později, ve dnech
10. - 12. listopadu 2017, následovala cesta ratíškovické delegace
v čele se starostkou Annou
Hubáčkovou
d o Vo u z i e r s .
Každoročně se
t a m z ást up c i
obce a česko-f r a nc o u z s k é
společnosti
účastní uctění
památky padlých československých legioná ř ů z doby
1. světové vál-

ky. Ve Vouziers a jeho okolí se nachází pohřebiště 284 československých legionářů, kteří příslušeli
ke 21. a 22. pluku. A i ti, kteří toto
místo již navštívili, jsou pokaždé
dojati z celého procesu ceremonií,
z počtu těch mnoha křížů s českými jmény a pomníků s českými
texty dokládající identitu událostí. Okolnosti spojené s boji v okolí
Vouziers jsou z hlediska historie
obou národů natolik významné,
že se uctění památky každoročně
účastní také zástupci významných fra ncou zsk ých inst it ucí
a České i Slovenské ambasády
v Paříži. K 30. výročí od vzniku
přátelství mezi obcí Ratíškovice a Vouziers tak přibude příští
rok další. Tím je výročí 100 let od
ukončení 1. světové války. Počasí letos nepřálo ani u nás, ani ve
Vouziers, kde delegaci provázel
déšť, sníh i uzavírka dálnice. Věřme však, že příští rok, který bude
rokem obz vláště v ýzna mný m,
tomu bude právě naopak.
Kamila Šťastná

minuty zastaví život. Tato tradice
oslav konce I. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne
příměří 11. listopadu roku 1919,
kdy byl připomínán v Londýně,
Paříži a dalších městech Dohody.
Oficiálním svátkem se stal tento
Den vzpomínek či Den válečných

veteránů až v roce 1926.
Ke zvyku dvouminutového ticha se v roce 1921 přidal symbol vlčího máku. O tento symbol
se nevědomky zasloužil vojenský
chirurg z kanadského Ontaria
podplukovník John Mc Crae, který za I. světové války sloužil v Ev-

Připomněli

V

sobotu 11. listopadu zástupci
MO KDU-ČSL uctili položením
kytice u pomníku a ozdobením
Stromů svobody trikolórou, památku obětí I. světové války.
Každého jedenáctého dne v jedenáctém měsíci přesně v jedenáct
hodin se ve Velké Británii na dvě
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ropě. Přestože byl vojenským lékařem, na bolest a utrpení raněných
vojáků si nemohl zvyknout, a svůj
bol mírnil psaním veršů. Smrt
přítele a svého bývalého studenta
poručíka Alexise Helmera z Otawy
se ho zvlášť dotkla. Seržant Cyril
Allison, očitý svědek, popsal, že
toho rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky jakoby vlnily.
John Mc Crae svou trýzeň vepsal
do básně Na Flanderských polích,
ale papírek zahodil. Kolemjdoucí
důstojník jej však zvedl a poslal
do Anglie a časopis Punch báseň
otiskl 8. prosince 1915. Tradice
nošení vlčího máku se však tento
lékař - básník nedožil. Zemřel na
zápal plic 28. prosince 1918 ve Wimereux ve věku 44 let.
Na flanderských polích.
Na polích ve Flandrech divoké
máky rostou
tam mezi kříži, řada za řadou.
V hrobě ležíme.
Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň
řvou.
My už však nevstaneme a je to
možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni...
Minulému režimu byl tento svátek „proti srsti" a v ČR se začal
připomínat až od roku 2001.
Nadace Partnerství začala od
konce října tohoto roku mapovat
Stromy svobody. Ratíškovičtí se

do projektu také zapojili, protože
v obci máme zdokumentované významné stromy tři. Nejstarší Lípa
svobody byla vysázena k 10. výročí vzniku samostatné ČSR 28. října 1928 před tehdejší hasičskou
zbrojnicí. Dnes mezi starou pekárnou, sochou svatého Antonína
Paduánského, Serafínou a hlavní
autobusovou zastávkou.
Tento strom i označení má. Podle záznamů
v obecní kronice a pamětníků byly 28. října
roku 1968 vysázeny dvě
lípy k 50. výročí samostatné ČSR mezi chodníkem do školy a bývalým doskočištěm. (Mezi
nimi roste v současnosti
douglaska tisolistá).
Fot o g r a f i e st r o m ů
i přesné souřadnice naleznete na: stromy svobody. Jen pro zajímavost

uvádím, že lípa před Tomanovým
(č. p. 111) je mezi prvními zmapovanými stromy a další dvě do třiceti sedmi.
Bude MO KDU-ČSL pokračovat
v započaté tradici? Kotiliónů žlutých květů měsíčku lékařského
v boji proti rakovině se v obci prodá přes 200 kusů, najde se dobrá
vůle i s vlčími máky a zdobením
památných stromů trikolórou při
významných výročích?
Možná by bylo také dobré vrátit se k názvu Jubilejní sad, který
byl podle farního protokolu před
farní zahradou, o kterém se páter
Richard Svoboda moc pochvalně
nevyjádřil. Že by ke stému výročí
samostatné ČSR? K padesátému
byly zbourány sklepy u Dubňanské silnice a plocha zkulturněna
právě z iniciativy a přispění tehdejší ČSL.
Vašek Koplík

FOTOGALERIE
VÁNOČNÍ JARMARK, foto: J. Koplíková
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD, foto: J. Hanák

VÁNOČNÍ KONCERT DH MISTŘÍŇANKA

MÓDNÍ SHOW, foto: Š. Kotásek

DIVADLO HŘBITOVNÍ AKTOVKY
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Historicky první úlovek
daňka evropského
v Ratíškovicích

D

ne 12. října 2017 došlo v honitbě MS Dúbrava Ratíškovice
k historicky prvnímu úlovku daňka evropského. Šťastným lovcem
se stal Slávek Koplík, který tohoto
čtyřletého slabého lopatáče II. věkové třídy ulovil ve večerních hodinách v části honitby zvané „Za
býkárnú“. Dančí zvěř se v naší
honitbě běžně nevyskytuje, a pro-

to zde ani není zaveden chov této
zvěře. Její stavy však v posledních
letech rostou napříč celou ČR. Lze
proto očekávat, že se s touto krásnou zvěří budeme i v naší honitbě setkávat stále častěji. Slávkovi
k tomuto úlovku přejeme upřímné
Lovu zdar!
Michal Ingr,
člen MS Dúbrava Ratíškovice

Již tradiční listopadová
zabijačka

L

istopadový písně od léta už
slýchám, vítr ledový přinesl je
k nám ...
Tak se zpívá v jedné známé písničce. 18. listopadu 2017 se písně
v trochu jiném, "savětskom" tónu
rozezněly již tradičně za Janíkovým. Zabijačka na počest listopadové revoluce vypukla. Pod kotli
už to vřelo, výzdoba jak se patří,
vlajky vlály. Na vzdory předpově-
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di počasí, která určovala déšť, se
počasí vyvedlo ve prospěch soudruhů. Prase dorazilo, řezník ne.
Pašík měl osud spočítán, tak se
práce ujali soudruzi sami a už to
běželo jak po másle. Každý věděl
za ty roky, co se zabijačka koná, co
má dělat, kde přiložit ruku, anebo,
co nalét. Ve vzpomínkách, vesměs
úsměvných, se zobrazovalo to, co
se za těch skoro 30 let prožilo. Prvotní myšlenka pár kamarádů, jen
tak si udělat nějaký ovar, se roky
rozrostla, přibylo přátel i nápadů,
jak si tuto akci zpříjemnit. Výzdoba, kdo co mohl sehnat, sehnal.
Stylové oblečení, od majorů až po
řadové pěšáky. Nápady neznaly
mezí, jeden rok přijel i z Rohatce

tank. Střílelo se. Prostě taková ta
recesistická pohoda.
Zabijačka se stala pro mnohé
známá, a tak se pozdravit s přáteli
přicházela hromada lidí, zasmát,
pokecat, načuchnout ohněm
a příjemnou atmosférou. Tradiční
se stal ohňostroj jako vyvrcholení
večera. Na stole už škvarky, tlačenka chládla, nezbytné zelí s pečeným a ovarovica. Naložené špízy
na druhý uklízecí den s cibulovým
dresinkem. Letošní hlášky: „Kamarádi, dobře to děláme, ještě za
ty roky nikdo z nás neumřel.“ nebo
„Napij sa vody, překvapíš tým svoje játra.“, zůstanou v úsměvných
vzpomínkách dál.
Hana Šupálková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

KRONIKA

D

oma nás bylo šest sourozenců. Obývák sme neměli. Enom
izbu s třema postelama a kolébkú. Na jednéj spal Vašek s Tonikem, na druhéj já s Nasťú, na třetí
menší Liduška a v kolébce Irénka.
Uprostřed stůl a legátky. Dvě skříně a mezi dvoma postelama eště
naša maminka vyšívala na rámci
kde co. Topilo sa v kamnách značky Club a živé teplo se linulo kolem. Nebyla televize, mobile, ani
počítače. Večer nám tatínek předčítal na pokračování Vinetua. Moc
rádi sme poslúchaly z rádia Františka Filipovského, jak na pokračování četl „Bylo nás pět“
Na svátek svatého Mikuláše 6.
prosince nás nikdo nemosel nutit uklúzat. Bez říkání bylo náčení
umyté, zametené. Všecko ukluděné, aby si Mikuláš nezlomil náhodú nohu. Bylo všem jasné, že
sv. Mikuláš sa večer spustí po zlatéj mašli negde za kostelem. Čerti
sa budú rójit v nedaleké kovárně,
kde byl náš stařeček František
Hnilica kovářem. Ideální prostředí
pro čerty - hořal tam pořád ve výhni oheň, dým, všude černo, plno
řetazů a plechů - všecko co čerti
potřebujú. Šéfem byl údajně Miša
z Dymača, kerý byl celý rok skovaný za černýma dveřama, kolem

Vzpomínky na sv. Mikuláše
staré víc než 60 rokú
kerých sme sa bály chodit. Nevím
proč právě on, ale měly sme před
ním veliký respekt. Dnes už vím,
že to nebyli čerti opravdičtí, ale
kupa bratranců z kovářovéj rodiny. Nekeří už umřeli, nekerým už
bude pomalu 80 let. Tragicky zemřelý Petr Hnilica - Palisuj taťka,
Cyra a Janek Vacenovský, Osťa
Matuška †, strýček pana místostarosty, †Fanek Pavelkúj, náš
poslední žijící strýček Fanek Hnilica - kovář. To byli čerti. Oblečení
v dlúhých chlupatých kožuchách,
rohy z nejakéj zabitéj koze, či berana. Kolem pasu obříslo nebo
řetaz. Načernění pravýma sazama z kovárně. Jeden nosil veliký
plech a pohybováním vydával pravé pekelné zvuky. Mistrně vyrobili i pravý pekelný smrad, kerý byl
cítit sírú a všady kolem byl pekelný dým. Ten najvěčí z nich byl sv.
Mikuláš. Nikdy nemluvil. Jen se
důstojně klaněl a ukazoval na nás.
My sme sypaly modlitby a básničky, brady sa nám třepaly a měly
sme příšerný strach z pekla. Věčinú sme dostávaly jabka, ořechy… Jaxa k nám nahrnúli, byla
ich plná izba. První sa vrhli na
nyní slavného mykologa Václava.
Měli metle, řetaze a pytel a chtě-

li nám ho odnést. Já vím, že sem
řvala: „Neodnášajte nám našého
Vašíčka on už bude hodný“…bylo
jasné, že nebude, ale pro tu chvílu
sem temu chtěla věřit. Uf. Mám ten
obraz živě před očima. Plná izba
pravých čertů a uprostřed důstojný převeliký svatý Mikuláš s bílýma dlúhýma fúsama, berlu v ruce
a v druhé košík s dárkama. Jak
začali čerti dělat bllllllll blllll a plechy a řetaze řinčaly, bylo jasné, že
to nejsú nastrójení z kovárně, ale
praví z pravého pekla. Sem tam sa
poznal nejaký kúsek oblečení, jak
má ten, nebo kus svetra…, ale to
byla podobnost čistě náhodná.
Na závěr patří ještě vzpomínka,
jaxa před Vánocama pékávaly ve
formě na výhni v kovárně oplatky.
Stařeček nebyli enom kovář, ale aj
včelař. K oplatkom přidali sklénku
medu a my děcka sme ich potom
na Štědrý den roznášaly po širokéj rodině. Stařenka nám říkávali:
„A nezapomeňte povinšovat!“
Vinšuju vám šťastné a veselé
svátky vánoční - Krista Pána narození, co sme si od něho vyžádali. Předně zdraví, pokoj svatý a po
smrti Království nebeské.
Marie Bardúnová

Ratíškovická fara

V

letošním roce si připomínáme
160 let od požehnání ratíškovického kostela a navíc také 150
let ode dne, kdy na nově postavené
faře začal 3. 7. 1867 působit první
ratíškovický farář Josef Nezval.
Ratíškovice a vedlejší Dubňany
byly dříve spravovány exkurendo
(spravovat farnost vlastní a ještě
druhou, kam kněz dochází) kaplanem z Hodonína, za což tyto obce
musely hodonínskému faráři přispívat na jeho vydržování. V roce
1720 byla v Dubňanech vystavěna
kaple. Podle zápisu v dubňanské
kronice tu byl v roce 1753 usta-
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noven první lokální kněz a kaple
povýšena. Po určité stavební úpravě pak sloužila jako chrám, který
navštěvovali i obyvatelé ze sousedních Ratíškovic. Ves Dubňany byla
dál přifařena k farnosti hodonínské a kaplan z Hodonína spravoval nejen Dubňany, ale i Ratíškovice, Dolní Bojanovice a Mutěnice.
Samostatnou farností se Dubňany
staly v červenci roku 1845 a ratíškovičtí tam dál docházeli na bohoslužby. Podnět k postavení ratíškovického kostela dal dubňanský
farář v roce 1854, když „na 24. neděli po sv. Duchu, která připadala

na den 19. listopádu, … světil nový
kamenný kříž, který jest postaven
v poli na cestě k Mistřínu“, tedy za
dnešní Baťovkou.
Kostel byl požehnán 4. října
1857, ale pořád do naší obce dojížděl v určité dny z Dubňan P.
Karel Konečný a po něm od 13.
února 1858 P. Jan Perníček. V té
době docházel do naší obce také
dubňanský kaplan Jan Šmigmator, z jehož příspěvků v časopise
Moravan z let 1857 – 1858 máme
podrobné zápisy o stavbě a požehnání našeho kostela.
Ke zřízení samostatné farnosti
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bylo potřeba postavení fary a založení nadace pro faráře. Na základě
„vysokého rozhodnutí“ ze dne 15.
ledna 1863 „ráčil nejdůstojnější
biskupský úřad Brněnský vyloučení Ratíškovské obce z posavádního
fárního svazku Dolno-Dubnianského, a zřízení fáry v Ratiškovicích
nejmilostivěji povoliti.“ 19. listopadu 1866 obdrželo toto povolení
také „zeměpanské schválení“. Proto „Obec Ratíškovská vystavěla dílem z příspěvků milostivých dobrodinců, dílem z obětí ratíškovských
občanů, dílem také z vlastního
jmění obce ratiškovské chrám Páně
a fární dům, které budovy se na
věčné časy jakožto kostel a fární
dům pro nové beneficium v Ratiškovicích věnují.“ Zřizovací listina
farnosti byla podepsána 7. března
1867.
Na nadaci faráře věnovalo představenstvo obce sedm dlužních
úpisů v celkové částce 10.071 zlatých, ze kterých roční úroky z celého kapitálu činily 526 zlatých
a 53 ½ krejcaru rakouské měny.
Pokud by však úroky z jakýchkoliv
důvodů klesly pod 400 zlatých, zavázala se obec doplatit je do
této výše z vlastních příjmů.
Mimo to byla faráři dána
k využití „zahrada na 612
sáhů výsevku hned u fáry“,
pole „v pasunku na 10 mír
výměry“. Budovu měl farář
užívat „se všemi k němu příslušnými a ohraženými staveními hospodářskými.“ Byl
ale „povinnen, všecky státní,
zemské dáně, a všecky obecní a jakkolivěk zvané jiné
přirážky a všecky povinnosti
polí a stavení k fáře ratiškovské přináležejících se týkající – ze svého vlastního jmění
zapravovati.“
Obec se zase zavázala, že
vše potřebné k chodu kostela bude hradit z obecní pokladny do té doby, „dokud
chrám Páně z obětí, které se
při službách Božích sbírají
a z příspěvků, které chrámu
Páně připadávají při pohřebních a ostatních obřadech
církevních a snad i z darů
při závětech chrámu Páně
obětovaných, dostatečného
jmění potřebného nenabude.“ O tom, kdy tato doba
nastane, měl rozhodnout
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biskupský úřad. Jako pojistka
pro případný nedostatek financí
ze strany obce sloužilo 5 jiter pozemků (1 vídeňské jitro od r. 1764
bylo 5755m2, tedy 0,57ha) v Pasuňkoch, které by v případě potřeby byly pronajaty jiné osobě nebo
dány faráři k přímému užívání.
Obec platila také varhaníka a kostelníka, a to až do doby „dokavád
kostelní jmění k tomu zbytečného
platu nebude míti.“
Protože poblíž kostela se nacházel i hřbitov (oddělen byl úvozem tzv. mistřínské cesty, která
byla zrušena v r. 1966), zavázala
se obec „spolu i s ohražujícími jej
zděmi v dobrém stavě udržovati,
a kdyby potřeba bylo, také z vlastního rozšíření, a to síce dle poměru
přímých dání jednotlivých občanů.“
S trávou, kterou poskytoval hřbitov, mohl farář nakládat podle své
libosti.
Kostelní jmění bylo spravováno
podle církevních zákonů. Obec vybrala z občanů „dva nebo tři muže
katolické, spravedlivé, hodnověrné, a jestli možno, mohovitější“,
oznámila je písemně faráři a ti se

po schválení biskupskou konsistoří a složení slibu stali kostelními
hospodáři.
Každý ratíškovický farář byl povinen mimo mše svaté, „které dle
zákonů církevních v neděle a svátky i nyní již zrušené, za fárníky
sloužiti má“, každý rok obětovat
ještě čtyři mše svaté za všechny,
kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k vystavění kostela a fary.
Obsazování fary probíhalo vždy
skrze brněnského biskupa a ze
strany obce neměl být nikdy učiněn žádný návrh, obec však při
zřízení poprosila, „aby při jmenování prvního faráře na její přání
ohled se vzal.“
Biskupem byl tehdy brněnský
rodák Arnošt Antonín Schaffgotsche (celým jménem Mons. ThDr.
Jan Nepomucký Antonín Arnošt
Filip Josef František z Pauly Juda
Tadeáš Ondřej Avellino hrabě
Schaffgotsche), a jako prvního
kněze v Ratíškovicích ustanovil
17. června 1867 Josefa Nezvala.
Narodil se 30. listopadu 1830
v Jedovnicích u Blanska a na
kněze byl vysvěcen v roce 1854.
Do srpna 1855 byl kooperátorem (knězem, vypomáhajícím faráři v rozlehlé
farnosti nebo ve farnosti se
značným počtem farníků,
někdy je označován jako
kaplan) v Čejkovicích a poté
až do konce roku 1859 kaplanem u katedrálního chrámu v Brně. V období let
1860 – 1862 se stal spirituálem (ústavním farářem)
v klerikálním brněnském
semináři a do srpna 1865
byl „pro chúravost na odpočinutí“. Poté byl na výpomoc
v Dubňanech, za ratíškovického faráře byl ustanoven
a investován v červnu 1867,
při jeho příchodu po poledni 3. července „důstojný pan
děkan okresu Hodonínského
Tit. Karel Čech, farář v Bučovicích při instalační řeči své
upozorňoval faráře i farníky
na vzájemné povinnosti.“
Podle jeho zápisů „de
proventibus beneficii“, tedy
o „důchodech fáry“ mu po
zaplacení daní z úroků státních dlužních úpisů zůstalo ročně v hotovosti 489 zl
67 ½ krejcaru a čistý roční
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užitek z polí „na pasunkách“ byl
20 zlatých. Zahrada u fary „tenkráte nebyla ještě nikterak ohražena,
a půda předešlým víceletým pronajímáním zcela vysílena.“ Až do 21.
března 1868, kdy dubňaský farář
Jan Perníček odešel do Čejkovic,
mu musel odvádět štolní příjmy
(poplatky za křty, sňatky a pohřby), celkem za tu dobu odvedl
52 zlatých 55 krejcarů.
V roce nástupu Josefa Nezvala
obec koupila do kostela novou zpovědnici, kterou zhotovil ratiškovský kolář Endlicher, byly pořízeny
varhany z dílny zlínského varhanáře Hanáčíka a katolický spolek
sv. Severína z Vídně daroval křížovou cestu. Byl upraven hlavní oltář a hradišťský řezbář Václav Bek
zhotovil Boží hrob. Obraz patronů
zdejšího kostela, který visel na zdi
u hlavního oltáře pod oknem a trpěl deštěm, byl upevněn na sloupy
u hlavního oltáře. Vedle něj byly
upevněny sochy sv. Kateřiny, sv.
Anny, sv. Isidora a sv. Vendelína.

Už v roce 1868 sloužil farář
zádušní mše, na které přispívali fundacemi umírající ve svých
testamentech. Byly jimi mše za
Dominika Štiastného, bývalého
hospodského v Ratíškovicích, za
vdovu Kateřinu Letovskou a svobodnou Františku Kocmanovou,
neteř čejkovického faráře, která
bydlela v Ratíškovicích. Ke slavnosti Božího těla byly postaveny
„slušné oltáře“ a do dalších let se
zavázali „Matouš Kopl, čtvrtláník
№ 18, který obraz sv. Matouše
schválně k tomu si dal na plátně
olejovými barvami malovati, aby
u jeho domu první štace se držela,
při nížto Evangelium sv. Matouše
se čte. Josef Antoš, čtvrtláník № 23,
který pro druhou štaci oltář stavěti
svolil u sochy sv. Jana Nepomuckého. František Kundrata, čtvrtláník
№ 60 staví oltář pro III. štaci před
svým domem. František Macek, ad
№ 7 staví oltář pro IV. štaci před
svým domem.“ 31. října 1868 proběhly misie, které pořádali „ctihod-

Konec dobrý,
všechno dobré

MYKOLOGIE

L

ze konstatovat, že toto lidové
rčení se mnohokrát vzpomnělo při tradičním Zamykání lesa,
které 17. listopadu provedli členové ratíškovického mykologické-

ní misionářové z řádu sv. Alfonsa
z Liguori“. Přijeli z Litovle vlakem
do Rohatce a odtud se vezli „ po
vozech do Ratiškovic; - u nejprvnějšího domu Ratiškovského s vozu
slezli; celá obec Ratiškovská jim
přišla vstříc; malé děvče školní jich
přivítalo několika prostými slovy;
průvod se ubíral ke kostelu; lid se
modlil zřetelně růženec.“ Na konci
misií byl posvěcen misionární kříž,
který nechal zhotovit půlláník Jan
Kordula z čp. 49.
Za jeho působení v roce 1868
byl také vykopán poprvé na místním hřbitově hrob na místě podle
vlastního výběru. Chtěl jej poblíž
hlavního kříže pro svého zemřelého otce čtvrtláník Matouš Kopl
z čp. 18 a zaplatil za něj 5 zlatých,
které byly uloženy na zvláštní
vkladní knížku.
V naší farnosti sloužil d.p. Josef Nezval do 10. srpna 1870 a po
něm nastoupil v témže měsíci d.p.
František Kapoun.
Irena Bařinová

ho kroužku. Při tomto
aktu se nejen symbolicky uzamkl les, ale i poděkovalo za nabídnuté
úlovky za uplynulou
houbařskou sezónu.
Jak již bylo vzpomenuto při hodnocení výstavy
hub třičtvrtě roku moc
počasí houbám nepřálo. Ve třetí zářijové dekádě se však
karta obrátila a až do příchodu
prvních mrazů bylo v Dúbravě co
sbírat. Proto také nebylo při vzpomínání žádné naplákaní, ale vzpo-

mínaly se bohaté úlovky.
Došlo i na jednu mimořádnou
událost. Tou bylo vybrání fotografie křemenáčů našeho člena Ladislava Špety na oficiální kalendářík
České mykologické společnosti
pro rok 2018. Takže se nejen o autorovi, ale i o místních hřibařích
bude vědět po celé republice.
Dúbravěnko, odpočiň si ty i my
a až budeš jen trochu zelená, tak
tě přijdeme odemknout.
Václav Koplík,
president mykologického kroužku

BLAHOPŘÁNÍ

Redakční rada
přeje Vojtovi Kotenovi k jeho kulatému jubileu mnoho zdraví,
štěští a rodinné spokojenosti.
Vojto, děkujeme za básničky a povídky, kterými obohacuješ náš
Ratíškovický Zvon. Sme rádi, že si.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017
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HISTORIE

Hoferská cesta (13)
Cesta vedoucí od Zátočiny do obce
Rohatec. Své pojmenování získala
patrně proto, že po ní chodívali za
prací do sousední vesnice podnájemníci - podruzi, hofeři. Sedláci
s vlastními povozy používali cestu
kolem Vrbek.
Hrabčí (14)
Souvislý lesní porost habru obecného Carpinus L. v ysá zeného
porůznu v Dúbravě. Habr se používal na výrobu hospodářského
i domácího nářadí - i na výrobu
kuželek. Habrové porosty vyhledávají houbaři, protože v něm rostou velmi ceněné hřibovité druhy.
Proto také kozák habrový získal
svůj název podle druhu stromu,
pod kterým roste. Nachází se tam
i dost druhů vzácných a dnes už
chráněných vyhláškou.
Hrbov (15)
Les a pole směrem k Dubňanům
jako pozůstatek lesu Náklo - Náklem Wald. Ten byl v roce 1909
prodán milotickým hrabětem Karlem Seilernem (psal se jako Franz
Karl von Seilern nar. 5.3.1852
zemř. 12.4.1916), poslancem Moravského zemského sněmu obci
Ratíškovice.
Hvězda (16)
(Stern) U hvězdy. Je křižovatka tří
cest na Bzenecku tvořící pravidelnou šesticípou hvězdu.
Hýselákova špica (17)
Původně krajní pozemek vedle
lesa u silnice vedoucí od ČOV ke
dvoru Rúdník. Ten obdělávala rodina Gajdíků - Hýseláků. Tento
název se vžil i mezi lesáky a byla
jím označována část lesa mezi
zmiňovaným pozemkem a Kněžskou cestou vedoucí do sousedních Vacenovic. Poznámka autora:
při zjišťování a ověřování těchto
informací mně byla oznámena
i skutečnost, že koncem třicátých
let minulého století byli v Ratíškovicích jako hajní i Kolomazník
a Vácha.
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Místopis
pokračování

Dúbrava XVIII

Janův most a Černý most (18)
To jsou dva podjezdy lesních cest
pod Severní dráhou mezi železničními zastávkami Rohatec – Bzenec Přívoz. (Lidéřovice).

zbudovat hajný ze Soboněk Karel
Káčerek. Bohužel se stala místem
setkávání narkomanů, po kterých
zůstával velký nepořádek, proto ji
lesní závod nechal zbořit.

Jezdecká první, druhá, třetí (19)
Jsou cesty z bývalého vojenského
cvičiště na Pánově, po kterých se
jízdní vojska přepravovala přes
dnešní Dúbravu na střelnici ve
Bzenci.
Kafe. Kafé, Kafisko (20)
Dneska prostor sběrného dvora. Dříve to byla jáma vzniklá
těžbou křemičitého písku, který
se upotřebil na pokusnou silnici
z Ratíškovic do Rohatce kolonie.
Shromážděná voda i díky nepropustnému podloží se tam držela a za svou barvu vděčila právě
žlutému písku - měla barvu bílé
kávy. Odtud ten název. Bývala
místem letních i zimních dětských
radovánaek. Chodilo se tam koupávat a ze svahu i sáňkovat.
Kačenčino jezero (21)
To bývala vodní plocha u mlýna na
Rúdníku. Pojmenování získala po
paní mlynářce Kateřině Doležalové – matce posledního rúdnického
mlynáře Cyrila Doležala – rozené
Bulové ze Sobůlek. Pamětníci dokládají, že se v těch místech lovila
a nacházela spousta raků a ryb.

Káčerkova búda (22)
Byla to budova za Rúdníkem směrem na Bzenec sloužící k uskladněn í škol kového mater iá lu,
krmiva pro zvěř i odpočinku a občerstvení lesních dělnic a dělníků,
a také účastníků honů. Nechal ji

Klimentek (23)
Je část lesa za dvorem Rúdník
a pojmenována byla v padesátých
letech po smrtelném úrazu lesního dělníka Klementa Krista. Poblíž
lesní cesty stával ještě počátkem
tisíciletí pomník. A před několika
lety byl na místě neštěstí postaven
a posvěcen nový dřevěný kříž.
Kněžská cesta (24)
Je to první cesta po silnici vedoucí ke dvoru Rúdník za Ratíškovickým potokem a mírným kopečkem, doleva směrem do lesa
a vede do Vacenovic.
Littner (25)
Dnes rekreační středisko Littner. Jedná se o bývalý lignitový
důl Elektra. Přejmenován byl na
památku důlního inženýra Ing.
Adolfa Littnera původem z Michálkovic u Moravské Ostravy, který
15. října roku 1944 zemřel na zástavu srdce ve věku 47 let.
Lužický chodník (26)
Někdy i Lužická cesta. Kdysi vedl
od ratíškovické hájovny, nyní od
autobusové zastávky Ratíškovice
hájovna. Trasa je vyznačena modrou turistickou značkou a přes
Dolní Bojanovice se po ní dostanete až do obce Lužice.
Markův chodník (27)
Dnes už ani většina místních nezná jeho trasu. Díky zachovaným
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lesním mapám víme, že to byla
cesta vedoucí po levé straně státní silnice na Hodonín. Začínala
zhruba na kopečku a vedla kolem
jezer. Končila mezi Pánovem a rohateckou drůbežárnou.
Mlýnská cesta (28)
Ta začíná v Boříčku u Včelína (naproti Buřinských a Kotásků), vede
dál vedle Rubanic a Mrkotálek,
Petrolínky a Pod kopcem směrem
k bývalému mlýnu na Soboňkách.
Je možná pozoruhodné, že shodný

V

ánoce
představují pro většinu dětí ty nejkrásnější
svátky v roce, na které se
vždy nejvíce těší. Postupně odpočítávají dny, kdy je navštíví Ježíšek a kdy pod stromečkem najdou
hračky, které si vysnily. Jelikož
děti tráví podstatnou část dne ve
školce, snažíme se s dětmi tento
krásný předvánoční čas trávit příjemnými aktivitami, které dětem
tento čas „čekání“ krátí a díky
kterým se na Vánoce možná těší
ještě více.
Snažíme se dětem ukázat, v čem
doopravdy spočívá kouzlo Vánoc.
Dárky dostáváme proto, aby nás
potěšily, ale dokážeme si je užít
a radovat se z nich sami, bez přítomnosti našich nejbližších? Jsem
velmi ráda, že na otázku „Jak
budu trávit Vánoce?“ mi děti odpovídají s maminkou, s tatínkem,
s babičkou a dědečkem.
Abychom Vánoce co nejvíce přivítali, zdobíme školku vánočními ozdobami, zpíváme koledy
a vánoční písničky. Strávili jsme
krásné dopoledne s Mikulášem
a andělem, kteří naše děti odměnili balíčky se sladkostmi a malou
hračkou. S dětmi jsme navštívili
Dům pokojného stáří v Ratíškovicích, kde jsme všem babičkám
a dědečkům popřáli krásné svátky a šťastný nový rok. Doufáme,
že naše básničky a písničky je potěšily a zahřály u srdíčka. Předškolní děti také navštívily domov
Horizont v Kyjově, pro který si připravily krásný program a obdarovaly všechny přítomné výbornými
perníčky.
Krásné vánoční výrobky, které
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název má i cesta z Rohatce kolem
hájenky na Roztrhánkách opět na
Soboňky k bývalému mlýnu.
Moravní cesta (29)
Tato cesta začíná na konci ulice
Posvátná u přejezdu poblíž čističky odpadních vod. Vede kolem dvora Rúdník přes spojovací
Příční cestu pod Černým mostem
a končí u řeky Moravy v Malém
Závidově. Dneska je to vyhledávaná trasa pro bruslaře na kolečkových bruslích a nejen pro ně.

Vánoční čas
v MŠ U Jezérka

Mrkotálky (30)
Původ názvu je nejasný. Lokalita
se nachází mezi Ratíškovickým
potokem (ČOV) a právě Mlýnskou
cestou až po Mlýn na Rúdníku.
Nedbalka (31)
Je studánka poblíž Ratíškovického potoka směrem od Panenky
Marie na Soboňky. Říkalo se o ní,
že je bezedná, protože nikdo nedokázal dosáhnout na její dno. (Možná kvůli tekutým pískům).
Vašek Koplík

ŠKOLSTVÍ
vytvářel kolektiv naší
mateřské školky, děti
a jejich rodiče jsme prodávali
na Vánočním jarmarku ve Spolkovém domě Ratíškovice. Výtěžek
jsme darovali kojeneckému ústavu v Kyjově. Dohodli jsme se s dětmi, že tyto děti potřebují hračky,
oblečení a další potřeby daleko
více než my, kteří v naší školce
vše potřebné máme. Tímto darem
jsme udělali velkou radost jak vychovatelkám, tak dětem, o které
se starají. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří vytvářeli tyto
výrobky a všem, kteří si je koupili. Dobré skutky k Vánocům patří
a jsme pyšní i na naše děti ve školce, jež tak jednohlasně a s radostí
chtějí pomáhat ostatním.
Krásný a láskyplný vánoční čas
pokračuje a společně nás ve školce
ještě čeká vánoční tvoření s rodiči
a dětmi, na které se velmi těšíme,
protože patří k těm nejkrásnějším
setkáním z celého roku v mateřské škole. Ježíšek na nás určitě
také nezapomene a děti pod stromečkem objeví dárečky, které se
stanou součástí jejich her a zábavy ve školce.
Za celý kolektiv mateřské školy
Vám všem, kteří náš článek čtete, přejeme pohodové a šťastné
Vánoce plné smíchu, lásky a odpočinku. Přejeme Vám, abyste
v tomto chaotickém světě našli
chvilku, kterou věnujete pouze
sobě a svým blízkým, protože díky
nim jste v životě šťastní. Přejeme
Vám jen to nejlepší a ať je příští
rok pro Vás lepší, než ten minulý.
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ U Jezérka
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Příroda pro školu,
škola pro přírodu

O

bec Ratíškovice ve spolupráci s mysliveckým kroužkem,
jenž vede při naší základní škole
paní učitelka Kristýna Holečková,
realizovala projekt v oblasti
environmentální výchovy,
který byl finančně podpořen Jihomoravským krajem.
V rámci projektu byl pořízen a instalován krmelec
a zásyp pro zvěř, které budou obhospodařovat mladí
členové kroužku, a u školy
tabule informující o bohatosti flóry a fauny v okolí
obce. Současně bylo vyhotoveno 30 ptačích budek,
proběhla vědomostní soutěž

z oblasti přírodovědy a ekologie
a přednáška pro žáky školy z oblasti ornitologie a zakoupeny knihy do naší obecní knihovny, rov-

něž s přírodovědnou tématikou.
Ve spolupráci s ratíškovickým mykologickým kroužkem bylo vydáno pexeso s chráněnými, jedlými
a jedovatými houbami.
Autory pexesa jsou Václav
Koplík a fotograf Ladislav
Špeta. Poslední součástí projektu bylo vysázení
dvou ovocných stromů ve
stále se prodlužující aleji
u chodníku spojující Zelničky a Zelnice. Poděkování patří všem, kdo se
na zdárné realizaci projektu podíleli.
PhDr. Radim Šťastný

Kavárnička "Afrika"

L

etos měla opět naše škola na
Jarmarku kavárničku "Afrika" (projekt "Škola-škole," o.s. Bez
mámy). Tradičně děti prodávaly
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vlastnoručně zhotovené výrobky,
vařily čaj, kávu a staraly se o návštěvníky naší kavárničky. Cukroví, sušenky a buchty kromě dětí pekly
i paní učitelky.
Jsme moc rádi, že
jste přišli a podpořili žáky naší školy
v charitativní činnosti, a tím i naši partnerskou školu v Kise,
v Tanzánii. Výtěžek
je 15 198 Kč! Moc děk ujeme v šem, kdo
nás tradičně podpo-

rují a pomáhají: pořadatelům Jarmarku, sponzorům materiálu na
výrobky, návštěvníkům kavárničky, paním učitelkám a šikovným
dětem naší školy.
Děti v Kise jsou většinou sirotci.
Vzdělání jim dává šanci na lepší
život a vymanění se z chudoby. Za
naši pomoc jsou moc vděční.
Ještě jednou všem děkujeme za
podporu a přejeme krásné Vánoce.
Jana Lovečková
a Jana Melichárková,
manažerky projektu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

Cesta k pokladu vede přes hádanku
otce Fura
Vítejte v pevnosti Boyard ve
Svatobořicích-Mistříně!

U

rčitě jste někdy v televizi napjatě sledovali odvážné, kteří
uprostřed oceánu, v pevnosti Boyard, plnili až neuvěřitelné úkoly,
aby získali klíče k pokladu. Děti
ze škol Mikroregionu Nový Dvůr si
to vyzkoušely na vlastní kůži! Další společné setkání totiž pořádala
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a inspirovala se právě soutěží Pevnost
Boyard.
Jak to tedy v „naší“ pevnosti vypadalo? Všech 5 soutěžních družstev z každé školy mikroregionu
(Vlkoš a Skoronice společně) doplulo do místa klání po souši. Tím
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místem byla školní tělocvična, která se proměnila v nebezpečnou pevnost
Boyard. Každé družstvo
uv ít a l sá m otec F u ra
a nejen je, ale i starosty
obcí, kteří přišli povzbudit
a podpořit soutěžící. Pro
případ „ztrát“ byly hned na
začátku u vstupní brány
pevnosti pořízeny fotografie každého družstva, kterého se
pak ujal jeden Paklíč (holky a kluci z devátých tříd) a celé dopoledne
je provázel. Celkem devět stanovišť musely soutěžní týmy projít,
aby získaly body, které je dovedly
k otci Fura. Ale pořád ještě zdaleka nebylo vyhráno! Hádanky otce
Fura nebyly vůbec snadné a teprve správná odpověď přinesla důležitý klíč.
Tak schválně – uhodnete
třeba tuto: „Když se břicho
s krkem skloní, hlava slzy
roní? “ Všechna dr užstva
splnila své úkoly a než otec
Fura s Paklíči a asistentkou
všechno v yhodnotili, dali
si všichni společně dobrý
oběd. Netrpělivost a očekávání výsledků stoupaly,
když jsme všichni (i starostové, kteří přijeli na finále)
čekali na otce Fura. Konečně! Otec Fura byl velmi
potěšen znalostmi, dovedností a odvahou soutěžících
a každý si zasloužil malou
odměnu. Nejvíc klíčů získalo domácí družstvo ze Svatobořic-Mistřína, následovalo

družstvo z Milotic, dále pak družstvo Vacenovic, za nimi družstvo
Ratíškovic a společné družstvo Vlkoše a Skoronic. Závěrečným úkolem všech bylo vytvořit jednu velkou skupinu pro společnou fotku.
I to se povedlo a fotografové mohli
tento významný moment zaznamenat.
Všem blahopřejeme, děti byly
skvělé! Velké poděkování patří
pořadatelům – vedení školy, učitelkám, které pomohly připravit
kulisy pevnosti a soutěže, a také
deváťákům, kteří byli důležitými průvodci soutěžícím a zajišťovali všechna stanoviště. Také
pracovnice mikroregionu pomohly s přípravou a průběhem akce.
ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín byla
po Ratíškovicích a Vlkoši už třetí
hostitelskou a pořadatelskou školou. Příští rok se o tuto roli podělí
Milotice a Vacenovice. Těšíme se
na další společná setkání našich
dětí – setkání, která vytváří nová
a upevňují stará přátelství, vztah
ke své škole, obci i mikroregionu.
A to je to, oč tu běží…
(odpověď na hádanku: kropící konev)

Vladimíra Motlová
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Odborná exkurze do Osvětimi
a solných dolů Vělička

V

úterý 31. října 2017 se žáci devátých tříd naší školy vydali
na odbornou exkurzi do Osvětimi
a solných dolů Vělička. Sraz byl
v 5:15 hod. u školy.
Osvětim (polsk y Oświęcim
[ošvěnčim], německy Auschwitz
[aušvic]) patřila v době 2. světové
války k největším vyhlazovacím
zařízením Romů, Židů, ale také
politických vězňů. Mohli jsme zde
vidět, kde byli vězni ubytovaní,
kde jedli, co jedli, ale také co si
s sebou brali v domnění, že jdou
za lepším životem. Viděli jsme tam
vitríny plné jejich vlasů, bot, kufrů, osobních věcí, jejich portréty
s datem příjezdu a úmrtí, místo
oběšení zakladatele tábora, stěnu, kde vězně stříleli, hladomorny i plynové komory a spalovny
těl. Dozvěděli jsme se, že většina
vězňů zahynula v plynových komorách.

Poté jsme se přesunuli do Březinky (Brezinka), tři kilometry
vzdálené druhé části koncentračního tábora. Sem vězni přijížděli
v nákladních vagonech, v nichž
někteří dokonce již po cestě umírali. Věci jim byly odebrány a byli
rozděleni na muže schopné práce,
ti byli posláni do Osvětimi, muže
neschopné práce, ženy a děti. Březinka byla hodně veliká, a tak
jsme ji nemohli projít celou. Bylo
zde zachováno málo budov, jelikož před příjezdem Rudé armády
je nacisté zničili. Je tam postaven
velký památník obětem holokaustu.
Po prohlídce Březinky jsme se
přesunuli do solných dolů ve Věličce (Wieliczka). Sůl se zde těží
dodnes. Viděli jsme největší solnou kapli na světě, kde se nacházely opravdu nádherné lustry
ze soli. Byla zde spousta solných

soch a jezero, kde se dřív jezdilo
na lodičkách. Dnes se tam už ale
plavby nekonají, protože se tam
dříve nějací návštěvníci utopili. Kdo chtěl, mohl si zde zakoupit solný suvenýr. Pak nás čekala
cesta dlouhými chodbami až k výtahům.
Po prohlídce jsme se dostali zpět k autobusu. Čekala nás
šestihodinová cesta zpátky do Ratíškovic, kam jsme přijeli kolem
půl dvanácté v noci. Druhý den
jsme mohli jít do školy až na deset
hodin.
Za pěkný a vydařený výlet děkujeme paní učitelce Anně Macháňové, která ho celý zařídila, a také
paním učitelkám Janě Kobzáňové
a Lence Ilčíkové, které výlet absolvovaly s námi.
Anna Opluštilová
a Lenka Kratochvílová,
žákyně 9.A

Adventní výlet do Vídně

D

ne 5. prosince 2017 se někteří žáci druhého stupně ZŠ
zúčastnili celodenního výletu do
Vídně v sousedním Rakousku. Pedagogický dohled nad námi měly
paní učitelky Kobzáňová, Adamcová a Macháňová. Spolu s námi
jela i paní průvodkyně, která nám
cestou poskytovala různé důležité informace o tom, kde se právě nacházíme, co zrovna vidíme
a komentář doplnila informacemi o zvycích, tradicích a místní
gastronomii.
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Naše první zastávka byla v zábavním parku Prátr. Dominuje
mu obří kolo, ze kterého jsme měli
úžasný výhled na Vídeň a okolí. Ale ještě před tím jsme si prohlédli malinké muzeum o historii
Prátru. Poté jsme vstoupili do prostorných kabin kola a nechali se
unášet krásou Vídně z ptačí perspektivy. Po tomto zážitku jsme se
vydali do „Haus des Meeres“, což
v překladu znamená Dům moří.
Jedná se o 12 patrovou budovu
s různě velkými akvárii a terá-

rii. Ty obývají různí hadi, ještěři,
žáby, hmyz a pavouci. V akváriích
jsme pak mohli vidět ryby, želvy,
rejnoky, kraby a hvězdice. Prostor
je doplněn o botanickou expozici
a volně zde pobíhají opice a létají
různí ptáci. Zaujalo nás i zábradlí
z průhledných trubek, ve kterém
byli k vidění pohybující se mravenci, kteří pochodovali a přenášeli si potravu z jedné strany na
druhou. V přízemí budovy jsme si
mohli zakoupit i suvenýry na památku.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

Následovala okružní jízda autobusem po Ringu, abychom poznali různé známé budovy a místní
památky jako např. Státní Opera,
Parlament, Nová Radnice a další. Paní průvodkyně nám k tomu
všemu podala zajímavý výklad.
Potom jsme navštívili slavné
Srdíčkové trhy. Bylo tu přes 100
vánočně vyzdobených stánků se
spoustou zboží. Voněly nám tu
sladkosti, různé druhy punčů,

jablka v čokoládě, atd. Myslím,
že jsme tu nasáli pravou vánoční
atmosféru a že se tu všem líbilo.
Přesto jsme si však neodpustili
návštěvu obchodního centra G3
Shopping Resort Gerasdorf s více
než 140 obchody. Tady někteří nakoupili dárky pro rodinu, své blízké nebo i pro sebe. Prostě každý si
přišel na své.
Na zpáteční cestě do Ratíškovic
jsme byli všichni příjemně unave-

ni a vyčerpáni z náročného, ale
hezky prožitého dne. Velice děkujeme paním učitelkám a také milé
paní průvodkyni za jejich neuvěřitelnou trpělivost s tolika dětmi.
Díky za úžasný výlet, zážitky a za
to, že jsme se ulili ze školy.
Děkujeme.

Amálie Mokrá
a Alžběta Mokrá,
žákyně 8.B a 7.A

NICHOLAS WINTON
Síla lidskosti

V

e středu 22. listopadu jsme se
vydali na dokument o jednom
nezapomenutelném člověku, který
riskoval vlastní život, aby zachránil životy stovek dětí.
Na dokument jeli žáci osmého a
devátého ročníku Základní školy
v Ratíškovicích. Celé hodonínské
kino bylo zaplněno v pár minutách. První věc, o kterou jsme byli
požádáni, byla, abychom vypnuli
své mobilní telefony, abychom nerušili celý dokument a nepokoušeli trpělivost pána, který nás celým
dokumentem doprovázel. Dokument byl o muži jménem Nicholas
Winton, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí

T

itul z Mistrovství České republiky se nepodaří vyhrát
jen tak každému a naše základní škola se výhry dočkala v úterý
5. prosince v Holicích na školním
republikovém finále ve stolním tenisu starších žákyň. O tento obrovský úspěch se postaraly žákyně z 9. A třídy Hana Kladňáková,
Klára Koplíková a Natálie Charvátová. Pojďme si postupně projít
jejich cestu za celkovým prvenstvím.
Vítězství v okresním kole byla
víceméně
povinnost.
Krajské
kolo proti šesti vítězným týmům
z jednotlivých okresů bylo pro
naše holky dramatické jen ve finále, kde vyřadily Valtice poměrem 3:2 na zápasy. Sluší se říct,
že i Valtice by na Mistrovství ČR
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

před transportem do koncentračních táborů. Děti byly převáženy
vlakem do Spojeného království ve
velmi nízkém věku bez doprovodu
rodičů nebo jiných rodinných příslušníků. Nechci ani pomyslet, že
bych byla na místě rodičů, kteří
opouštěli své milované děti a věděli, že už je nikdy v životě neuvidí.
Tento hrdinský čin ale nepřiznal
do té doby, než jeho manželka našla na půdě všechny záznamy a
různé spisy, které jasně dokazovaly, že Nicholas Winton měl srdce
na správném místě a nikdy nepohrdal silou lidskosti. Tento výjimečný člověk nás bohužel opustil
v krásném a zlatém věku 106 let

v červenci roku 2015. Bůh ho měl
očividně rád a dobře věděl za co.
Dokumentární film byl velice dojemný, smutný, ale i krásný
v tom, že opravdoví hrdinové skutečně existují. Dokument vyvolal
bouřlivý potlesk a všem, co ho
ještě neviděli, jej rozhodně doporučujeme.
„Jen jsem viděl, k čemu se
schyluje, a udělal, co jsem mohl,
abych pomohl.“
(Nicholas Winton)
Tereza Motlochová,
Zuzana Ondříšková,
žákyně 8.B

Senzace v Holicích
neudělaly ostudu. Na republikovém finále bylo dvanáct výherců
krajských kol (některé kraje se
z různých důvodů nezúčastnily).
Vše začalo v pondělí 4. prosince
v pět hodin ráno naším odjezdem
z Ratíškovic. Cesta do Holic u Pardubic byla dlouhá a náročná, ale
po osmé hodině ranní jsme mezi
prvními školami dorazili na místo
dvoudenního klání. Los nás poslal do zřejmě nejtěžší základní
skupiny k týmům z jihočeského
Kovářova a karlovarské Toužimi.
Slavnostní zahajovací ceremoniál
demonstroval, že se jedná o významnou sportovní akci a pěkně
turnaj odstartoval. Pořadatelé nás
hned od začátku nechali v lehké
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nervozitě, neboť jsme do turnaje
vstoupili až jako úplně poslední
družstvo v době kolem třetí hodiny, kdy už některé týmy měly odehrány i dva zápasy. Prvním testem, jak na tom holky jsou, byla
základní škola z Kovářova, později umístěná na celkovém čtvrtém
místě. Zřejmě náš nejvyrovnanější
zápas na turnaji se lámal v nervy drásající čtyřhře, kde ze sebe
musela děvčata vydolovat maximum a v rozhodujícím pátém setu
urvala důležitý bod na naši stranu. Definitivní vítězství pak vynesl naší škole třetí bod v závěrečné
dvouhře. S Toužimí jsme protočili
všechny hráčky a zvítězili 3:1. Ze
skupiny jsme postoupili z prvního
místa a logicky jsme předpokládali příznivější los ve vyřazovací části. Nestalo se.
Ale o tom až za chvilku. V rychlosti zkusím i laikům vysvětlit bodování turnaje a zápasů. Turnaj
dívek se hrál ve čtyřech skupinách
po čtyřech nebo třech týmech (my
jsme byli v tříčlenné), první dvě
družstva postupovala do čtvrtfinále a potom se postupovalo klasickým vyřazovacím způsobem až
do finále. Jednotlivý zápas se hraje do tří vítězných bodů, kdy jsou
nejprve dvě dvouhry (jednička
týmu proti dvojce druhého týmu
a opačně) a potom čtyřhra. Pokud
se nerozhodne, dohrávají se zbylé
dvouhry (jedničky a dvojky proti
sobě).
Vraťme se ke čtvrtfinále. Zde
nám byly nalosovány domácí Pardubice a v případně postupu na
nás měl čekat Děčín, první nasazený tým s nejlepší hráčkou na
turnaji. Opět tedy žádný oddych.
Proti domácím znovu, jako ostatně
v každém našem utkání na turnaji, rozhodovala čtyřhra. Tu děvčata zvládla a vítězství si pohlídala
v závěrečných dvouhrách - 3:2.
S Děčínem v semifinále to bylo podobné. Čtyřhra měla rozhodnout.

KNIHOVNA

Tak nějak se počítalo, že Děčín má
dva body skoro jisté z dvouher své
jedničky a naše holky si měly poradit s dvojkou soupeře. Čtyřhra
skončila 3:1 na sety pro Ratíškovice a holkám bylo jasné, že domů
přivezou medaili, neboť postoupily do finále. V semifinále žákyně
naší školy předvedly zřejmě nejlepší výkony na turnaji. Ve finále
jsme měli vyzvat třetí nasazenou
školu z libereckého Nového Boru.
Zde jsme naopak předvedli nejnervóznější zápas na turnaji. Holky
se špatně vyrovnaly s defenzivní
taktikou soupeře. Sled bodů byl
0:1, 1:1 (Hanka poráží dvojku soupeře), 2:1 (Vyhráváme důležitou
čtyřhru), 2:2 a v dramatickém posledním zápase vydřela vítězství
Klára. Po posledním míčku z holek
viditelně spadla nervozita a naplno propukla radost, právě se totiž
staly mistryněmi České republiky. Definitivní uvědomění si celé
situace přišlo na slavnostním zakončení turnaje. Na stupních vítězů jim starosta Holic a hejtman
Pardubického kraje předali zlaté
medaile, diplom a velký pohár za
prvenství na prestižním turnaji.
Vítězství na Mistrovství ČR je
zcela zasloužené. V článku už
padlo dost o našem losu. Tak to
ještě jednou zrekapituluji. Z naší
skupiny se oba postupující celky
byly schopny probojovat do semifinále. K tomu jsme měli ve skupině ještě pátou nasazenou Toužim. K vítězství jsme dokráčeli
mnohem těžší stranou pavouka,
kdy jsme odstranili z cesty hlavní
favoritky na zisk titulu. Celkově
jsme porazili druhou, třetí, čtvrtou i šestou základní školu v celkovém pořadí. O tom, že je pohár
ve správných rukou tedy nemůže
být pochyb. S losem se váže i to, že
zatímco některé jiné školy končily
své zápasy proti papírově slabším
týmům poměrem 3:0, naše škola
nikoliv. Od prvního zápasu to byly

všechno boje, kde nejčastěji rozhodovala čtyřhra, protože v každém týmu byla jedna dominantní
hráčka, která dokázala proti nám
své dvouhry vyhrát a důležité bylo
zvládnout porazit dvojku a vyhrát
již zmíněnou čtyřhru. Hráli jsme
vlastně vyřazovací část již od počátku, protože každý zápas byl
důležitý a občas dokonce i pro kardiaky nepřístupný. Naše družstvo
bylo vyrovnané a právě ve čtyřhře
to bylo patrné. Od okresních kol
až po finále na mistrovství děvčata neprohrála ani jednu.
Na závěr je potřeba pochválit ty,
které si to zaslouží nejvíc - Kláru, Hanku a Natálii. Pochvalu si
zaslouží především za vzornou
reprezentaci školy, která se netýká jen samotných zápasů na turnaji. Vystupování během turnaje
a včasné plnění různých organizačních záležitostí bylo po celé dva
dny také na vysoké úrovni. O samotném prvenství už bylo řečeno
dost. Pro holky a základní školu
je to obrovský úspěch, který na
sportovním poli naše škola asi
dlouho nebude schopna zopakovat. Už jenom účast na podobné
akci v jakémkoliv sportu by byl
velký úspěch, protože například
v kolektivních sportech se téměř
nemůžeme rovnat větším školám
z celého kraje. Musela by se v určitém sportu sejít zase nějaká generace. Jedna taková bude právě
z deváté třídy vycházet nebo již
před rokem vyšla (Gabriela Zemánková). Jen pro připomenutí
to, na čem se všechny čtyři (různě poskládané podle kategorií)
pro naši školu ve stolním tenise
podílely: třikrát výhra v Jihomoravském krajském finále a z Mistrovství ČR jeden bronz a jedno
zlato. Přejme holkám sportovní,
ale i jiné úspěchy i v budoucích
letech mimo naši základní školu.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba,
učitel ZŠ

Příběhy mého kraje

T

ak znělo téma literární soutěže, do které se zapojilo 25 dětí z druhého stupně naší
základní školy. Všechny práce pročetla komise tradičního složení – spisovatelka
Naďa Horáková, pan místostarosta Radim Šťastný a já – knihovnice. Jako vítěznou
práci jsme vybrali příběh s názvem Zázračná kašna, kterou napsala žákyně 8. B Veronika Kožíková. Protože jde o krajskou soutěž (v rámci projektu Jižní Morava čte podporovaného Jihomoravským krajem), postupuje Veronika do krajského kola. SlavnostStrana 22
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ní setkání autorů vítězných prací
ze všech zúčastněných knihoven
proběhne ve Hvězdárně a planetáriu v Brně 9. prosince, tak budeme držet Veronice palce. Její
příběh si můžete přečíst níže.
Jako druhou nejlepší práci
jsme vybrali práci žákyně 8. B Lucie Kulíškové, svůj příběh nazvala
Moravští skřítci. Třetí příčku obsadila shodou okolností také žákyně 8. B Emílie Mokrášová, která
převyprávěla pověst z milotického
zámku Černá hraběnka.
Vyhodnocení proběhlo
v knihovně 28. listopadu, kde ocenění i další odvážní autoři přečet-

li spolužákům své práce, ostatní
aspoň stručně informovali, o čem
ve své práci psali. Každý obdržel
na památku diplom a záložku s logem projektu, vítězka pozvánku
do Hvězdárny a planetária v Brně,
další dvě oceněné žákyně vstupenku do zábavního vědeckého
parku VIDA v Brně. Při čaji jsme
se podívali na zhudebněnou baladu ze Strání Chodívál Matúšek
a také na animovaný film podle
jedné povídky z knihy Dědečkové od Pavla Čecha, který v rámci
tohoto projektu byl hostem v naší
knihovně.
Touto cestou bych chtěla moc

Zázračná kašna
Každý rok v zimě, když napadl sníh, za okny chumelilo a všechno bylo bíle zasypané sněhem, jsme vychutnávali tu krásnou zimní náladu a nemohli jsme
se dočkat Vánoc. Ale každým rokem nám babička vyprávěla příběhy, které, když byla malá, jí vyprávěla
její babička. Jeden z mnoha příběhů byl o kouzelné
moci fontány milotického zámku.
Příběh začal tím, že se na zámku Milotice v 19. století kolem roku 1830 postavila fontána. Tato fontána
vypadala jako každá jiná, ale nebyla. Její voda dokázala vyléčit jakékoliv zranění, ale jen lidem s dobrým srdcem.
Jednoho krásného dne si pětičlenná rodina, maminka, tatínek, nejstarší dcera Eliška, prostřední syn
Jakub a nejmladší Rozárka, udělali výlet na zámek
Milotice. Tato rodina byla snad ta nejhodnější, nejmilejší a nejštědřejší, takovou rodinu jste ještě neviděli. Po prohlídce zámku se rodina konečně dočkala té
krásné zahrady s obrovskou fontánou. Maminka s tatínkem seděli na lavičce a vychutnávali si tu krásnou
pozitivní náladu v zahradě. Ale pak uviděli Elišku,
která volala: „Mami, tati, poďte rychle sem, Rozárka
spadla a ošklivě si poranila ruku!“. Maminka s tatínkem hned přiběhli k fontáně a Rozárka brečela a křičela: “Maminko, tatínku, to strašně bolí. Auu!“ Tatínek

poděkovat všem dětem, které se
do projektu Jižní Morava čte, zapojily. Podstatou projektu bylo
podpořit u dětí budování vztahu
k místu, kde žijí, seznámení se
s historií našeho regionu. To mnozí autoři soutěžních prací opravdu dělali zodpovědně, povídali si
s babičkami nebo četli regionální
pověsti.
Také bych chtěla poděkovat
paním učitelkám, které děti motivovaly k psaní, paní učitelce Lucii
Adamcové a hlavně paní učitelce
Blance Kotáskové za skvělou spolupráci.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

si vzal do dlaně vodu z fontány, polil s ní Rozárce
ruku a najednou zranění zmizelo a Rozárčina ruka
byla jako předtím. Maminka vykřikla: „ZÁZRAK!“
Lidé jim to nevěřili, považovali je za blázny, protože se to už nikdy nikomu nestalo. Ale nikomu se to
už nestalo, protože nikdo nebyl tak hodný a ochotný
jako tato rodina.
Jak babička dovyprávěla příběh, tak jsme si říkali:
„To se přece nemohlo stát“. Babička ale hned dodala:
„Tento příběh se ale opravdu stal, protože ho mé babičce vyprávěla sama Rozárka!“
Veronika Kožíková,
žákyně 8.B

Finské dobrodružství

V

e středu 22. listopadu proběhla v knihovně zajímavá beseda
o finském dobrodružství Zdeňka Gloze. Akce se konala ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem
Ratíškovice, následující text jsem
si „vypůjčila“ z jejich Facebooku,
protože bych to lépe nenapsala.
Zdeněk Gloz je Ratiškovják tělem i duší. Nejenže vede v obecní
knihovně kurz trénování paměti,
má rád folklor a aktivně se účast-
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ní místních společenských událostí, ale také v ratiškovském kroji rád cestuje po světě. A to
nejen na přespolní hodové akce. Mimo to, že byl minulý rok v kroji na návštěvě (spolu s doktorkou Adélou) v dalekém Japonsku, stihl nedávno ještě absolvovat půlroční pobyt (jako asistent) ve finském zařízení pro mentálně postižené umělce a výtvarníky. Díky Zdeňkovu smyslu
pro humor a vypravěčskému umění nám hodinová přednáška utekla jako voda a už teď se
těšíme na další cestovatelské zážitky.				
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Jak se dělá rozhlas

O

tom přišli povyprávět do naší
knihovny dva matadoři Českého rozhlasu Brno, pan Jaromír
Ostrý, ředitel rozhlasu, a pan Jiří
Kokmotos, vedoucí programu. Dověděli jsme se mnohé ze zákulisí
rozhlasového vysílání, vyprávění se neslo v humorném
a přátelském duchu, oba pánové si dokázali udělat legraci
jeden z druhého. Některé věrné posluchačky rozhlasu uposlechly výzvy pana Kokmotose
z rozhlasové upoutávky a přinesly své rodinné recepty, za
což byly odměněny drobnými dárky. Některé to dotáhly
k dokonalosti a s receptem

přinesly i vzorek k ochutnání.
Knihovna byla plná do posledního místečka a všichni se výborně
bavili.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Adventní Paměťář
Vymyslete na každé písmeno abecedy pojem, který souvisí s Vánocemi
Utvořte dvojice ze slov, která se k sobě nejvíce hodí:
KAPŘÍ					
DÁREK
ŠTĚDRÝ				
NEDĚLE
ADVENTNÍ				
ROHLÍČEK
HÁZENÍ				
SALÁT
BRAMBOROVÝ			
ŠUPINA
VANILKOVÝ				
JABLÍČKA
NEVHODNÝ				
VEČER
ROZKROJENÍ				
PAPUČEM
Kde všude se můžeme setkat s ČERTEM
(přísloví, pořekadlo, písnička, název filmu, knížky,…)?
Které princezny z pohádek jsou ukryté v následujících přesmyčkách?

Mgr. Zdeněk Gloz
Strana 24
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ADVENTNÍ PAMĚŤÁŘ řešení:
např. A – advent, B – barborky, C – cukroví, Č – čokoládové figurky, D – dárky, E – elektrické svíčky, F – figurky na
stromek, G – gramofonová deska s koledama, H –házení papučem, CH – chorál (zpěvy vánoční), I – igelitový sáček na
polevu, J – jmelí, K – koledy, L – lití olova, M – med do perníků, N – návštěvy, O – ozdoby, P – purpura, R – rozkrojení
jablíčka, Ř – řetěz, S – smrček, Š – šupina z kapra, T – tradice, U – úlky (cukroví) V – vanilkový rohlíček, Z – závěje,
Ž – žárovky (vánoční)
kapří šupina, štědrý večer, adventní neděle, házení papučem, bramborový salát, vanilkový rohlíček, nevhodný dárek,
rozkrojení jablíčka
např. S čerty nejsou žerty, Kam čert nemůže, nastrčí bábu, Čertova stěna, Čert mi to byl dlužen, Malovat čerta na zeď,
Ententýky – dva špalíky, čert vyletěl z elektriky,...
Zpěvanka, Lada, Krasomila, Jasněnka, Drahomíra, Angelína, Dišperanda, Eufrozína, Arabela, Zubejda

SKAUTI

Akce Drakula - 42.

R

atíškovičtí skauti již po 21 let organizují pravidelně (každého půl roku) čestné dárcovství krve, nejen pro
vlastní členy, ale i pro ostatní dobrovolníky a příznivce této bohulibé činnosti. Kdo by to chtěl zkusit - má
víc jak 18 let, nad 50 kg váhy a je zdráv, může se k nám přidat v dalším kole akce Drákula - 43., které je
naplánováno na pondělí 23. 4. 2018.								
Palis

KUŽELKY - bývalá
“odborářská liga“

L

etos jsme opět zformovali kuželkářský tým, aby
hájil barvy Junáka v ratiškovské kuželkářské
lize. Letos má tu čest těchto 11 borců:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Radim Antoš - Šakal
Petr Koplík - Petřák
Jan Vařák - Jeníček
Karel Mráka - Caramba - trenér
Michal Mráka - Hugo
Zbyněk Ilčík - Mamlas
Libor Toman - vinař
Pavel Hnilica - Palis - kapitán mužstava
Michal Zdražil - Šmudla - aktivní hráč
Zbyněk Dobeš - Bob - aktivní hráč
Jiří Šimeček - Jirci

A jak si vedeme? Po 3. kole ze 14 máme vynikající
bilanci 3 zápasy - 3 výhry, - v tabulce 8 družstev se
nacházíme tedy na 1. místě.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

Místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

team
JUNÁCI		
GAMA OCEL		
SPK			
HASIČI		
FEŠÁCI		
FAMILY		
JENOTA OREL
FC ORELSKÉ		

body

průměr

6
4
4
2
2
2
2
2

1409
1497
1445
1423
1384
1377
1359
1347
Strana 25

Dušičkový závod
(Bigglesův memoriál)

L

etos se tento tradiční skautský závod všestrannosti pro tříčlenné hlídky konal již po 28. Dušičkový závod - Bigglesův memoriál, se koná vždy
v sobotu okolo Dušiček na počest všech již nežijících
skautů a zúčastnilo se ho 20 hlídek nejen z Ratíškovic, ale i z Hodonína, Mutěnic a Klobouk u Brna.

Nejlepší umístění našich Ratíškovických družstev V DUŠIČKOVÉM
ZÁVODĚ 2017 dle kategorií:
1. místo
SVĚTLUŠKY
Aneta Pavelková
Lucie Urbánková
Tereza Ilčíková
oddíl: TROJKA Ratíškovice
čas: 1:45:07

3. místo
SKAUTKY
Karin Machalová
Adéla Kratochvílová
Aneta Kristová
oddíl: TROJKA Ratíškovice
čas: 2:41:41

2. místo
VLČATA
David Halla
Tomáš Jurkovič		
Tomáš Koplík
oddíl: TULÁCI Ratíškovice
čas: 1:45:51

1. místo
SKAUTI
Šimon Kotásek
Matěj Michenka
Viktor Koubek
oddíl: TULÁCI Ratíškovice
čas: 2:20:20
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Sběr papíru

2017

PROSINEC

TOP TEN

Soutěž ve sběru papíru
2017/2018
1. Kobylková Marie

5.A

10246

2. Kosík Viktor

3.A

8688

3. Lokaj Zachariáš
4. Luňák Šimon

3.A
5.B

5201
5278

5. Ingr Matěj

5.A

3173

6. Slezarová Monika

4.A

2056

7. Kordula Pavel

1.A

1381

8. Košuličová Natálie

2.A

1098

9. Toman Jan

7.A

1012

10. Kotásková Bára

6.A

922

Termíny dalších soutěžních
výkupů:
tyto soboty od 14 -16 hod.:

6. 1. 2017
10. 2. 2017
10. 3. 2017

I nadále stále platí, že větší objemy sběru je třeba vozit individuálně, nejlépe po domluvě,
na tel. 606 14 28 48 (Palis)

K A L E N DÁ R I U M : a n e b , c o n á s č e k á a n e m i n e
24. 12. 2017
3. 2. 2018 		

Betlémské světlo - roznáška až do domu
Skautský ples ve stylu country

Vánoční pečení

D

ěti dostaly od Mikuláše adventní kalendáře a každý den
si otevřou okénko, co v něm asi
bude. Některé děti mají moc mlsné
jazýčky, tak jim kalendář do Ježíška ani nevydrží. Řeknou si, to
nevadí, však na stromečku bude
kolekce figurek.
Musela jsem letos s pečením cukroví počkat, až přijedou z Vacenovic vnučky – Zuzanka 13 let
s Martinkou 10 let. Teď už jsou

zručnější a moc je to baví. Martinka říkávala při výrobě vanilkových rohlíčků, že je to jako hraní
s plastelínou, to chodila ještě do
školky. Letos nejraději dělaly kuličky a pak se dohadovaly, která
bude namáčet v čokoládě, která
obalovat v kokosu. A kdy budeme
dělat perníčky? Nesmí chybět domácí čokoláda, tu si dělám ale raději sama. Ony ji potom na desce
stolu vyklepávají z formiček, men-

ší Martinka říká – já tě „vykotím“.
Po 17. prosinci se můžeme ještě pustit do výroby nepečeného
cukroví, které chutná asi všem.
V obchodech jsou velké dortové
oplatky na griliášky a vůbec, teď
je v obchodech všechno k sehnání. Pryč jsou fronty na banány, pomeranče , mandarinky a pryč jsou
časy, kdy se v obchodě dostávaly
burské oříšky dle počtu dětí.
Marie Chvátalova

Charitní pečovatelská služba Hodonínsko
Charitní pečovatelská služba působí v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky, Starý
Poddvorov, Nový Poddvorov, Lužice, Čejkovice, Ratíškovice a nově ve městě Dubňany.
Naším cílem je doplnit péči rodiny tak, aby si senior zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal
co nejdéle v přirozeném domácím prostředí.
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování pečovatelských služeb seniorům, kteří potřebují
pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu.
Pro uživatele, zaměstnance a širokou veřejnost Oblastní Charita Hodonín pořádá tyto aktivity: každý
první pátek mše svatá za charitní dílo v kostele sv. Vavřince v Hodoníně, Tříkrálová sbírka v obcích, Postní almužna,
Potravinová a materiální sbírka, Dny otevřených dveří, Besídka na Den matek v DPS Mutěnicích, Den dětí, Charitní
táborák u DPS v Dolních Bojanovicích, Dny otevřených dveří na všech Domech pečovatelské služby, benefiční koncerty,
Vánoční posezení pro seniory a mnohé další.
Informace o našich službách naleznete na webových stránkách www.hodonin.charita.cz nebo na telefonním čísle
vedoucí služby Jitky Koperové 731 134 258.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017
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Oslava podzimu s RC Bambino

S

amhain je keltský podzimní
svátek mrtvých a nachází se
na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Slaví se z noci 31. října na
1. listopad. Jedná se o den Všech
svatých, na nějž navazuje Památka zesnulých, pro většinu z nás
známá jako Dušičky. Doba příchodu dlouhého zimního spánku
a skrytých změn kolem nás. Je

P

tak i naše rodinné centrum se
rozhodlo vyzkoušet si aktivity pro
děti v jiném ročním období i v jinou denní dobu, než je pro naši
činnost obvyklé. A proto si první
listopadový pátek měly děti možnost vyzkoušet něco strašidelného
a dobrodružného. Duchy, čarodějky, vlkodlaky a jiné příšerky by na
školní zahradě asi nikdo nečekal.
Po setmění se v areálu školy rozsvítily lucerny podél strašidelné
stezky. Cestou všechny odvážlivce
čekala spousta úkolů, které bez
velké dávky odvahy nebylo lehké
splnit. Velmi mile nás překvapilo,
kolik nebojácných hrdinů se sešlo.
Věříme, že i další akce pořádané
rodinným centrem se shledají se
stejným úspěchem. Za přátelské
klima, které má v Bambině trvalé zázemí, děkujeme všem svým
kolegyním. Bez ochoty pomáhat,
empatií k dětem a vstřícnému jednání by nebylo možné tolik aktivit
pro děti uspořádat.
Mgr. S. Měchurová
a I. Konštandová,
RC Bambino

Vánoční turnaj v mixech

ředvánoční čas je u volejbalového oddílu již čtyři desítky
let spojen se zápolením o zimního přeborníka Ratíškovic. Letošní
ročník byl posílen dvěma družstvy - z Dubňan a Mutěnic. Spolu
se třemi domácími týmy přispěly
ke zvýšení kvality i dramatičnosti
soubojů. Po sedmihodinovém zápolení se družstva seřadila následovně:
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to nejlepší čas dokončit vše staré a vytvořit prostor pro nové začátky. Období, kdy musíme pustit
vše, co nám již neslouží, i kdyby
to bylo to, co nám dává zázemí
a pocit bezpečí. Je to čas, kdy se
závoj mezi viditelným a neviditelným světem ztenčí a nadpřirozené
síly proudí touto trhlinou do našeho světa. Čas, kdy musíme stanout tváří v tvář svým démonům
a strachům. Jedná se o období,
kdy je vše možné. Výborný čas na
magii, věštěni a rituály. Je to čas,
když se musíme podívat na sebe,
přehodnotit svůj způsob života
a upřímně se zeptat, zda žijeme
v souladu sami se sebou a se svou
duší. Vše, co není pravé a pravdivé, bude totiž spálené v kotlíku Bohyně smrti, a zůstane nám jen to,
co je skutečné. Staré přísloví říká,
že „smysl pozemské cesty je prožít
zrození a smrt, a pochopit, že láska je silnější než obojí“. O Samhainu máme možnost se podívat sami
na sebe a pustit vše, co není láska
a co nám nepatří. Stejně jako ve
všem můžeme nacházet dualitu,

1. Dubňany
2. Baník II
3. Mutěnice
4. Baník I
5. Sexy Bonbónky

Jiří Hubáček st.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

V

sobotu dne 16. 12. 2017 netradičně a mimořádně v krásný předvánoční čas proběhl již
VIII. ročník Grand prix šachového turnaje mládeže v rapid šachu
pod názvem „ratiškovské šachy“.
Turnaj se tedy už podruhé konal v novém Spolkovém domě
a příjemným překvapením pro
zúčastněné, především pak pro
doprovod, bylo již dokončené parkování v areálu SK, což všichni
kvitovali s povděkem. Turnaje
se v tomto předvánočním čase
zúčastnilo pouze 62 dětí, z toho
4 hájící domácí oddíl. Doplatili
jsme především na nemožnost
přicestovat do Ratíškovic veřejnými hromadnými prostředky
a ne každý rodič byl ochoten
trávit s dětmi předvánoční čas
u šachové hry. Zaznamenali
jsme ale i protichůdné názory
některých rodičů, kteří po zkušenostech z května přijeli právě
k nám do Ratíškovic, neboť –
cituji: „Tak krásné prostředí a tak
skvěle zorganizovaný turnaj se
nevidí každý den“. A to vždy potěší. Za to všechno patří dík především vedení obce, ředitelce KD
a jeho personálu, stejně jako velmi
ochotné a milé obsluze restaurace
SPORT, kde bylo připravené výborné zázemí a občerstvení nejen
pro děti a jejich rodiče, ale i pro
dvojici rozhodčích, a to hlavního
rozhodčího Mgr. Hurtu, který je
zároveň vedoucím komise, mládeže JMŠS a pomocného rozhodčího Lukáše Macka - odchovance
našeho oddílu, který letos složil
rozhodcovské zkoušky a mohl se
tak poprvé plnohodnotně zapojit
do šachového dění co by rozhodčí.
I tohle všechno je velmi pozitivně šachovou veřejností vnímáno
a myslím si, že takové zázemí jaké
nabízí Spolkový dům, nám mohou závidět mnohem věhlasnější
šachové kluby nejen z Jihomoravského kraje.
Velké poděkování patří také rodičům mladých šachistů, kteří se
spolupodíleli na organizaci a přípravě turnaje a především i mé
manželce Blance, která se stará
o veškerou administrativu spojenou s průběhem turnaje a bez
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2017

VIII. roční Grand prix
šachového turnaje
ní by tento turnaj nemohl být tak
bezproblémový a bezchybný.
Samotný turnaj se pak hraje
jako jeden společný turnaj, pouze
silným šachistům se pro první dvě
kola přičte fiktivní bod (tímto se
zabraní, aby se v prvních kolech
utkali výkonnostně silní šachisti
s těmi začínajícími), vyhodnocení
pak probíhá ve třech věkových ka-

tegoriích a v každé z nich je vyhodnocena i nejlepší dívka. Hraje
se šachovým tempem 2x20 minut
na jednu partii bez zápisu a celkem na každého mladého šachistu čeká 7 kol.
My se v Ratíškovicích snažíme
vymyslet pro ty děti, které skončí
své partie dříve, než je stanovený
limit, nějaký doprovodný program.
V květnu to bylo vození na ponících, nyní to byla možnost zkusit
si zahrát kuželky, a tak jsme se
domluvili s oddílem kuželkářů
na zpřístupnění nově zrekonstruované kuželny. Tato doprovodná
akce sklidila velký ohlas, protože
ne každému se poštěstí si mezi
šachovými partiemi zkusit i jiný
sport. Tímto bych chtěl poděkovat
obětavému a vstřícnému přístupu
p. Blahy, který se nejenom dětem,
ale i doprovodu ochotně věnoval.
A jak celý turnaj pro domácí
tým dopadl? Musím říct, že nad
očekávání výborně. Vždyť ze 4
účastníků jsme měli hned 3 na
stupních vítězů a co do oddílů,
byli jsme bezkonkurenčně nejlepší
oddíl. Jako nejlepší dívka v nejsilnější kategorii D16 zvítězila Julie
Richterová (5,5 bodu), v kategorii
U12 pak zvítězil její bratr Rudolf

Richter (5 bodů) a v kategorii U10
skončil na skvělém 2. místě Matěj Laxa (3 body). Nesmíme zapomenout ani na Martina Šlahůnka
(3,5 bodu), který bojoval co do počtu přihlášených v nejsilnější věkové kategorii dětí do 12 let, kde
se dostal do první desítky.
I přes tyto úspěchy nám dětí
spíše ubývá, což je pro šachový
oddíl velká škoda, neboť
jde o skutečně krásnou, logickou a vědeckou duševní
disciplínu. Pro děti je samozřejmě důležitý pohyb,
o tom není pochyb, ale neméně důležité je i zapojovat
hlavu a mozek. Kromě Vacenovic a Kyjova není v blízkém okolí žádný šachový
oddíl, který by se věnoval
dětem a mládeži a skrze
šachy k nám musí dojíždět
i např. děti z Hodonína. Přitom si dovolím tvrdit, že podmínky pro činnost máme bezkonkurenčně nejlepší na okrese, díky
nimž k nám přestoupili např. sourozenci Richterovi až ze Zastávky
u Brna a oba dva jsou na listině
talentů ČR a pravidelně reprezentují SK Baník Ratíškovice na vrcholných šachových akcích. Možná se k nim brzy připojí i právě
„naše domácí šachové hvězdičky“
Matěj Laxa z Ratíškovic a Martin
Šlahůnek z Milotic.
Šachy se dají hrát ryze amatérsky a ten, kdo se chce naučit
jen základy, může navštěvovat šachový kroužek při základní škole.
Ovšem toho, kdo by se chtěl posunout dál a pokusit se něčeho
dosáhnout, rádi zaregistrujeme
a může se pak po boku ostatních
dětí plnohodnotně zapojit do šachového dění individuálně nebo
jako člen družstva.
Jménem šachového oddílu bych
chtěl všem čtenářům tohoto čísla
zpravodaje popřát krásné a ničím
nerušené prožití vánočních svátků a v novém roce jen samé úspěchy a radosti.
Martin Macek,
předseda oddílu
sachyratiskovice@seznam.cz
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POZVÁNKY

www.spolkovydumratiskovice.com
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JÍZDNÍ ŘÁD
Autobusový jízdní řád, platný od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018

Koupím

RD po rekonstrukci v Ratíškovicích. Cena
do 3 mil. Případně vyměním
za rodinný domek 4+1 6 km od
Olomouce. Nechci spolupráci
s RK. l.hudkova@seznam.cz
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