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Č

estné role stárka se v letošním roce ujal Jirka Kotásek
a jeho hodovou partnerkou
byla Daniela Bábíková. Na oba
prozradím, že navštěvují v Brně
folklorní soubor Slovácký krúžek,
se kterým vystupovali v letošním
roce i ve Strážnici na festivale.
Právě zde vznikla myšlenka, že
by to mohli být právě oni, těmi
hlavními představiteli hodů, stárkou a stárkem. Během prázdnin
se myšlenka vyvíjela a v polovině srpna se stala již skutečnos-

foto: Š. Kotásek

tí. I když zbývaly necelé dva měsíce na přípravu, stárek, stárka
a hlavně jejich rodiče se k tomuto
úkolu postavili přímo a všechny
nezbytné záležitosti s pomocí rodiny a přátel zvládli na jedničku. Za
všechno byli snad proto odměněni
nádherným nedělním slunečným
počasím. Teplo vylákalo do hodového průvodu spoustu dětí a hlavně mládeže v krojích. Byla to neskutečná přehlídka barev, které
vévodila červená, bílá a modrá.
Pokračování na straně 10
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OBEC
Rada obce č. 107
ze dne 20. 8. 2018
Rada obce:
- schvaluje přijetí dotace od JMK
na projekt „Dúbrava – škola poznání“ (EVVO) ve výši 88 000 Kč,
- bere na vědomí informace Ministerstva spravedlnosti ČR o povinnostech veřejných funkcionářů,
- souhlasí s provedením mimořádné těžby obecního lesa z důvodu kalamitního stavu - napadení
jmelím a kůrovcem,
- souhlasí s havarijním pojištěním
sekačky RIDER u České pojišťovny,
- souhlasí s havarijním pojištěním
hasičského auta Scania u Hasičské vzájemné pojišťovny,
- projednala žádosti o kácení
a ořezy stromů v intravilánu obce,
- rozhodla, že biologický dozor při
výstavbě cyklostezky a odstranění
sedimentů z Jezérka zajistí Mgr.
Radim Kočvara,
- rozhodla o výměně dřevěných
okenních konstrukcí smuteční
síně za konstrukce plastové,
- schválila ve smyslu § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 SB, o obcích,
Řád veřejného pohřebiště Ratíškovice,
- schválila příspěvek hornickému
spolku Jihomoravského lignitového revíru na akci Hornické setkání bývalých zaměstnanců lignitových dolů,
- souhlasí s podáním žádosti SDH
na Lesy ČR ve věci finančního příspěvku na koupi hasičského auta,
- souhlasí s pověřením zastupování obce Ratíškovice na mimořádném sjezdu SMO v Praze Ing.
Pavlem Novotným, starostou obce
Čejkovice,
- souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek na projekt z programu Evropa pro občany,
- souhlasí s podpisem Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu
„Cyklostezka Hodonín – Ratíškovice“ se společností Swietelsky
stavební s.r.o.
Rada obce č. 108
ze dne 10. 9. 2018
Rada obce:
- projednala darovací smlouvu
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Rada obce...
mezi Obcí Ratíškovice a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu,
- projednala seznam osobností navržených na ocenění,
- seznámila se s žádostí o řešení
dopravní situace v ulici Rohatecká,
- rozhodla o zákazu parkování automobilů v lokalitě „Atomplac“,
- seznámila se s výsledky provozu kogenerační jednotky v areálu
Baník,
- schválila knihovní řád zpracovaný v souladu s GDPR,
- seznámila se s variantami zastavovací studie U Jezérka,
- rozhodla o zakoupení nového filtru do krytého plaveckého bazénu,
- projednala administrativu výběrového řízení na akci „My zasadíme, vy sklidíte III“,
- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Ratíškovice a Městem Hodonín ve věci
projednávání přestupků,
- rozhodla v souladu s § 102 písm.
h zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích, o zrušení komisí (stavební, životního prostředí, sociální,
informační),
- rozhodla, že sestavu stolů a lavek vyhotoví firma Svatopluk Stokláska, která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Kometou
Group, Brno ve věci vzájemné propagace,
- souhlasí s pronájmem sálů nad
knihovnou za účelem výuky tance
VSMP Dance studia.
Rada obce č. 109
ze dne 24. 9. 2018
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy se
Státním fondem dopravní infrastruktury ve věci poskytnutí finančních prostředků na výstavbu
cyklostezky z Ratíškovic do Hodonína,
- projednala administrativu výběrového řízení na akci „My zasadíme, vy sklidíte III,

- rozhodla, že dodavatelem nábytku do přístavby ZŠ Ratíškovice
bude firma Moderní škola s.r.o.,
která podala nejnižší cenovou nabídku,
- rozhodla, že dodavatelem výpočetní techniky do přístavby ZŠ
Ratíškovice bude firma COMIMPEX spol. s r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku,
- souhlasí se zapůjčením šlapacích drezín do Hradiště pod Vrátnom.
Rada obce č. 110
ze dne 15. 10. 2018
Rada obce:
- souhlasí s podpisem Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo se společností
Husak Invest management, s.r.o.
ve věci zpracování PD pro rekonstrukci hřiště a nezpevněných
ploch v areálu Baník,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo se společností Svatopluk
Lattenberg, která podala nejnižší
cenovou nabídku, ve věci realizace projektu „My zasadíme, vy sklidíte III“,
- projednala a schválila změnu
termínu dokončení akce „Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice“,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Baníkem Ratíškovice, s.r.o.
a NEBO Energy ve věci servisu záložních zdrojů elektrické energie
UPS ve Spolkovém domě,
- souhlasí s pronájmem sálů - cvičeben nad knihovnou pro cvičení
jógy,
- vzala na vědomí výsledky revize
obecních mostků,
- vzala na vědomí výsledky kontroly Osvětové besedy Ratíškovice,
Bytového družstva Rabyd Ratíškovice a Baníku s.r.o. Ratíškovice.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

Volby do zastupitelstev
obcí 2018

Komunální volby
v Ratíškovicích

Zvolení zastupitelé dle kandidátní listiny (KL)

Celkový zisk hlasů
dle kandidátních
listin

Výsledky voleb
do zastupitelstva
Ratíškovice 2018
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Ustavující zastupitelstvo

D

ne 29. 10. se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce Ratíškovice. Starostou obce byl zvolen
Ing. Josef Uhlík, místostarostou PhDr. Radim Šťastný. Přítomní zvolení členové zastupitelstva složili
slib. První radní se stala Ing. Bc. Anna Hubáčková, druhou radní Ing. Vladimíra Motlová a třetím radním
PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák. Dále byl schválen sedmičlenný finanční výbor; předseda: Ing. Lubomír Motl,
členové: Ing. Marta Ondrová, Mgr. Jana Koplíková, Ing. Tomáš Kotásek, Ing. Lukáš Břoušek, Ivan Vlasák
a Ing. Přemysl Kouřil. Kontrolní výbor má pět členů; předseda: Bc. Filip Kundrata, členové: Jiří Šupálek,
Tomáš Foltýn, Ing. Jana Šupálková, Libor Toman.
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Konec i začátek

V

olba mi 5. a 6. ř íjna 2018
skončilo volební období 2014
– 2018 a tím skončil i mandát zastupitelům zvoleným před čtyřmi
lety. Všem těmto zastupitelům patří velké poděkování za práci pro
obec po celé volební období. Bylo
mi velkou ctí vykonávat v tomto období funkci starostky obce
Ratíškovice a snažila jsem se ji
vykonávat s maximálním nasazením a zodpovědností. Podporou mi byla Rada i Zastupitelstvo
obce Ratíškovice, zdrojem energie
a inspirace jste mi byli Vy, občané
Ratíškovic. Všem Vám moc děkuji za příležitost zastupovat a vést
obec po celé čtyři roky. Všem nově
zvoleným zastupitelům přeji hodně elánu, energie a chuti k práci
na rozvoji Ratíškovic po celé další
volební období 2018 - 2022.
Ing. Bc. Anna Hubáčková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vítáme nové občánky
Gabriela Koldová
Cyril Kovářík
Florián Kovár
Rozálie Příkaská

Z našich řad odešli...
Koplová Marie			
Křížková Marie		
Hrbáčková Věra		
Hanzalík František		
Krupička Rudolf		
Holečková Marie		
Jurečka Jaroslav		
Hebronová Marie		
Bílský František		

84
72
80
78
64
81
62
98
72

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Ocenění občanů 2018

V

pondělí 15. října 2018 přijala
starostka obce Anna Hubáčková spolu s radními v obřadní
síni obecního úřadu čtyři spoluobčany, kteří v tomto kalendářním roce dosáhli významného
životního jubilea a již v různých
oblastech reprezentovali nebo dosud reprezentují naši obec: Ludmila Kováříková, Kateřina Gasnárková, Petr Vacenovský a Ivan
Bílský; paní Marie Slezarová se
ze zdravotních důvodů setkání
nemohla osobně zúčastnit. Všem
přítomným občanům byly předány medaile nebo Pamětní listy za
osobní přínos v oblasti kultury,
sportu a společenských aktivit.
Blahopřejeme.
Josef Hanák

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

Strana 5

POLICIE

Z deníku obecní policie
SRPEN 2018
1. 8. Přijetí oznámení v 15:00
hod., že v katastru obce se nacházejí dva opilí muži a obtěžují
dvě ženy. Po příjezdu hlídky OP
se již muži na místě nenacházeli,
a proto hlídka OP provedla kontrolu obce a muže zastihla v ulici
Posvátná. Jednalo se o pana XY
a XZ z obce Vacenovice. Hlídka OP
je následně vykázala z obce Ratíškovice a celou záležitost sepsala
a zdokumentovala.
2. 8. Přijetí oznámení od pana
XY, že mu při návštěvě své tety
v ulici Vítězná někdo vyměnil před
domem kolo. Hlídka OP si poté pro
vyměněné kolo přijela a nechala
jej nafotit a vložila fotografii na
místní Infokanál.
8. 8. Přijetí oznámení v 18:45
hod. od pana XY, že v křižovatce ulic Rohatecká a Hasičská se
nachází opilý muž, který upadl
na zem. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení se již muž na místě nenacházel, ale byl zastižen
u místní Hasičské zbrojnice, jak
„vede“ své kolo a doprovod mu dělá
jeho bratranec. Jednalo se o pana
XY z Ratíškovic, bratranec jej odvedl do svého bydliště.
9. 8. Přijetí oznámení ve 22:30
hod. od pana XY, že v altánku
před Muzeem u Vagónu dochází
k rušení nočního klidu. Po příjez-

du hlídky OP na místo určení byla
na místě zastižena mládež, která
byla hlídkou OP poučena o rušení nočního klidu a následně byla
mládež z místa vykázána.
11. 8. Přijetí oznámení ve 22:30
hod. od pana XY, že v lokalitě za
místní střelnicí při venčení psa
spatřil doutnající ohniště a z obavy velkého sucha a možnosti rozšíření ohně zavolal na OP. Hlídka
OP se poté dostavila na místo určení a následně ohniště uhasila
a sjednala nápravu.
21. 8. Přijetí oznámení ve 22:30
hod., že v lokalitě Za Mlýnem
ruší mládež noční klid. Po příjezdu hlídky OP na místo byla mládež poučena o vhodném chování
a poté hlídka OP mládež z místa
vykázala. Noční služba, dohled
nad dodržováním nočního klidu
v obci, kontrola objektů v obci.
ZÁŘÍ 2018
3. 9. Přijetí oznámení v 18:10
ho d., ž e n a dě t s ké m h ř i š ti u knihovny se nevhodně chová
mládež. Po příjezdu hlídky OP na
místo byla mládež poučena o náležitém chování.
7. 9. Přijetí oznámení v 18:10
hod. o krádeži jízdního kola u hospody Na Zelnicách. Majitel kola
sdělil hlídce OP, že kolo mělo hodnotu 45.000 Kč, hlídka OP o celé

Z OBCE

P

očátkem září vjely do téměř
vyschlého Jezérka bagr a buldozer. Více jak půlmetrová vrstva
bahnitého sedimentu byla vyhrnuta ke břehům, zde byla ponechána k oschnutí a následně odvezena na obecní pole za Lišinovo.
Tvar břehů a dna byl modelován
podle schváleného projektu. Práce, které realizovala firma Likol
spol. s r.o., probíhaly za biologicStrana 6

záležitosti informovala PČR Dubňany, která si celou věc převzala.
15. 9. Přijetí oznámení ve 2:15
hod., že dochází k rušení nočního
klidu před Spolkovým domem. Po
příjezdu hlídky OP byli návštěvníci poučeni a poté se rozešli.
16. 9. Přijetí oznámení v 1:15
hod. o narušení objektu místní
knihovny. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že alarm
spustili návštěvníci knihovny,
kteří tam nocovali.
21. 9. Přijetí oznámení v 22:50
hod. o rušení nočního klidu na
dětském hřišti u knihovny. Po příjezdu hlídky OP na místo určení
se již na místě nikdo nezdržoval,
a proto hlídka OP provedla kontrolu dané lokality a na autobusové
zastávce přistihla mládež, která se
přiznala, že na hřišti byla, a proto jí hlídka OP domluvila a poučila o řádu provozní doby na tomto
hřišti. Celá záležitost byla řešena
domluvou.
22. 9. Přijetí oznámení ve 22:30
hod. od Policie ČR Dubňany, že
potřebují poskytnout součinnost
při řešení problému na Orelském
hřišti. Hlídka OP poté vyrazila na
místo určení a po celou dobu vyšetřování záležitosti poskytla PČR
součinnost.
TF & PK

Odbahněno
kého dozoru. Ještě před úplným
odčerpáním zbytků tůně byl proveden odchyt žab. Rákosová část
lokality zůstane zachována jako
prvek ekologické stability. Dílo
bylo dokončeno do konce měsíce
září a bylo spolufinancováno Jihomoravským krajem, za což mu
patří poděkování. V první půlce

října proběhlo výběrové řízení na
společnost, která provede revitalizaci zeleně kolem Jezérka. Revitalizace bude realizována v rámci
akce “My zasadíme, vy sklidíte III“,
jež proběhne v říjnu roku 2019.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

Cyklostezka
Ratíškovice - Hodonín

P

o odstranění dřevin v trase zamýšlené cyklostezky se opět
ukázala síla přírody. Velké stromy
byly sice vykáceny, ale nové výmladky akátu v průběhu kácení
opět vyrostly do dvoumetrové výšky. Razantním zásahem byl teprve
nástup těžké techniky, která terén cyklostezky srovnává. Terénní
práce probíhají za současné přípravy přeložky optických kabelů,
jež se nacházejí v těsné blízkosti
nebo dokonce pod plánovanou
cyklostezkou. V důsledku přeložení kabelů se dostáváme do období,
v němž počasí stavbě nemusí přát.
Za této situace je třeba provádět práce tak, aby do nástupu zimy a mrazů byly položeny všechny vrstvy kameniva a těleso tolik potřebné cyklostezky bylo připraveno k asfaltování.
Tato akce je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.			
RŠ

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018
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„Sešitý“ kostel s vitrážemi

P

o několika měsících byly do
našeho ratíškovického kostela
navráceny do pěti lodních oken
zrestaurované vitráže. Ještě před
jejich znovuosazením byly z okenních otvorů odstraněny původní
kovové rámy s jednosklem a nahrazeny rámy novými, na něž byly
instalovány zevnitř vitráže a poté
z vnějšku dithermická skla. Restaurátorské práce provedl brněnsky mistr Tomáš Mitvalský, držitel licence Ministerstva kultury
ČR pro restaurování. Technicky

náročnou výměnu okenních kovových rámů ve výškách provedli
pracovníci Zámečnictví Stokláska. Akce byla finančně podpořena
Nadací ČEZ, Jihomoravským krajem, Obcí Ratíškovice a farností.
V návaznosti na tyto práce bylo
provedeno dílčí statické sepnutí
(„sešití“) zdiva sakristie, oratoře
a jižní strany lodi. Práce realizovala specializovaná společnost
Ing. Jiřího Ilčíka. Tato akce byla
podpořena z Havarijního fondu
Ministerstva kultury ČR a farností. Všem donátorům patří poděkování. V tomto roce tak byly
provedeny práce, které jsou předpokladem pro zamýšlenou obnovu
fasády farního kostela. K ní bude
přistoupeno dle finančních možností farnosti.
RŠ

Sázení památné lípy

V

e čtvrtek 11. října 2018 obec
Popudinské Močidlany oslavila „v předstihu“ blížící se významný den Čechů a Slováků, kterým je
28. říjen, a to zasazením pamětní
lípy, tedy stromu, který je symbolem slovanských národů. Lípu daroval družební obci místostarosta
PhDr. Radim Šťastný. Významné
události se mimo jiné účastnili:
z velvyslanectví ČR v Bratislavě
Chargé d'affaires Mgr. Vladimír
Šála, senátorka a starostka obce
Ratíškovice Ing. Bc. Anna Hubáčková, zástupci církví z obou břehů řeky Moravy – ratíškovický farář Jiří Čekal a místní duchovní
správce otec Peter Matouš, dále
představitelé obcí a měst okresu
Strana 8

Skalica a mnoha občanů obce.
Úvod slavnosti patřil československé hymně, kterou zazpíval
mužský pěvecký sbor ze sousední obce Prietržka. Po proslovech
hostů byla starostkami obou družebních obcí zasazena pamětní
lípa k uctění nejen přátelství mezi
Ratíškovicemi a Popudinskými
Močidľany, ale i ve světě ojedinělého přátelství mezi dvěma národy
Čechů a Slováků. Následně byl ředitelce mateřské školy předán patronátní list, kterým děti ze školky dostaly do rukou péči o tento
strom. Čerstvě zasazena lípa byla
na závěr požehnaná oběma kněžími.
JH
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

foto: J. Hanák

Kříž - paměť v krajině

Z

a hřbitovní zdí v minulosti vedla směrem na Baťovku polní
cesta zvaná Mistřínská. Po ní se
chodilo přes Mistřín až do Žarošic.
Byla to poutní cesta. Byla lemovaná křížky. Jeden stál v dohledu od
našeho hřbitova. Podnož byla kamenná, kříž s ukřižovaným Kris-

tem byl litinový. Stál tam od konce
19. století. Pak byla litinová horní
část nahrazena křížem z teracca,
které však je méně trvanlivé. Kříž
se časem postupně rozpadal. Poslední ránu dostal těžkým strojem
při zemědělských pracích. Zmizel
tak prvek, který byl zaznamenán
nejen v mapových podkladech, ale
i v paměti těch, kteří chodili po
Mistřínském chodníku na Baťovku, do polí nebo k Panně Marii
Žarošské. Zmizel tak prvek, který
odkazoval k naší křesťanské kultuře, tradici svatých poutí a pokoře při zemědělských pracích.
Místo po křížku zelo do letošního
roku prázdnotou a lebedou. Dnes
je tomu již jinak. Za pomoci ratíškovického faráře P. Jiřího Čekala
byl opatřen z Čejkovic nový litinový kříž, o jehož novou trvanlivou úpravu se postaral Vlastik
Příkaský. Z iniciativy a za finanční podpory spolku Modrý život
byla vyhotovena místním mistrem kameníkem a štukatérem
panem Miroslavem Mackem nová

podnož dle dobového tvarosloví.
Texty a dataci vyhotovila Karolína
Šťastná. Pracovníci naší obecní
čety kříž na původní místo znovu
osadili a provedli terénní úpravy
blízkého okolí. Ve čtvrtek 25. 10.
2018 byl kříž panem farářem požehnán. Poděkování patří všem,
kdo se zasloužili o uchovávání paměti v naší ratíškovické krajině.
RŠ

KULTURA

Eva Emingerová opět v Ratíškovicích

V

předvečer výročí sametové revoluce mají příležitost ti, jimž
lahodí jazzový hudební styl. Do
Ratíškovic opět zavítá po desíti letech jazzová zpěvačka Eva Emingerová, kterou bude doprovázet
osvědčené muzikantské těleso ve
složení František Uhlíř, Jiří RůRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

žička a Jaromír Helešic. Jazzový
večer bude zpestřen vystoupením
Horňáckého uměleckého muzikantského sdružení (HUMUS) ve
složení Ivan Králík, Jiří Pšurný. Ti
u nás muzicírovali ještě v kinosále
Komunálu v roce 2015. Stabilním
prvkem svatomartinského jazzo-

vání bude i Páteční chvilka poezie
místního poety Jirky Hubáčka Jr.
Koncert se uskuteční 16. 11. 2018
v 19. hodin ve velkém sále Spolkového domu.
Jste zváni.
Radim Šťastný
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Hody, hody...

V

tyto slavnostní hodové dny
zažíval i Spolkový dům svoji
zkoušku v kapacitní obsazenosti.
Ať už to byla beseda u cimbálu,
sobotní diskotéka nebo i vydatně
navštívená nedělní hodová zábava. Páteční besedu u cimbálu doprovázela cimbálová muzika z Milotic pod vedením Petra Šrahulka.
Snad k této pěkné návštěvnosti
přispěla akce Štyři týdně do hodů,
kdy se mládežníci mohli naučit
základním krokům skočné nebo
verbuňku. Své zkušenosti pak vydatně prezentovali právě při páteční besedě u cimbálu. O sobotní
diskotéce se nebudu rozepisovat,
bylo by to na samostatný článek.

Pokračování z titulní strany

Zvláště chování některých jedinců.
Nedělní mše svatá se konala
o půl druhé, a tak už kolem jedné
hodiny se začali první krojovaní
shromažďovat u bývalého kina.
Do pochodu krojovaným a slavnostní fanfáry v kostele zahrála
dechová hudba Drietomanka ze
Slovenska. Po slavností mši svaté se krojovaný průvod vydal pro
stárka a stárku a poté nově do
venkovních prostor Spolkového
domu pro povolení hodů.
Paní starostka Anna Hubáčková zde čekala s hodovým právem
na stárky, aby jim udělila hodové
povolení. Povolení pro to, aby dbali

Štyry týdně do hodů

na pořádek nejen při hodové zábavě. Stárkem jí bylo vyhlášeno sólo.
O tom, jak si poradila s handicapem svého manžela, můžete vidět na fotografiích. Hodová zábava gradovala tradičními sóly, ale
hlavně maršem přespolních, který si nechala zahrát např. chasa
z Rohatce, Hýsel, Vacenovic a další. Na závěr nechyběly ani tradiční
kytarová a houslová sóla v podání
Doliňáků, kteří Spolkový dům se
stárkem a stárkou opouštěli jako
poslední.
V závěru bych poděkovala stárkům, jejich rodičům a všem organizátorům, kteří se zapojili do náročného třídenního maratonu.
Jana Koplíková

Zvaní na hody
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Beseda u cimbálu

Stavění máje
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Hodová neděle

Navštivte fotogalerii na
obecních webových stránkách

www.ratiskovice.com
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M

Z kroniky „Slováckého mužského
pěveckého sboru“

yšlenka k založení pěveckého
tělesa vznikla pár let před jeho
skutečným založením. To se několik mužů kostelního sboru při
přípravě půlnočních mší zamýšlelo nad tím, jak zužitkovat chuť
do zpívání a jak nenechat zahálet
hlasový fond zpěváků, který kromě vánočních svátků nebyl nijak
využit. Při svém mudrování přemýšleli Robert Blaha, Jan Holeček
a Vojta Koten, jak to udělat, aby
mužské zpívání mělo i jiné cíle.
Jenže vše vždy končilo po posezení u piva či pohárku vína, když se
probíralo, jak byla mše přijata veřejností. Také na Slavíně byla tato
myšlenka přetřásána. Brzy z jara
roku 1998 ve sklepě při pohárku
dali ruku na bečku Joška Koplík,
Vojta Koten a Janek Holeček, že
jisto jistě bude sbor založen. A tak
při naplánovaném setkání v tomto
sklepě na Slavíně jeho majitel Jan
Holeček a Robert Blaha 8. května
1998 de facto Slovácký mužský
pěvecký sbor založili.
Hned v následujících dnech
měsíce května začal pověřený
František Foltýn, jeden z prvních
členů sboru, obcházet muže z Ratíškovic (celkem 74) a zvát je na
setkání a první zkoušky. První
dvě setkání měla ráz ustavujících
schůzí a za přítomnosti Jana Ho-
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foto: A. Vrba

lečka, Roberta Blahy, Pavla Gajdíka, Josefa Koplíka, Radka Horáka
a Petra Kotáska (Bertka) se řešily
převážně organizační záležitosti,
sepisoval se seznam písní a sjednocovaly se texty. Setkání už byla
pravidelná ve sklepě Janka Holečka a během července přibyli
další členové – František Macek
(Coufanda), Janek Kordula, František Kordula (Trubka), František Gajdík, Vavřin Kotásek, Petr
Vacenovský, František Kordula

(Monyk), Jan Vacenovský, Zdeněk
Gajdík starší, Jan Toman, Václav
Koplík a pro svou dřívější pracovní zaneprázdněnost Vojta Koten.
Do podzimu ještě přišli do sboru
Tomáš Števuliak, Alois Zelinka,
Čestmír Fišer, Jaroslav Hebron,
Cyril Šural, Antonín Kotásek, Jiří
Gajdík a Jindřich Kudr. Na blížící se hody se Osvětové besedě nepodařilo zajistit stárku a stárka
a současně ukončil svou činnost
soubor Konopa. Proto mužský
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sbor převzal iniciativu k postavení máje a zúčastnil se krojovaného
hodového průvodu i taneční zábavy.
V úterý 27. 10. 1998 se uskutečnila Akademie k 80. výročí
vzniku Československa, které se
zúčastnil i mužský sbor. Za potlesku se prvně oficálně představil se čtyřmi písněmi. Následovalo
zpívání koled u vánočního stromu
a zpívání půlnoční mše svaté.
Po novém roce 1999 se v sále
„U Šťastných“ (6. února) konal 51.
krojový ples. Rekordní návštěvě
300 krojovaných účastníků se
představil i mužský sbor a přednesl písně „Ej, za hory, hory“, „Neber si ty můj synečku“ a „Oženili
sme sa“.
8 dní poté sbor poprvé oficiálně vystoupil. Na Fašaňkovou ne-

děli v sousedních Vacenovicích za
účasti 10 mužských sborů zapěli chlapi z Ratíškovic tytéž písně,
kterými se prezentovali na krojovém plese a byli odměněni uznalým potleskem. A potom už následovala vystoupení v Dubňnech,
v Miloticích na folklorním festivalu a na Kyjovském roku v Kyjově.
V roce 2000, 21. května, postavil mužský sbor na Slavíně „Památeční sloup“ sv. Urbana a připravoval se na další vystoupení,
kterých bylo jak u nás, tak i v zahraničí až doposud nepočítaně.
Největší zásluhu na všech dosavadních vystoupeních měl Robert
Blaha, který vzal na svá bedra roli
uměleckého vedoucího a této činnosti obětoval nemálo času.
Vojta Koten

foto: Š. Kotásek

foto: A. Vrba

CM Malena nelení

P

o dvouměsíční prázdninové
pauze jsme s CM Malena hráli od začátku září hned na několika akcích. V úterý 4. září jsme
v hudecké sestavě (bez cimbálu)
zahajovali vernisáž fotografií Moravské Toskánsko, která se konala v Regionálním centru v Hodoníně. Krajina v okolí Kyjova známá
svým zvlněným terénem připomínající krajinu italského Toskánska byla zachycena osmi fotografy na desítkách velkoformátových
barevných fotografiích. Součástí
akce bylo i bohaté pohoštění, které pro návštěvníky i muziku přichystala pracovnice regionálního
centra Hanka Šupálková z Ratíš-
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kovic. V neděli
23. z á ř í jsme
opět zahráli už
s cimbálem na
ji ž t rad ič n ích
Trzích Mi k ro r e g i o nu N o v ý
Dvůr v Miloticích. CM Malena měla hod i n o v ý v s t up
u vinného stánku, kde se vystřídaly cimbálové muziky celého
mikroregionu. Na kontru nám
opět vypomohl Petr Loveček z Ratíškovic. Další akce byla ve čtvrtek
27. září na Spolkovém domě v Ra-

tíškovicích, kde jsme zahráli na
vernisáži designu a grafiky Martina Šupálka z Ratíškovic, která
byla rozmístěná na ochoze hlavního sálu. V neděli 7. října jsme zase
Strana 15

hraním zpříjemnili výstavu Jak se žilo před 100 lety
"Na kameni" u Gajdíků v Ratíškovicích. Zachovalý
dům i s jeho vzácnými poklady se žákům moc líbil a velký dík patří organizátorkám výstavy Dance
Mokré a Jarce Kundratové. Škoda jen, že domek je
přístupný jenom do konce října. A co dál? V neděli
2. prosince zahrajeme na Vánočních dílničkách ve
Spolkovém domě v Ratíškovicích, kde také doprovodíme dětský soubor a školní družinu. Se školní
družinou plánujeme po Novém roce i víkendové soustředění.
„Výměna pozic“ muzikantů, uhodnete správně,
který nástroj patří kterému muzikantovi?
Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ

MYKOLOGIE

S

velkými obavami se připravovali ratíškovičtí houbaři na
letošní významnou výstavu hub.
Od pořádání té první totiž uplynulo čtyřicet let. Z podnětu ředitele místní školy a místostarosty
obce byl k tomuto magickému číslu vydán Almanach výstav, který
nejen mapuje a připomíná všechny uplynulé výstavy, ale i další aktivity členů kroužku.
Víc ja k stovk a úč ast n í k ů
i s mnohými celebritami byla v sobotu svědkem žehnání výstavy
i introitu (uvedení) almanachu
pro veřejnost. Obzvlášť pro místní a přátele je možností si zavzpomínat na spoustu osobností, které jsou tam vzpomenuty a mají
s houbařským děním něco společného. Přestože tato publikace má
162 stran, ještě spousta fotografií
i dalšího materiálu se tam prostě
nevešla.

Teplo a sucho se
podepsalo i na vystavovaných exponátech.
Naprosto chyběly čirůvky a další druhy,
zato nikdy nebylo vystavováno tolik hřibovitých. A tady se budu
rozcházet s omílaným
pr venst v ím našeho
národa jako houbařského. Jestli si namlouváme, že
jsme znalci hub, jak je možné, že
lidi přinášejí muchomůrky císařky, hřib Fechtnerův, moravský
nebo růžovníky (těch jsem v životě
tolik neviděl). Zato nám mnohým
„spadla brada", když byl přinesen
hřib Dupainův! Ten už odborně
zpracoval na exikát garant výstavy Roman Maňák.
Možná stojí za zmínku i hřib
nachový, Le Gallové, pružný i ko-

vář odbarvený a hvězdovky Berkeleyova, klenbová a tuhová, i tak
nějak se rozšiřující mnohokrčka
dírkovaná. Jen pro fajnšmekry
byla „Dothidea sambuci" a podržte se i ohnivec rakouský, udržovaný v chladničce od března
a přivezený ze slovenské Marianky pravidelným návštěvníkem
Michalem Štanceĺem. Pořadatelé
letos výstavu obohatili nejen fotografiemi Ladislava Špety, na nichž
byly houby, které v místní Dúbravě nenajdete, ale svůj koutek tam
měli ČMS s logem a výsledky našich fotografů v celostátní soutěži.
Pěknější půlka populace byla
údivem bez sebe, když se na výstavě zjevila televizní osobnost
Láďa Hruška, takže nakonec si na
výstavě každý přišel na své.

Václav Koplík,
prezident mykologického
kroužku
Strana 16
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Pocta houbařům

K

roužek ratíškovických mykologů – hřibařů je jedním z nejdéle aktivně pracujících společenství milovníků přírody, zvláště
lesa a houbaření, v obci Ratíškovice. Díky jejich vynikající mediální prezentaci, kterou po celou
dobu svědomitě zajišťuje prezident
mykologického kroužku Václav
Koplík, je činnost kroužku velmi
dobře známá v České i Slovenské
republice (články v tisku, interview v televizi, četné přednášky
pro laickou i odbornou veřejnost,
spolupráce na přírodovědných akcích atd.).
Každoroční výstavy hub i košty
hub naložených ve sladkokyselém
nálevu byly a výstavy dodnes jsou
prestižní společenskou událostí.
Za oněch čtyřicet let trvání mykologických aktivit to bylo celkem 37
výstav hub a 21 koštů sviňúrek,
výstavy navštívilo několik desítek tisíc (!) návštěvníků nejenom
z ČR a Slovenska, ale i Rakouska,
Ukrajiny, Thajska, USA, a dokonce Austrálie, což potvrzují i autentické záznamy a děkovné vzkazy
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v kronice výstav. Mít
nadšení ale mnohdy
nestačí, důležité je
soustředit kolem sebe
pa r tu spolehliv ých
spolupracov n í k ů,
která již 40 let cíleně
nabízí široké veřejnosti zážitky vizuální
i gastronomické, spojené s přírodovědným
poznáváním okolí Ratíškovic.
Almanach s názvem „40 let ratíškovických
houbařů“ je jakýmsi veřejným poděkováním, oceněním a vzdáním
holdu Václavu Koplíkovi, který byl
spolu se svým otcem Antonínem
Koplíkem, Václavem Koplíkem st.
a Ivanem Blahou u samého počátku vzniku výstav hub, aktivně se
podílel na organizaci všech koštů
sviňúrek a dosud se významně
podílí jako prezident na činnosti Mykologického kroužku
v Ratíškovicích.
Podle slov Václava Koplíka získal ratíškovický kroužek mykologů „nový rozměr“
příchodem Ladislava Špety
z Hodonína. Jeho příchod
v roce 2009 mezi houbaře znamenal povýšení činnosti kroužku o obrazovou
prezentaci – vysoce kvalitní
fotografie hub, které našly
široké uplatnění i mimo samotný mykologický kroužek
– přednášky, výstavy, soutěže, články, publikace atd.
Většinu textů publikace
tvoří původní články Vác-

lava Koplíka, které byly otištěny
v obecních novinách Ratíškovický
Zvon nebo v Mykologickém sborníku, a na jejich základě, včetně fotografií, houbařské kroniky
i dalších zajímavých dokladových
materiálů, „musel“ vzniknout almanach mapující čtyřicetiletou
historii znamenitých výstav hub
a koštů sviňúrek v Ratíškovicích.
Závěrem je mojí milou povinností srdečně poděkovat těm, kteří vydání knihy v nákladu 500 ks
finančně podpořili: PhDr. Radim
Šťastný, Václav Koplík, František Dobeš, Martin Jura, Zdeněk
Vanďurka a firmy: PETRA spol.
s r.o. – Petra a Zdeněk Bábíčkovi, Purewindows – Tibor a Marcela Glembovi, TAXDAN, s.r.o.
– Ing. Lubomír Motl, LIKOL a.s.
– Ing. Petr Kotásek a NOEL s.r.o. –
Ing. Zdeněk Šupa.
PhDr. Josef Hanák
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Senioři po roce
opět u moře

SENIOŘI

N

a sobotu 25.8. v 8:30 hodin
byl stanoven odjezd pro seniory, kteří se rozhodli pro rekreaci v Bulharsku, městě Primorsko,
přímo u Černého moře. Let z letiště
Brno byl mírně opožděn. Přistání
v Burgasu bylo dobré. Ubytováni
v hotelu Plovdiv, kde ranní bulharská pohostinnost nás nezklamala
ani v roce 2018. Bohatá nabídka
pití, jídla, ovoce. 12 dnů sluníčko
svítilo a prohřívalo pobřeží a Černé moře. Vlny moře každý den dokonale zchlazovaly rozpálená těla
rekreantů. Dva dny byly vyvěšené
černé vlajky, které upozorňovaly
na zákaz koupání v moři, to byly
vlny prudší a intenzivnější, stačila
chvilka nepozornosti a vlna pohltila celou postavu. Den ukončený
večerní procházkou Primorskem,

V

kde bohatá nabídka suvenýrů, oblečení, obuvi či palačinek, zmrzlin, zákusků a posezení lákala
každého účastníka. Tak vypadaly
dny strávené v Primorsku. Spokojení a opálení senioři 5. září kolem

poledne šťastně přistáli na letišti
v Brně, kde je přistavený autobus
odvezl do Ratíškovic. Vše dobře
dopadlo a někteří senioři se těší
na příští mořské vlny…
Růžena Šeďová

Výlet na kolách
neděli 16. září se uskutečnil výlet pro seniory na kolách. Odjezd
ve 13 hodin od hlavní zastávky ČSAD. Skupina odjela směr Rúdník a pokračovala až do
Bzence. Tady jsme navštívili obnovenou kapli
sv. Floriána a Šebestiána, která díky poloze
je půvabnou dominantou města. Z vrcholu
kopce zvaného „Starý
hrad“ je město Bzenec
jako na dlani. Rekonstrukcí prochází také
vinice pod Starým hradem, kde jsou vysazeny

V

edoucí seniorů Helena Vybíralová přivítala přítomné
a seznámila je s programem.
Jedním z hlavních bodů v programu bylo rozloučení se starostkou Annou Hubáčkovou, která
poděkovala seniorům za aktivní
zapojení do dění obce, popřála
všem zdraví a pohodu do dalších
dnů. Starostka i vedoucí seniorů Helena Vybíralová si vzájemně
předaly květiny a přednesly svoje
zdravice. Paní Helena VybíraloStrana 18

vá předala paní starostce za
klub seniorů dárek, který se jistě
bude paní senátorce hodit v případě aktivního odpočinku.
Volare, cantare - v rytmu italské písně rozvlnily sukně svým
vystoupením ratíškovské seniorky na večírku pořádaném ke Dni
seniorů 19. října na Spolkovém
domě v Ratíškovicích. Po odtančení byli pozváni před pódium
oslavenci, kteří se v tomto pololetí

staré středoevropské odrůdy, ale
i odrůdy typické pro Bzenecko,
Rulandské bílé, Rulandské šedé
a Chardonnay. Po krátkém zastavení a odpočinku skupina pokračovala směrem na Vracov. Tady
byla malá zastávka v cukrárně
U Niklů a z Vracova do Vacenovic, kde si na občerstvovací pauzu
vybrali kavárnu Na Mlýně. Odtud
přímo do Ratíškovic. Pěkné počasí
doprovázelo skupinu celou dobu.
Projížďka na kole se zdařila.
Růžena Šeďová

Senioři sobě
dožívají od 60 do 85 let. Byli obdařeni růží, přípitkem a přítomná
starostka Ratíškovic všem oslavencům osobně blahopřála. Po
vyhlášení sóla pro jubilanty seniorky v kostýmech z vystoupení
vyzvaly přítomné oslavence a roztančily celý sál.
Úžasný večer završilo losování bohaté tomboly. Dobrá nálada
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

a hudba manželů Grufíků z Vacenovic provázela po celý večer všechny přítomné. Poděkování patří Karle
Ilčíkové za zhotovení všech kostýmů pro tanečnice.
Za pěkný večer děkují senioři.								
Růžena Šeďová

ÚSPĚCHY

R

atíškovice – Vzrůstem rozhodně nepatří mezi ty nejvyšší, přesto svými výsledky a činy
přerostl většinu vrstevníků. Ivan
Bilský patří mezi významné ratíškovické postavy. Vždyť byl u většiny úspěchů fotbalového Baníku.
Jako hráč získal dorostenecký
titul mistra republiky, s prvním
mužstvem si zahrál druhou ligu.
Ratíškovické žáky dovedl na národním šampionátu k senzačnímu bronzu, s dorostem zase slavil
úžasný postup.
Úspěšný fotbalista a trenér byl
starostkou obce Annou Hubáčkovou nedávno slavnostně oceněn,
na bývalého hráče i kouče si vzpomnělo také současné vedení Baníku. Důvod je prostý. Ivan Bilský
27. srpna oslavil významné životní
jubileum. Bylo mu osmdesát let.
„Moc si toho vážím,“ prohlásila
jedna z ratíškovický legend.
S milovaným fotbalem začínal
v první třídě. „Za Hitlera se nesmělo psát ani hrát levou rukou
nebo nohou,“ vzpomíná na začátek kariéry.
Bilský se jako mladý student
vyučil v Letu Kunovice. Při studiu hrával za Uherské Hradiště.
Po roce se ale vrátil zpět domů do
Ratíškovic.
Byl součástí výjimečné generace, zlaté party. V roce 1955 se
ratíškovičtí fotbalisté stali mistry
republiky.
Šikovný a hbitý křídelník 28.
října 1957 o dva roky později naRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

Ivan Bilský. Žákovský mistr
republiky oslavil
osmdesátku
rukoval na vojnu. Do Dukly Praha
měl namířeno společně s Františkem Kordulou, který se ale krátce
před nástupem vážně zranil v zápase v Uherském Ostrohu. „Tehdy
se hrálo systémem jaro-podzim.
Kdyby se Zdeněk Vacenovský nevrátil z Vítkovic domů, asi bychom
spadli z I. A třídy,“ vybavuje si i po
letech Bilský.
V hlavě má i mimofotbalový zážitek. „Tenkrát umřel prezident
Antonín Zápotocký a my, jako
bažanti, jsme stáli čestnou stráž.

Byla velká zima, celý jsem se klepal,“ vzpomíná s úsměvem.
V Praze ovšem dlouho nezůstal.
Na konci roku se stěhoval do Tábora, odkud zamířil do Písku, kde
hrával divizi.
Po návratu z vojny začal pracovat na Dole Osvobození, kterému šéfoval ředitel Emil Křikava.
„Ratíškovice tehdy hrály divizi.
Byl jsem v kádru, když jsme v sezonách 1959/60 a 1962/63 hráli
druhou ligu,“ chlubí se Bilský.
Celou kariéru odehrál na levém
nebo pravém křídle. V jednatřiceti
letech s aktivním hraním skončil
a začal trénovat mladší žáky. „Neměl jsem žádný trenérský kurz,
tak jsem si nejdříve v Radějově
udělal čtvrtou třídu a pak jsem
byl s Františkem Blahou v Klánovicích. Trenérské studium jsem
zakončil v Prostějově,“ hlásí.
Nejprve nabyté znalosti předával začínajícím fotbalistům sám,
později mu pomáhal Petr Šupa.
Po něm spolupracoval s Janem
Koplíkem a vedlo se jim náramně. Baník hrál žákovský krajský
přebor, díky triumfu na turnaji
v Poštorné se kvalifikovali na národní šampionát do Opavy, kde na
sedmém mistrovství ČSR v Opavě
v roce 1978 získali bronzovou medaili.
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Lepší ve Slezsku byly pouze
naděje pražské Slavie a Hradce Králové. „Byl to pro náš tým,
klub i obec velký úspěch,“ vzpomíná i po letech Ivan Bilský. Známý
mládežnický kouč, který družstvo
vedl společně s Janem Koplíkem,
byl odbornou komisí vyhodnocen
jako nejlepší trenér mládežnického šampionátu. „Radši bych si
ale s kluky zahrál finále, na které
jsme měli,“ je Bilský přesvědčen.

Po dvou letech se úspěšný kouč
posunul k dorostu, kde vydržel až
do roku 2002. Mezitím vedl i béčko dospělých, raději měl ale mládež, které obětoval kus života.
Další Bilského úspěch přišel
na konci milénia, kdy s dorostenci Baníku postoupil do druhé
ligy. Oblíbený trenér spolupracoval s Petrem Zemánkem, Petrem
Vybíralem, Petrem Koplem, Blažejem Lungou, Petrem Kouřilem,

Byl jsem při tom

K

aždá dobře zvládnutá dovednost vyžaduje často hodiny
dobrého tréninku. Ne jinak tomu
bylo v neděli 21. října odpoledne,
kdy členové Sboru dobrovolných
hasičů Ratíškovice nacvičovali zdolávání požáru v budově základní školy. Vzhledem k tomu,
že jednotka teprve měsíc používá
nové hasičské vozidlo Scania, je
více než nezbytné si na jeho technické možnosti, vybavení i obsluhu dobře zvyknout.
Celé cvičení začalo v učebně 6.B
teoretickou přípravou pod vedením
Tadeáše Koplíka, který v minulém
roce dokončil bakalářské studium
na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB v Ostravě, studijní
obor „Technika požární ochrany
a bezpečnost průmyslu“. Pomocí nákresů, prezentací a řešení
ilustračních konkrétních situací
ukázal nejdříve členům jednotky,
na co si bude během zásahu potřeba dát pozor: osoby v objektu,
hlavní uzávěr plynu a elektřiny,
únikové prostory, využití výtahu
atd. Při reálném požáru rozhoduje především čas, zkušenost a zejména naučená (zautomatizovaná) dovednost používat hasičskou
techniku.
Po téměř hodinové teorii se
přešlo k nácviku zdolání požáru v učebně výtvarné výchovy –
ateliéru, tedy v nejvýše položené
místnosti základní školy. Po příjezdu nového hasičského vozidla
informoval ředitel školy velitele
zásahu – Petra Antoše, že „objekt
ZŠ opustily všechny osoby, avšak
v ateliéru pravděpodobně zůstala
paní učitelka“ (tentokrát v podání
figuranta Tomáše Foltýna). VzhleStrana 20

dem k tomu, že „naši chlapi“ už
nejsou úplní začátečníci, rozběhnul se sled přesných činností dle
metodických pokynů, které vydává pro všechny hasičské jednotky
Ředitelství HZS ČR.
Po úspěšném zdolání „požáru“
i „záchraně zraněné paní učitelky“, kterou vynesli na nosítkách
před budovu školy „do sanitky“, se
vyhodnocoval průběh celé akce.
Souběžně s Tadeášem Koplíkem

Stanislavem Mackem, Jiřím Vacenovským a dalšími kamarády
a kolegy.
I po mozkové příhodě 2. října
2002 patří mezi věrné fotbalové
fanoušky a domácí zápasy Baníku navštěvuje doteď. „Jsem trochu horší, ale nestěžuji si,“ říká
s úsměvem Bilský. Bolest mu způsobila pouze smrt milované ženy,
na kterou s láskou každý den
vzpomíná.
Libor Kopl

dohlížel na zásah svých hasičů
velitel zásahové jednotky Ivan
Vlasák. Oba v poslední půlhodině
nácviku důkladně okomentovali
postupný vývoj zásahu a jednotlivé kroky zdolání požáru.
Jsem velmi rád, že jsem byl při
tom, jak pracuje kolektiv jednotky
ratíškovických hasičů zasahující
běžně nejen u požárů, ale i dopravních nehod a při živelných pohromách. Až na tři přítomné členy
týmu, byli všichni ostatní zasahující hasiči bývalými žáky školy,
které jsem učil z fyziky. A jako pedagog si dovolím dát svým bývalým žákům pomyslnou jedničku
za průběh celé akce, neboť je lepší
stokrát nacvičovat virtuální požár
než jednou skutečně vyhořet.
Mnoho událostí v běžném životě
bereme jako samozřejmost a zapomínáme poděkovat například
i hasičům za jejich volný čas, který například v neděli odpoledne
mohli strávit spolu se svými rodinami, přestože nehasili a „pouze
nacvičovali“.
PhDr. Josef Hanák
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KRONIKA

Z

vu vás k nahlédnutí do příběhu odvahy, prozíravosti a zároveň veliké lidské pokory.
Ivo Příkaský (nar. v r. 1968) odmaturoval na ekonomické škole.
V hlavě měl plán, o kterém nikomu neřekl, a to přísně neřekl. Pro
plán tento musel udělat „moře“
věcí… přišla na řadu jeho prozíravost a rozhled. Práce na dole Máj
přinesla nejen potřebné peníze, ale
i silný dotek dělnické práce. Hlas
Ameriky, Gorbačov a jeho „hlas“
měly pro Iva své informace. Ivo se
jako dělník dostává na zájezd do
Itálie, odkud se domů ale už nevrací. Posílá uklidňující pozdrav
z italského collegia Nepomuceno,
nábožného místa, které je tím nejlepším, co ho pro další život mohlo
potkat. Po roku a tři čtvrtě odlétá
Ivo konečně Řím - New York. Slušně ovládá americkou angličtinu,
italštinu, brzičko má práci. Bývá
rok u tetičky Helen Zemkové a už
sa rozhlédá po škole. Co tak přírodní vědy… ale zahlédne náborový plakát „Uvidíš svět“, je tam velkým a Ivo byl „vtažen“. V r. 1995
promuje, stává se lodním důstojníkem s vybavením k létání. Vra-

HISTORIE

D

ne 28. října 1918 zahájila
v Ženevě delegace Národního
výboru (vedená Karlem Kramářem
společně s představitelem protirakouského zahraničního odboje
Edvardem Benešem) jednání o vytvoření a podobě československého
státu. Mimo jiné dospěli k dohodě,
že nový stát bude republikou (byla
navržena i monarchie). Večer toho
dne vydal Národní výbor první
zákon, a to zákon o zřízení samostatného československého státu.
„Československý stát prohlášen! Zákon vydaný Národním výborem dne 28. října 1918 oznamuje, že samostatný československý
stát vstoupil v život.“
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Capt Ivo Příkaský, USN
Executive Officer
cím se zpět
v č a s e, pí š e
s e r ok 19 91
a Ivo sa žení
se Slovenkou
Blankou. Jejich požehnáním jsou děti
Mária, Jozef,
Martin, František, Ja n,
Blanka a nejmladší je pětiletý Gabriel.
Blanička je
profesionální učitelka a maminka, říká o ní s láskou manžel Ivo.
Pět let Ivo pilotuje vojenské helikoptéry. Při této náročné práci nabývá hodně vojensky zajímavého
a nového. Láká ho další studium
oceánů, badatelské práce. Ke studiu ho vybrali, místo - Kalifornie.
Byl to krásný čas aj pro rodinu,
říká při našem rozhovoru.
Tento kluk z Ratíškovic, kde je
tak málo vody, je kapitánem vojenského ná moř ního letectva,
vlastní pátý stupeň utajení, žije aj
s rodinú ve státě Mississippi, městě Pass Christian a má pracoviště

v budově NASA. V kanceláři ale
moc nesedí. Je posílán služebně
do míst, kde mají Spojené státy
základny.
P.S.: Americké námořnictvo je
největším námořnictvem na světě. Do druhé světové války se zapojilo až po japonském napadení
základny Pearl Harbor na Havajských ostrovech 7. prosince 1941.
Děkuju „ŠIK“ Ivo Příkaskému
za rozhovor pro náš Zvon.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Ratíškovice
říjen 1918
Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk a jeho jmenování bylo oslavováno v celém nově
vzniklém státě. „Masaryk, syn
slováckého kováře jest otcem české svobody! ... Masaryk, poslanec
našeho dělného valašského kraje
sorganisoval český odboj! ... Ať žije
prvý čechoslovácký president lidový!“
„Samostatný stát československý vstoupil v život! ‚Věřím i já, že
po přejítí vichřice hněvu, hříchy
našimi na hlavy naše uvaleného,
vláda věcí tvých k tobě zas se vrátí, o lide český!‘‘ Těmito slovy Učitele národů Jana Amose Komen-

ského uvítal nový stát v kronice
ratíškovický učitel Jan Mikl. Do
naší obce přišlo prohlášení samostatnosti ráno 29. října. Hned byla
vytažena naše národní trikolora,
„která dřímala od počátku války
v prachu a pavučinách v koutě
v skříni.“ Prapor v národních barvách ještě týž den zavlál na škole
a druhý den na kostelní věži. Později se objevily další dva, ostatní
„asi během války byly upotřebeny
na součástky oděvu.“
Ve škole byl svátek svobody
oslaven 4. listopadu. Třída byla
„přiměřeně vyzdobená a obrazem
Masaryka vykrášlená“, oslavy
se zúčastnili představitelé obce,
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místní školní rada, žáci a jejich rodiče. Všichni byli „poučeni o dějinném významu české samostatnosti
právě vzešlé, o nesmírně záslužné
práci prof. Masaryka a jeho společníků, o obětavosti českých legionářů a velkodušnosti Wilsonově. Po
té rozhlaholily se po dlouhém mlčení naše národní hymny, neb minul
velký pátek ticha a nastala slavná
sobota vzkříšení.“
Celé Ratíškovice pak oslavovaly
nově nabytou svobodu 8. listopadu, v den výročí bitvy na Bílé hoře,
kdy byla „česká samostatnost na
plných 300 let pochována.“ Všechny domy byly vyzdobeny kvítím,
zelení a praporky v národních
barvách. Ráno byl slavnostní budíček a v devět hodin byl místní
kostel zaplněn do posledního místečka slavnostně vystrojenými lidmi, kterých se sešlo víc, než v době
největších svátků. „Přeradostně
hlaholila velebná píseň‚ Bože, cos
ráčil před tisíci lety!‘ skvěle ozářenou a vyzdobenou svatyní. A když
pak ústy p. faráře Celého celebrujícího slavnou zpívanou mši před vystavenou velebnou svátostí, nesla
se ku klenbě vroucí ‚ Modlitba za
vlast‘ V. B. Třebízského, z hloubi
duše pojila se k ní prosba shromážděných, jež pak vyzněla v mocný
choral svatováclavský ‚Nedej zahynouti nám ni budoucím! Svatý
Václave!‘ “
Po slavnostní mši vyšel z kostela průvod, jaký neměl pamětníka.
I když bylo sychravé počasí, všichni byli oblečeni do slavnostního
kroje. Nejdříve šly pod praporem
děti, poté odrostlí chlapci a dívky,
za nimi hudba, váleční invalidi,
vojáci a vysloužilci, se svým praporem kráčeli hasiči, poté obecní představenstvo, muži, a impozantní průvod uzavíraly ženy.
Lidé prošli hlavními ulicemi obce,
posléze se průvod „rozvinul v plné
nádheře u sochy svatojanské“, kde
byla vzdána čest válečným invalidům. Pak přešel ke škole, kde byla
slavnost ukončena „jímavými zvuky hymny ‚Kde domov můj!‘ “
Na rozdíl od vzletných slov
obecního kronikáře shrnul ve farní kronice místní farář tyto oslavy
stručně do jediné věty: „28. října
prohlášen samostatný český stát;
kostelní slavnosť konána na Vše
sv., a 8. listopadu, kdy byl obecní
svátek.“
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Podle zápisu ve školní kronice
„české učitelstvo raduje se dvojnásobně, vždyť svoboda českého
národa znamená svobodu školství
českého, svobodu učitelské práce.“
S ukončením války, pádem monarchie a snížením vlivu církve
očekávají učitelé, že „velká, těžká
a zodpovědná práce spočine na
učitelském sboru zdejším, přivésti
zanedbanou školu na výši požadavků doby, vychovati budoucí občany v duchu pokrokovém a republikánském, povznésti vzděláním
jeho duševní úroveň, naučiti je lásce k české knize, vybuditi v nich
smysl pro poctivé plnění svých
lidských i občanských povinností –
což, vedle zdraví – jest základem
blahého žití jednotlivce i člověčenstva.“
V posledním roce války padli z Ratíškovic Jaroslav Hanák
(r. 1900, čp. 134), František Přibyl
(r. 1900, čp. 168), Martin Foltýn
(r. 1872, čp. 209), Petr Kotásek
(r. 1893, čp. 236), Jan Příkaský
(r. 1897, čp. 91), Jan Kotásek (r.
1896, čp. 178), Martin Pavlík (r.
1869, čp. 232), Cyril Kotásek (r.
1894, čp. 75), Jan Snopek (r. 1883
a Čeněk Příkaský (r. 1897, čp.
144). Po válce pak v Ratíškovicích
zůstalo 24 válečných invalidů,
z nich někteří byli úplně neschopni, a šest dalších později zemřelo
na následky válečných zranění.
Mnozí muži z naší obce také
sloužili v čs. legiích. V Rusku bojoval Bartoloměj Blaha (r. 1887,
čp. 249), František Blaha (r. 1893
Holešov), Bohumír Černohlávek (r. 1886 Rohatec), Petr Foltýn (r. 1894), František Gajdík
(r. 1893), František Hadamík

(r. 1890 Milotice), Jan Macek (r.
1892, čp. 8), Josef Matušina (r.
1884 Hodonín – Nesyt), Josef Novák (r. 1893 Vacenovice), Vavřinec
Svoboda (r. 1894), František Šelepa (r. 1883 Věrovany), Antonín
Urbánek (r. 1896 Slavkov u Uh.
Hradiště), František Vacenovský
(r. 1893) a krátce Jan Snopek (r.
1883, čp. 236).
Ve francouzských to byl Jindřich Dobeš (r. 1893, čp. 298),
Vavřinec Foltýn (r. 1887, čp.
242), Pavel Kordula (r. 1875, čp.
92), Petr Kordula (r. 1893, čp.
191), Jakub Novický (r. 1889),
Václav Pouch (r. 1891 Radhostice) a Vavřinec Svoboda (r. 1894,
sloužil také v ruských legiích).
V italských legiích bojoval Josef
Ilčík (r. 1894, čp. 126), Tomáš
Kopl (r. 1891), Michal Kotásek (r.
1895), Michael Příkaský (r. 1873),
Tomáš Rybecký (r. 1874 Rohatec),
Petr Toman (r. 1894) a Karel Němec (r. 1881 Pačlavice). V srbské
armádě sloužili František Blaha
a František Hadamík, kteří bojovali také v ruských legiích.
V Kronice obce je uvedeno, že
v této válce, která později získala přízvisko světová, padlo z naší
obce celkem 36 mužů. Podle dokumentů Vojenského historického
archivu jich však bylo 45. Tento
rozdíl je dán tím, že někteří byli
prohlášeni za mrtvé až několik let
po válce. Jsou mezi nimi jak ti,
kteří celý svůj život prožili v Ratíškovicích, tak ti, kteří se oženili mimo naši obec nebo se k nám
přistěhovali.
Někteří padli na samém konci
války. Byl mezi nimi i Jan Kotásek
z čp. 178 ul. Řádky, který zemřel
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30. 6. v polní nemocnici č. 305
u San Stino di Livenza v Itálii.
Ve svém pozdravu rodině z února
1918 píše: „…Kdyby už raděj tady
to vzalo brzy konec nebo nerad
bych to odvařil na poslední dně.
Ale snad se to Talošom [Italům]
taky zmrzí a nechá toho také enom

kdyby sme se toho dočkali nebo
natrápit se a až na konec zhynút
to – by nebylo nejlepší…“
Podrobnější informace o životě Ratiškovjáků v období války,
o jejím dopadu na naši obec a její
obyvatele jsou sepsány v knize
„Za Boha, císaře a vlast, Ratíško-

Dúbrava XXIII
Váté písky (66)
Jedná se o pozůstatky Moravské Sahary v oblasti Bzenecké
Dúbravy o rozloze asi 95 ha. Chráněnou národní přírodní památkou byly vyhlášeny 1. listopadu
1990 a nacházejí se po obou stranách tzv. „Severní dráhy" (Břeclav
- Bohumín) mezi železničními stanicemi Rohatec Kolonie a Bzenec
- Přívoz. Délka rezervace je asi 5,5
km a šířka místy i 60 m.
Vysk y t ují se z de ch rá něné
a ohrožené druhy rostlin - divizna brunátná, kavyl písečný (čertí
péří i čertovy fúsa) a smil písečný.
Hmyz je zastoupen kudlankou
nábožnou, ploskorohem pestrým,
pestrok ř ídlecem podra žcov ým
a celkem běžný je zde mravkolev

ŠKOLSTVÍ

N

vice 1914 – 1918“, která bude od
11. listopadu v prodeji na obecním
úřadě a v místní knihovně. Jsou
v ní také rozvedeny osudy ratíškovických vojáků a legionářů, jejich
dopisy, vzpomínky a zápisy z bojů
na frontě. To vše je doplněno dobovými fotografiemi a dokumenty.
Irena Bařinová

Místopis pokračování

obecný - v Ratíškovicích nazývaný
„cúfalenka".
Z živočichů typických pro tuto
oblast jsou ještěrka zelená, užovka hladká, skřivan lesní i dudek
chocholatý.
Nalezneme zde i velmi vzácnou
houbu outkovku neladnou, ta roste v ČR jen na dalších dvou místech. A pro houbaře je význačná
i tím, že zde sbírají čirůvky zelánky a čirůvky havelky „klasické zelené sviňúrky i šedivky".
Proto je toto místo častým cílem
bádání ornitologů, biologů i mykologů.
Vor (67)
To jsou propadliny po důlní
činnosti Dolu Osvobození, v Hr-

bovech mezi obcemi Ratíškovice
a Dubňany, které byly zatopeny
vodou a bývaly častými cíli junáckých výprav i rybářů.
Vrátní i Vrátná (68)
Je název cesty, která protíná
Hodonínskou Dúbravu z Pánova pod dnešní firmou Omnika
a pokračuje až po Hrbov, bývalou
A Jih i drůbežárnou, nyní např.
vinařství Plešingr. V mém mládí
se nazývala i jako „Průsek", když
protínala před pánovskou hájenkou silnici Ratíškovice - Hodonín
v takové dolince.

Vašek Koplík

Návštěva paní Irenky,
Jarušky a jejich vodícího pejska
v MŠ U Jezérka

a konci měsíce října děti v mateřské školce U Jezérka již
netrpělivě čekaly na vzácnou návštěvu. Přišla se za námi podívat
Irenka, velmi milá a laskavá paní,
která nás každý rok navštěvuje
a seznamuje děti se světem nevidomých. Děti se na ni i tento rok
moc těšily. Tentokrát však nepřišla sama. Spolu s ní si s dětmi
přišla popovídat i její kamarádka,
paní Jaruška. Obě dětem povídaly o tom, jaké to je, když nic nevidíte. Přinesly s sebou spoustu
pomůcek, které jim pomáhají se
lépe orientovat v prostoru. Aby si
děti z této příjemné besedy odnesly plno zážitků, mohly si všechny
pomůcky osahat a prozkoumat.
Největšího úspěchu se však těšila
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malá černá krabička, která, pokud se správně přiložila, dokázala
rozpoznat barvy. Okamžitě se ve
t ř ídě ut voř i l a
f ront a největších zvědavců,
kteří chtěli tento
zázrak vyzkoušet na vlastním
tričku. Když se
pak z tajemné
krabičky ozval
hlas, který uhodl barvu jejich
oblečení, jásali
nadšením.
To a le n ic
nebylo oprot i tomu, kdy ž

Irenka s Jaruškou začaly povídat
o jejich vodícím pejskovi, který byl
třetím návštěvníkem ve školce.
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Děti mohly názorně vidět,
jak to vypadá, když jeho
majitel potřebuje vyvést
z místnosti nebo z budovy. Mohly se dívat, jak pejsek zvedá všechny předměty, jež náhodou upadly
na zem, jak rozumí a poslechne na všemožné povely. Děti zajímalo, jestli
dokáže přinést ručník.
Pro pejska to nebyl žádný problém a ručník byl
za pár chvil v rukou paní
Jarušky. Tento pomocník děti natolik učaroval,
že jsme měly s paními učitelkami
problém děti utišit. Pejsek byl velmi mírný a hodný a chtěl si s dětmi hrát. Děti ho hladily, pobíhaly
s ním kolem dokola a vůbec nechtěly, aby odešel. Po jeho vzoru

Podzimní slavnost
s dětmi a rodiči
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začaly lozit po zemi a štěkat, což
paní Irenku natolik rozesmálo, že
k našemu překvapení začala podle
sluchu děti honit po třídě. Děti se
smály a tvrdily, že lepší honičku
ještě nikdy nehrály.

Proto bychom chtěly
paní Irence, Jarušce i jejich pejskovi za tuto krásnou návštěvu moc poděkovat. Nejenom za to, že
se děti dozvěděly a pochopily spoustu nových
věcí, ale především za to,
jakou radost k nám do
školky přinesli. Myslím
si, že tyto zážitky v dětech zůstanou a vyrostou
z nich uvědomělí lidé, kteří si váží ostatních. A až
bude příště paní Irenka
nebo Jaruška nastupovat
do autobusu, možná ručička, která jim pomůže nastoupit, bude patřit právě některému dítěti z naší
mateřské školky.
Barbora Jedovnická,
učitelka MŠ U Jezérka

Podzimní radovánky
v MŠ U Jezérka
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Podzimní slavnost

Divadlo Zatoulaná písnička

Návštěva výstavy hub

Podzimní střípky ze života
v mateřské školce Sluníčko

P

odzimní tvoření na zahradě
MŠ Sluníčko se stalo už tradicí. V minulosti se odehrávalo hned
v první podzimní dny. Letos bychom ale 24. září (původní naplánovaný termín)
asi umrzli, proto jsme se
rozhodli čekat na teplejší
dny. Říká se: „Kdo si počká, ten se dočká“ - a my
se skutečně dočkali 10.
října krásného teplého odpoledne. Sluníčko přispělo
k radostné náladě a pěknému průběhu celého odpoledne. Rodiče s dětmi
přicházeli nejen s materiálem, určeným na tvoření, ale i s připravenými
dobrotami, pod kterými
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se stůl hojnosti jen prohýbal, opékaly se i špekáčky. Někteří přišli
už zkrášleni přírodními materiály a s hotovým strašákem v ruce.

Letos jsme totiž oslovili rodiče, že
můžou podzimní výzdobu na zahradě zpestřit strašáky. Někteří se
tohoto nápadu zhostili přímo profesionálně - posuďte sami!
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k pěknému setkání, na které budeme rádi
vzpomínat!
22. října jsme se vypravili s našimi předškoláky
do Sonnentoru v Čejkovicích vychutnat si výborné
čaje a zachytit podzimní
atmosféru v bylinkových
zahradách. Děti si mohly
samy namíchat své čajíky
a spolu s Rarášky SonStrana 25

nentoru si prohlédnout místo, kde to všechno začíná.
Samozřejmě jsme nevynechali ani vyhlídkovou rozhlednu a obří síť, kde se děti pořádně vydováděly...

Seznámili jsme se se
životem nevidomých.

Poznáváme přírodní krásy
Ratíškovic.

Uhrabovali jsme listí.

Mgr. Emilie Kudrová, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

D

ěti ze školní družiny se v září
zúčastnily výtvarné soutěže
"Svět fantazie", kterou pořádalo
Masarykovo muzeum v Hodoníně.
Tato akce se konala u příležitosti
výstavy obrazů hodonínského malíře Aloise Sikory. Děti měly za úkol
nakreslit nebo namalovat jakoukoliv pohádkovou bytost, nejlépe
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Výtvarná soutěž
"Svět fantazie"

z říše vodního světa
nebo strašidel.
Ú kolu se zhost i ly
úspěšně, v říjnu přijel do
družiny pan Sikora osobně
předat ceny vítězům. První tři
místa obsadili Karolína Korvasová, Vendula Mokrášová a František Hladík.
Miluše Michenková, vychovatelka ve školní družině
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Adaptační pobyt
Hutisko – Solanec

V

polovině září se 69 žáků ze
šestých a sedmých ročníků
vydalo na třídenní adaptační pobyt do areálu DDM Kyjov Hutisko – Solanec v krásném prostředí
Beskyd spolu se svými třídními
učiteli Ing. Kateřinou Uhlíkovou,
Mgr. Lucii Elblovou, Mgr. Janou
Kobzáňovou a Mgr. Bc. Lukášem
Vrbou.
Adaptační kurz jsme odstartovali mírným výšlapem za sochou
Radegast, která se nachází v oblasti Radhoště. Ve 14 hodin jsme
dorazili do našeho areálu, kde nás
velmi mile uvítala bývalá ředitelka DDM Kyjov paní E. Soldánová
a paní kuchařky. Musíme podotknout, že po celou dobu pobytu se
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o nás v ýborně
st a ra ly. Nejen
vynikajícím jídlem, ale i usměvavým a laskavým přístupem.
Žáci se ubytova l i v h l avní budově
a v chat k ách
a pustili se do
pr v n ího úko lu – v y tvoření
„třídní vlajky“.
Další hra s názvem „křížovka“
probíha la po
c elém a r e á lu,
kde se ukázala komunikace
a spolupráce
třídního kolektivu. Vyřešením
k ř í ž ovk y získali žáci instrukce k večernímu
programu, kde nás čekal táborák
s opékáním špekáčků a hned nato
noční hra v lese, kde jednotlivé třídy plnily zadané úkoly.
Druhý den se nesl ve sportovním duchu. Žáci byli rozděleni do
šesti skupin a po celý den plnili
sportovní a vědomostní disciplíny – fotbal, basketbal, stolní tenis,
skok přes lano, frisbee, pétanque,
hod granátem, pamatování barev,
překážkový běh, štafeta, vytrvalostní běh, atd. Plně nabitý den se
zakončil diskotékou.

Třetí den dopoledne byl volný
program a po obědě následoval
odjezd domů. Po celý pobyt nám
počasí přálo a bylo opravdu nádherně slunečno. Adaptační pobyt má vytvořit pozitivní sociální
vazby mezi spolužáky, mezi žáky
a třídním učitelem, zlepšit komunikaci a spolupráci třídního kolektivu.
Děkuji kolegům za výbornou
spolupráci a úžasnou pohodovou
atmosféru po celý náš pobyt!
Ing. Kateřina Uhlíková,
učitelka ZŠ Ratíškovice
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Eye Tracking v základní škole

Ž

ádná škola by neměla usnout
na vavřínech a měla by vytrvale hledat nové cesty a způsoby,
jak zlepšit zejména kvalitu výuky.
V současné době je priorita základního vzdělávání soustředěna
na předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk. Vzhledem k tomu, že škola úzce spolupracuje v rámci různých projektů
i s vysokými školami, přijala nabídku Ústavu pedagogických věd
FF MU a Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU ke spolupráci v projektu „Profesní vidění
učitelů anglického jazyka v komunikačních aktivitách perspektivou
eye trackingu“.
Projekt si klade za cíl rozšířit
naše poznání profesního vidění

učitelů, které se týká procesů všímání si a promýšlení výukových
situací a pomáhají vést učitelovo
jednání v průběhu vyučovací hodiny. Projekt se soustřeďuje na
zkušené učitele angličtiny (v naší
škole se jedná o tři učitelky AJ)
i na studenty učitelství a jejich
profesní vidění v/po akci ve výukových situacích zaměřených na
komunikaci metodou eye tracking, jež bude doplněna o další
způsoby sběru dat (videozáznamy, rozhovory, stimulované vybavování). Data budou analyzována
jak kvalitativními, tak kvantitativními způsoby, výstupem projektu bude série článků v národních a mezinárodních časopisech.
Získané poznatky přispějí jak

Po třech letech znovu zlatí.
Lišinovské lišky ovládly
hodový turnaj

V

ítězství se na hodové pondělí
nerodilo lehce, ale bylo zasloužené. Ve velmi příjemném podzimním počasí se tým Lišinovských
lišek stal vítězem tohoto populárního fotbalového turnaje po třech
letech a dokázal tedy svou sbírku
triumfů rozšířit na dva.
Na všechny aktéry pondělního
klání čekal velmi náročný den.
Letos se hrálo (oproti posledním
ročníkům) systémem každý s každým a při sedmi přihlášených týmech to pro všechny znamenalo
sehrát šest zápasů ve skupině.
Následně si to třetí mužstvo v konečné tabulce rozdalo proti mužstvu čtvrtému o finální třetí místo
formou populárních pokutových
kopů. Týmy na prvních dvou místech proti sobě stanuly ve finále.
Na hráče tedy nečekalo nic lehkého, když se k tomu navíc připočte
těžký terén a všudypřítomné popíjení nápojů různých druhů, stával
se turnaj každou hodinou náročnější a náročnější.
Pojďme si říct něco k průběhu pondělního dne. Začínalo se
v osm hodin ráno a vyhlášení
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proběhlo kolem páté hodiny odpolední. Na něm se vyhlašovalo
konečné umístění jednotlivých
družstev a také individuální ceny.
Nejlepším brankářem turnaje byl
zvolen Lukáš Kadlčík z Lokomotivy, který si tak alespoň trochu
vylepšil náladu, neboť Lokomotivě
letos hodový turnaj nevyšel. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Tomáš Voříšek z vítězného týmu
a podruhé za sebou v této statistice dominoval střelec z Lišinovských lišek (v minulém roce to
byl Tomáš Vacenovský). Nejlepším

k rozvoji našeho poznání myšlení
a jednání učitelů, tak učitelského
vzdělávání.
Metoda eye tracking je založena na sledování očí pomocí speciálních brýlí, které jsou vybaveny dvěma kamerami. Metoda má
široké uplatnění v psychologii,
v medicíně, v tzv. kognitivní vědě
a všude tam, kde je důležité sledovat vizuální interakci člověka
s okolím, například: člověk a počítač, žák a text v učebnici, spotřebitel a reklama, řidič auta a pozornost při jízdě.

PhDr. Josef Hanák,
ředitel školy

SPORT
hráčem letošního ročníku byl vyhlášen Jiří Marcián z týmu AC
Kutloch. V podstatě od prvních
zápasů se krystalizovala výsledná tabulka tak, že se oddělilo pět
vyrovnaných týmů, které bojovaly
o finále a dva týmy, které o svou
šanci na umístění na stupních
vítězů brzy přišly. Z trápícího se
dua zbylo nakonec poslední místo na Lokomotivu. Před ni se díky
lepšímu skóre dokázali vměstnat
Hošíci. Nešťastné páté místo obsadil, díky vzájemnému zápasu s AC
Kutlochem, tým SPK. AC Kutloch
si dokázal v penaltové loterii polepšit na bronzovou pozici, když
na populární penalty o třetí místo
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porazil Bumbes. Kluci z Bumbálku bojovali ve skupině do poslední
chvíle o finále, aby nakonec brali nepopulární bramborovou medaili. Finále přineslo souboj dvou
neporažených týmů. Lišinovské
lišky vyzvaly obhájce titulu - Kanonýry. Ve finále se naplno projevil rozdíl v široké hráčské základně obou týmů, kdy Lišky byly více
odpočaté, navíc finále ještě k tomu
sehrály suverénně a zaslouženě
zvítězily. O skóre vyhrály i základní skupinu a i díky tomu je pohár

ve správných rukou. Opět se tedy
nepodařilo obhájci titulu dokráčet
až na vrchol a získat pohár dvakrát po sobě, naposledy se to podařilo SPK.
Letošní ročník se vydařil. Během krásného dne jsme byli svědky pěkných branek, dokonce i několika pohledných fotbalov ých
kombinací, či reflexivních brankářských zákroků. Aby si užili
i škarohlídi, tak k vidění byla také
spousta nepřesností, laciných
gólů, horších brankářských zá-

kroků, ostrých soubojů, či několik
sporných situací. To už ale k fotbalu patří, a k tomu hodovému
zvlášť. Důležité bylo, že turnaj odsýpal, diváci se bavili, měli co jíst
a pít. A o to jde především. Kanonýři se tedy pořadatelství zhostili
se ctí, Lišky nás pohostí příští rok.
Těšme se společně na další hodové pondělí a doufejme, že se sejdeme v minimálně stejném počtu za
stejně příznivého počasí.
Lukáš Vrba

Co nového v jezdeckém oddílu

M

I N I f a r m a V L A S TA
je známá nejen chovem hospodářských zvířat
a chovem koní, ale především jezdeckým výcvikem.
Proto není divu, že zde působí i jezdecký oddíl, který
se pod vedením Jindřišky
Poláčkové dynamicky rozvíjí. A není překvapení, že
svěřenkyně z tohoto malého oddílu získávají jezdecké
dovednosti nejen mezi sebou v klubových soutěžích,
ale zkoušejí porovnat své
síly s ostatními jezdci z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
V dubnu to bylo na „jízdě čarodějnic“, která se každoročně pořádá ve spřátelené jezdecké stáji
Bzenec nebo na konci prázdnin
opět ve Bzenci při jezdeckém odpoledni. Na této akci se poprvé
veřejně představila kobyla Gejša
(majitelky Jindřišky Poláčkové),
kterou osedlala Martina Macková v Músic-kür II, což je drezúra
v kostýmu na vybranou skladbu. Hodnocen je jak výkon jezdRATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

ce a koně, tak i kostým. Dvojice
z toho vytěžila hezké 5. místo.
Nakonec i přes nepřízeň počasí se
odjel odložený parkúr, kterého se
zúčastnila Šárka Macková se svojí kobylkou Luckou a obsadily 4.
místo. Zatímco do Bzence se dalo
jít „po kopytě“ (jak se říká mezi
koňáky), další jezdecké akce již
vyžadovaly náročnější přípravu.
Je d nou z t ě chto a kc í byly
i 6.10.2018 hobby závody v Nemojanech (okr. Vyškov), které se již
přiblížily svou strukturou k ofici-

álním závodům. Nejen proto,
že zde byl delegován rozhodčí z České jezdecké federace,
ale i samotným průběhem
a členěním závodů. Nemojanský mlýn je znám jako
zajímavé místo a součásti
tohoto rozlehlého areálu je
i jezdecká stáj. A tak jsme se
vydali na „naše“ první oficiální hobby závody v drezúře
a parkúru. Kromě úředních
formalit (registrace koně
pod ČJF, další očkování,
odběr krve aj.), bylo potřeba zajistit dopravu, především pro
koně, jejich ustájení v místě konání sportovní akce a pak naplánovat dobře trasu, abychom se na
závody dostali včas.
A tak se na závody vydala pětice účastníků – Jindriška Poláčková jako dozor, majitel koně a trenér, Gejša s Martinou Mackovou
a Lucka se Šárkou Mackovu. Já
jsem tam byl jen jako řidič a logistická podpora. Povzbudit nás přijely další dvě svěřenkyně z oddílu
– Sofie Fridrichová a Nina FuriáStrana 29

nová. Naplánovány jsme měli čtyři
soutěžní disciplíny. Martina s Gejšou jely drezúrní úlohu Z1, kde
bylo přihlášeno 18 závodních dvojic a v konečném pořadí si „vyjely“
hezké 9 místo. Nebýt jedné chyby,
mohly si polepšit ještě o 2-3 příčky.
Odpoledne se jely parkúrové
disciplíny, kdy se začínalo na základní výšce 40 cm. Na závodníky
čekalo 8 překážek s limitovaným
časem 74 sekund. (tzn. že vyhrává ta soutěžní dvojice, která se
bez chyby co nejvíce přiblíží tomuto času, ať už směrem dolů nebo
nahoru). Na tuto základní výšku
se přihlásila obě děvčata. Zatímco Šárka s Luckou parkúr pokazily, Martině s Gejšou se podařil
výborný výkon a obsadily 3. místo. Gejša byla už od rána unavená a navíc to byl teprve její druhý
parkúr, a tak už vyšší překážky
neskákala. Na Šárku s Luckou čekala ještě výška 60 cm. Stejné překážky, stejný časový limit a více
jezdců. Šárka jela až předposlední a podařil se jim zajet skvělý
čas – 73,56 s! Tento čas se zdál
být nepřekonatelný a na startovní čáře poslední závodní dvojice.
Ani tato dvojice neudělala žádnou
chybu a mladá dívka vedla svého
poníka s jistotou
a přehledem.
Při dojezdu do cíle jim rozhodčí naměřili neuvěřitelných 73,69

s! (ovšem tento
čas se měřil ručně odmává n í m
praporku a následně zastaven í m č a som í r y,
a t a k mů ž eme
polemizovat, kdo
zvítězil). Pro Šárku to znamenalo odsunutí na
výborné 2. místo a další skvělé
umístění pro JS
Bzenec, pod kterou oficiálně závodíme. Odjížděli
jsme s pocitem, že jsme rozhodně
ostudu neudělali a plní skvělých
sportovních zážitků. Koně zvládli cestu po dálnici na výbornou
a poděkování patří také Jaromíru Kotáskovi, který nám vždy rád
a ochotně zapůjčí přepravník pro
koně a je nám vždy nápomocen
s podporou.
Další sportovní jezdeckou akcí,
které jsme se zúčastnili, byly
21.10.2018 další hobby závody
v Sobotovicích (okr. Brno-venkov),
kterých se zúčastnily Tereza Režná se svojí kobylkou Mendy a Šárka Macková s Luckou. Tentokrát
se soutěžilo pouze ve skokových
disciplínách. A Terezka si zkusila svůj první hobby parkúr na
základní výšce s vodičem, což je
v podstatě doprovod ze strany trenéra. Je to zejména z bezpečnostních důvodů, kdy začínající jezdec
nemá ještě takovou jistotu ve skocích, a tak kontrolu nad koněm
provádí trenér. Zde to jak Terezka,
tak Mendy zvládly na výbornou.
Jak jsme se mohli záhy přesvědčit,
jedna malá dívka neodhadla přesně skok a při dopadu začala bolestí plakat. Naštěstí se ukázalo, že
si při doskoku pouze skřípla nerv
v zádovém svalstvu, ale opatrnosti
při skocích není nikdy dost.
Na Šárku a Lucku čekal parkúr
60 cm s postupem do 70 cm na

čas. Opět 8 překážek, opět výborně přichystaná trať a mezi 8 domácími děvčaty, byla naše dvojice
velkou neznámou. Na opracovišti
(což je paralelní jízdárna, která slouží k rozpohybování koní
a jezdců před závodem) se „náš“
poník vedle obrovských koní pomalu ztrácel. Naštěstí tam nebyl
jediný, ale velcí koně v této skokové
disciplíně převládali. Tento závod
se jel „jedním šmahem“ a pro nás
to byla opět další neznámá. Tento druh skoků jela Šárka vůbec
poprvé. Všech 8 překážek musela
dvojice překonat, aniž by kavaletu
shodila a trať musela stihnout zajet do limitu 70 sekund, jinak by
zazvonil zvonec a jízdy by byl konec. Pak, aniž by jezdce přerušil,
svou jízdu pokračoval dál, jen se
pořadí a směr některých překážek
změnil a v této následné jízdě se
hodnotil nejrychlejší čas. Lucka to
zvládla výborně, závod dokončila
s nadějným časem, ovšem konkurence byla velká a hlavně domácí závodnice měly ve znalosti
prostředí výhodu. Nakonec jejich
čas stačil na sympatické 6. místo.
Pro nás všechny další cenná zkušenost a další výborný sportovní
zážitek.
Jezdectví je krásný sport, ale
náročný na čas, fyzičku i finance. Pominu-li náklady na pořízení vlastního koně a výbavu pro
něj, tak ani výbava pro samotného jezdce nepatří k levným záležitostem. Nicméně jakýkoli sport
či zájmová činnost, která je v obci
podporována si zaslouží uznání
a obdiv. Pro mne osobně je naprosto samozřejmé, že svůj volný čas
věnuji svým dětem, ale ne každý
rodič má v dnešní době dostatek
volného času. A já smekám před
lidmi, kteří jsou ochotni kus svého volného času věnovat i ostatním dětem a mládeži.

Lanáč a táborák u klubovny

Martin Macek

SKAUTI

T

radiční zahájení skautského roku - Lanáč a táborák u klubovny - sobota 8. 9. 2018.
Mobilní lanové centrum s nízkými překážkami pro mrňúsú (do 1 metru výšky od země) a vysoké překážky pro odvážnější (7 - 10 metrů vysoko). Táborák na opékání špekáčků se jako obvykle protáhl do nočních
hodin.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na Vás na našich dalších akcích.				
Palis
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Zájezd 100

T

oť název jedné z akcí, kterou uspořádal KPS (Klub přátel skautingu)
při Junáku Ratíškovice ku příležitosti 100 let od vzniku Československa.
V plánu bylo navštívit některá významná a památná místa v ČR.
1. Soutok Labe a Vltavy v Mělníku
2. Přechod památné hory Říp
3. Návštěva Malé pevnosti v Terezíně
4. Noční Praha + znovuotevření opraveného orloje na Staroměstské
radnici
5. Národní památník Heydrichiády, krypta - Resslova ulice v Praze
6. Velké Popovice pivovar Kozel - oběd
7. Těšany - vojenské muzeum pozemní techniky
Vše jsme zvládli za krásného počasí a v dobré náladě, a to nemluvím
o snídani, jakou svět neviděl, kterou nám připravili v ubytovně FREE
ZONE HOSTEL PRAHA.			
		
Palis

Sběr papíru

Pořadí v soutěži ve sběru
papíru
1. Kosík Viktor

3. A

4075

2. Vacenovský David

6. B

2607

3. Slezar Adam
4. Kobylková Marie

2.A
6.A

1776
1370

5. Luňák Šimon

6.B

1042

6. Hnilicová Anna

9.A

839

7. Lokaj Zachariáš

4.A

805

8. Baldrichová Veronika

6.B

778

9. Laxa Matěj

4.A

347

10. Hřebačková Ella

2.A

331

TOP TEN 2018
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018
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Akce Drákula 44
Počet účastníků 15. Všem čestným dárcům krve
SKAUTSKÝ DÍK!

T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Slovní analogie
Vyberte nejvhodnější slovo ze závorky podle vztahu uvedené dvojice: (zdroj: Centrum Memory)
PŘÍCHOD : ODCHOD = ____________ : SMRT
LOKET : RUKA = KOLENO: ____________
AUTO : CESTA = VLAK : ____________
MEDICÍNA : NEMOC = PRÁVO: ____________
ČTVEREC : KOSTKA = KRUH : ____________
KRÁL : TRŮN = SOUDCE: ____________
PAPÍR : STROM = SKLO : ____________
SOUD : SOUDCE = TŘÍDA : ____________
VODA : PUMPA = KREV: ____________
Ve změti písmen podtrhněte všechna podstatná jména:
asbhousleboškolabštúštěněbúptočnaKútbkqčíbaparaplebúpqbbouřkabbočšúttraktoragúčbMčoreklamabouštěunphoblíkěštbúpcnušpachtlebhobpškolenobnšhoějetelšljpěáěsáněbpšhěproutekbnázevahbpdůmbětgkomorabhoěbřitvabouěúnptymiánaúpbhLužicebpoiěuchobpnakravatanušuzuwpniminerálbnuatophpwcksponožkaoulejkalužbnoutnsei
Přesmyčky - časové údaje (Zdroj: Trénování paměti pro seniory – J. Suchá, E. Jarolímová)
ŘÁKLANED					
PYNRÁZDIN
EVICLONOKE					
ETSTLOÍ
RÍPLA						
POLETČOTE
AÁDKED					
DNELE
EKNDÍV					
ZDOPMI
Napište římskými číslicemi:
2018						545
105						50
299						755
87						30
333						505
789						
6900
250						123
1000						750
8						777
63						
120
781						300
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Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

KNIHOVNA

V

šech 29 studentů Virtuální
univerzity třetího věku, kteří zdárně ukončili letní semestr,
nastoupilo do zimního semestru.
Čeká nás cyklus šesti přednášek
opět na téma České dějiny a jejich
souvislosti. Jestliže jsme v prvním

VU3V – druhý semestr
semestru prošli českými středověkými dějinami a skončili ve 14.
století, v druhém semestru nás
pan profesor Zdeněk Beneš virtuálně provede českými dějinami
od 15. do 19. století až na práh

moderní občanské společnosti
a k motivům vzniku Československé republiky.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

foto: I. Bařinová

Vydařený trh místních
produktů a řemesel

AKCE

L

etošní trh místních produktů
na nádvořích milotického zámku přivítal přes 2 750 návštěvníků a svůj um, výrobky a dobroty
ukázalo přes 60 stánků. Pohodu
doplnily cimbálové muziky členských obcí a pro děti (i dospěláky)
hrálo neopakovatelné představení
Dětské kočovné divadélko z Kyjova. Počasí vydrželo a věříme, že si
to všichni užili. Ratiškovské laty
ani letos nemohly nikoho zklamat
a i ostatní ratiškovské stánky si
našly svoje diváky. Těšíme se zase
za rok!
Vladimíra Motlová

foto: J. Koplíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018
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... už zasej,
letos už potřetí!

S

trojvedoucí "Hurvínka" má docela ratiškovsky
znějící jméno - Cyril Zubalík, ale nic společného
tam není.
Akce byla pojata spíše jako firemní, bez širší publicity, i tak byla Baťovka plná lidí a aut, vláček našlapaný a do Rohatce to otočili přinejmenším 4 x.
Leoš Tomančák ml.

Spolkový dům Ratíškovice – akce:
Listopad
				Přednáška
„Naděje Podhorná“ bylinky
15. 11.
		
16. 11.		JAZZ
				
Rozsvěcení vánočního stromu
30. 11.
Výstava fotografií KONTAKT - ochoz spolkového domu
16. 11.- 18. 11. 2018 Burza společenského oblečení, kabelek a business móda

Prosinec
dílničky, jarmark
1.				Adventní
12.- 2. 12.
			Módní
přehlídka
8. 12.
				Koncert
UNIQUE QUARTET - Barbora Mochowa, Marek Blaha
9. 12.
				
Koncert ZUŠ
10. 12.
			Koncert
ZUŠ
11.
12.
				Vánoční
koncert - Veronika a Václav Řihákovi
19. 12.
				Žehnání
mladých vín
27. 12.

Plesová sezóna
12.
19.
20.
26.
2.
9.
16.
22.
2.
9.
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1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

Společenský ples
Krojový ples
Dětský krojový ples
FK Baník Ratíškovice
Školní ples
Junácký ples
Hasičský ples
Ples T Machinery, a.s.
Fašaňk
Rockový ples
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

Služby Kontaktního centra v Ratíškovicích
aneb Drogy tu byly, jsou a budou

K

onta ktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 v Hodoníně a okolních obcích.
V rámci terénního programu
poskytujeme služby i v Ratíškovicích. Jsme tu pro
osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách, tedy
pro uživatele drog, a pro
patologické hráče. Posláním Kontaktního centra je
minimalizace zdravotních
a sociálních rizik spojených
s užíváním návykových látek a aktivizace a motivace uživatelů drog ke změně životního stylu
tak, aby při užívání drog škodili co
možná nejméně sobě i svému okolí. V případě úsilí o abstinenci od
drog rádi pomůžeme s vyřízením
léčby. Rodičům a blízkým osobám
uživatelů drog nabízíme poradenství. Naším cílem je navázat kontakt s uživateli návykových látek,
nabídnout jim své služby, pomoci
jim řešit problémy, do kterých se
dostávají v souvislosti s užíváním

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2018

drog, a předcházet šíření infekčních nemocí přenosných krví. Tím
zároveň usilujeme o ochranu společnosti před šířením negativních
společenských jevů. Zajišťujeme
také bezpečnou likvidaci použitého injekčního materiálu.
V rámci terénního programu
nabízíme výměnu injekčního materiálu (za použité injekční stříkačky vydáváme čisté), distribuci
zdravotního materiálu, díky kterému je aplikace drogy bezpeč-

nější, poradenství a informační servis, testování na
infekční nemoci (žloutenky,
HIV) z kapilární krve, krizovou intervenci, asistenční
službu a základní zdravotní ošetření. V budově kontaktního centra v Hodoníně
nabízíme navíc hygienický
a potravinový servis a provedení orientačních drogových testů z moči.
V případě potřeby se na
nás můžete kdykoliv obrátit, ať už s dotazem či se žádostí o službu. Rádi za vámi přijedeme, zachováváme mlčenlivost,
naše služby lze využívat anonymně a jsou zdarma.
PhDr. Táňa Faltisová
vedoucí Kontaktního
adiktologického centra Vážka
kontakt: k-centrum@hodonin.
charita.cz, 731 428 359
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ODPADY KOLEM NÁS: 4. DÍL

Desatero každého správného třídiče
1. Vytvořte si doma podmínky pro třídění odpadu
Kromě odpadkového koše na směsný odpad se hodí místo pro
odkládání plastů, skla a papíru. Pořiďte si domů speciální odpadkový koš nebo plastové tašky a papírové krabice.
2. Zjistěte, kde odložit odpad
Chcete odpad odložit na správné místo? Zjistěte, kde jsou popelnice a kontejnery na směsný odpad, ale také nádoby na tříděný odpad, sběrné dvory, výkupny druhotných surovin, místa
zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, ale také
lékárny, kde můžete odevzdat prošlé léky.
3. Třiďte správně plasty
PET lahve sešlápněte a odložte do žlutých kontejnerů na plasty.
Kromě PET lahví sem patří také další plasty, například kelímky,
sáčky, obaly od drogerie a saponátů apod. Nevyhazujte znečištěné plasty.
4. Sklo třiďte do správného kontejneru
Nevratné skleněné lahve a sklenice odkládejte do zeleného kontejneru na sklo. Někde narazíte také na bílé kontejnery určené
na sběr čirého a barevného skla.
5. Papír třiďte do modrého kontejneru
Použitý papír a papírové obaly patří do modrých kontejnerů
nebo do výkupny. Mastný nebo jinak znečištěný papír odložte
do kontejneru na směsný odpad.
6. Třiďte nebezpečný odpad a elektrospotřebiče
Do nádob na směsný odpad nepatří nebezpečný odpad. To jsou
léky, zářivky, výbojky a obaly od olejů, barev a chemikálií. Odneste je do sběrného dvora nebo odevzdejte během svozu nebezpečného odpadu.
7. Využívejte sběrné dvory
Sběrný dvůr je stálá sběrna. Ta občanům slouží především k odkládání nebezpečného a objemného odpadu, který vzniká v domácnosti nebo při odklízení zeleně ze zahrádek.
8. Každý odpad někam patří
V každé obci a městě existuje vyhláška, která přesně stanovuje,
kam který odpad odložit. Žádný odpad nepatří na zem!
9. Vyhazujte co nejméně
Už při nákupu myslete na to, že každý obal se brzy stane odpadem. Proto dávejte přednost zboží v obalech, které můžete třídit.
10. Když si nevíte rady, zeptejte se
Podrobnější informace o třídění v Ratíškovicích získáte na barevných kontejnerech nebo na obecním úřadě. Ještě více informací o třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách
www.jaktridit.cz

Hledám ke koupi rodinný
dům
se zahradou v Ratíškovicích.
Kontakt na tel: 739 823 546

Sháním ke koupi byt 2+1
v Ratíškovicích a okolí.
Tel: 604 547 716
Koupím rodinný dům i
k opravám.
Za nabídky děkuji.
Kontakt na tel: 604 124 590

Koupím byt s dobrou
dostupností Kyjov, Hodonín.
Tel: 737 939 848

VÝSLEDKY
SOUTĚŽE:
KDO ZÍSKAL ZPĚT POPLATEK
ZA ODPADY A CHYTRÝ TELEFON?
V minulém čísle Ratíškovického
zvonu jsme se ptali, co byste neměli
třídit do kontejneru na sklo. Správná
odpověď je skleněná varná konvice.
Z e-mailů se správnou odpovědí jsme
vybrali Petru Směřičkovou.
Výherkyni gratulujeme a posíláme
složenkou výši ročního poplatku
za odpady 580 korun!
Od dubna, kdy vyšel 1. díl našeho
seriálu, jsme přijali desítky soutěžních
e-mailů se správnými odpověďmi na
otázky z každého dílu. Všechny jsme
zařadili slosování o chytrý telefon
Samsung Galaxy J3. Výhercem
se stal Jiří Příkaský.
Gratulujeme!
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