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Prší, prší jen se leje,
my do Ratěk
nepůjdeme…

nad už od léta se v hlavách
organizátorů vířily náměty,
jaké téma zvolit pro letošní
Pochod za prasátkem. Chtěli jsme
být co nejoriginálnější a zároveň
oslovit co nejširší skupinu lidí.
Na zářijovém zasedání vedení
mikroregionu byly dány náměty
pro obce, že se v Ratíškovicích silvestrovský Pochod za prasátkem
ponese v duchu českých televizních seriálů. Každá obec si vybrala seriál losem. Jen Ratíškovice,
jakožto pořádající obec, si mohly

téma zvolit samy. Na první organizační schůzce byly navrhnuty
různé náměty. Avšak téma - havíři nejvíce vystihovalo Ratíškovice, coby havířskou obec, bylo tedy
rozhodnuto. Mottem Ratíškovic se
staly seriály Dispečer aneb děvčátko z kolonie a Parta hic. Mohly se
tak začít hledat a připravovat fáračky, přilby, slavnostní uniformy.
Našel se i hornický prapor, který
bohužel doprovázel havíře i na
cestě poslední.
Pokračování na straně 7
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OBEC

Rada obce č. 92
ze dne 18. 12. 2017
Rada obce:
- projednala nabídky na poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů,
- souhlasí s instalací nového venkovního ozvučení u obecního úřadu,
- schválila rozpočet na rok 2018
pro ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- schválila Střednědobý výhled na
rok 2018-2020 pro ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- schválila rozpočet na rok 2018
pro Osvětovou besedu Ratíškovice,
- schválila Střednědobý výhled na
rok 2018-2020 pro Osvětovou besedu Ratíškovice,
- vzala na vědomí výsledek dílčího
auditu hospodaření Obce Ratíškovice,
- souhlasí s vyřazením inventárního majetku staré kuželny Baníku
Ratíškovice,
-souhlasí s vyřazením majetku
budovy bývalého kina,
-souhlasí s dovybavením WC
v areálu Baník Ratíškovice.
Rada obce č. 93
ze dne 29. 12. 2017
Rada obce:
- schválila rozpočtové opatření
č. 7/2017.
Rada obce č. 94
ze dne 15. 1. 2018
Rada obce:
- projednala možnost zpracování
nového propagačního materiálu
o obci, a to i v anglické verzi,
- seznámila se s plněním rozpočtových příjmů za rok 2017,
- vzala na vědomí výroční zprávu
Obecní policie Ratíškovice za rok
2017,
- seznámila se s cenovými nabídkami na pořízení nového serveru, který bude zálohovat všechna
elektronická data obecního úřadu
a bude splňovat podmínky ochrany osobních dat,
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Rada obce...
- rozhodla o vytvoření databáze
mailových adres občanů, kteří je
poskytnou dobrovolně pro zasílání
aktuálních informací o dění v obci,
- rozhodla o vytýčení hranic pozemků pro výstavbu cyklostezky
Ratíškovice – Hodonín tak, aby
mohlo být provedeno výběrové řízení na firmu, která odstraní lesní
porost,
- rozhodla o opravě starého čerpadla a koupi nového čerpadla pro
krytý plavecký bazén,
- souhlasí s vypracováním projektu „My zasadíme, vy sklidíte III“
a s podáním žádosti o dotaci na
SFŽP,
- projednala aktualizaci přílohy
č. 3 nájemní smlouvy o pronájmu
movitých a nemovitých věcí mezi
Obcí Ratíškovice a Baníkem Ratíškovice, s.r.o.,
- projednala možnosti podat žádosti o dotace pro obec z dotačních
programů JMK.
Rada obce č. 95
ze dne 29. 1. 2018
Rada obce:
- souhlasí s provedením geologicko-průzkumných prací na pozemcích obce, a to za účelem zjištění ekologických zátěží spojených
s těžbou ropy,
- rozhodla o zpracování dokumentace pro vybudování přechodu pro
chodce k mateřské školce U Jezérka,
- rozhodla o finančním příspěvku
pro zřízení baby-boxu v Blansku,
- souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na vybudování
nového travnatého hřiště na stávajícím škvárovém hřišti v areálu
Baník Ratíškovice a se zpracováním žádosti o dotaci,
- projednala organizaci oslav 100.
výročí vzniku ČSR,
- projednala možnost odkupu lesních pozemků od občanů,
- souhlasí se smlouvou o spolupráci mezi Obcí Ratíškovice a Českou
zemědělskou univerzitou v Praze
při rozvoji vzdělávání seniorů,
- souhlasí se spoluprací se Svazem

místních samospráv ČR ve věci zajištění GDPR pro obce a základní
školy,
- seznámila se s rozpracovanými
variantami zastavovací studie v lokalitě Jezérko,
- souhlasí s darovací smlouvou
mezi Obcí Ratíškovice a Mikroregionem Hodonínsko o převodu vybudovaného odpočívadla pro děti
u Bašty.
Rada obce č. 96
ze dne 12. 2. 2018
Rada obce:
- projednala žádosti o pronájem
a prodej pozemků,
- vzala na vědomí vyhodnocení
činnosti Osvětové besedy Ratíškovice a Spolkového domu,
- rozhodla o podání žádosti o dotaci na JMK ve věci obnovy Jezérka,
- vzala na vědomí informace o pracovnících VPP,
- souhlasí s modernizací objektu
na zpracování organických odpadů biofermentací,
- rozhodla o rozšíření veřejného
osvětlení v ulici Baráky,
- rozhodla, že studii na obnovu
a vybudování chodníků v obci
zpracuje PP Projekt,
- vzala na vědomí statistiku odpadového hospodářství obce za rok
2017,
- rozhodla, že smlouvy o smlouvách budoucích na výstavbu rodinných domů v lokalitě Padělky
zpracuje JUDr. Koudelová,
-schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a Osvětovou besedou Ratíškovice,
-schválila dodatek ke smlouvě o podnájmu prostor sloužících k podnikání mezi Baníkem
Ratíškovice, s.r.o. a paní Jitkou
Chvátalovou,
- projednala administrativu výběrového řízení na vybudování cyklostezky Ratíškovice – Hodonín.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Jak obec Ratíškovice
investovala v roce 2017

Investice

Budování a zkrášlování obce pokračovalo i v roce 2017. Příjmy obce v roce 2017 dosáhly výše 64 243 473,81 Kč.
Výdaje činily 71 702 000,22 Kč. Stěžejní stavbou roku 2016 byl Spolkový dům. V roce 2017 jsme navázali
opravami letního parketu, rekonstrukcí budovy za podiem a také vybudováním parkovacích míst. Tím jsme
dokončili celý areál pro kulturu, zčásti opravili fotbalový areál, ale zde zbývá ještě opravit původní škvárové
hřiště. Dalšími finančně náročnými investicemi byly komunikace, a to včetně opravy komunikace na Slavíně. Vše ostatní, neméně důležité, je uvedeno v přehledné tabulce.

*
*
*

*
*
*
*
*

* u těchto akcí bylo uplatněno DPH v plné výši
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Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka obce
Ing. Květoslava Netíková, účetní obce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky
Opavská Patricie

Z našich řad odešli...
Partiková Milena		
Gajdíková Štěpánka		
Teplíková Marie		

63 let
86 let
75 let

Růžena Růžičková
*13. 3. 1943 - † 17. ledna 2018

POLICIE
PROSINEC 2017
2.12. Přijetí oznámení ve 22:30
hod., že v ulici Zelničky dochází
k rušení nočního klidu skupinou
romských občanů. Po příjezdu
hlídky OP na místo se zde již nikdo
nenacházel.
5.12. Přijetí oznámení od pana
XY, že došlo k odcizení cca 20 vánočních stromků z obecního lesa.
Škoda byla vyčíslena na 3000 Kč.
8.12. Poskytnutí součinnosti
MěÚ Hodonín, odbor sociální, při
provádění šetření v ulici Dědina.
9.12. Přijetí oznámení v 17:50
hod. z operačního střediska, že
v ulici Cihlářská hoří střecha rodinného domu.
16.12. Přijetí oznámení v 19 hod.,
že v areálu FK Baník se nevhodně chová mládež. Po příjezdu OP

Z deníku obecní policie
na místo určení byla z areálu mládež vykázána a následně poučena
o vhodnosti chování.
17.12. Přijetí oznámení ve 13:30
hod. od paní XY, že v ulici U Hliníka na čísle popisném XYZ se nějaký opilý muž dostal přes plot a leží
tam. Po příjezdu hlídky OP byl
muž vzbuzen a následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o pana
XY, trvale bytem Milotice. Hlídka
OP poté muže odvezla do místa
bydliště a následně mu udělila
blokovou pokutu proti veřejnému
pořádku ve výši 1000 Kč.
Při obchůzkové činnosti v ulici Sportovní před Spolkovým domem v 15:30 hod. byly hlídkou OP
uděleny výzvy 5 řidičům osobních
automobilů, kteří se dopustili přestupku proti vyhlášce o silničním
provozu tím, že nerespektova-

li dopravní značení „Zákaz stání,
č. B 29“.
25.12. Přijetí oznámení ve 20:05
hod., že v ulici Posvátná se pohybuje muž romské národnosti.
Po příjezdu hlídky OP na místo
byl muž spatřen u hospody Na
Smyku. Hlídka OP zjistila, že jde
o mladistvého, který se nemá jak
dopravit domů do Skoronic.
29.12. Přijetí oznámení v 1:07
hod. a ve 3:10 hod. od paní XX, že
z místního Spolkového domu dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení byl hlídkou OP
vyrozuměn pan XY, který hlídce
OP uvedl, že ve Spolkovém domě
mají pronajatý sál a probíhá zde
oslava narozenin. Slíbil, že hudbu
nechá ztlumit.		
TF & PK

Statistika událostí evidovaných Obecní policií
za rok 2017
Obecní policie přijala za rok 2017 celkem 265 oznámení. Nahlášená oznámení měla nejčastěji charakter
přestupku proti:
občanskému soužití				
10x
veřejnému pořádku				
8x
podezření ze spáchání trestného činu
15x (předáno Policii ČR)
rušení nočního klidu 			
29x
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Ostatní výjezdy se týkaly:
odchytu psů 								
dopravních nehod v katastru obce 					
narušení objektů 							
spolupráce se složkami IZS 						
sběru injekčních stříkaček, jehel a materiálu na výrobu drog

25x
12x
20x
16x
20x

Další výjezdy se týkaly především kontrol domovních prodejců, doprovodu soudních exekutorů, nálezu jízdních kol a jiných oznámení, které se týkaly činnosti obecní policie dle zákona.
V roce 2017 bylo uděleno celkem 11 blokových pokut v celkové výši 3 100 Kč.
TF & PK

Z OBCE

Obnovená brána poslední…

L

oňská srpnová větrná bouře, která se v páse prohnala
od Středozemního moře přes Rakousko, Maďarsko, Moravu až do
sousedního Polska, značně pošramotila i ratíškovické majetky. Trafo na Zbrodku zhaslo a pekárenské pece vychladly, vzrostlý smrk
na hřbitově se skácel a smrčí za-

N

ěkteré stálice místní
architektury a společenského života mizí. Zmizel i Komunál - hospoda,
Zanzák a kino. Z důstojné
stavby ze 30. let 20. století, kde se nacházel i obecní úřad a místní národní
výbor, se stala v průběhu
ledna a února ruina. Komunál pamatoval mnohé:
svatby, vítání občánků,
volby do Národní fronty,
schůze SSM, Antidiskotéky Jiřího Černého, solky za dvacoš
u okénka, kopečkovú zmrzlinú, filmová promítání rušená přikládá-
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krylo zborcený kamenný pomník,
plody trnek na polámaných větvích a kmenech nedosáhly stavu
zkapalnění, některé cihelné zídky
se daly do pohybu a pádu a střecha hřbitovní brány odletěla zcela.
Škody byly posčítány a poškození
byla napravena. Tak tomu bylo i se
hřbitovní bránou. Ještě v loňském

roce byla vyhotovena nová krovová
konstrukce a začátkem února za
příznivých teplot bylo provedeno
vyzdění štítů. Nyní zbývá vymyslet
grafickou úpravu těchto štítů tak,
aby brána byla opět důstojnou
a kultivovanou součástí tohoto pietního veřejného prostoru, kde pobývají naši předkové. 		
RŠ

Instakino - kino v prášku

ním uhla do kamen, bitvy o lístky
a o to, kdo bude sedět v kině na
stupínku, bujaré noční a skoro-

ranní pijatyky v Zanzáku,
nepřeberné série kulturních akcí v sále… Stavba
je pryč, zbyly jen vzpomínky a nový plac na novou
stavbu.
Pracovníci firmy Likol se
s profesionalitou sobě
vlastní po novém roce
pustili do demolice, jíž
předcházelo postupné rozebírání interiérů a třídění
odpadů. V současnosti je stavební suť deponována na škvárovém
hřišti, kde je drcena a roztřiďoStrana 5

vána. Cihelné zdivo z původního
Komunálu je odváženo na sběrný
dvůr, kde budou cihly očištěny
a následně využity pro potřeby
obce, popřípadě budou odprodány. Stávající parkoviště zůstane
zachováno do doby případné výstavby nového objektu - bytového
domu pro seniory s kapacitou 23
bytů.
RŠ

Výstavy ve Spolkovém domě
v Ratíškovicích

N

a konci roku 2017 jistě bystrému oku návštěvníků Spolkového domu Ratíškovice neunikla fotografická výstava, kterou pro
nás uspořádal Jenda Dikovský,
ratíškovický rodák. Své fotografické kvality představil na fotografiích, které zkrášlovaly velký sál
Spolkového domu od prosince do
konce ledna 2018. Jendo, děkujeme.

V současné době na stěnách velkého sálu můžete zhlédnout výstavu Jak jsme žili, jak jsme se
oblékali… Jde o soubor historických fotografií z Ratíškovic, který
byl součástí výstavy v roce 2015
v Moravském
zemském
muzeu v Paláci šlechtičen v Brně.

Šlo o ojedinělou expozici nazvanou „Za humny“, kde se prezentovaly Ratíškovice nejen svým
folklorem, ale i hřibovými specialitami, vínem a místními produkty. Výstavu fotografií můžete
vidět při akcích ve Spolkovém domě nebo ve
všední den v dopoledních hodinách do konce
června 2018.
Od 23. 3. - 5. 4. 2018
v malém sále přijďte navštívit výstavu Ludmily
Kovaříkové „Keramická
zahrada“.
Bližší informace budou
sděleny prostřednictvím kabelové televize
a plakátů.

Jana Koplíková

Odhalení pamětní desky
Karlu Jančíkovi

Z

a všecko možú Rohačané!
Proč? Před několika lety jsem
dostal od rohateckého pana kronikáře Bízy publikaci o obci Rohatec. Při jejím pročítání jsem
narazil na větu, že: „…o zalesnění
Moravské sahary se nejvíce zasloužil lesník bzeneckého panství
Johan Fridrich Bechtel, který využil zkušeností revírníka Karla Jančíka z Ratíškovic“. Ratíškovické
publikace se o Jančíkovi zmiňují
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jen velmi spoře, zato v použité literatuře obou knih je odkaz na
ročenku „Jižní Morava 1947“, kde
se nachází rozsáhlá stať Jaroslava
Pinkavy „Velké dílo zalesnění Moravské sahary“, kde autor mimo
jiné uvádí: „pokud má Bechtel svůj
pomník, tak si jej ratíškovický revírník Karel Jančík zaslouží také“.
(Nevím, možná řízení Boží, možná
je to pouhá náhoda, ale dnes - tedy
13. února 2018 - mně poslal Mi-

rek Studený alias hajný Robátko
jednu moudrost od jistého starého
mutěnského fořta Pinkavy, takže
je to možná autor článku.)
Myšlenka vznikla, ale bylo potřeba důkazu. Naštěstí v odstavci
č. 7 Pinkavova článku je odkaz na
(podle mého překladu) Lesnické
novinky Moravy a Slezska, ročník
1853, a tak začalo pátrání. Ani
v Brně, ani v Národní knihovně
v Praze tento ročník nebyl. Až lesnické muzeum v Úsově u Opavy
ji vlastnilo a přes paní knihovnici Marii Škorpíkovou se podařiRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

foto: J. Hanák
lo získat kopii originálu článku
J. F. Bechtela z roku 1852 „O novinkách v pěstování lesních kultur na dobrém statku“ (rozuměj:
císařském majetku panství hodonínského). Článek je psán německy v kurentu, proto bylo potřeba
článek přeložit. Tohoto úkolu se
ujal pan ředitel ZŠ Josef Hanák,
který nechal na vlastní náklady
text přeložit odborníkem na německé novogotické písmo. Bechtel v článku skutečně uvádí,
že zakládal lesní školky podle
vzoru ratíškovického revírníka Karla Jančíka – což už byl
důkaz dostatečný. A tak začalo vyjednávání o zhotovení
pamětní desky s místostarostou Radimem Šťastným a po
konzultacích udělal Lukáš
Nevřivý alias Essmo první grafický návrh.
Chalupa, myslivna, hájenka či tzv. Revír je nejstarší
stavení v obci, i když málokdo

ví, že do této budovy až do roku
1958 jezdila pošťačka z Hodonína, protože to byl konec tehdejší
Stalingradské ulice. V současné
době objekt vlastní firma PETRA
a.s., a tak náš styčný důstojník
Ladik JOKA Dobeš vyjednal s majitelem Zdeňkem Bábíčkem souhlas s umístěním pamětní desky
i schválení její konečné podoby.
Jakmile byl hotov a odsouhlasen
grafický návrh, začalo jednání

s firmou GAMA OCEL, potažmo
s Pavlem Gajdíkem, o finální podobě pamětní desky. Zaměstnanci
této firmy pomocí dusíku vypálili
vše potřebné a chlapi z obecní čety
ji nainstalovali na budovu. Abychom tomu všemu dali duchovní
rozměr, protože: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“,
obrátili jsme se i na našeho duchovního správce d. p. Jiřího Čekala, aby tento obřad provedl.
Proto všem jmenovaným
patří upřímný dík za pomoc
a vstřícnost. Na otázku, jestli jsem spokojený, popravdě
odpovídám, že nevím. Vděčný jsem všem – to ano, ale už
chystáme označení na místo
„U Zabitého“ a v týdnu jsem
dostal též dotaz, kde je vlastně
„U Salónu“. Takže další inspirace.
Václav Koplík

Pokračování z titulní strany

Prší, prší jen se leje,
my do Ratěk nepůjdeme…

R

aritou byla hesla z Dolu Mír,
kterými se horníci bránili uzavření dolu a prapor bývalého celozávodního výboru SSM. Z Dolu Mír
z Mikulčic byly přivezeny „špinavé“ šatny, baterie, přilby, pracovní
brašny, gumáky a spousta věcí,
které havíře obklopovaly v jejich
každodenní práci. Názvy šachet,
které byly v okolí Ratíškovic, nesly
kotle se svařákem a gulášem. Nechyběla ani lampárna, podnikové ředitelství, zdravotní středisko
coby záchranná stanice.
Nejedenkrát ostřejší výměna
názorů proběhla o tom, jak by
měla organizace pochodu vypadat,
jaké by měly být stmelovací prvky,
jak by měla být umístěna jednotliRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

vá stanoviště, kde se bude celý děj
odehrávat, jaká bude trasa atd.
Debatou každé schůzky však bylo,
kolik připravit občerstvení pro příchozí pochodníky. Nechtěli jsme
být zaskočeni počtem lidí, a tak
jsme se domluvili, že veškeré občerstvení se bude pohybovat v rozmezí 2500-3000 porcí. Do organizace se dobrovolně zapojily snad
všechny obecní složky. Senioři
měli na starost vítací a kulturní
program. U vchodu do sportovního
areálu tak všechny příchozí vítal
havířský pozdrav „Zdař Bůh“ a sv.
Barborka s havíři ve slavnostních
stejnokrojích. Nechyběla zde ani
stará hornická tradice, kterou se
vítají noví členové do cechu horStrana 7

nického „skok přes kůži“.
Paní starostka, místostarosta
a Joška Uhlík, havíř na slovo
vzatý, uvítali každou příchozí
delegaci bez rozdílu prší, neprší. Přivítání se tak dostalo
nejen všem pochodníkům,
ale i koze Michala Příkaského. Po slavnostním zahájení
a zdravicích obcí mikroregionu, nechybělo vysílání televize „Béleš beach“, které začalo
ladnými kroky seniorek na
hudbu z filmu Dispečer aneb
děvčátko z kolonie.
Hladovým pochodníkům
přišly v tomto nevlídném počasí jistě vhod výborné guláše, ke kterým se dobrovolně
postavili myslivci, hřibaři,
fotbalisti i hasiči. Ke kotlům
se svařákem zase skupiny vinařů a fotbalistů. Pozornosti
přítomným neunikla udírna
s cigárem, špekáčky s čajem
od junáků a horký ovocný
nápoj. Zprvu na osobu napočítané „Honzíkovy buchty“
byly výborným občerstvovacím artiklem po celou dobu
akce a mnozí dostali i výslužku na cestu zpět. Těm, kteří
potřebovali promastit nejprve
žaludky, přišel vhod chleba se sádlem a cibulí, který vzorně od ranních hodin
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natíraly seniorky. Ale i tak,
spousta občerstvení zbyla
z důvodu malé návštěvnosti. Déšt, který nechtěl i přes
meterologické předpovědi
ustat, odradil spoustu pravidelných účastníků pochodu,
kteří si od rána jistě pobrukovali známou písničku Prší,
prší, jen se leje, my do Ratěk nepůjdeme. Zbylé jídlo,
a nebylo ho málo, bylo tedy
nabídnuto Charitě Hodonín,
opuštěným matkám s dětmi a spolku Krok z Kyjova,
kde guláš, buchty i chleba se
sádlem byly příjemným doplněním jejich silvestrovské
večeře.

foto: J. Hanák
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Na závěr několik zajímavých čísel:
•
Seniory bylo vyrobeno 2500 ks silvestrovských placek.
•
Bylo uvařeno 2500 porcí guláše (zvěřinový, hřibový a vepřový).
•
Skutečná spotřeba vína na svařák 650 litrů.
•
Vypilo se cca 75 l čaje.
•
Pekařstvím Petr Příkaský bylo upečeno 270 ks velkých pecnů chleba a dalších 12 beden chleba, byly
podarovány 2 bedny koblih.
•
V základní škole bylo upečeno 2500 ks buchet.
•
Spotřebováno na 2 q cibule.
•
Koupeno 15 kg sádla.
•
K dispozici 90 kg uzeného maďarského cigára a 20 kg hořčice pro případ, že by přišlo více návštěv
níků.
O tom, že se akce i přes nepřízeň počasí líbila a podařila se, svědčí i fotodokumentace, kterou můžete najít
na webových stránkách obce.
Proto velké díky patří myslivcům, vinařům, hasičům, hřibařům, seniorům, junákům, základní škole, Restauraci Sport, Pekařství Petr Příkaský a zaměstnancům Obecního úřadu Ratíškovice, Papírenskému zboží
Hodonín, Papírovému draku Hodonín, Maspru Hodonín, Tondovi Vrbovi, EuroSpice, s.r.o. Hodonín, zaměstnancům Spolkového domu Ratíškovice, Baníku Ratíškovice, s.r.o., zdravotníkům děkujeme za vstřícnost.
Vám všem nejmenovaným dobrovolníkům srdečné díky, že jste se zapojili do organizace této náročné akce.
Za organizační výbor a spolupořadatele Osvětovou besedu Ratíškovice
Jana Koplíková

„SeSil“ aneb seriálový Silvestr 2017
mezi kapkami deště

S

obota před Silvestrem jak vymalovaná, trochu slunečná,
večer malinko posněžená. Nový
rok taky dobrý. Zákon schválnosti
funguje a asi i dál bude. Na Silvestra ukazovaly bohužel všechny
internetové aplikace minimálně
mírný, spíš pak trvalý déšť. Určitá míra nedůvěry v tyto informace
sice panovala, ale tentokrát předpovědi vyšly skoro přesně. Přesto
všechno se už brzo ráno „vyfáralo“,
aby se roztopilo pod kotly a bylo
nachystáno. Očekávání byla vyšší než skutečnost, a tak nakonec
díky těm, kteří nepřišli, bylo všeho
dostatek, ba přebytek.
Tématem letošního silvestrovského pochodu byly české seriály,
z čehož je odvozen pracovní název
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

akce „SeSil“ = seriálový Silvestr.
Seriály si obce vylosovaly takto:
Milotice:
Nemocnice na kraji města
Skoronice:
Hříšní lidé města pražského
Svatobořice-Mistřín:
Plechová kavalerie
Vacenovice:
Četnické humoresky
Vlkoš:
Okresní přebor (náhrada Ženy
za pultem).
Domácí Ratíškovice, které měly
historicky na svém katastru šachty, si vybraly seriál Dispečer. Seriál vyprávěl historky z havířské
a současně muzikantské rodiny,
což na Ratíškovice docela dobře
sedí. Byla to i symbolická vzpo-

mínka na havíře, jejich práci a tradice. Jednotlivé kotle nesly jména
šachet kolem Ratíškovic, nechyběla lampárna, kantýna, ředitelství
JLD, špinavá šatna atd. Tradice
hornictví připomínaly slavnostní
hornické uniformy (slušely skutečně všem), hornické hole - švancary, našly se i, už dnes docela
vzácné, havířské fáračky, lampy
a karbidky. Spojovacím prvkem
ratíškovských pochodníků byly
vzory slušivých havířských lodiček
šachmic.
Bohužel počasí odradilo plno
pochodníků, kteří se každoročně
pochodu účastní. Celkem se sešlo
po desáté dopoledne 997 platících
pochodníků a „nepočítaných“ dětí.
U hlavní brány je kromě havířStrana 9

ského pozdravu „Zdař Bůh“ čekal
skok přes kožu - malá modifikace
známého havířského zvyku „skok
přes kůži“. Moderátorem
příchodů jednotlivých
obcí byl Joška Uhlík, sám
absolvent Vysoké školy
báňské v Ostravě a pracovník Jihomoravských
lignitových dolů. Na jeho
tématické otázky o hornictví v našem regionu se
mu dostalo většinou správných odpovědí, pochvala
pochodníkům! Hlavní uvítání měla ve slušivé hornické uniformě starostka
Ratíškovic. Její uniformu
dozdobily postupně dárky
od starostů obcí, a tak měla
metálů celou řadu! Všichni
hosté přišli se svým „seriálovým“ pozdravením. Každá
obec se opět skvěle popasovala s tématem. Kostýmy
a doplňky daly poznat,
z jakého seriálu přichází.
Ovšem skutečně největší
překvapení, až ohromení,
přivezli súsedi z Vacenovic. Krásný historický vůz
přivezl starostku – elegantní, šarmantní a okouzlující
paní Ludmilu v doprovodu
velmi dobře vypadajícího vrchního
strážmistra Arazima (místostarosty). Nemohl chybět jezevčík Kikina, v provedení na kolečkách (aby
to celé ušla). Cti nést při vstupu
obecní prapor se dostalo štábnímu
strážmistru Jarému, nechyběl ani
praporčík Ambrož nebo krásná
Arazímova dcera Klaudie. Řadového četnictva bylo hodně a jeho
protiváhou byly dámy různého
věku, postavení i profesí.
V přímém televizním přenosu
místní stanice Béleš TéVé všech-

ny srdečně pozdravila a do nového roku popřála zdraví i „vysoké výkony“ předačka starostka

Anna Hubáčková. Své tématické
i osobní přání pak přidal každý ze
starostů: milotický primář ortopedie žádné úrazy, svatoborsko-mistřínský vedoucí BSP (brigády
socialistické práce) ze STS (strojní
traktorové stanice) splnění plánů „sklizně“, skvělý Áda Větvička z pověření Pepika Hnátka a za
funkcionáře ze Slavoje Houslice
– Vlkoš žádné „pjoblémy v novém
joce“, pan rada Vacátko varoval před kriminálními živly nejen
města pražského a obce skoron-

ské a paní velitelová Šichtancová
popřála, aby setkání s četníky byla
velmi ojedinělá a když už, tak jen
ta výchovná a nápomocná.
Následoval unikátní
krátký televizní program.
Pódium roztančila ratiškovská ,,Děvčátka z kolonie“. Skoronský pan rada
Vacátko si pečlivě pohlídal taneční zábavu galérky
a podsvětí. Stížnost tetek
z Vacenovic o ukradených
úlech aj s medovinú nehodlal na Silvestra řešit službu
konající četník. Ten pak
spolu s Arazímem „střihl“
všem divákům předpisové
zasalutování. No a pak už
to bylo o zábavě, dobrém
jídle, pití a tančení. Hudební hitovky, které roztančily
na několik hodin skupinky
před pódiem i na něm, pečlivě vybírali otec a syn Hanákovi. I počasí se nakonec
celkem umoudřilo a vody
ubylo. Teprve po druhé hodině odpolední se
účastníci letošního pochodu v dobré náladě pomalu
rozcházeli.
Velké poděkování patří
pořadatelům, kteří nachystali nabídku jídla, pití a zábavy pro
každého. Nikdo nedošel k újmě
ani na těle a věříme, že ani na duchu. To hlavní řekla předsedkyně
Mikroregionu Nový Dvůr Jana Bačíková: „Nemají se setkávat hory
s horami, ale lidé s lidmi!“ O to se
akce mikroregionu snaží už několik let a mají to v plánu i nadále.
Ať se nám všem v novém roce
daří a těšíme se na společné akce
a silvestrovský pochod v roce 2018
do Svatobořic-Mistřína!
Vladimíra Motlová

foto: J. Hanák
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Zapojení seniorek do příprav
na „silvestrovskou akci“ v Ratíškovicích

O

d 6 hodin ráno začala příprava ve Spolkovém domě. Skupina seniorek začala s mazáním
chleba sádlem a krájením cibule.
Další skupina se chystala vítat
hosty u hlavní brány Baníku Ra-

tíškovice. Vyšňořené do slavnostních hornických krojů, oprášily
starý hornický zvyk - skok přes
kůži. Dominovala jim krásná sv.
Barborka, uvítání bylo na výborné úrovni. Při programu seniorky

předvedly své krátké vystoupení
na píseň od Stanislava Procházky
- Děvčátko z kolonie. I když počasí
moc nepřálo, vše dopadlo na výbornou.
Růžena Šeďová

Silvestrovské vystoupení
„Děvčátko z kolonie“

S

eniorky si zopakovaly silvestrovské vystoupení hned
první neděli na plese v sousedních Miloticích 7. ledna 2018. Po
zdárném vystoupení bylo vyhlášeno sólo pro vystupující seniorku
z Ratíškovic, jež oslavila narozeniny, do kterého se zapojili i ostatní
přítomní hosté.
Ještě jednou Květě Mickové
blahopřejeme.
Růžena Šeďová

Senioři se baví

4

. února od 15 hodin začalo
10. plesové setkání seniorů.
Program zahájila paní Helena
Vybíralová, přivítala starostku
obce paní Annu Hubáčkovou
s manželem, přítomné seniory
z Ratíškovic, Milotic, Hodonína,
Prušánek a ostatní hosty. Poděkovala všem, kdo přispěl do
bohaté tomboly. Starostka obce
pozdravila přítomné a popřála
dobrou zábavu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

PLESOVÁ SEZÓNA
Krátký program čtyř nadějných malých gymnastek, které
ve svém programu provedeném
v pěkné choreografii a tempu
ukázaly, co vše se dokáže. Gymnastkám Editce, Haničce, Elišce
a Ninušce držíme palce a jejich
trenérce Nikole Kordulové přejeme hodně úspěchů v další práci
se svými svěřenkyněmi.
Také ratiškovské seniorky,
které nebojíce se pranic, ukázaly, co všechno jde zvládnout již
s malou ohebností páteře a konStrana 11

četin. Jejich tanec „Boro, boro“ byl krásně laděný s oblečením tanečnic, které v doprovodu paši a jeho odalistek se
ocitly v zemi ladných pohybů a krasavic.
V dobré náladě s výborným hudebním doprovodem manželů Grufíkových se vytvořila pěkná atmosféra. Po losování
tomboly se senioři protančili až do večerních hodin.
Poděkování patří učitelce tance Janě Lovečkové za naučení ladných pohybů, Janě Koplíkové za vstřícnost při nácviku, Ludmile Kofronové za zapůjčení některých kostýmů,
obsluhujícím Janě a Janě za trpělivost při zakončení plesu
a všem, kdo přispěli do tomboly a zúčastnili se krásného odpoledne. Děkují senioři.
Růžena Šeďová

Obecní ples foto vzpomínka

70. krojový ples

K

roje, muzika, písničky, tradice, zvyky byla slova, která se
v poslední době skloňovala snad
ve všech pádech. Tím nejdůraznějším však bylo slovní spojení:
„zachovejme tradice, zachovejme
krojový ples takový, jaký býval“, to
znamená, že všichni na plese musí
být pouze v krojích. Jde o hodně
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specifickou obecní tradici, kterou
nám však na druhé straně závidí
okolní obce a přespolní návštěvníci plesu vždy smekají nad tím,
že si dokážeme tuto starou tradici
udržet. Pro organizátory to v poslední době však vůbec není lehké.
Vzhledem k malé návštěvnosti se
tento ples musel stále více dotovat
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

z peněz, které dostává Osvětová beseda Ratíškovice na svoji
celoroční činnost. Tak proto
padaly v poslední době úvahy o tom, že se uskuteční poslední jubilejní 70. ročník ryze
krojový a ostatní nové ročníky
budou již přístupny i civilům.
Vím, že příprava nebo pořízení kroje je nákladná a náročná záležitost, ale nedovolme,
aby pouze hody byly jedinou
přehlídkou této krásy. Když
se na druhé straně ohlédnu
za loňskými hody i přes nepřízeň počasí bylo tolik mladých
v průvodu, kteří v krojích vydrželi celé odpoledne i večer.
Na krojovém plese to byla však
malá skupinka mladých děvčat a chlapců, kterou dotvářeli ještě bývalí členové Ratiškovské Doliny. Argumentace,
že mladé „nebaví dechovka“ nebo
cimbálovka, není pravda. Na páteční besedu u cimbálu se sejde
i přes 300 lidí a když se ohlédnu,
konkrétně na ples hasičů, je tam

víc jak polovina mladých lidí (nehasičů), kteří se dokáží bavit právě
u dechovky.
My, kteří jsme prošli folklorními kroužky, nebo jsme stále jejich

členy, si musíme uvědomit, že
jsme hlavními nositeli těchto
tradic, tedy příkladem pro ty,
kteří tuto krásu teprve objevují. A tak nemějme okolí za zlé,
že od nás očekává, že se budeme těchto akcí zúčastňovat.
Nebuďme tedy lhostejní, ale
hrdí na to, co nám generace
zachovaly, ať už jsou to kroje, písničky nebo právě zvyky,
které máme v Ratíškovicích
tak ojedinělé!
Velké poděkování od organizátorů 70. krojového plesu
patří nejprve těm, kdo se plesu
zúčastnili, zvláště Vám mladým, súdnej stolici za vytvoření té pravé krojové atmosféry,
Ženuškám za zahájení plesu,
mužskému sboru a muzice ze
Sobůlek a Milotic za kulturní
program a hudební doprovod.
Velký dík také všem dárcům za
bohatou tombolu.
A v příštím roce, alespoň při
stejném počtu, na shledanou.
Jana Koplíková

Krojové plesy jubilující

D

ětský krojový ples se letos konal již po 15. V sále Spolkového domu se sešli nejen tancechtivé
děti, ale i hosté a členové dětských
folklorních souborů z Ratíškovic
a Jatelinka z Moravské Nové Vsi.
Úvod plesu patřil tradičně folklornímu souboru z Ratíškovic. Poté
se se svým programem představily děti z Moravské Nové Vsi. Svoje
pěvecké kvality vyzkoušely na plese děti ze školní družiny, z dětského souboru z Ratíškovic a nechyběl ani zástupce z Moravské Nové
Vsi. V ratíškovických barvách se
představili Karolínka Korvasová,
Marek Vyšinka, Agátka Grauzlo-
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vá, Michalka Slezáková, Stelinka
Valachovičová a Kubík Gajdík.
Všem jmenovaným přejeme hodně
štěstí ve výběrovém kole pěvecké
soutěže Jaromíra Měchury, které
se bude konat v březnu ve Svatobořicích-Mistříně. Velkému zájmu
se na plese těšila tombola, kte-

S

kautský ples s pořadovým číslem 11 proběhl v sobotu 3. 2.
2018 ve Spolkovém domě v Ratíškovicích, a to je začátek jarních
prázdnin, což nám dělalo trochu
obavy z odlivu návštěvníků, kteří
budou již na horách. Naštěstí se
tyto obavy nenaplnily a Spolkový
dům byl zaplněn téměř do posledního místa.
K tanci a poslechu hrály letos
dvě kapely, a to Popojedem a Horizont - byl to experiment, který
nám poněkud nevyšel, protože kapely jaxi nemohly najít společnou
řeč (nebo notu) s návštěvníky plesu a sál se pořád ne a ne roztancovat. Snad to bylo špatným výběrem skladeb, nevhodně volenými
pauzami nebo drobnou závadou
na aparatuře nebo nezkušeností
jedné z kapel - těžko říct. Nebylo
to hudebně ideální, ale kdo chtěl,
Strana 14

rá je uskutečněna díky rodičům
dětí ze souboru, ale i Vám dárcům
a sponzorům, kteří tradičně přispíváte dětem na tento ples. Poděkování patří i Veselé muzice, cimbálové muzice Malena a cimbálové
muzice z Moravské Nové Vsi za
skvělý hudební doprovod. O tom,

že se ples dětem opravdu vydařil se můžete přesvědčit nejen na
webových stránkách obce, ale i na
Youtube stránkách internetové
televize ITV9471, která přenášela
dění dětského plesu na internet.
Jana Koplíková

Skautský ples ve stylu
COUNTRY
tak si zatancoval dosyta.
Letošní novinkou na našem
plese byla nabídka míchaných

nápojů v podání Radka Gasnárka, který nelenil a nazval některé
ze svých velmi chutných nápojů
podle našich oddílů nebo jiných
skautských atributů. O kvalitě nabídky mluví fakt, že o půlnoci už
nebylo z čeho míchat. Děkujeme,
bylo to chutné a osvěžující.
Předtančení oddílu Squaw bylo
povedené a holky v převlečení za
zombie si to skvěle užívaly při písni Zombie od Lucie Vondráčkové.
Také sklidily zasloužený aplaus.
V soutěži kostýmů - 1. místo
v anketě mezi hosty plesu získal
kostým: INDIÁN náš fotograf Essmo z Vracova, (po kolikáté už!?).
Dvě 2. místa Hanybany a Janka
Chovancová - prostě KRASAVICE.
Velký dík patří Essmovi, našeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

mu fotografovi z Vracova, za provozování již tradičního fotokoutku, ale letos mu jménem Junáka
Ratíškovice patří speciální velká
gratulace k prvorozené dceři Adélce, která měla v době konání plesu
sotva 5 dní!
Půlnoční překvapení - děvčata
a vedoucí z oddílu Squaw a Trojka byli perfektní a odehrávalo se
to za úplné tmy. Původní ohňová
show byla zamítnuta - přece jenom kulturák je ze dřeva a ještě
jsme si ho moc neužili. Děvčata
byla velmi vynalézavá a použila něco jako laserovou show, kdy
pomocí svítících tyčinek, černých
oděvů a isolepy docílila dokonalého vizuálního efektu za hudebního
mixu známých hitů jako: Tepláková souprava, Sladké mámení, Trezor, Hound Dog, Triller, ABBA, Makarena,
Jede jede mašinka, Neposlušné tenisky … Skutečně parádní půlnoční překvapení, akorát to šlo blbě fotit ...
Tombola téměř 200 cen! - Seznam sponzorů a dárců najdete na www.junak-ratiskovice.cz a na junácké
nástěnce u drogerie. Všem velmi pěkně DĚKUJEME.
P.S. více fotografií z plesu na našem Facebooku						
Palis
					

Fašaňku, fašaňku,
už je ťa namále...
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T

ak je to na jednom z plakátů vyzdobených
v sále. Letošní už xtý ročník, který jsme
přesně nedokázali spočítat, jsme začali pod taktovkou velmi dobré dechové hudby Sokolka ze
Šakvic. Že je to muzika dobrá, se přesvědčili všichni přítomní, je hodně známá jak z plesů, tak i z médií a hraní na
hodech.
S přípravou letošního plesu to bylo
opravdu těžké, celou přípravou nás pronásledovala myšlenka návštěvnosti tohoto plesu, blížící se chřipkové období,
navíc sobota končících jarních prázdnin. Celá příprava je spojena se sháněním tomboly na zpestření plesu. Prostě
vše proto, aby návštěvník plesu byl spokojen, bavil se jak po dobu plesu, tak
po odchodu domů a uchoval si pěknou
vzpomínku. Málokdo ví, co se odehrává
v zákulisí, že všechno stojí jak na orStrana 15

foto: J. Šupálek
ganizaci, tak na nemalých financích a návratnost je vždy
o počtu návštěvníků tak, aby
se minimálně vyrovnaly náklady s příjmy. A v tomto duchu,
jestli letošní ples vyjde, jsme
jej připravovali – nebude to ten
poslední?
Proto se celý přípravný tým
zabýval otázkou, jak ples poskládat, co vypustit, co tam
dát. Při dodržení nepsaného
závazku, že udržíme tradiční
fašaňkové zvyky, jsme byli na
štíru, zda skákat na konopě,
nebo ne a jak to zajistit atd.
V tomto směru někteří byli pro
a někteří proti. Podporou a zároveň konečným rozhodnutím
nám byly některé členky Ženušek
a mužského sboru. Takže časově
už nezbylo na žádné předtančení,
losování tomboly, a tak jsme zůstali jenom u fašaňkových zvyků.

Nelze se prostě zavděčit všem.
Hodnotit ples jaký byl jako takový, může snad jenom účastník
plesu, mimo hlavní cíl, aby se
všichni dobře bavili, je zachování
lidových tradicí. Svou účastí či neúčastí si každý může udělat svůj
postoj. Bohužel jsou i takoví křiklouni a kritici, kteří tzv. za plotem

„štěkají“, ale jinak pro ostatní
neudělají vůbec nic. Jestli ještě bude další ples v duchu tradičního FAŠAŇKU, dnes nikdo
neví. Chtěli bychom, ale je tam
to slovo ALE.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co jen trochu přiložili
ruku k dílu: DH Sokolka, ředitelce Osvětové besedy Mgr. Janě
Koplíkové za její osobitý několikaletý kladný přístup, všem
sponzorům a přispěvatelům do
tomboly, Vinařství B/V,všem
obsluhám, členkám ženského a členům mužského sboru
a v neposlední řadě hlavně všem
návštěvníkům, kterým účast nebyla lhostejná. Abychom nemuseli
napříště zpívat: „Už sa fašaňk krátí, už sa nikdy nenavrátí.“
Za pořadatele MO KDU-ČSL
a Jednotu Orla v Ratíškovicích
Jiří Šupálek

Navštivte obecní webové s tránky
www.ratiskovice.com
Strana 16

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

V

sobotu 24. února 2018 se
konal v útulných prostorách ratíškovického spolkového
domu 2. reprezentační školní
ples základní školy.
Vzhledem k velkému a upřímně nečekanému úspěchu
„zkušebního plesu“
v minulém roce se realizační tým nadšeně
pustil již v listopadu
minulého roku do
příprav nácviku polonézy, shánění rekvizit, výroby výzdoby
sálu, oslovení sponzorů atd. Celkem 19
párů žáků 9.A a 9.B
pod vedením tandemu Ing. Kateřina Uhlíková a Mgr. Lenka
Ilčíková zahájilo trénink prvních kroků
polonézy, avšak na tóny současné
moderní hudby. I když je polonéza podobně jako vídeňský valčík
tzv. vznešený královský tanec již
z období 18. století, lze aranžmá „chození dvojic“ – jak ukázalo
slavnostní předtančení – pojmout
moderně, třebas na hudbu, kterou
poslouchá současná mladá generace (Jessie J. – Flashlight, Nickelback – Far away).
A když se polonéza vydaří, proč
ji s radostí a nadšením neukázat
i veřejnosti, která na ples z různých důvodů v sobotu nemůže.
Proto pro rodiče, prarodiče a vůbec rodinné příslušníky, přátele
a příznivce školy byl na páteční
podvečer (23. února v 18.00 hod.)
sestaven komponovaný program
plný hudby a pohybu s názvem
Veřejná generálka polonézy, kde
vystoupili:
- Hana Váňová (žákyně 8. B) na
klavír s instrumentální skladbou
Hallelujah od kanadského skladatele a písničkáře Leonarda Cohena
- Čtyři skupiny tanečního studia VAMP Dance, které pod vedením Gabriely a Jitky Koudelových
nabízí již pátým rokem různé taneční styly, a to:
- taneční skupina Lentilky –
děvčata 1. stupně ZŠ
- taneční skupina Sweeties, která již pět let úspěšně vystupuje na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

2. reprezentační ples
ZŠ Ratíškovice

různých soutěžích, kde se umísťuje na medailových místech a již
dvakrát vystupovala i v pražské
Lucerně
- taneční skupina Happy Dancers – děvčata 2. stupně ZŠ, která
postoupila na Mezinárodní finále
do Prahy
- taneční skupina Holky na parketu – většinou maminky dvou
dětí, které tancují teprve rok a půl
a na veřejné generálce zažily své
první veřejné vystoupení.
- taneční studio Graceful z Hodonína pod vedením Nikol Kordulové z Ratíškovic, kde vystupují
děvčata ve věku od čtyř let a věnují se dětskému fitness, se kterým
slavila úspěchy dokonce na mistrovství světa v Srbsku
- Julie Baláková a Nikolas Novák zatančili v aranžmá latinsko-amerického tance hudebně-vizuální ukázku z filmu Kráska zvíře
- kroužek orientálních tanců
pod vedením Mgr. Jany Lovečkové,
který vznikl již v roce 2007 a pracuje pod záštitou základní školy
- gymnastky Sportovního klubu
Baník Ratíškovice pod vedením
Aleny Výletové, Evy Zemánkové
a Anny Gajdíkové
- taneční skupina Sneakers
Crew z Hodonína pod vedením
Sáry Šťastné z Ratíškovic
- a celý večerní program uzavře-

la generální zkouška
neboli předpremiéra
polonézy.
Veřejná generálka polonézy udělala prostřednictvím dobrovolného
vstupného radost
i pacientům popáleninového centra Popálky o.p.s. v Brně
(www.popalky.cz),
což je nezisková organizace pracující
při Fakultní nemocnici v Brně a věnující se komplexnímu
řešení popálenin dětí
i dospělých. Na účet
organizace bylo zasláno 6.500 Kč
na podporu jejich činnosti. – Děkujeme všem dobrovolně platícím.
Ale vraťme se ke školnímu plesu. Stalo se nečekané – vstupenky na ples byly bleskurychle vyprodány, ani posílení kapacity
v podobě pronájmu hospody Restaurace Sport nestačilo. Přesto
na tanečním parketu nevznikala
nelibá tlačenice, DJ Luděk Ptáček
hrál známé disco hity jako vždycky hodně nahlas a nálada tančících byla po celou dobu nádherně plesová. Předtančení zajistila
skupina Aerobic Nely Kostihové
spolu s polonézou a novinkou byl
Party Box – fotografie přímo z tiskárny. V okamžiku, kdy hodiny
ukazovaly 3:20 ráno, hudba definitivně přestala hrát a byl čas jít
do peřin.
Připravit ples tak, aby všechno
klaplo dle představ, je vždy týmovou záležitostí. Proto je mou milou
povinností poděkovat:
paní učitelkám Ing. Kateřině
Uhlíkové a Mgr. Lence Ilčíkové
– hlavním pořadatelkám plesu –
za velmi náročnou přípravu celé
akce, s níž pomohli i další zaměstnanci školy
Lukášovi a Monice Hroudným
za komplexní finanční management
Strana 17

paní Kamile Haluzové za hezkou výzdobu sálu a výrobu motýlků pro tanečníky
rodičům za skvělou podporu
při nácviku polonézy
všem štědrým sponzorům, kteří darovali 211 hodnotných cen do
tomboly
žákům 9. ročníku za odpovědný nácvik polonézy
paní Ivaně Příkaské za velmi
výhodné půjčení šatů a přípravu
vystoupení
paní Haně Slezarové a Renatě
Uhlíkové za make up účinkujících.
PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy
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HISTORIE

P

řed sedmdesáti lety na protest
proti novému režimu ratíškovičtí lidovci rozpustili svou místní
organizaci. V důsledku politického tání, Pražského jara 1968, se
projevily snahy křesťanskou politickou stranu znovu založit. Počátkem roku 1968 byla činnost
této strany obnovena. A stihl se
ještě pořádat i ples! O tom by šla
napsat spousta listů. Já jsem si
vybral podle mne osobnost, o které ve Zvonu ještě nebyla žádná
vzpomínka, o prvním předsedovi
místní organizace tehdejší Československé strany lidové Antonínu
Koplíkovi.
Jeho první dva bratři Petr a Josef se narodili v USA, třetí Jaroslav
za Rakouska-Uherska a nejmladší
Antonín 13. ledna 1922. Protože jeho maminka Marie původem
Gajdíková chtěla, aby Petrovi
a Joškovi zůstalo americké občanství (oni totiž museli nastoupit do armády), tak jela i se syny
„šífem" zpátky do Nového Světa.
Starší Jaroslav, jak bylo tehdy
zvykem, se o mladšího Antonína
musel starat, a tak si jej brával do
školy. Z té doby se zachovala jedna historka. Tonik byl ještě malý
a aby se zabavil, vyrobil mu starší bratr z krabičky od
sirek a gumiček takové brnkátko. To jsme
za mlada znali i my.
Gumičky hraní nevydržely a do vyučování
se vznesla věta: „Jajošu, mně to nechce
buntat". Holt, hračka
nevydržela.
Maminka si myslela, že ze syna může
být kněz, a tak i díky
nadání studoval
v Brně na Jarošově
gymnáziu. V tu dobu
bydlel v Ratíškovicích
u kmotra Uhlíka (dědečka bývalého starosty) a když se vracel
na neděli ze studií,
tak byl také dost
„živý". To vzpomínala paní Kremlová, za
svobodna Kordulová,
že jejich zábavou býRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

valo zapíchnout jehličku
k okenní tabulce, natáhnout niť a na dálku jakoby zaťukat na okno. Hospodář vyšel ven
a tam nikdo!
Je to shoda okolností, že měl
dobré sekundanty. Přes jedno to
byli bratři Příkaští, Petr a František, Vojtěch Koten, Pavel Holeček,
Hynek Bařina a nejmladší „Pétain“
Petr Slezar známý pod junáckým
jménem Jestřáb.
Na gymnáziu s ním ve třídě
studovala spousta osobností. Jaroslav Kubeš byl osobní lékař etiopského císaře Haile Sellasieho,
Mojmír Hrubý, dlouholetý hlavní
hygienik, František Grmolec z Hovoran a Josef Matušina z Dubňan
byli vysvěceni na kněze, pouze
„Mauza" Josef Krčil byl jen varhaníkem. A možná víte, že o dva
roky později maturoval i Josef Veselý, svého času duchovní správce
v Ratíškovicích.
Antonín Koplík po maturitě „za
Německa" zastával funkci obecního tajemníka i s uznávaným starostou Petrem Koutným. Výplata
byla tehdy taková, že po zakoupení padesáti kusů cigaret už z ní
nic nezbylo.
Za dramatických válečných

Jubileum ČSL
(50 let)
událostí si slíbili lásku s Marií
Hnilicovou. Do jména prvního potomka promluvili stařenka: „Bóže,
děti, dyž sme sa celú válku modlili ke svatému Václavovi, tož mu
dajte Václav." Tonika potom stejně
měli, ale až po Maruně a „Stázce"
Anastázii a šest stupénků do nebe
uzavíraly Ludmila a Irena. Nejmladší dcera Irena dostala jméno
na přání maminčiny sestry Ludmily. „Když jí dáte Irenka, tož jí
kúpím zlaté náušnice“ - a bylo to.
Po skončení II. světové války
se z něj stal učitel i s Františkem
Šťastným. Byl třídním ročníku
1932, jak je patrné z doložené fotografie.
Tajemníka MNV dělal až do
roku 1953, kdy přešel na zemědělský odbor tehdejšího okresního národního výboru. Tam tehdy
jezdila dobrá trojička z Ratíškovic
ve složení Michal Příkaský, Jindřich Hebron a otec. Pamětníci
si vzpomenou nejen na množství
lidu v autobuse, ale i ve vlečce
a „drúčnú" průvodčí Hedviku Pressovou. Z té doby mám také jednu
vzpomínku. Když byla vánoční nadílka, ke každému obdarovanému
byl verš. A na ten můj
si pamatuju dobře:
„Vašek čtenář zarputilý, v pravopise dělá
chyby." Byl to fakt,
verneovky a mayovky
jsem četl při baterce
pod peřinou, ale jaksi
i a y - dyť sa to říká
stejně!
Zajímalo by mě, jak
zvládal tehdejší situaci. On byl na ONV
a z posledních soukromě hospodařících
zemědělců (Michal
Zemánek, Joža Dobeš „Koňař", Jaroslav
Koplík a Marie Koplíková) byli dva rodinní
příslušníci. Možná to
bylo i z titulu funkce,
ale stál u zrodu organizace svazu zahrádkářů v obci a velkým
podílem přispěl na
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výstavbu vinných sklepů na dnešním „Slavíně".
Pak přešel na Okresní zemědělskou správu na funkci plánovače, kterou zastával až do odchodu do důchodu.
Po mamince „stařce americkéj" zdědil herecké nadání, hrával ochotnické divadlo, nejen nám
dětem, ale i jiným, po večerech
předčítal z dobrodružných knížek.
Zapojoval se do věcí veřejných. Byl
členem Orla i představitel Omladiny, „stařka dvorka" pro změnu předsedkyně Katolických žen.
Hrával volejbal a dlouhou dobu
byl členem výboru Baníka. Hlásil
obecním rozhlasem fotbalové výsledky i s nepopulárním „Kladno,
ty černé Kladno", když se prohrálo
a s předsedou Baníku Petrem Sle-

zarem byli organizátoři i atletických zápolení.
A ještě jedna úvaha. Nevím, jak
to naši dělali, ale při zabíjačce se
u nás obešla i hromada jiných děcek. „Kovka", pozdější ligová košíkářka Marie Kovaříková, Fanka
„Karačíčka" Kadlčíková i třeba kominář Vaculovič či cestář Kavánek
a jaksi nikomu nechybělo.
Otec hrával také karetní hru
taroky a vešel do povědomí hrou,
když měl jen čtyři trumfy (taroky)
a dokázal uhrát „pagáta". O tom se
zmiňoval ve Zvonu kdysi i Vojtěch
Koten starší. Vzpomínám si také přestože údajně byla náboženská
svoboda - aby se mohlo jet na pouť
na Svatý Kopeček, byla v programu nahlášena návštěva zoologické
zahrady. Řidič autobusu rohatec-

STAŘENKA AMERICKÁ

ANTONÍN KOPLÍK - OD ,,ŠTĚPKY“

Ratíškovice před sto lety

V

roce 1918 se v naší obci narodilo 26 dětí, z toho jedno nemanželské, a u všech porodů byla
„zkoušená bába“ Františka Holečková z čp. 189. Ratíškovickému
„obuvníkovi a listonoši“ Vincenci
Dobiášovi (r. 1872 Buchlovice) se
narodila dcera Františka, a syn
František se narodil dělníku Františku Vašíčkovi, který byl „t.č. na
frontě“. Dcera Josefa se narodila
manželům Františku Kundratovi, který byl „konduktérem“ a jeho
ženě Antonii r. Žižlavské, jejíž otec
Rajmund byl „továrním zřízencem
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ký Tomala to ovšem nahlásil a situaci nepříjemně řešil okresní církevní tajemník.
Otec rovněž pronášel smuteční
projevy, v roce 1983 to bylo například Zdislavu „Zdeňovi" Vacenovskému a „našému Fanynovi" Koplíkovi († 36 let). Ten poslední mu
byl tak trochu osudný. Po pohřbu
spolustudujícího se vracel z Brna
a v autobuse se skončila jeho životní pouť 14. září 1983, když
o několik sedadel za ním seděla
farní hospodyně otce Jana Veselého Julie Stejskalová, která spolu
s ním nám přišla tuto smutnou
událost oznámit ještě předtím, než
nám ji oznámila VB.
Kdo jste ho měli rádi a znali jste
ho, vzpomeňte - a komu snad nevědomky ublížil, odpusťte.
Vašek Koplík

v Ratíškovicích“ a patřil mezi zakládající členy čtenářského spolku
Pokrok a jednoty Sokola. „Cestaři“ Františku Blahovi a jeho ženě
Rosině se narodil syn Josef a krejčímu Janu Hejskovi se narodila dcera Božena. Domkaři Cyrilu
Hnilicovi a jeho ženě Magdaleně
se narodila v tomto roce dcera Julie. U jejího jména je poznámka
z roku 1940, kterou zapsal farář
Emanuel Valoušek. Podle ní „Julie
Hnilicová, zde jako dítě zaznamenaná, přijata za vlastní Karolinou
Novákovou ve Vacenovicích č. 229,

1918

roz. Holečkovou a má nyní příjmení ´Holečková´, nikoli Hnilicová“.
Místnímu učiteli a kronikáři Janu
Miklovi se narodila dcera Jarmila,
která byla podle přidaného matričního zápisu otcem na začátku roku 1921 přihlášena k nově
vzniklé církvi československé husitské, a koncem toho samého
roku ji farář Richard Svoboda přijal zpět do církve římskokatolické.
Už v roce 1916 začala vídeňská
firma „Ősterreichische Petroleum Industire Aleticu Geselschaft“
s petrolejovou vrtbou na pastvisRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

ku mezi Ratíškovicemi a Rohatcem. Přivezla si své odborníky
a zaměstnance, z nichž někteří
tu měli i své rodiny. V červnu se
tak narodila malá Wanda, jejímiž
rodiči byli Vojtěch Kocur, „dělník
při vrtání na petroleji“, a Marie roz.
Piotrovska, kteří pocházeli z Wietrzne v Haliči (dnešní jihovýchodní
Polsko). Za kmotry při křtu jí stál
hodonínský děkan Pavel Navrátil,
ratíškovický poštmistr František
Polišenský a „choť inženýra při petroleji“ Jadwiga Bielska.
V roce 1918 bylo uzavřeno 12 sňatků, přičemž většina
z ženichů byla na krátké válečné
dovolené. Z toho důvodu byly většinou „politickou dispenzí“ prominuty druhé a třetí ohlášky. Mimo
jiné se vdávala dcera ratíškovického kováře Josefa Hnilicová a její
nastávající František Vlasák byl
„náhradní záložník c.k. reservního
pluku batterie 2 polního dělostřelectva.“ Ženichu Tomáši Vacenovskému, který byl „vojín 2. praporu pionýrů t. č. na dovolené“, bylo
dáno povolení k uzavření sňatku
před vystoupením z věku „odvodem povinného“ a dispens ode
všech ohlášek „po vykonané manifestační přísaze.“ C. a k. polní vikariát ve Vídni zaslal telegraficky
prominutí všech tří ohlášek 29letému Františku Nesvadbovi, „vojínu desátníkovi 13. pluku polního
dělostřelectva.“ Jaroslav Konečný
z Čejkovic, který byl domobrancem
3. pěšího pluku a bral si za ženu
Josefu Příkaskou, byl ve věku 22
let prohlášen za zletilého „c.k. okr.
soudem v Hodoníně“, protože jeho
otec zemřel. I tomuto páru byly
prominuty všechny trojí ohlášky.
10. září se u nás ženil dubňanský
horník Jan Hanák, „r. 1916 u přehlídky k službě vojenské za schopného uznaný, správou dolů vyreklamovaný“. V září posílá pozdrav
Janovi Příkaskému na frontu jeho
kamarád František Hnilica a na
„feldopstkarte“ píše: „Ja sem byl
ted na dvoch svadbach u Gajdiků
a u Hniliců to vis drželi sme to jak
se patři z té druhé sem přišel právě o 6. hod ale né večer. Teď snad
budu mět pokoj už zas na ty hody
tak hleď přijet nech to oslavime
spolu.“ Podle data odeslání se jednalo o svatby Antonie Hnilicové
a dubňanského horníka Jana Výlety, kteří se brali 10. září, a Marie
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

Gajdíkové a Petra Kadlčíka, kteří
se brali 28. srpna. Při tomto sňatku byl ženich „záložník 11. pluku
dragounského, desátník“ a mimo
jiné byla prominuta „překážka pokrevenství III. stupně“.
V průběhu roku zemřelo 48 lidí,
z toho jedno dítě bylo mrtvorozené
a jedno zemřelo půl dne po porodu. Deset dětí zemřelo většinou na
„vrozenou slabosť“ do svých deseti let. Dvacet dva osob zemřelo na
problémy dýchacího ústrojí – „záduchu“ (astma), tuberkulozu, zánět plic a zánět pohrudnice, který
často tyto choroby doprovázel. Na
tuberkulozu zemřela při své dovolené u rodičů v Hruškách také
místní učitelka Eva Jančálková.
Ve věku 80 let zemřela na „starobu“ výminkářka Marie Třísková,
ale za starého byl v té době považován i 64letý Matěj Antoš. Ve
věku 72 let zemřela Anna Kotásková „almužnice, vdova o † Janu Kotáskovi, nádeníku“ a 76 letá žebračka Anna Huspeninová, „vdova
po Matěji Huspeninovi, žebrákovi“.
Na zánět plic zemřel 26 letý „Ježek František, ženatý obuvník“
z čp. 153 v ul. Řádky. Ve věku 20
let zemřel Jan Holeček, a pravděpodobně kvůli příčině smrti, kterou byl nádor na mozku, je v matrice uvedena poznámka „blbý“.
Koncem září vypukla v obci
„španělská chřipka“ a její první obětí byla žačka V. třídy, dvanáctiletá dcera ratíškovického
kováře Anna Malářová. Zemřelo
na ni celkem sedm osob a když
vypukla i v rodině nadučitele Fialy, byla 30. září uzavřena škola.

Tragickým dojmem působila smrt
dvou snoubenců, 21letého Kotáska Vavřina a 17leté Terezie Příkaské, kteří zemřeli den po sobě
a na místním hřbitově byli pochováni vedle sebe. Onemocněla také
učitelka Marie Melzerová, ale „dík
sesterské v skutku obětavosti její
koll. sl. Šebkové Marie zachována
tato při životě.“
Tento rok byl pro naši obec
katastrofální také kvůli počasí.
Koncem května, v době, kdy kvetla
„réž“, přišly mrazy až -6ºC, v dolinách obilniny úplně zmrzly a nebylo žádné zrní. Mráz zlikvidoval
i kukuřici a alespoň brambory se
ještě trošku vzpamatovaly. Proto
byly ceny životních potřeb kvůli
válce a počasí vyhnány na nejvyšší
možnou mez.
Škody, způsobené už čtvrtým
rokem války, byly nejen hospodářské, ale také mravní. Podle zápisů kronikáře „zkáza mravů zvrací
veškeré pojmy, cti zákona a lásky
k bližnímu. Ani stát, ani národnost,
ani náboženství, ani postavení
úřední neb společenské nejsou sto
tomu zabrániti.“
O bídě vypovídají také zprávy
ze Slovácka, kde dopisovatel komentoval i situace v Ratíškovicích.
Vzpomíná Cyrila Příkaského, člena obecního výboru, který „od té
doby, co museli narukovati první
i druhý radní, stal se nezbytným
příručím našeho starosty.“ Odbýval
chudé ženy, jak chtěl a „dokonce
si z nich dělá úsměšky, když si stěžují na nedostatek a bídu.“ Podle
článku nespravedlivě rozděluje
maso z nucených porážek, stejně
tak petrolej a cukr, obilí na setí
dostanou jen lidé, „kterým on přeje, třeba ho ani nepotřebují a místo
setí ho nechají semlet nebo draho
prodají.“ V červenci se pak objevila
stížnost na ratíškovického revírníka Landesbergera, který „jest
pověstný svou surovostí.“ Lidé v té
době využívali císařské nařízení,
které povolovalo hledání a sbírání
lesních plodů, ale „tento surovec
svlékl jednu ženu do naha, když ji
zastal při hledání hub.“ Při té samé
činnosti přistihl vojáka, který přišel z bitvy na Piavě na dovolenku
a při cestě z Hodonína se také stavil v lese. Mladý vojín „nebyl však
v náladě nechat si surovosti tohoto
sprosťáka líbit“, proto si revírník
zavolal tři pomocníky a ti vojáka
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přemohli, svázali a pobodali.
Světlým okamžikem v této době
byl den „Českého srdce.“ Jednalo se o záchrannou akci, kterou
uspořádali vídeňští Češi Jakub
a Františka Jelínkovi pro hladem umírající české děti ve Vídni.
I když se jednalo o hlavní město
monarchie, byla tu situace daleko
horší než v českých zemích a děti
byly ohroženy bídou na životě.
Mezi zakladatele „Českého srdce“
patřil také básník Josef Svatopluk
Machar, který vydal výzvu „Pomozme českým hladovějícím dětem ve
Vídni!“ a měl obrovské množství
přispěvatelů a lidí, kteří se zabývali pomocí. V Ratíškovicích byla
uspořádána přednáška, při které
učitel Kocourek líčil „vřelými slovy utrpení českých dětí ve Vídni,
že málokteré oko zůstalo suché.“
I když u nás panovala bída, po
této přednášce přijali občané „pod
své krovy 15 národních hostí – dětí
to vídeňských Čechů, kteří jistě do
dnes na pobyt u nás vzpomínají.“
Místní učitelský sbor také uspořádal sbírku pro spolek České srdce
v Brně, kam zaslal 30 K. V roce
1918 bylo do českých zemí posláno celkem 2300 dětí.
Farář Josef Celý připomíná ve
farní kronice vrty „na Petrolínce.“
Podle jeho poznámek si do této
doby vyžádaly investice ve výši 1
milionu korun, ale „neslibuji si
v ohledu mravním ničeho dobrého
od něho; jsou při tom zaměstnání
Poláci a Rusíni a na kostel kromě
jednoho nedbají; podnik vede inženýr Bielsky z Haliče; jeho rodina je
zbožná a každou neděli přicházejí
na služby Boží.“ Do farnosti přišla
kanonická vizitace, ale již druhým
rokem se odbývala „bez vší okázalosti.“ Návštěva školy byla mimo I.
třídu velmi mizerná, už druhým
rokem nebyla zkouška z náboženství, protože „by katecheta byl zahanben odpovědmi dětí; přítomen
bývá jen konkomissař, p. farář
z Dubňan.“

Dúbrava XIX
Odměry Krátké a Dlúhé (32)
Je to první soukromý les v obci
naproti hájenky. Na historických
mapách jsou nejprve zaneseny
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Na konferenci učitelského sboru řídící učitel Alois Fiala nabádá své kolegy, aby učili „mládež
s úctou pohlížeti k vznešenému
panovníku, který vzácnými svými vlastnostmi budí v národech
rakouských nejkrásnější naděje.“
Měli posilovat lid poučováním, „že
je nutno každému občanu v sebezapírání se utužovati, trpělivě těžké zkoušky života snášeti pro sebe
a budoucí pokolení, pro oslavu
vlasti, pro panovníka i pro oslavu
vlastního národa.“ Při svém nástupu do školy měl pravděpodobně
nereálné představy o spolupráci
s obecním úřadem. O pravdivosti
přísloví „nechval dne před večerem“ se přesvědčil v mnoha případech. Když už ve škole nebylo čím
topit, musel se dokonce obrátit na
okresní školní radu a komentoval
to s mírnou ironií: „Ratíškovice
uprostřed svých lesů, neměly otopu pro svou školu.“
Chudoba i u nás dosáhla svého vrcholu a „lid, nemaje zásob
potravních, toulá se po kraji i s dospělými, školou však povinnými
dětmi, aby sehnal alespoň nejnutnější ku zahnání hladu. Oděv dítek
je už vetchý, obuv nedostatečná
nebo žádná. Jest smutné podívání
na žáky…V přestávce už jen zámožné dítky posilují se kouskem
chleba, chudobné závistivě na ně
hledí, prosíce o sousto. Jak může
soustředit hladové dítko pozornost
svou k vyučování potřebnou? Malátnost jeví se na většině tváří….
Mnohé dítky majíce otce u vojska
jsou jedinou pomocí matčinou, jak
při pracích polích, tak i domácích.
Za takových ubohých poměrů těžko jest učiteli přinutiti starší dětskou drobotinu do stánku vědy.“
Ani sami učitelé to neměli v této
válečné době lehké. Byli z polovičky do fronty vyštvaní, z polovičky
„nevděčnými mimoškolními válečnými úkony přetíženi“, nižší třídy
byly poloprázdné a vyšší byly úplně zavřeny, žáci neměli knihy, vy-

učovalo se bez pomůcek a vše se
točilo „kol samých loyálních námětů“. Protože i plat byl velmi nízký
a lidská chamtivost vyšroubovala
ceny všech potřeb „přímo nestydatě, učitel pak, nemoha jich platit,
byl nemilosrdně a tvrdě, ba i zpupně a vysměvačně odháněn od prahu těch, jichž děti vyučoval.“ Lidé
je považovali kvůli jejich povinnosti sepisování a rekvizice zásob
za „karabáčníky.“ Třída učitele
Mikla musela být dokonce rozdělena do jiných tříd, protože kvůli
soupisům, které musel z nařízení vyšších úřadů provádět, „nelze mu vůbec vyučovati, poněvadž
všechen čas potřebuje, má-li býti
v dané lhůtě hotov.“ Po vyučování
navíc krom těchto povinností museli s dětmi chodit do lesa na sběry „sena z listí“, ostružinového listí
a kopřiv pro vojsko, ale i tady se
setkávali s překážkami, jimiž byla
zejména podvýživa dětí a jejich
vypomáhání při polních pracích.
Koncem jara pak bylo ranní vyučování posunuto na devátou hodinu a odpolední na druhou, protože
se rodiče neřídili letním časem, zavedeným od roku 1916, a „děti by
dle něho do školy neposílali.“
I když učitelé dělali vše, co bylo
v jejich silách, nevycházelo jim vedení obce vstříc. Na počátku školního roku 1918/19 s politováním
konstatovali, že školní budova je
v takovém stavu, na jakém ji na
začátku prázdnin opustili. Stěny nevylíčené, chodby, podlahy
a okna neumytá, záchody nevyčištěné. Protože ani po několika upozorněních obecní úřad nereagoval,
bylo toto oznámeno školnímu úřadu, který zakročil a místní školní
radě nařídil napravení situace,
hlavně ze zdravotních a hygienických důvodů. Začátkem října byl
správce školy Alois Fiala přeložen
zpět na své původní působiště do
Kostic a na jeho místo nastoupil
prozatímně František Hubert.
Irena Bařinová

Místopis pokračování
pouze Krátké odměry, ty Dlouhé
jsou asi o deset let mladší (kolem
roku 1910). Les vysázený před
zhruba 110 lety byl v polovině

století zestátněn a koncem století
zpátky navrácen majitelům, kterým sloužil na potřeby hospodářství. A víte, že Krátké odměry jsou
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i z druhé strany Hrbova na katastru obce Dubňany?
Ostrůvek (33)
Je část lesa směrem k rohateckému přejezdu po pravé straně.
Pro mykology to bylo místo s nejnižší nadmořskou výškou v tehdejším Československu, kde rostl
květnatec Archerův.
Palašné (34)
Hájek s tůňkou, dnes mokřadem, směrem na jih od obce (Vrbek) k Panisádku v lokalitě Pasuňky. Nalevo od bývalé cesty k obci
Rohatec.
Panisádek (35)
Někdy se tradovalo, že se jedná
o jednu z největších ploch břízy
v republice. Přestože je v některých případech vzpomínaný jako
historický les, na mapách zakreslený není. I když potok stejného
pojmenování na mapě z XIX. století najdeme, stejně jako lokalitu
„U Ponisádku". Zato v kronikách
spolků najdeme termín jako „Výlet
do Panisádku", který býval spojený s taneční zábavou.
Pánov – Bainhof (36)
Neboli Panský dvůr je část lesa
na konci Dúbravy směrem na
Hodonín. V současnosti i bývalé vojenské cvičiště a vojenská či
svazarmovská střelnice. Taktéž zeměpisná kóta s hodnotou 210 m
nadmořské výšky.
Pasuňk (37)
Obecní pasuňk byla největší
plocha půdy kolem obce, nevhodná k zemědělskému využití, později ve XX. století byla většinou
zalesněna.
Paškovo jezero (38)
U Paškova jezera. Dnes už zalesněná plocha na Vracovsku poblíž Káčerkovy búdy a Hodonínské
aleje - cesty ze Bzence až do Hodonína používané vojskem. Dědicové
pátrají po možnosti tuto vodní plo-

chu obnovit.
Petrolínka (39)
I U Petrolínky, původní obecní
pasuňk, na kterém byly prováděny výzkumné vrty na hledání ropy.
Později ve třicátých letech minulého století bylo toto místo zalesněno borovicemi. Lokalita je napravo
od Mlýnské cesty směrem na Soboňky.
Podloubí (40)
Úsek lesní silnice Příční směrem od „Bílé cihelny". Jedná se
o vzrostlé listnaté stromy, které se
přes silnici dotýkají a tvoří takové
podloubí.
Pod kopcem (41)
Je zvláštní, že výraz Kopec se
nevyskytuje, ale borové části lesa
naproti Petrolínky se tak říká.
Je to po pravé i levé straně vedle
Mlýnské cesty.
Posrané březe (42)
To byla skupina bříz mezi Ostrůvkem a Býkárnú na pravé straně silnice do Rohatce - Kolonie.
Dokud nebyla zbudována silnice a nejezdily autobusy, tak tam
mnoho pocestných vykonávalo
svou tělesnou potřebu.
Propadliny (43)
Jsou napravo od silnice směrem
k Hodonínu, které vznikly důlní
činností na dolech Vlasta a později
i Osvobození.
Račí údolí (44)
Se rozkládá od přejezdu mostku
silnice Příční u Panenky Marie až
po rybníky na Soboňkách. Pamětníci vzpomínali, že v potoce bývávala spousta raků a dokonce se
s nimi jezdilo na trh do Hodonína.
Ratíškovická alej (45)
Na některých mapách i Hodonínská alej je dnešní silnice Ratíškovice - Hodonín.
Ratíškovská cesta (46)
Jedna z cest na Bzenecku. Najdeme tu i Rudnickou, Vacenovic-

kou a Rohateckou cestu
Ratíškovický dvůr - Revír (47)
To je myslivna po levé straně na
Hodonín. Až do roku 1958 patřila
k Hodonínu (ulice Stalingradská
a jezdila tam z Hodonína i pošta). Odtud název dvůr. Jedná se
o nejstarší budovu, která shodou
okolností spadala, podle zprávy
prvního faráře v obci, pod farnost
Ratíškovice i s hornickými domky
„Na Drahách".
Roztrhánky (48)
Původně polní trať mezi Ratíškovicemi a Rohatcem. Dobové
prameny uvádějí myslivnu patřící
pod Ratíškovice a hájenku se skupinou chalup patřící k Hodonínu.
Do soustavy rybníků se chodilo
ve čtyřicátých letech koupat, pak
zanikly a nyní se zpátky obnovují.
Lokalita význačná nálezem střechanu bedlovitého - kolem roku
1930 a dalších vzácných druhů
hub a rostlin. Jeden z myslivců
byl z rodu Vacenovských a někteří
doposud upřesňují Vacenovský Roztrhánský.
Rúdníček (49)
Je les na východ od obce směrem ke Dvoru Rúdník i bývalé hájence Rúdník. Pro zajímavost ve
středověku se psal Roudník stejně
jako např. Roubanice.
Rúdník (50)
Místopis Hosák - Šrámek z roku
1980 uvádí: Nyní dvůr, dříve ves
v katastru Vacenovic (Kyjovsko).
Chytilův místopis ČSR z roku
1929 (Čechy, Morava, Slezsko,
Slovensko, Podkarpatská Rus) informuje: Rúdník - dvůr, myslivna,
lovecký domek. Obec Vacenovice,
farnost Milotice u Kyjova, telegraf Rohatec, pošta Ratíškovice,
četnická stanice Vracov, soudní
okres Kyjov - Morava.
Vašek Koplík

Zima v MŠ Sluníčko

S

nástupem zimy naši mateřskou školu navštívila Tereza
Kamínková, která se věnuje výcviku pejsků a se svým čtyřnohým
Lukasem přijela dětem ukázat,
co všechno jej naučila. Bylo toho
opravdu hodně - výskoky, přeskoRATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

ky, tanec, válení sudů, panáčkování, chůze po dvou nohách. Nadšení dětí bylo obrovské, zvláště když
si mohly různé povely vyzkoušet
samy a pejsek na ně přesně reagoval. Překvapením na závěr bylo,
když přítel Terezky, Michal Šeps

ŠKOLSTVÍ

zasedl ke klavíru a zazpíval dětem svoji vlastní píseň. Dobrá nálada pokračovala, když si za jeho
doprovodu děti zazpívaly několik
známých lidových písní.
Před nástupem adventu vystoupili naši předškoláci s pásmem
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„Ledové království“ na jarmarku ve Spolkovém domě.
Třídy v naší mateřské škole
si děti vyzdobily vlastnoručně vyrobenými adventními
kalendáři, aby mohly sledovat, jak daleko je do Štědrého dne. Ani v tomto roce nezapomněl přijít Mikuláš se
svou nadílkou a ještě před
vánočními svátky děti našly pod stromečkem hodně
hraček, které obohatí jejich
hry. Ve všech třídách děti
pozvaly do školky své rodiče, aby s nimi mohly prožít
kouzelnou předvánoční atmosféru. V tomto čase jsme
chtěli potěšit svým zpěvem
zaměstnance obecního úřadu, obyvatele domu pokojného stáří, svoje kamarády a sourozence v základní
škole. Proto jsme se za nimi
vypravili s pásmem koled. Ty
jsme si ještě po Novém roce
zazpívali v kostele u jesliček.
V zimě nezapomínáme
ani na zvířátka. Pro ptáčky
děti za pomoci pana učitele
zhotovily krmítko, do kterého jim pravidelně sypou zrníčka. Sněhové nadílky bylo
doposud velmi málo, a tak
jsme se snažili každého „bílého dne“ využít k zimním

radovánkám – koulování,
stavění sněhuláků, tvoření
ze sněhu a bobování.
Velkým zážitkem byla
pro děti návštěva mobilního planetária v místní tělocvičně. Pohádkový příběh,
dětem přiblížil celou sluneční soustavu, jednotlivé
planety i souhvězdí večerní
oblohy. Prožitek byl umocněn promítáním na celou
plochu šestimetrové kopule,
které děti sledovaly v lehu
na zádech.
Emilie Kudrová,
učitelka MŠ Sluníčko

Sluníčkové setkání 6. dubna 2018

V

loni v červnu jsme oslavili 40 let
MŠ Sluníčko. Ještě dodatečně
k tomuto výročí chceme zorganizovat
výjimečnou akci – Setkání „absolventů“ MŠ Sluníčko.
Zveme všechny, kteří od roku 1977
navštěvovali tuto školku v Múdré
ulici a je jim více než patnáct let.

V tomto složení, pod vedením paní
ředitelky Růženy Růžičkové, jsme
v roce 1977 začínali.
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Kam? Do Spolkového domu v Ratíškovicích
Kdy? V pátek 6. dubna 2018 v 19 hodin
Hudba k tanci, zpěvu a poslechu zajištěna - Dj Boeing, cimbálová muzika.
Program „Sami sobě“
Občerstvení můžete obohatit svými vlastními vzorky.

Předprodej vstupenek za 100 Kč bude od 19. března v čase od 7 do 17 hodin v MŠ Sluníčko.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu prosíme vážné zájemce, aby se ihned přihlásili na emailové
adrese: ms2slunicko@centrum.cz
Že jste ještě nikdy o takové akci neslyšeli? Všechno je jednou poprvé!
Přispějte i Vy k radostnému setkání sluníčkových lidiček!
Moooc se na vás všechny těší současný i dřívější kolektiv MŠ Sluníčko!

,,Jak jsme si užívali karneval
v MŠ U Jezérka“

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
se koná v pátek 13. dubna 2018
v době 15 - 19 hod.
v budově ZŠ, Vítězná 701.

Bližší informace naleznete od 1. března 2018
na webu www.zsratiskovice.cz, na nástěnkách v obou MŠ
nebo volejte/pište řediteli školy:
tel. 518 367 660 email: zs701@centrum.cz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018
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“Kapka Fyziky aneb studenti žákům“

D

ne 26. ledna 2018 se výběr
žáků 7., 8. a 9. ročníků zúčastnil fyzikálních laboratoří, které pořádala SŠPU Hodonín. Žáci se
rozdělili k deseti stanovištím, které obsluhovali studenti průmyslovky. Ti jim vysvětlili pozorovaný
jev, předvedli pokusy a nechali je

KNIHOVNA

U

niverzita třetího věku, tedy
vzdělávání seniorů, je aktivita,
která v současné době v různých
podobách probíhá na téměř
všech univerzitách. Výuka je
vázána na univerzitní, tedy
především krajská města. Pro
většinu seniorů z menších
měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného
času bohužel nedostupná.
Proto se Česká zemědělská
univerzita v Praze, provozně
ekonomická fakulta, rozhodla,
že zpřístupní vzdělávání i těm
seniorům, kteří se z různých
důvodů (velká vzdálenost,
zdravotní problémy, finanční důvody) nemohou účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol, a založila
Virtuální univerzitu třetího
věku. Posluchači se do výuky
mohou zapojit přímo v místě
bydliště v tzv. konzultačních
střediscích prostřednictvím
multimediálních přednášek.
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si s nimi pohrát. Každé stanoviště
mělo časový blok 5 minut. Na závěr si žáci prošli školu spolu s průvodci, kde právě probíhal Den otevřených dveří. Žáci si prošli těmito
stanovišti: Je lidské tělo vodivé?
Je vzduch vodivý? Je voda vodivá? Jak vyrobit elektřinu? Co je to

povrchové napětí vody? Co dokáže
vakuum? Výboje v plynech. Co dokáže plazma? Není motor jako motor. Co dokáže magnet? Mikrovlny
a popcorn. Vodiče a izolanty.
Ing. Kateřina Uhlíková,
učitelka ZŠ Ratíškovice

Virtuální univerzita
třetího věku
Jedním z konzultačních středisek se stala i naše knihovna
a může tedy zprostředkovávat

vzdělávání našim seniorům. Protože jsme univerzitu zahajovali počátkem roku 2018 a „osmičkové“
roky patří v českých dějinách
k těm přelomovým, přivítala
jsem, že jedním z témat, které VU3V nabízí, je i téma českých dějin. Toto téma přilákalo 28 závazně přihlášených
studentů. První videopřednášku, předem natočenou vysokoškolským lektorem, máme
již za sebou. V tomto letním
semestru nás čeká ještě pět
dalších. Po každé přednášce
mají studenti prostor čtrnácti
dnů na individuální studium
a vypracování testu. Po úspěšném ukončení semestru obdrží „Pamětní list“ a po úspěšném ukončení 6 kurzů obdrží
při slavnostní promoci v aule
České zemědělské univerzity
v Praze „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“.
Myslím si, že virtuální univerzita je bezvadný „vynález“
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

pro seniory. Nemusí nikam dojíždět, mohou se vzdělávat v místě bydliště, získávají nové poznatky na vysokoškolské úrovni, při společné výuce se setkávají
s lidmi stejné generace. Proto jsem přesvědčena, že
budeme pokračovat i v dalších obdobích a mnozí studenti to dotáhnou až k zmiňované slavnostní promoci.
Marie Škorpíková,
knihovnice

LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM „CO BY MŮJ
SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ“

TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI
Doplňte známou dvojici:
LASICA
VAŠEK
BOBEK
JELEN VĚTRNÍK
GROSSMANN
KÁČA
VILÍK
KRASOMILA
ZIKMUND
ZUBEJDA
LÁBUS

ŠKUBÁNEK
KLEMENT
BOŽENA
PARAPLÍČKO
MAŘENKA
WERICH
HURVÍNEK
UHLÍŘ
ŠEBESTOVÁ
GENZER
ÁJA

(Satinský, Eva, Bob, Hajný Robátko, Šimek, Čert, včelka Mája,
král Miroslav, Hanzelka, Lotrando, Kaiser, Káťa, Laurin, Oldřich,
Pěnička, Jeníček, Voskovec, Spejbl, Šíp, Mach, Suchánek, Maxipes Fík)
Vymyslete co nejvíce povolání na písmeno „H“.
Uveďte co nejvíce názvů filmů, seriálů nebo pořadů, které mají v názvu
nějaké zvíře.

BESEDA O MARII TEREZII
V PODÁNÍ DANY ŠIMKOVÉ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

Mgr. Zdeněk Gloz
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KUŽELKY

Z

Kuželna sexagenaria

ápisy ze
schůze obecního zastupitelstva z roku
1896 potvrzují, že se na Obecní
hospodě měla zbudovat kuželnice. O tom, že se tato zábava provozovala i při zábavách a plesech
svědčí kroniky Orla i čtenářského
spolku Pokrok. Jako organizovaný sport začalo hraní kuželek po
skončení II. světové války. Svého
vlastního sportoviště - kuželny se
však kuželkáři dočkali až 23. února roku 1958, kdy byla slavnostně
otevřena nová dvoudráhová kuželna Baníku Ratíškovice, budovaná
většinou brigádnicky. Jen tak mimochodem z cihel z bývalého dolu
Elektra (Littner).
V roce 1973 byly nainstalovány automatické stavěče kuželek
a v roce 1978 položeny saduritové
dráhy. V roce 1987 byla v Ratíškovicích otevřena první čtyřdráha
na okrese Hodonín, později přebudovaná, a od roku 2016 máme
čtyřdráhovou kuželnu při novém
Spolkovém domě.
Dovolte, abych zavzpomínal na
některé (spoustu) spoluhráče od
roku 1978, kdy jsem začal s kuželkami. Abych byl upřímný, tak
to koulení mně tenkrát moc nešlo, spíš vůbec. Tehdy (stejně jako
v současnosti) se hrávala odborářská soutěž a mým přáním bylo
„být mezi lidmi", což značí uhrát
přes 200 kuželek na 60 hodů
sdružených. Proto jsem podal přihlášku do oddílu a šel na první
trénink - v úterý. Ve čtvrtek mně
Franta Dobeš (Dobšinožka) oznámil, že v sobotu do Valtic na zápas
s Bulharama je jich málo a mám
dres. Holt jsme měli jedno auto
(Jirka Chotaš), to pro pět lidí družstvo tvoří šest hráčů - a Fana
Mráka se uvolil, že mě tam doveze na motorce. Bylo to na konci
října, nebo začátkem listopadu.
Po cestě jsem byl řádně promrzlý
a zahřál jsem se až na konci hry.
Prohrál jsem o sto kolků s Joškou
Budlanským výkonem 310 kuželek.
Vím, že je to málo,
ale tehdy s námi
začínal Jirka Jurkovič a ten to hrál
tři roky za dorost
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JAN DOBEŠ, STAŇA OPAVSKÝ
a jak měl kudrnaté vlasy, tak je
měl na konci zápasu rovné a na
každém vlasu kapku potu, jak se
snažil, aby uhrál o jeden kolek víc,
než já. V té době, kromě již zmiňovaných, hráli ještě Tonda (Žumpa)
Tomeček, Mitnik (Michal) Kordula
a Jara Bábík „Babinský". Později
začal i Zdeněk (Čenda) Rosypálek.
Ze mnoha důvodů bylo potřeba
rozšířit počet rozhodčích a v roce
1979 se konalo v Třebíči školení,
kde byli z oddílu přihlášeni tři členové. Jak už to tak bývá, jeden na
poslední chvíli odřekl, a tak Fana
Mráka, Tomáš Stratil a já jsme
tam úspěšně školení zakončili
zkouškami.
Pomáhal nám hrát i Miša Toman
(Olovo) a Franta (Trubka) Kordula. Časem se přidal i Vašek Harca
z Dubňan, Karel Navrátil a Ruda
Hudec oba z Hodonína. Ruda byl
dorostenkami (Dáša Mazuchová,
Ivana Janíková, Jana Káčerková
a Lenka Hřebačková) nazývaný
„Kazbuňdák". Míval prudké hody
a podle jednoho z večerníčků to
byl dělostřelec Kazbunda. To už
se k nám hlásil i Franta Pavlíček
a zas začal hrát Jara Janík „Jančuška". Z Brna se
vrátili Mirek „Melka"
Foltýn a Jenda „Botas" Gasnárek. Navrátil se Mira „Kňour"
Ňorek. Svoje místo měl i Peťa „Lapíc"

Vacenovský
a později i jeho
bratr Pavel a z vojny se
navrátivší Milan „Míla" Mačuda
a pak i posila pro „Béčko" Fana
Chludil „Nikotin". Dobré výkony
odváděl i Fana Toman (Srdénko,
Kazan) a pak i jeho bratr Pepíno
- Josef Toman, nemůžu zapomenout na „Žána" Tonika Gasnárka,
který byl členem oddílu, přestože
bydlel v Dolní Loučce. Tou dobou
už jsem hrával za „Béčko" krajský přebor II. spolu s Martinem
Gasnárkem, Františkem Mrákou
a nezapomenutelným „Čaplou" Tomášem Stratilem z Vacenovic.
Je třeba vzpomenout rok 1982,
kdy bylo v Brně pořádáno mistrovství světa a i my jsme byli pořadatelé. Hostili jsme novináře akreditované na tomto mistrovství.
Dalším novým spoluhráčem se
stal Leoš Tomančák a začali už
hrát i dorostenci, Luboš Stratil,
Ostik Matuška a Jirka Foltýn „Jurýsek" a později i jeho bratr „Manýsek" Pavel.
Několikrát jsem dostal možnost
si zahrát i s Áčkem, a to hrávalo ve
složení dvá Blahé - Ivan a „Fako"
Fana, dvá Koplíci, Jenda „Vorlík", a Joška „Koja" a dvá Úlehlé,
Franta a Jirka, které posíli Drahoš
Keňo z Mistřína.
Do oddílu se přihlásili i sousedé ze severu, Jožinko Čirák a Peťa
Korčák a přiženivší se Jarek Koutný. Po roce 1987, kdy byla postavena čtyřdráha, s námi začínal
i Ludvík „Luďa“ Khun a Franta
Svoboda. Přišli také bratři Popelárové z Hodonína Milan a Ján. Z dorostu přešli Roman a Jirka Chotašovi, Peťa Kašík a Joška „Joškin"
Blaha, pár zápasů odehrál i Mirek
Dobiáš ml. a synovec Pavla Brzici
Michal Šalša. Z Hodonína přešli
Luděk Rychlovský a Kamil Ševela,
vracovští bratři Dušan a Vlastik
Rybové. To už byla slavná éra ratíškovických kuželek, kdy k nám
přešlo z Hodonína družstvo žen,
a tak se u nás hrávala I. liga žen,
mužů, dorostu i dorostenek (Martina Blahová, Vlaďka Blahová,
Jana a Marta Koplíkovy, později
i dvojčata Tomančákova). Za ligové Áčko nastupovali Jarek Bábík
ml., Pavel Kubálek ze Zlína, Peťa
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

Mayer z Přerova, kyjovští Pavel
Brzica a Libor Škoula, přestoupil
i „Pepa" Josef Něnička. Béčko tehdy postoupilo do třetí ligy a stejně
jako první mužstvo hrávalo soutěž
na 200 hodů sdružených, a to bylo
téměř půldruhé hodiny hraní.
Po změně pravidel - přestalo se
hrát 200 a hrálo se na 120 hodů,
nesměl také v ligových utkáních
nastupovat jako hráč rozhodčí, tudíž jako rozhodčí jsem nesměl hrát
v utkáních, které jsem řídil. Bohužel o tuto funkci nikdo neměl zájem a byl jsem na všechna utkání
sám (k tomu i třeba zápasy Mistřína, který u nás hostoval), tak jsem
třeba nehrával s „Lozánem" Luďkem Svozilem, Vítkem
Svobodou a dalšími.
A přibývalo i nových
spoluhráčů Tonik Zýbal
ze Vnorov, Peťa „Čutka"
Kouřil, Mira „Vinca"
Toman, Michal „Majkl"
Příkaský, Tomáš Pokoj,
plnoletí byli dorostenci Peťa „Hubert" Kotásek, Jakub „Kuba“ Tomančák a Viktor „Viky"
Výleta i Kuba Toman.
Na střídačku nastupovala i Renata „Renča" Fišmanová, Irena
Tomančáková, Vlaďka
Dostálová (Křižková,
Šmatláková), Lukáš
Kolda a Jenda „Dorost"
Šebek. První mistráky
zažíval Radim Čuřík

POZVÁNKY

M

ůžete o čemkoliv slyšet pořád
dokola, ale dokud to nezkusíte, nevěříte, že to tak skutečně je.
Nebo není. Podobně to může být
i s návštěvou našeho mikroregionu. Vykládejte, že máme to nebo
ono. Přestože počet návštěvníků
se každoročně zvyšuje, vloni byl
cca 5 tis. osob. Kdo u nás nebyl,
nemusí věřit.
Projekt Mikroregionu Nový Dvůr
si dal za cíl ještě více zviditelnit
společné informační místo mikroregionu a vylepšit jeho vybavení.
Konírna milotického zámku má
své genius loci a je výjimečné, že
už několik let v ní funguje společné
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i další noví dorostenci Peťa Bábíček a Martin Kobylka. Také jeho
sestra Vlaďka za nás hrávala,
nastupoval i prušánecký Martin
Zlaba, Tomáš Mráka, „Bob" Zbyněk Dobeš, Jan „Jencek" Minaříček, Marcel „Mařa, Mařík" Šebek,
Staňa „Metyn" Lokaj, Luděk Vacenovský, Denisa Lučanová, Marta
Beranová, Radek a Roman Janásovi, zaskakovala Daniela Koplová a zkoušel to i sponzor a bývalý
hráč fotbalu Joža Hesek.
Letošní sezónu si tak trochu
užívám „jak v harému", to proto,
že za nás hrají Jarka Bábíčková,
Dagmar „Dáša" Opluštilová a střídají Kristýna Košuličová i Denisa

Chromková. Po půl sezóně nám
„zebrali do jedničky" nejlepšího
tabulkového hráče Tomáše Koplíka. Přesto moc neschází, abych
svoje kuželkářské účinkování měl
s hráči v rozmezí jednoho století, Franta Šnajdr „Šnára, Srdénko i Kakrle hod" byl ročník 1909
a někteří z posledně jmenovaných
už mají v datu narození i počáteční číslici dvě.
Závěrem si dovolím pozvání na
5. - 6. května, kdy u nás proběhne
Mistrovství České republiky seniorů. Nebude to poprvé, co náš oddíl
bude pořádat vrcholnou soutěž.
Asi nejvýznamnější bylo Mistrovství České a Slovenské federativní
republiky v roce 1991
či Mistrovství republiky
zrakově postižených.
Proč je ten článek
napsán v takovém stylu? Kuželkářů je málo
a téměř všichni si tykají a kdysi měl až na
výjimky každý nějakou
přezdívku. Vždyť i to
památné Mistrovství
republiky vyhrál u nás
Zdeněk „Špacír" Procházka. A pokud jsem
na někoho zapomněl už su starý a semtam
si fšecko nepamatuju –
sorry jako.
S pozdravem Hodu
zdar, Ať vám to padá,
i německým Glück Holz
Vašek Koplík

Lepší jednou vidět
než stokrát slyšet!
informační místo
mikroregionu. Na
začátku byla výborná myšlenka
projektu „Tradice
na zámku“ – ukázat návštěvníkům mikroregionu naše společné
tradice. Zejména slovácké kroje,
tematicky spojené s lidovými zvyky. Zvyšující se počet i změna ve
složení návštěvníků konírny vedlo pracovníky mikroregionu k novým nápadům a konírna měnila

svoji podobu. Nabídla hlavně dětem zajímavé tematické hádanky,
ale i pohádkového draka, který to
v Miloticích dobře znal a v konírně
si nechal udělat malou sluj.
Díky projektu podpořeného dotací Jihomoravského kraje jsme
pořídili nové prvky do konírny.
Nové výstavní panely, bez nichž
se některé výstavy v konírně neobejdou, jsou variabilní a lze je
sestavit do různých tvarů. Určitě
zajímavou novinkou pro turisty
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a hlavně děti bude interaktivní panel, na kterém si mohou vyzkoušet
naše originální pexeso, křížovku
nebo obléct panenku a panáčka
do krojů obcí mikroregionu. Funkce zámeckého barokního brodu
pro koně si do minulého roku návštěvníci museli hlavně představovat. Aby měla představa o funkci
brodu víc opory, stojí u brodu dvě
dřevěné sochy koní v životní velikosti.
Doplňkem projektu jsou informační tabule, které budou při
vjezdu do obcí mikroregionu upo-

zorňovat právě na společné informační místo
v konírně milotického
zámku.
Nová turistická sezóna se v konírně opět
otevře letos začátkem
dubna. Přijměte naše
pozvání, jste vítáni! Věříme, že kdo uvidí na
vlastní oči, vyzkouší
a zažije, může dál doporučit. A to je smysl a odměna práce společného informačního místa
Mikroregionu Nový Dvůr. Máme co

ukázat, tak ať to o nás ví domácí
aj přespolní!
Vladimíra Motlová

Neznámý dobrodinec
aneb nové figuríny
v betlémě

V

době vánoční stojí vedle našeho kostela dřevěná betlémská
stáj. Už několik let tvořily Svatou
rodinu figuríny ve značně zdemolovaném stavu. Ale když se dobře
zamaskovaly oblečením, nevypadaly až tak zle. Postava Panny Marie neměla jednu ruku a obě nohy,
byla postavená na stoličce a chyběl jí kousek nosu. Proto jsme ji
vždy natáčeli jen z pravé strany.
Svatý Josef byl vratký, neměl podstavec, zapíral se o pastýřskou
hůl, aby nespadl. S trochou legrace jsme tomuto jevu říkali handicapovaný Betlém.
Už od loňského léta jsem přemýšlela, jakým způsobem Betlém
zrekonstruovat. Jestli koupit nové
figuríny, nechat vyřezat betlémské postavy ze dřeva… Ale koho
oslovit, kde se zeptat na radu, kde
vzít potřebné finance…? Otázek
vyvstávalo víc a víc až do té doby,
než jsem na ulici potkala paní Jaroslavu Kundratovou. Ta se zmínila, že v Miloticích v zámecké konírně jsou figuríny ze slámy, že tam
má známé a ráda mě tam zaveze
na výzvědy. Slovo dalo slovo a jely
jsme do milotického zámku. Jednu slaměnou postavu jsme si vypůjčily, naložily do auta a odvezly
domů jako předlohu. Cestou z Milotic do Ratíškovic už jsme měly
vymyšleno, koho oslovíme ke spolupráci. Dřevo na kostru postav
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daroval pan Miroslav
Foltýn. Kostru dřevěného základu zhotovil
pan František Marcián, a to všechno zcela
zdarma. Slámu na výplň darovala
Jana Šupálková. Teď už chyběl jen
pevný drát na výrobu rukou a nohou Josefa, Marie a těla Ježíška.
Rozjela jsem se do obchodu
s materiálem pro kutily. S manželem jsme stáli u cívek se spoustou
drátů, ale žádný nebyl dostatečně
pevný a silný. Jak tak dráty ohýbám a zkouším jejich kvalitu, obrátil se pán stojící za námi a ptá
se: „Paní, chcete poradit, jsem
elektrikář, co přesně potřebujete?“
„Děkuji, pane,“ odpověděla jsem.
„Tomu asi nebudete věřit, ale sháním pevný drát na zhotovení postav
do Betléma. Víte, musí být pevný,
ale tak, aby se dal i ohýbat.“
„Takový tady neseženete,“ povídá ten pán. „Pojďte, mám v autě
něco, co by se vám mohlo hodit.
Kolik toho potřebujete?“ „Na dvě
dospělé postavy a Ježíška,“ říkám mu s trochou obavy a raději
k němu do auta pro materiál posílám manžela. Ten za chvíli přichází se stočeným drátem, nasedáme
do auta a jedeme domů. Neznám
jméno toho pána. Vím jen, že dělal nové elektrické rozvody na nejmenovaném nákupním středisku.
Drátu bylo přesně na dvě postavy

a zbylo i na Ježíška.
Velký dík patří tomuto neznámému dárci. Tímto bych chtěla
také srdečně poděkovat všem výše
uvedeným dobrodincům, kteří
ochotně a zdarma pomohli k vytvoření nových důstojných postav
Svaté rodiny do ratiškovického
Betléma.
Pán Bůh zaplať všem.
Dana Mokrá

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

Oznámení

V

posledních letech dostává
PhDr. Miroslav Dekař, bydlící
v Plzni, autor publikací, zabývajících se historií obce Ratíškovice od
některých ratíškovických občanů
žádost o jejich zaslání či zakoupení. K tomu autor dodává:

Všechny jeho publikace, týkající se obce Ratíškovice, byly vydány
ve vlastním nákladu z jeho finančních prostředků. Tím byl i limitován počet vydaných výtisků.
Každá vydaná publikace byla
zasílána do rukou starosty, pana
Ing. Josefa Uhlíka. Jeden výtisk
pro příruční knihovnu pana starosty, další výtisk jeho prostřednictvím do knihovního fondu
obecní knihovny. Tak, aby mohla
být k dispozici případným čtenářům. Poslední autorova publikace, vydaná pod názvem „Moje milé
slovácké Ratíškovice“ byla zaslána

panu místostarostovi, PhDr. Radimu Šťastnému se stejnou žádostí.
Snad by bylo pro ratíškovickou
čtenářskou obec prospěšné, kdyby
byla na stránkách Ratíškovického
zvonu knihovníkem informována
o vydání každé publikace s tím,
že si ji mohou zapůjčit v obecní
knihovně. Předešlo by se tím jejich
žádostem o zaslání či zakoupení
některých těchto publikací.
Každá autorova publikace byla
rovněž zasílána i okolním obcím
do jejich knihovního fondu: Dubňanům, Miloticím, Vacenovicím,
Rohatci, Městské knihovně v Hodoníně a různým jiným i celostátním kulturním institucím.
V současné době by se měly
v ratíškovické obecní knihovně
nacházet tyto autorovy publikace:
• 1994: Milostné dopisy Josefa
a Jenofy z Ratíškovic

• 1996: Vojenský památník Johanna Korduly z Ratíškovic
• 1998: Monografie Jana Šupálka, kapelníka ratíškovické hudby
a folkloristy Josefa Blahy v knize
Stanislava Pěnčíka pod názvem
„Když zazpívají křídlovky“
• 2004: Ejhle, člověk z Ratíškovic,
monografie Františka Dekaře
• 2005: Čas zrození - úvahy nejen
o vzniku obce Ratíškovice
• 2009: Ratíškovické vystěhovalectví do Ameriky
• 2011: Naposledy - Vzpomínky
exulanta Stanislava Blahy na své
ratíškovické mládí, s předmluvou
Miroslava Dekaře
• 2014: Opovrhovaná i milovaná svár slovácké světské lidové písně,
hudby a tance s dechovou hudbou a šlágrem v proměnách času.
Ohlas v obci Ratíškovice
• 2017: Moje milé slovácké Ratíškovice

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli
oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor
celoživotním posláním, pro jiného
zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste
v práci/ve škole spokojení, nebo
přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale
realizovat? Dnešní doba nám dává
na výběr z mnoha možností. O to
těžší může být rozhodování. Co je
pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení odpovědi nemusíte
být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV)
se kariérovým poradenstvím zabývá
dlouhodobě. Za dosavadních pět let
fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než
dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník,
který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2018

či vzděláním formou individuálních
či skupinových aktivit. Kariérový
poradce vám podá pomocnou ruku,
pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění.
Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři
konzultace. Záleží ale pouze na vás
a vašem tématu, kolik konzultací
budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma všem zájemcům od 14
let. Tedy i žákům a studentům, kteří
zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete
využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu
jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně,
Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě.
Stále častěji odpovídáme zájemcům
o profesní rozvoj také online. Na live
chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného
kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“
popsala další služby vedoucí centra

Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku
CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne
osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz
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TOP TEN
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Sběrna papíru informuje - soutěž
ve sběru papíru stále pokračuje!
1. Kosík Viktor

3. A

22688

2. Kobylková Marie

5.A

12982

3. Lokaj Zachariáš
4. Luňák Šimon

3.A
5.B

6810
6448

5. Toman Jan

7.A

4060

6. Ingr Matěj

5.A

3833

7. Slezarová Monika

4.A

2553

8. Kordula Pavel

1.A

1381

9. Kotásková Bára

6.A

1264

10.Košuličová Natálie

2.A

1187

Sběr papíru
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír, a to pouze
v době výkupu
Plánované doby výkupu papíru:
v sobotu od 15 do 17 hod.
10. března, 7. dubna, 5. května,
9. června
Mimořádné výkupy jsou určeny
pro větší objemy sběrového papíru
a probíhají většinou v den výkupu
dopoledne kolem 10. hod. nebo
i jindy, ale vždy po domluvě.
Palis tel.: 606 142 848
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
sobota 24. 2. 2018 - PIŠKVORKY-áda na klubovně (od 14 hod.)
neděle 11. 3. 2018 - 17. JUNÁCKÁ AKADEMIE poprvé na Spolkovém domě (od 15 hod.)
pondělí 30. 4. 2018 - Pálení čarodějnic u klubovny
sobota 12. 5. 2018 - ŽELEZNÁ SOBOTA

INZERCE
Ke koupi hledám
dům na Hodonínsku.
Tel.: 604 641 463

Hledám ke koupi byt
v Hodoníně a okolí.
Tel: 739 823 546
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