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Vážení
spoluobčané,

přestože je čas adventní a od voleb
uplynuly více jak dva měsíce, mi
nejdříve dovolte Vám poděkovat za
projevenou důvěru. Díky ní a díky
rozhodnutí ustavujícího zastupitelstva obce jsem se stal starostou 29.
října 2018. V čele naší krásné obce
nejsem poprvé, o to více si zvolení
vážím a mojí snahou bude Vaší důvěru nezklamat.
Chci také poděkovat odstupujícímu vedení obce v čele se senátorkou Ing. Aničkou Hubáčkovou, které předalo obec a její hospodaření
ve výborné kondici. Z realizovaných velkých akcí roku 2018 zůstávají dokončit cyklostezka na Pánov
a přístavba základní školy. Cyk-

lostezka bude dokončena v dubnu
příštího roku a v přístavbě se bude
učit od února 2019.
Dle mého se žádný starosta,
pokud chce dobře spravovat svou
obec, neobejde bez kvalitního týmu
na úřadě, v radě, zastupitelstvu
a dalších orgánech obce. Jsem
přesvědčen, že takový tým máme
a těším se na spolupráci při pokračování v budování a zkrášlování
Ratíškovic.
Milí spoluobčané, přeji Vám
krásný adventní čas, požehnané
Vánoce plné radosti a ve zdraví
a s úspěchy prožitý rok 2019.
Josef Uhlík,
starosta obce
foto: Š. Kotásek

Baťa známý
a neznámý
(strana 24)
Dušičkový závod
aneb Bigglesův
memoriál –
29. ročník
(strana 28)
BRUSLENÍ NA JEZÉRKU (archiv: I. Bařinová)
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OBEC
Rada obce č. 1
ze dne 5. 11. 2018
Rada obce:
- zřídila komisi stavební, sociální,
životního prostředí a informační,
- delegovala starostu Ing. Josefa
Uhlíka jako zástupce do shromáždění členských obcí Mikroregionu
Hodonínsko a Mikroregionu Nový
Dvůr a jako zástupce valné hromady společenství BJ Polní 938,
- delegova la m ístost a rost u
PhDr. Radima Šťastného jako zástupce obce do dozorčí rady Mikroregionu Hodonínsko,
- delegovala radní Ing. Vladimíru
Motlovou jako zástupce obce do
dozorčí rady Mikroregionu Nový
Dvůr,
- souhlasí s pojištěním odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci pro celé volební období,
- schválila užívání závěsného odznaku při významných obřadech
všemi členy Rady Obce Ratíškovice ve volebním období 2018 –
2022,
- bere na vědomí povinnost členů
rady učinit ve lhůtě 30 dnů ode
dne zápisu oznámení podle §14a
odst. 3 zákona o střetu zájmů,
- souhlasí s příkazem k provedení periodické inventarizace v roce
2018 a jmenovala hlavní i dílčí inventarizační komise,
- souhlasí s příkazem k provedení periodické inventarizace Baníku Ratíškovice, s.r.o. v roce 2018
a jmenovala hlavní i dílčí inventarizační komise,
- vzala na vědomí zprávy hospodaření Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
Osvětové besedy Ratíškovice a ZŠ
a MŠ Ratíškovice za 3. čtvrtletí
2018,
- schválila Výroční zprávu ZŠ
a MŠ Ratíškovice za školní rok
2017/2018,
- souhlasí s podpisem Dodatku
č. 1 Smlouvy o bezúplatném užívání radiostanice mezi Obcí Ratíškovice a HZS JMK,
- souhlasí s přijetím peněžního
daru pro Osvětovou besedu Ratíškovice od společnosti LAMA
GAS OIL s.r.o. ve výši 10 000 Kč
na akci 20. výročí založení Slováckého mužského pěveckého sboru
Ratíškovice,
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Rada obce...
- vzala na vědomí výpověď ze
smlouv y o nájmu Restaurace
Sport a pověřila vedení obce k jednání ve věci zajištění provozu Restaurace Sport,
- souhlasí s postupnou výměnou svislého dopravního značení
v obci,
- projednala administrativu výběrového řízení na akci „Travnaté
hřiště Ratíškovice – rekonstrukce“.
Rada obce č. 2
ze dne 20. 11. 2018
Rada obce:
- souhlasí s provozováním Restaurace Sport na dobu určitou do
30. 6. 2019 a podpisem smluv pro
zaměstnance na dobu určitou do
30. 6. 2019,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo s firmou Prostavby a.s., která podala v rámci výběrového řízení nejnižší cenovou nabídku na
akci „Travnaté hřiště Ratíškovice
– rekonstrukce“,
- souhlasí s prodloužením smlouvy o organizaci veřejné služby na
rok 2019,
- souhlasí, aby autorský a stavební dozor na akci „My zasadíme, vy
sklidíte III“ zajistil Ing. Daniel Matějka,
- souhlasí, aby dotační management na akci „My zasadíme, vy
sklidíte III“ zajistil Ing. Daniel Matějka,
- souhlasí, aby zpracování žádosti o dotaci z IROP na vybavení
přístavby ZŠ mobiliářem zajistil
Ing. Libor Stránský,
- rozhodla o nákupu nového PC
pro sekretariát OÚ,
- souhlasí, aby odborný ořez některých stromů v obci provedl
Bc. Šimon Böhm,
- souhlasí s vyvěšením majetkoprávních záměrů na pronájem
vodní plochy a přináležejícího pozemku Hliníku,
- na základě žádosti oblastního spolku ČČK a TS nemocnice
Hodonín souhlasí s příspěvkem
1500 Kč na ocenění bezpříspěvkových dárců krve.

Rada obce č. 3
ze dne 3. 12. 2018
Rada obce:
- souhlasí s podpisem dodatku
č. 1/2019 k příkazní smlouvě na
správu krytého plaveckého bazénu mezi Baníkem Ratíškovice,
s.r.o. a Svatoplukem Stokláskou,
- souhlasí s podpisem dodatku
č. 1/2019 k příkazní smlouvě na
zřízení obnovitelných zdrojů mezi
Baníkem Ratíškovice, s.r.o. a Svatoplukem Stokláskou,
- jmenovala starostu obce Ing. Josefa Uhlíka jednatelem společnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.,
- projednala varianty prostorového řešení bytového domu v místě
bývalého kina,
- rozhodla o aktualizaci projektu výstavby místní komunikace
v ulici Polní,
- rozhodla o zpracování projektu
na výstavbu chodníků v obci,
- rozhodla o vyhotovení obecních
kalendářů,
- seznámila se s výzvami na dotace vypisované MMR ČR,
- schválila poskytnutí finančního příspěvku pro 66 samostatně
žijících občanů starších 75 let na
částečnou úhradu poplatku svozu
a uložení komunálního odpadu,
- souhlasí s příspěvkem pro neziskové organizace na jednu kulturní akci v roce 2019 ve výši
500 Kč,
- souhlasí s podpisem smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Ing. Lubomírem Motlem ve věci daňového
poradenství,
- rozhodla o nákupu nového bojleru do objektu smuteční síně,
- souhlasí s podpisy dohod o provedení práce s občany poskytující
obci některé služby,
- seznámila se s organizací Silvestrovského pochodu do Svatobořic-Mistřína.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
Z našich řad odešli...
Belanec Jaroslav
Blahová Zdenka
Janek Bedřich		

72 let
86 let
72 let

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POLICIE
ŘÍJEN 2018
14. 10.	  P ř i j e t í o z n á m e n í
v 19:15 hod. od PČR Dubňany, že
došlo k poškození majetku v domě
č.p. XYZ. Po příjezdu hlídky OP na
místo byla celá záležitost zdokumentována a předána do Komise
pro projednávání přestupků v Hodoníně.
18. 10. Přijetí oznámení v 7:15
hod. od paní XX, bytem Humna,
že viděla naproti v zahradě domu,
jak se pohybují 3 osoby. Po příjezdu hlídky OP na místo se zde již
osoby nenacházely, ale byl před
plotem nalezen kolotoč na prádlo.
Z toho důvodu OP informovala
PČR Dubňany, neboť zde bylo podezření na trestný čin porušování
domovní svobody. OP poté poskytla součinnost PČR při vyšetřování
celé záležitosti.
19. 10. Přijetí oznámení v 10:15
hod. od pana XY, že v areálu základní školy sedí na lavičce občan
romské národnosti. Po příjezdu
hlídky OP byl muž zkontrolován
a následně byl z místa vykázán.
Přijetí oznámení v 18:05 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují poskytnout součinnost v ulici Vítězná, kde dochází k přestupku proti
občanskému soužití.
31.10. Přijetí oznámení v 9:15
hod. o poruše nákladního vozidla
v ulici Vítězná, kde došlo k úniku
provozních kapalin na vozovku.
Po příjezdu hlídky OP na místo byl
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Z deníku obecní policie
k události přivolán HZS Hodonín,
který provedl zasypání provozních
kapalin sorbentem.
LISTOPAD 2018
1. 11. Přijetí oznámení v 15:30
hod. od Policie ČR Brno, oddělení kriminální služby, že potřebují
poskytnout součinnost při domovní prohlídce v ulici Řádky u pana
XY. Po příjezdu hlídky OP na místo byla hlídka OP určena jako nezúčastněná osoba po celou dobu
domovní prohlídky od 16.00 do
22.00 hod.
9. 11. Přijetí oznámení v 10:30
hod. od pana XY, že v ulici Vítězná
mělo dojít k vloupání do rodinného
domu. Po příjezdu hlídky OP na
místo určení spolu s PČR Dubňany, bylo zjištěno, že došlo ke krádeži štípačky na dřevo v hodnotě
25 tisíc Kč. Hlídka OP se na místě domluvila s PČR Dubňany na
zhlédnutí kamerového záznamu
z předešlých dnů.
Přijetí oznámení v 13:30 hod.
od pana XY, že v lokalitě za zdravotním střediskem se mají nacházet poházené injekční stříkačky,
které tam objevili žáci ze základní
školy. Hlídka OP poté vyrazila na
místo a injekční stříkačky sesbírala.
15. 11. Přijetí oznámení v 15:10

hod. od zaměstnance obchodu
Hruška, že mají zákazníka, který
odmítá odejít a obtěžuje zákazníky
v prodejně. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, roč. 1979, bytem Vracov. Hlídka OP poté vyzvala muže,
aby prodejnu opustil. Ten hlídku
OP uposlechl a poté odjel do místa
svého trvalého bydliště.
20. 11. Přijetí oznámení v 15:45
hod., že na ulici Vítězná se pohybuje muž se sekerkou v ruce
a pobíhá mezi vozidly. Po příjezdu
hlídky OP na místo se zde již muž
nenacházel. Po dalším šetření bylo
zjištěno, že se jedná o pana XY.
Hlídka OP celou záležitost zdokumentovala a ponechala k dalšímu
šetření.
24. 11. Přijetí oznámení v 0:30
hod. od paní XX, že dochází k rušení nočního klidu před Spolkovým domem v ulici Sportovní. Po
příjezdu hlídky OP na místo určení bylo zjištěno, že na Spolkovém
domě se koná v prostorách malého sálu stužkovací večírek a došlo
zde k rušení nočního klidu z důvodu hlasité hudby. Hlídka OP
celou záležitost na místě vyřešila
a poučila pronajímatele o rušení
nočního klidu.
TF & PK
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Z OBCE

Přístavba přistavěna

P

řístavba školy s odbornými učebnami je
přistavěna: fasády jsou hotovy, venkovní
schodiště je přimontováno, podlahy již vykazují vlhkosti, které umožnily pokládku
vinylových šablon, poté se osadí zárubně
a instalují dveře a pak se již jen provedou
pohledové retuše omítek a maleb. A teprve
pak je možno zažádat dotčené orgány státní správy o kolaudaci. Poté bude instalován
nábytek a vybavení, čímž bude přístavba
připravena na odbornou výuku.
RŠ

Dúbrava - škola poznání

T

ak jako v minulých letech rat íškov ick á z á k l ad n í škol a
spolupracuje s obcí Ratíškovice
na projektech environmentální
výchovy, a to za finanční podpory Jihomoravského kraje. Letošní
projekt „Dúbrava - škola poznání“
je zaměřen na poznávání přírodního živlu Dúbravy - rozsáhlého
lesního komplexu, který z několika stran bezprostředně obklopuje i naši obec. Součástí projektu
je obměněné vydání atlasu hub,
jehož autorem je Václav Koplík

a Ladislav Špeta, školní mykologické přednášky, školní přírodovědná
soutěž, dále pak výroba a instalace ptačích budek v okolí mateřské školky U Jezérka, nákup knih
s přírodovědnou tématikou do
obecní knihovny a vysazení dvou
lip v blízkosti znovupostaveného
kříže za ratíškovickým hřbitovem.
Dodejme, že atlasy hub budou
distribuovány do okolních škol
obcí, jichž se Dúbrava dotýká.
			
RŠ

Kola strojů na kolostezce
se zastavila

h

těný předpoklad, že asfalty
na tolik chtěné cyklostezce budou položeny ještě letos, se
nenaplnil. Zpoždění (nabrané překládkou optických kabelů) a nepříznivé počasí s tolik potřebným
deštěm a sněhem byly příčinou
přerušení stavebních prací. Práce
na položení vrstvy kamene s betonem sice pokračovaly po roztání sněhu a vyšších teplotách, ale
dále budou pokračovat až v novém
roce, a to až se počasí umoudří.
Tato akce je spolufinancována
Státním fondem dopravní infrastruktury.
RŠ
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Jazzové smeče

KULTURA

B

ývalá česká reprezentantka ve volejbale, maminka olympijského vítěze ve veslování Josefa Dostála a současně vynikající jazzová zpěvačka Eva Emingerová v předvečer výročí Sametové
revoluce svými hudebními výkony zastínila i záři
reflektorů Spolkového domu. Zkušení spoluhráči pianista Jiří Růžička, kontrabasista František
Uhlíř a bubeník Jaromír Helešic zezadu jistili hru,
přihrávali zpěvačce na hudební smeče a současně
v sólech i sami smečovali. Blížící se Vánoce nám
připomenuli horňáčtí muzikanti Jiří Pšurný a Ivoš
Králík svými jazzovými koledami a sílu poezie nám
zase ukázal krotitel slov Jirka Hubáček. Večer podlévaný martinskými i staršími vyzrálými víny se
jevil zdařilým.
RŠ

V

e dnech 24. a 25. října 2018
se v rezidenci velvyslanectví
ČR v Norsku uskutečnily dvě významné akce.
Projektu, zaměřeného na propagaci česk ých a moravsk ých
regionů v Norsku, s názvem „Jihovýchodní Morava – Perla České
Republiky“ se aktivně na pozvání
pana velvyslance Jaroslava Kno-

ta účastnila naše obec Ratíškovice, město Uherské Hradiště
a Zlínský kraj.
Prezentaci regionu Jihovýchodní Moravy, jejíž součástí byla prezentace obce Ratíškovice, navštívili zástupci norských krajů, měst
a obcí. Všem se moc líbily naše
kroje a vína z vinařství B/V, Skalák a Modrá hora. Úspěšně jsme
prezentovali i Lázně Hodonín.
Celá akce se těšila zájmu norských žurnalistů a mě samozřejmě moc těšilo, že se v Norsku
o Ratíškovicích píše.

Ratíškovice
v Norsku
Následující den jsem měla možnost se zúčastnit oslav 100. výročí
vzniku Československa v Norsku.
Této oslavy, kterou společně pořádalo velvyslanectví České republiky a Slovenska, se zúčastnilo
mnoho diplomatů a vzácných hostů.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com
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O

slavy 100. výročí založení
Československé republik y
probíhaly v měsíci říjnu různými
způsoby – lampionovým průvodem, Masarykovou vatrou, mašlením Lip svobody, položením kytic
k pomníku 1. sv. války. Při příležitosti tohoto významného výročí
přijela do Ratíškovic i delegace
z Francie, z družebního městečka Vouziers, aby tak s námi důstojně oslavila tento významný
den. Na oplátku z Ratíškovic byl
po téměř deseti letech vypraven
„velký zájezd“ na oslavy 100. výročí ukončení 1. sv. války. A tak
první listopadový den odjela osádka autobusu tvořená zástupci Veselé muziky, Ženušek, mužského
sboru a šestice děvčat z tanečního studia VAMP Dance, delegace obce a zástupci francouzské
společnosti do Vouziers ve Francii.
Příjezd do Vouziers byl stanoven na 18:30 hod. Díky řidičům
„Karel a Karel“ jsme přijeli na minutu přesně. Na radnici nás čekali
nejen zástupci městečka Vouziers
a Československo-francouzské
společnosti, ale hlavně naši hostitelé, kteří si nás po krátkém
uvítání odvezli do svých domo-
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Vouziers
2018
vů. Naplánovaná společná večeře
byla slavnostní, byly zde předány
i upomínkové předměty a dary.
Druhý den dopoledne jsme prohlídku Vouziers začali u kostela
Saint-Maurille z 16. století, poté
jsme dále navštívili jejich kulturní
dům, knihovnu a kino – vše pod
jednou střechou. Nám pozorným
návštěvník ům neunikl pla kát
z festivalu dechovek z Ratíškovic
v klubovně Municipale. Pan starosta Yann Dugard se pochlubil
stavbou nové mateřské školky,
kterou započali ve Vouziers v letošním roce, a moderním krytým
bazénem.
Po v ydatném fra ncouzském
obědě jsme jeli na prohlídku nového Muzea války a míru, které se
nachází cca hodinu od Vouziers.
Naši výpravu měl na starosti průvodce přímo s francouzským šarmem, který si svým poutavým
výkladem získal hlavně ženskou
část. Zde jsme všichni velmi ocenili profesionalitu a odbornost výkladu Kamily Šťastné, která byla

stoprocentní překladatelkou
nejen pro nás, ale i pro německou delegaci, se kterou jsme byli
ve společné výpravě.
Po dvouhodinové návštěvě tohoto zajímavého muzea jsme odjeli do místa, kde nás čekalo první
vystoupení. Tím bylo městečko
Terron. Nejdříve jsme byli pozváni na filmový dokument, který byl
sestaven z historických záběrů
Velké války, bojů z Terronu, Vouziers, Chestru, Verdunu, ale i východní fronty z Ruska. V hodinovém programu nejdříve vystoupila
Veselá muzika, která své účinkování zakončila Zlatými střevíčky
za pěveckého doprovodu paní senátorky, poté následovalo vystoupení Ženušek a mužského sboru.
Sobotní ráno nás všechny překvapil mrazík, který celou krajinu zahalil bílou jinovatkou. Po
příjezdu na nekropoli v Chestru,
kde se nachází více jak 300 hrobů
padlých vojáků, jsme okusili první zimní mrazík, ale sluníčko bylo
natolik milosrdné, že po půl hodině nebylo po bílém poprašku ani
památky. Oteplilo se natolik, že
jsme všichni mohli srdečně prožívat důstojný ceremoniál. Byla zde
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ukládána hlína z nejbližších míst,
odkud pocházeli pohřbení vojáci.
Všichni jsme byli hrdi na to, že
jsme se stali součástí tohoto významného aktu. Po skončení oficiální části byly ještě položeny kytice k pomníku československých
legionářů, které položil Spolek
československch legionářů z Lipníku nad Bečvou a zástupci a studenti vojenské školy z Moravské
Třebové. Poté jsme uctili památku
padlých u dalších pomníků, např.
v Terronu a okolí Vouziers, kde se
nachází i pomník „Bobo“, který je
postaven zásluhou Československých legionářů. Ve Vouziers se
nachází i pomník Rolanda Garrose, podle něhož je pojmenováno
i tenisové centrum v Paříži.
Na všech místech, včetně zastavení u radnice ve
Vouziers, byly hrány hudební skupinou Municipal
hymny Německa, Slovenska, Belgie, Ruska a hymna Francie a České republiky naší Veselou muzikou.
P řed radnicí se kona la
i vojenská přehlídka, která
končila u Lycea T. G. Ma-

Z

kých specialit. Cestou domů jsme
stačili ještě navštívit historické
město Metz (česky Mety), kde se
nachází historická katedrála ze
13. století pojmenovaná po sv.
Štěpánovi; pro svoje překrásné
okenní vitráže bývá přezdívána
Boží lucernou. Poté cesta již vedla k hranicím a hlavně k našim
domovům. Kolem 4. hodiny ranní
jsme bezpečně zastavili před Spolkovým domem, kde před čtyřmi
dny začala i naše cesta.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem, kdo se této náročné cesty
zúčastnili. Nebylo to zrovna lehké
obsadit autobus členy jednotlivých
ratíškovických spolků a delegací tak, aby cesta byla co nejekonomičtější a nejpohodlnější.
Je potřeba poděkovat Vám
všem, kdo jste se tohoto zájezdu zúčastnili, ale ještě obzvlášť paní Kamile Šťastné
za tlumočení po celou dobu
pobytu a v neposlední řadě
řidiči Romanu Filipovi a samotnému šéfovi a šoférovi
v jedné osobě, Jirkovi Kopečkovi, za náš šťastný návrat.
Mgr. Jana Koplíková

Střípky ze Spolkového domu

atímco ve velkém sále
se připravoval již 16. ročník
Jazzu, malý sál se zaplňoval nejen
dámským, ale i pánským oblečením. V letošním roce byl přidán
ještě styl business oblečení a přehlídka kabelek. Všem organizátorům patří poděkování s přáním,
ať jim elán vydrží i do příštího
roku. Budeme se těšit.
První adventní neděle je tradičně ve znamení dílniček, nejinak tomu bylo i letos. O víkendu
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saryka.
Večerní program nám přátelé
připravili velkolepě. Sešli jsme se
všichni v novém kulturním domě,
kde nejdříve vystoupila Veselá
muzika, která náladu navodila
písničkou z filmu Četník ze Saint-Tropez. Večer svoji premiéru mělo
i taneční studio Vamp Dance, kde
děvčata svými tanečními kreacemi zvedala ze židliček nejednoho
z nás. Společný večer byl ukončen
disko zábavou.
Nedělní odjezd byl naplánován
na 9. hodinu. Po rozloučení s našimi hostiteli a vedením radnice
i česko-francouzské společnosti
jsme se vydali nejdříve na nákupy
sýrů, šampusů, vína a kdoví ja-

1. – 2. 12. 2018 se již po jedenácté konal v prostorách Spolkového
domu Vánoční jarmark s dílničkami. Bylo zde na 35 prodejců,
převážně prodávajících vlastní
výrobky. Návštěvníci si tak mohli
koupit drobné dárečky na blížící
se Vánoce, ale i přispět v Kavárničce Afrika na školu v Tanzánii.
Všem návštěvníkům, prodejcům,
organizátorům a hlavně dětem,

které vystoupily v rámci kulturního programu, děkujeme.
Opravdu velkolepě jsme začali
předvečer druhé adventní neděle,
a to Módní přehlídkou. Návštěvníci tak mohli ve více jak hodinové show obdivovat módní značky Toscana Store Hodonín, OK
Sportu Hodonín, Shine@shine,
svatební a společenské šaty Svatební agentury Ivana Příkaská,
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ale i účesy, které přímo vykouzlili
kadeřníci paní Andrea Kaplanová
a Tomáš Cigánek. Aby modelky
vypadaly co nejkrásněji, o to se
postaraly zase profesionální vizážistky Mary Kay. Celý večer bravurně moderoval Ladik Šimeček.
V programu vystoupil i MgA. Marek Blaha, který si hlavně posluchačky získal písničkou Tenkrát
na Západě. Svůj taneční um předvedla děvčata z tanečního studia
VAMP Dance, které vede Gabriela
Koudelová.
Nedělní večer jsme zakončili koncertem Barbory Mochowé,
mladé a nadějné zpěvačky. O tom,
že to opravdu umí, jsme se mohli

přesvědčit již po prvních tónech,
které zazněly z klavírního křídla na začátku koncertu. Barboru doprovázelo kvarteto UNIQUE
QUARTET, ve kterém hraje i Marek Blaha, ratíškovický rodák,
který v letošním roce úspěšně dokončil Hudební akademii v Praze
a získal titul MgA.
Hudebn í k ů m dě k uje me z a
krásné prožití druhého adventního večera a Markovi přejeme
hodně úspěchů v jeho profesi. Na
UNIQUE QUARTET se můžeme
těšit příští rok, kdy vystoupí s programem písniček z filmů a muzikálů.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka SpD

Burza společenského oblečení

Vánoční jarmark
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Vánoční jarmark

Koncert Unique Quartet

Výstava Jak se lidem žilo před 100 lety
a její vernisáž

J

ak vůbec výstava vznikla?
Byl to nápad můj a Danky
Mokré již v loňském roce, kdy
jsme zhotovovaly dvě slámové figuríny pro potřeby kostela
(betlému). My, patriotky našej
krásnej dědiny, jsme si řekly, že
musíme něco tradičního udělat
ke stému výročí vzniku naší republiky. Paní starostka nám nabídla k našemu nápadu výstavy
prostory ve Spolkovém domě, ale
byla by to jenom víkendová záležitost. V zimě jsem oslovila Josefa Uhlíka, zda by nám k tomu
našemu záměru nepropůjčíl svůj
dům v Dědině na č. 18, tedy
u Gajdíků Na kameni, pro jeho autentické prostředí. Josef souhlasil
s tím, že tam má ještě hodně práce před tím, než by nás tam pustil.
Celé prázdniny se v domě pracovalo a připravovalo k vernisáži výstavy. Někteří občané se
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za námi zastavili a přinášeli jak
smysluplné náměty, tak předměty, které jsme potřebovaly k realizaci výstavy. Některé jsme navštěvovaly i u nich doma, abychom
si z opatrovaných pokladů jejich
předků vybíraly. Všichni byli velice vstřícní a důvěryplní k naší sice
laické, ale nadšené práci a přidávali k výpůjčkám i nádherné vzpo-

mínky. Pavel Hnilica nám ochotně zhotovil k propagaci výstavy
plakáty a sčítací lístky.
A nastal den vernisáže - pátek
7. září. V 17 hodin zahájili výstavu svým zpěvem šikovní kluci
v krojích pod vedením Danušky
Mokré a za doprovodu Richarda
Mokrého na cimbál (mimo jiné
kluci chodili na zkoušky celé
prázdniny). Za obec Ratíškovice,
pořadatele akce, zahájila výstavu paní starostka Anna Hubáčková. Na závěr zahájení výstavy
jsme si všichni společně zazpívali
naši krásnou hymnu. Bylo to velmi emotivní a určitě se to příjemně dotklo každého z přítomných
návštěvníků vernisáže, kterých
bylo přes 200 - úžasné.
Moc děkujeme.
Jaroslava Kundratová
a Dana Mokrá
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Děkovná mše za úrodu

L

etošní Děkovná mše za úrodu
proběhla „na hrubé“ v neděli 9.
září 2018. Mši svatou celebroval
p. František Dobeš (jeho otec pochází z Ratíškovic). Hlavního ministranta se zodpovědně ujal Ivoš
Příkaský, který byl doma z Ameriky na dovolené. Tato mše je již
tradiční mší svatou, kdy farníci

děkují za dary plodů z našich polí,
zahrad a vinohradů. Jednotlivé
dary jako hlínu, vodu, květiny,
korunku z obilí, zeleninu, ovoce,
med, vosk a svíce, zrní a klasy,
víno, hrozny, chléb a hostie přináší krojovaní farníci od nejmladší
po nejstarší generaci. Ke krásné
a povznášející atmosféře děkovné

mše přispěl také Slovácký mužský
pěvecký sbor pod vedením Roberta Blahy. Velké poděkování patří
všem, kteří se jakkoliv podíleli na
důstojném průběhu Děkovné mše
za letošní úrodu.
Jaroslava Kundratová

S

loužil jsem bohoslužbu v mnoha kostelích v různých obcích i městech. Bohoslužba v neděli 9. září 2018
překonala mé dosavadní zkušenosti. Mohl jsem být mezi svými krajany, v záplavě krásných krojů, mezi
pozornými lidmi a slyšet krásný mužský sbor. Takové prostředí a bohoslužba v něm, je pohlazením pro duši
stárnoucího kněze. Zároveň je i krásným polibkem rodného kraje, posilou a povzbuzením pro další službu
nejen obyvatelům žírné Hané, ale i těm, kteří žijí v zapadlých vesničkách. Všem, kteří se podíleli na tomto
mimořádném a hlubokém zážitku, krojovaným i malému drobečku, mužskému sboru a jeho vedoucímu, kostelníkům, ministrantům, lektorům, panu Příkaskému za okuřování, farníkům a všem, kteří se jakkoliv podíleli,
patří Pán Bůh zaplať. Nesmím zapomenout na tu, která za tím vším a nejen v tu neděli, stála paní Jaroslavě
Kundratové. Poděkování i redakci Zvonu, do kterého tak rád nahlížím. Díky za Vaši blahodárnou práci.
Ať se Vám všem daří.
Vděčný
P. František Dobeš

MYKOLOGIE

T

ak lze charakterizovat uplynulou houba řskou sezónu.
Nevím, jestli můžeme považovat
dlouhotrvající sucho, chcete-li velký vláhový deficit, za zvláštnost,
ale tento faktor se negativně podepsal na růstu hub po celý rok.
Přesto byla letošní výstava hub
úspěšná. Úspěchem končily i vycházky za houbami v týdnu před
tradičním termínem zamykání
lesa 17. listopadu. Oproti jiným
rokům bylo určitě jiné to, že dva
dny před tímto datem uhodily poměrně tuhé mrazy a spousta vyrostených plodnic zamrzla na kost
nastojato. A asi to byla shoda okolností, že v tu samou dobu bylo potřeba identifikovat jednu krásnou
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Zvláštní, ale přesto
úspěšná
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na lez enou houbu.
I ten její název tomu
odpovídal, jednalo se
totiž o sice nejedlou,
ale docela hmotnou
šupinovku nádhernou.
Odlišná byla
i ú č a st n a t o mt o
aktu. Pozvání totiž
přijali i naši přátelé
ze Slovenska. Smutná byla t a ké real it a , ž e v p ondě l í
před za myká ním
jsme se naposled rozloučili s obět av ý m členem mykolog ického
kroužku Jaroslavem Belancem.

Tato fakta připomněl
př edst av itel rat iš kov s k ých h ř ib a ř ů
před sy mbol ick ý m
otočením klíčem na
u konč en í houba ř ské sezóny. Při procházce Dúbravú se
vz pom í na lo nejen
na naši výstavu, ale
i na návštěvy na výstavách ve slovenské
Mariance a v Nivnici. Byl připomenut
i almanach k výstavám, uvedení kalendáře kamaráda Mirka Studeného alias hajného
Robátka a už pravidelnou účast

Pošta pro tebe

v hodonínské zoo ku příležitosti
Dne zvířat. Účastníci byli seznámeni i s plánovaným vydáním
atlasu hub, který bude rozšířen
i o kuchařské recepty i termíny
hřibařského zápolení v kuželkách
a výroční schůze.
Závěr pozdního večera byl při
písničkách, protože shodou okolností ten samý den si Jenda Šebek připomínal polokulaté životní
jubileum.
Co si přát závěrem? Aby ta chuť
a soudržnost všem členkám i členům ještě dlouho vydržela.
Vašek Koplík,
prezident mykologického
kroužku

HISTORIE

I

tak by se mohlo jmenovat pokračování vzpomínání na
kovářského mistra Františka Hnilicu, otištěné ve Zvonu č. 4 roč. 2018. Bylo to až neuvěřitelné, ale podařilo
se najít rodinu, jejíž otec kdysi v Ratíškovicích působil
a která je v uvedeném příspěvku vzpomínána. A velikým potěšením bylo, že pan Ján Mach vždycky na dobu
svého působení v Ratíškovicích rád a s potěšením vzpomínal. Jako ratiškovského lokálpatriota mě vždycky potěší každá pozitivní zpráva o naší dědině nebo o jeho
obyvatelích. Z tohoto důvodu se dělím o milou vzpomínku i se čtenáři Zvonu. A to, že po více jak šedesáti letech
jsem přejmenoval pana Macha z Jána na Jozefa, už mně
rodina prominula.
Vašek Koplík

V

letošním roce se opět konaly volby do obecního zastupitelstva. K volebním urnám přišlo
47,67 % obyvatel. Troufám si říci,
že je to málo. Myslím si, že kdo
nevolí, neměl by pak kritizovat vedení obce a stěžovat si, že se něco
neděje podle jeho gusta. Každý totiž může svým hlasem převážit jazýček vah k té straně či osobě, jejíž představy o chodu obce nejvíce
souzní s jeho postoji k tomu, jak
by to mělo v Ratíškovicích vypadat
a co by se tu mělo dít.
Nebylo tomu tak ale vždycky.
V dřívějších dobách byl v obci osobou s největší mocí rychtář. Toho
si dosazovala místní vrchnost na
dobu čtyř let. Staral se o rozpisy
robot, byl zodpovědný za jejich dodržování a vybíral daně pro majitele panství. Obec si pak volila
pudmistra, který s rychtářem řídil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018

Ratíškovické volby
(I. část)

vě ci veřejné
a podepisova l
závěti a sňatkové
a majetkové smlouvy.
Pravděpodobně nejstarším zápisem se jménem ratíškovického rychtáře je seznam
„železných krav“ v milotickém
misálu, dokončeném roku 1341.
Jedná se o seznam dobytka, který milotický farář za určitý poplatek půjčoval a pro tuto funkci je
v něm uvedeno jméno Marčínek.
Podle zápisu v obecní kronice
pak „v čas francouzské vojny byl
Kordula František rychtářem, Ant.
Šupa pudmistrem, Josef Nesvadba
a Jan Nesvadba úřadní. Pak následoval co pudmistr Josef Vacenovský… Co rychtáři pozdější byli:
Nesvadba Petr, Jakub Vacenovský
a Kadlčík Martin.“ Pudmistři byli
majitelé gruntů, tedy obyvatelé

zámožní. Dalšími byli například
Jan Vlasák, Josef Zemánek nebo
Jiří Macek.
V „Inventáři po Anežce Mackové, manželce Martina Macka č. 6“
ze 17. února 1824 je jako rychtář
podepsán Petr Nesvadba a pudmistrem byl Johan Příkaský. Petr
Nesvadba jako „rychtář a soused“
signoval roku 1816 „pořádek, který Jan Kordula, soused a pololáník
z Ratiškovic čís. 49 za jeho dobré paměti a živobytí mezi dítkami
před dole podepsanými učinil“.
V „Inventáři Jana Kotáska, pololáníka z ratiškovic č. 108 a, který bez
testamentu zemřel 31. XII. 1799“
byl pudmistrem Jura Příkaský
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a rychtářem Franz Kordula. Ti samí potvrdili
9. ledna 1801 „svatební
smlouvu ženicha Jiřího
Gajdíka a nevěsty Františky, pozůstalé po Franci Mackovi“. V „oznámení o úmrtí vojína Koplíka
Jana z pluku infanterie
h rabě te Lin den auera“
z března 1805 je jako
pudmistr podepsán Anton Šupa.
V r o c e 18 49 b y l
v habsburské monarchii
Františkem Josefem I.
vyhlášen jako císařský
patent „Prozatimní zákon obecní“,
podle něhož „základ svobodného
státu jest obec svobodná“ a který
se týkal i markrabství Moravského. Tím dostaly vesnice a města
možnost správy svých vlastních
věcí skrze volené zastupitelstvo
a obecní radu. Obecní výbor, volený občany, pak ustanovil ze svého
středu starostu a radní. Ne vždy
však byli všichni s činností obecního zastupitelstva spokojeni. Například v roce 1853, kdy byl starostou František Foltýn, musela
být zbořena nevyhovující stará
škola a v Dědině postavena nová
až z nařízení pana podkrajského,
protože obecní rada se stavbou
nesouhlasila.
Podle zápisu v obecní kronice
byla roku 1883 „provedena volba obec. zastupitelstva. Starostou
zvolen Jan Zemánek, který se ale
již v srpnu poděkoval a na jeho
místo zvolen František Kadlčík,
dříve radní a obec. hospodář.“ Ten
byl opakovaně zvolen i roku 1885,
ale nechtěl funkci přijat, „až mu
bylo zvýšeno služné z 80 zlatých
na 150 zl., za odběr daně 12 zl.
a denní diety 80 kr.“. Oba dva jmenovaní byli zámožní, proto když
při volbách v roce 1888 „agitací
podučitele Václava Potočky a Fr.
Mlýnka, dozorce v cukrovaru, dostalo se do výboru 6 domkařů a 3
1/4láníci, proti volbě podán rekurs
[stížnost]“.
Pro devatenácté století je v obecní kronice k volbám vždy jen krátký zápis. Většinou se jedná jenom
o jednu větu, která vyjmenovává
starostu a radní. Starosty v tomto
období byli František Foltýn, Jan
Kordula, Petr Gajdík, Jan Zemánek, František Kadlčík, Michal
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Kotásek, Petr Zemánek a Petr Kordula, který tuto funkci vykonával
i v průběhu I. světové války.
V roce 1919 došlo ke změně
volebního zákona, v červnu toho
roku se konaly volby do obecního představenstva. Volební právo
získal každý občan dosažením 21.
roku věku, a to včetně žen. Zajímavostí je, že podle tohoto zákona
„v den před volbou od 21 hodiny
a v den volby až do končené hodiny volby jest zakázáno v obci prodávati, čepovati nebo podávati nápoje obsahující alkohol.“ V tomto
roce byly v naší obci dvě volitelné
strany – sociálně-demokratická,
která získala 15 mandátů, a lidová, která pak měla v zastupitelstvu 9 členů. Starostou byl zvolen
František Nedůchal z č.p. 203.
V roce 1923 už byly strany čtyři – lidová, Domovina, komunistická a sociálně demokratická.
Komunisté podali proti výsledku
voleb stížnost, v lednu příštího
roku byla tato námitka vyřízena
Zemskou politickou správou. Volby zrušeny nebyly, pouze mandát
sociálních demokratů byl přidělen
komunistům; starostou se stal
František Blaha z čp. 208.
O pět let později, tedy r. 1928,
už bylo kandidátek osm. O místa v obecní radě se ucházela Čs.
strana komunistická, Čs. strana
sociálně demokratická, Čs. strana středostavovská-živnostenská,
Nepolitická kandidátka přistěhovalých, Čs. strana agrární – Domovina, Čs. strana lidová, Sdružení
katol. domkařů a malozemědělců.
Samostatnou kandidátku měl Fr.
Blaha čp. 208. Starostou byl zvolen za stranu lidovou Jan Macek
z čp. 8. Doba, ve které zastával

svoji funkci, byla obdobím hospodářské krize
a v ysoké nezaměstnanosti; proto „musely bíti
podnikány kroky k jejímu
zmírňování a odstraňování.“ V tomto volebním
období byla postavena
nová silnice do Dubňan,
e l e k t r i f i k o v á n a ob e c
i s domovními přípojkami, vydlážděna Dědina
od sv. Jana ke kostelu,
zbořen starý a postaven
nov ý obecn í host i nec
a obecní dům s kinem.
Obe c t a ké p o d n i k a l a
různé „nouzové práce“.
Roku 1932 už byl patrný vliv evropské politiky a její pronikání do
dění v malé moravské obci, kterou
jsme tehdy byli. Bylo podáno celkem 14 kandidátek. Československá strana lidová – skupina rolníků a malorolníků (získala nevyšší
počet - 250 hlasů a 7 mandátů);
Československá strana lidová –
skupina domkařů a dělníků; Československá sociálně-demokratická strana dělnická; Politicky
nezávislí dělníci a domkaři; Nepoliticky sdružení občané; Komunistická strana Československa
(sekce Komunistické Internacionály); Česká Národní demokracie; Sdružení válečných invalidů
a nezávislých malorolníků, domkařů a dělníků; Místní sdružení
čsl. živnostensko - obchodnické
strany středostavovské; Národní
Obec Fašistická (která měla čtyři
kandidáty, získala 34 hlasů, ale
naštěstí žádný mandát); Republikánská strana zemědělského
a malorol. lidu a Domoviny domkařů a malorolníků; Samostatnou
kandidátku podal za Malorolníky a domkaře strany nepolitické
František Blaha, za Dělnický lid
Jan Janík, samostatným kandidátem zastoupení poplatnictva
byl Petr Zemánek z čp. 30, který
se nakonec stal starostou. Nová
obecní rada však nefungovala tak,
jak by měla, a proto roku 1934
zažádal starosta nadřízený úřad,
aby členům, kteří se nezúčastňují
schůzí a nekonají své povinnosti,
nařídil důtky, a žádal, „by okresní úřad zařídil s jmenovanými dle
předpisů.“
V roce 1935 se konaly doplňkové volby, protože starosta ZeRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018

PETR KOUTNÝ

mánek byl dlouhodobě nemocen
„od 1. 1. 1935 pro nervovů chorobu
a srdeční vadu“. Jeho nemoc se
později tak zhoršila, že dokonce
„nebyl stavu úřad předat.“ Jeho
nástupcem byl zvolen (za stranu
lidovou, jejímž byl členem) Petr
Koutný (roz. 1901), rolník z čp.
3. Podle důvěrného posudku četnické stanice v Dubňanech, která měla provést „ihned docela nenápadně o jmenovaném šetření“,
„jest po stránce mravní i politické
úplně zachovalý,… těší se v obci
Ratíškovicích důvěře i u jiných politických stran a jest míti za to, že
úřad správně povede.“ Volby proběhly 17. září 1935, ale dle nového
volebního zákona „podléhá volba

Dúbrava XXIV
V Zátočině (69)
Toto místo v minulosti hodně řidičů podcenilo a skončilo
ve škarpě. Je také zajímavé sledovat historické mapy, protože je
z nich zřejmé, že spojení Ratíškovice - Hodonín bylo původně jen
Starohodonskou cestou. Od dnešního Hliníčku směrem na Pánov.
A dnešní Hoferská cesta vedla
z Rohatce k Ratíškovickému dvoru dneska nazývaného Revír. Až
z pozdějších map si vyčteme, že
na Hoferskou navazovala mladší
Ratíškovická alej (nynější silnice
Ratíškovice - Hodonín) vedoucí
od Pánova po zmiňovanou křižovatku. Tady se totiž ještě křižuje
i Zlodějská alej (cesta). Dneska je
po pravé straně k Hodonínu od
roku 2001 postavena nová kaplička, když ta původní dřevěná už
byla zchátralá a prostě dosloužila.
Proto ten název kaplička v Zátočině.
Od kdy ta původní stála o hodně blíž k obci - se můžeme
už jen dohadovat, a protože to nelze dohledat, pokusím se o „story"
– příběh, proč a jak původní kaplička vznikla. Marně jsem doufal, že ratíškovická farní kronika
(protokol) vydá nějaké svědectví,
ale tam není vůbec žádná zmínka. Ratíškovickému bý valému
kronikáři církev římskokatolická
také nebyla „po srsti", takže ani
v obecní kronice není nic. Ke cti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018

starosty potvrzení zemského úřadu“, takže do své funkce mohl nastoupit až 18. října t.r.
Petr Koutný tuto funkci vykonával i v průběhu celé II. světové
války; podle vzpomínek starších
Ratiškovjáků to v tomto období
nebyla práce nijak jednoduchá.
Omezená byla nejen jeho činnost
jako představitele obce, ale také
mnoha politických stran, z nichž
některé byly úplně za ká zány.
V roce 1948 pak politická soutěž
úplně zanikla a byla vydána jednotná kandidátní listina. S tímto
obdobím bych Vás chtěla seznámit
v některém z dalších čísel Ratíškovického Zvonu.
Irena Bařinová

Místopis pokračování

panu hodonínskému děkanovi
Mons. Josefu Zouharovi slouží, že
odepsal s tím, že ani v hodonínské
farní kronice není žádná informace o svěcení. Takže ta původní asi
ani posvěcena nebyla?
Dost informací je ve Zvonu č. 1
roku 2001, kdy autorka článku cituje tehdy nejstarší občanku obce
paní Annu Kordulovou, za svobodna Lungovou, která byla ročník 1901. Vdávala se v roce 1924
a ona vzpomínala, že ještě za svobodna cestou pochopitelně pěšky
do Hodonína potkávala urozenou
milostpaní se synem při procházkách Dúbravou. To potvrzuje skutečnost, že se jednalo o manželku

KAPLIČKA V ZÁTOČINĚ

jednoho ze spolumajitelů hodonínského cukrovaru Fritze Redlicha
(i někdejšího starostu Hodonína).
Ti spolumajitelé byli tři. Bedřich
(Fritz Friedrich Bedřich) a Josef
Redlichovi a jejich strýc Theodor
Berger. A podle J. H. Taubera: Atlantida holíčských Židů (Praha
2003 str. 59-60) Redlichovi mohou být nevlastní bratři prvního
československého prezidenta T. G.
Masaryka.
O Bedřichu (Fritzovi) Redlichovi je známo, že měl za manželku
Emmu von Taussig, kteří spolu měli pět dětí (i když některé
prameny uvádějí čtyři, to možná
proto, že mladší Viliem umírá ve
čtrnácti letech roku 1919). Pro
úplnost, dcery se jmenovaly Elisabeth Lissbeth Marie Anna, Herta a Alma a synové Adolf Guido
Redlich (Redley) a Viliem. Trochu
to svádí, že se mohlo jednat o nemocného mladšího Viliema, ale
pokud podle zdrojů nechal postavit kapličku uzdravený syn, tak
to musel být Guido, který zemřel
ve Švýcarsku 19. září roku 1981.
Možná stojí za zmínku, že Redlichovi byli původně židovská rodina, která konvertovala (přestoupila) na katolickou víru a že Fritz
Redlich nechal v Hodoníně vybudovat nový hřbitov, vydláždit náměstí i uspořádat kanalizační síť,
tudíž se dá předpokládat určité
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mecenášství i u jeho manželky
Emmy von Taussig, dcery c. a k.
říšského ministra pošt.
Takže dřevěnou kapličku nechal postavit jako díky za uzdravení Guido Redlich a jeho matka
pak v Ratíškovicích prosila o její
udržování občany Ratíškovic.
Dlouhou dobu to byla paní Františka Matzová, pak to byli ze známých František Toman (Hajný),
roč. 1920 a Cyril Gajdík (roč.
1922). Určitě to byla i dlouhá řada
anonymních opatrovníků, ale zub
času byl agresivnější než lidská

snaha a kaplička vzala za své. 13.
května v roce 2001 byla z iniciativy Terezie Pištěkové - Neduchalové, Anežky Ňorkové - Tomanové
a Antonie Gajdíkové - Dobešové
byla nově postavena. Vysvěcena
byla hodonínským panem děkanem Mons. Josefem Zouharem
(kaplička je na hodonínském katastru) a tehdejším duchovním
správcem ratíškovické farnosti
otcem Josefem Malíkem. Kaplička
je zasvěcena Panně Marii Ratíškovické. O donátorech a budovatelích i organizátorech je článek

STARÁ KAPLIČKA

NOVÁ KAPLIČKA

Šachty, míry, pole,
kutiska a doly

V

šechny tyto odborné termíny
se vztahují k důlní činnosti
a označují takzvaná důlní díla.
Na katastru Ratíškovic se všeobecně uvádějí čtyři, když to páté
„Důl Osvobození“ má v hlavičce
Ratíškovice, ale je na katastru
Hodonína. Na Setkání s minulostí, pořádaném 28. října, bylo těchto objektů vzpomínáno hodně, ale
spočítané nebyly. Spousta nových
informací, které na tomto setkání
zazněly, byly čerpány díky převedení historických důlních map do
digitální podoby a jejich zveřejnění. Téměř čtyřicet názvů (jmen)
se dotýká naší obce, některé jsou
uváděny u Ratíškovic a jiné zase
do katastru obce zasahují. Nejstarší mapa týkající se obce je
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ve Zvonu č. 3 roč. 2001, kde však
chybí datum svěcení.
A kdo ví, jestli je o tomto aktu
z počátku milénia zmínka ve farních kronikách - hodonínské a ratíškovické.
Děkuju tímto Ing. Stanislavu
Benadovi za vyčerpávající informace o rodině bývalého hodonínského starosty Bedřicha (Fritze)
Redlicha, protože v tomto případě
byl na něj i věhlasný a do omrzení
citovaný Google „krátký“.
Vašek Koplík

ADOLF GUIDO REDLICH (REDLEY)
* 23.1.1899 +19.9. 1981

z roku 1846
a h ra n ic e n ašeho katastru jsou
i hranicemi majetku c. a k. Dobré rodiny a majetku Franczisky
grofin von Hardegg, milotické hraběnky. Poslední zápisy jsou z roku
1953, takže Céčko, pozdější Důl
Osvobození, tam zaneseno není.
Situování na přiložené mapě je jen
velmi přibližné, protože se měnily
hranice katastru obce při prodeji
lesa Náklo a jiných úpravách a reformách, a v tomto příspěvku nejde o přesné lokalizování, jak o to,
kolik toho nejen na Nákle bylo,
a kde se až těžilo. Jeden objekt se
uvádí jako důlní, ale byl propůj-

čen na výzkum a těžbu zemního
plynu. A jeden je falešný, když se
jedná o tiskařského šotka, který v názvu obce Ratišovice přidal
písmenko „ká“ a já jsem měl po
senzaci - protože jako komodita
tam byla uvedena těžba železné
rudy. Mimochodem, moc radosti
neudělám asi Náklošom, protože
ten kopeček má tolik šachet, a je
nejspíš zcela vyloučené, že by na
pozůstatky jakkoliv velkého velkomoravského města nebylo natrefeno. Pro vysvětlení: pokud je u pojmenování zkratka M.B. značí důl
Milost Boží, d.m. jedná se o důlní
- dolovou míru, k.k. značí kutací
kruh nebo okrsek, a š. je šachta.

Vysvětlivky

M.B. důl Milost Boží, d.p. důlní pole, d.m. důlní (dolová) míra, v.k. výhradní
kutisko, š. šachta.
Opis z mapy: Důlní pole „Svatopluk“ v katastru obce Ratíškovice bylo
propůjčeno na nález zemních t.j. naftových plynů 20. května 1922.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018
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1. Štěpán I.-IV. 		
d.m.š.
2. Ondřej I.
		
d.m.š.
3. Ambrož I.-IV. 		
d.m.š.
4. Alžběta I.-IV. 		
d.m.š.
5. Vincenc I.-IV.		
d.m.š.
6. Theodor I.-IV. (1855)
d.m.š.
7. Silvestr I.
		
d.m.š.
8. Adolf I.
		
d.m.š.
9. Bedřich I.
		
d.m.
10. Albert
		
d.m.
11. Vilemína I.-III. 		
d.m.š.
12. Eduard I.-II. (1858)
d.m.š.
13. Hermína I.-IV. 		
d.m.š.
14. Matyáš
		
d.m.
15. Maximilián I.-II. 		
d.m.
16. Jan I.-III.
		
d.m.
17. Antonín I. 		
d.m.
18. Terezia I.-VII. 		
v.k.š. M.B.
19. Barbora I.-V. 		
v.k. M.B.
20. Arnošt I.-VII. 		
v.k. M.B.
21. Josefina I.
		
v.k. M.B.
22. Karel I.-VII. 		
v.k.š. M.B.
23. Jindřich I. 		
v.k.š. M.B.
24. Antonie I.-V. 		
v.k.š. M.B.
25. Důl Karolina I.-IV.
d.p.
26. Helena I.
		
d.p.
27. Důl Josef I.-IV. 		
d.p.š
28. Viktorie I.-IV. 		
d.m.
29. Anna I.-IV.
		
d.m.
30. Svatopluk I.-VIII. 		
d.p. (zemní plyn)
31. Důl Vlasta
32. Důl Theodor (1919)
33. Důl Tomáš
34. Blanka I.-III. 		
d.p.
35. Eduard I.-III. 		
d.p.
36. Důl Osvobození
37. Hornická kolonie – Ratíškovice, Na Drahách č.p. 210 (Adolf?)

Legenda

Ty byly fárací i větrací a někde je
i poznámka Borloch (podloch) zásobovací jáma, vrt.
Důlní míra nebo dolová
míra (do roku 1957) bylo označení
výměry pozemku, pod kterým se
propůjčovalo právo těžby nerostných surovin. Dolové míry byly
zrušeny Zákonem č. 41/1957 Sb.,
o využití nerostného bohatství
(horní zákon).
Důlní míra je výměra pozemků, na kterých nebo pod kterými
se propůjčovalo právo (propůjčka)
na dobývání (užitkových) nerostů,
jestliže byly kutáním (vyhledáváním) odkryty. Důlní míra je pravoúhelník o ploše 44 116 m2, jehož
kratší strana je minimálně 106 m
dlouhá. Propůjčka se udělovala

KRONIKA

B

líží se vánoční svátky, ke
kterým pohádky patří.
Moje zamyšlení není typicky pohádkové, ale nadpis doslova vymysleli synové
promítače Miroslava Janíka. Profese promítače se pro
Mirka stala vším - životní
vášní, koníčkem, prací. Tomuto řemeslu se věnoval
i Mirkův otec, dědeček a jak
to jde, dodnes pokračují i synové Mirek a Tomáš.
Mirek Janík loni v 56 letech zemřel a já si myslím, že to,
že současné předvánoční týdny
dobývá české i světové kinosály
film Bohemian Rhapsody s britskou kapelou QUEEN se zpěvákem Freddiem Mercurym (19461991) v čele, je ve filmovém nebi
„hodně a hodně Mirkova zásluha.“
Věřte, nevěřte…
Promítání filmů měl v krvi už
od narození a touto prací doslova
žil. Poprvé spustil promítací stroj
ve 12 letech, zaskakoval za svého

na dvě důlní míry, přebytky a na
míry povrchové. U uhlí byl nárok
na nejméně dvojitou důlní míru,
to je dvě jednoduché důlní míry,
které spolu souvisely delšími stranami. Tam, kde již propůjčené
důlní míry uzavíraly území tak,
že nebyla možnost položit pravidelnou důlní míru, mohla být
tato část, tzv. „přebytek", udělena
také propůjčka, ale majiteli některého ze sousedních důlních měr.
Více důlních měr položených vedle
sebe v téže propůjčce tvořila důlní
pole.
Pro kutací práce byl vytyčován kutací okrsek (kutací kruh),
který představoval výhradní kutiště. Výhradní kutiště bylo vymezeno vodorov ný m k r uhem,

ra se slovy je tou první, kterou se učíme už jako malé
děti. A jsou to právě slova, která
dokážou nejen sdělit potřebnou
informaci, ale hlavně popsat pocity, sdílet radost, pochválit druhé-
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Důlní míry udělovaly příslušné
Substituce horních soudů. Porušení hranic prostoru vymezeného
důlní mírou se řešilo soudní cestou. Hranice se vytyčovaly hraničními kameny, na kterých byl
hornický znak křížený mlátek
a želízko a zpravidla letopočet.
Václav Koplík

Pohádka o našem taťkovi

otce a od té doby trávil v kabině
promítače snad každou volnou
chvíli. Kluci píší, jak o filmové
technologii věděl vše. Vášeň pro
film nekončila jen u promítání,
měl velkou sbírku filmů, především válečných, a jeho největším
filmovým hrdinou byl Vinnetou.
Film Poklad na stříbrném jezeře?
Ten viděl snad tisíckrát. Ve své kinematografické vášni provozoval
i soukromé letní kino - viz krásný
plakát z našich Ratíškovic, červen

Paní kronikářka

H

byl pokládán na povrchu a měl
poloměr 1000 vídeňských sáhů.
Vlastník kutacího kruhu měl po
určitou dobu právo na této ploše
provádět práce potřebné pro vyhledávání a odkrytí vyhrazeného
nerostu (kutací práce). Po odkrytí
vyhrazeného nerostu (prokazatelný nález) měl tento kutéř přednostní právo na propůjčení důlních měr.

ho nebo třeba pomocí slov vyznat lásku.
Umění mluvit a psát jsou
však jen střípkem toho, co dokáže
ve svém mluveném i psaném projevu paní Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic. Psal se rok
1981, kdy se stala kronikářkou

2011. Pak také v obcích na
Břeclavsku, Zlínsku a samozřejmě na Hodonínsku.
P.S.: Mirek Janík byl pokračovatelem ratíškovských
nadšenců, kteří začali veřejně promítat v obci už v r.
1928. Tenkrát bylo kino tak
vzácné, že o koncesi k promítání svedly boj spolky Pokrok a Jednota Orel. Nakonec se kino promítalo v sále
U Růžičků - na místě dnešního
„Kovomatu“. Kino navštěvovalo
přes 200 diváků, cena lístku byla
od 2 do 4 Kč dle komfortu sedadel.
Ještě před válkou bylo kino přemístěno do Obecního domu, kde
se promítalo až do nedávna s tím,
že v letech 1987 - 1989 proběhla
rekonstrukce. Loni byla budova
srovnána se zemí. Vstane kino
v Ratíškovicích ještě někdy z popela?		
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

obce a do dnešního dne si tak můžeme přečíst nesčetné množství
příběhů, kterými nám přibližuje
dění v rodné vísce.
Ve výčtu její práce nechybí zajímavé rozhovory, psaní o důležitých osobnostech, které Ratíškovice proslavily, klidně až za
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oceánem. Paní kronikářka má pro
každého vlídné slovo a svou jedinečnost stvrzuje pevným stiskem
ruky nebo objetím, které vás zahřeje.
Už na dálku může člověk vnímat její obrovský elán a s ní přicházející příval energie. A přesně
takový člověk je ten pravý, aby
sepisoval události dnů dnešních
i včerejších. Každá kronika je totiž
taková, jako je její kronikář, a tak
je více než jisté, že se o zapsanou
historii Ratíškovic rozhodně nemusíme bát.
Na své první setkání s paní kronikářkou si pamatuji, jako kdyby
to bylo včera. Taková setkání člověk nezapomene a nechají v něm
příjemný pocit. Dalo by se říct,
že někdy to tak zvláštně zacinká,
když se sejdou dva lidé a zažijí určité spříznění a pochopení jeden
pro druhého. A přesně tak to tehdy bylo.
Od té doby uplynula již řádka
let a já se až nyní zastavila a ve
své práci, kde každodenně píšu
a dál hraji tu hru se slovy, jsem si
uvědomila, že spoustu z toho, co
umím a znám, mě nenaučila škola
ani léta praxe, ale setkání s takovými lidmi, jako je paní Marta.
Právě ona mi vždy připomínala, že člověk by svým psaním měl
lidem opravdu něco říkat, dát do
slov i pocity, přidat k nim něco
víc a vykouzlit tak celou symfonii, která bude znít ještě poté, co
čtenář zavře knížku nebo odloží
noviny.
A paní Marta ten dar má. Popsat dění tak, aby znovu na okamžik ožilo, aby se nám před oči-

ma vytvořil barevný obraz, který
si chvilku bude žít svým vlastním
životem. Popsat slavné a vzácné
osobnosti, které se narodily v Ratíškovicích a po léta se sem, domů,
rády vracely a znovu je, alespoň
na papíře, nechat promlouvat
a připomenout nám, na co jsme už
možná zapomněli.
Tím hnacím pohonem, tím, proč
každý z nás dělá to, co umí, by totiž nikdy neměly být jen prchavé
věci – peníze, majetky, sláva, ale
hlavně láska k tomu, co děláme.
A i když se občas slova mohou
plést nebo se někdy člověku vůbec
psát nechce, tak pak zase přijde
ta múza, která vás vzbudí třeba
o půlnoci nebo jen pár hodin před
tím, kdy hoří termíny a končí uzávěrka.
I o tom ví určitě paní kronikářka své, a přesto se za ta léta kvalita jejího psaní, stoprocentní nasazení a připomenutí důležitého,
nezměnily. Svůj výkon tak vždy
odvádí na sto procent a pro mě je
inspirující a zároveň obdivuhodné, že i pár větami dokáže předat
cenné informace a hravě vytvořit
představu o tom, jaký člověk seděl
v její pracovně proti ní.
Já měla také tu čest a mohla
jsem ji navštívit a jsem vděčná za
její pohostinnost, útulno a energii,
která na vás přeskočí, ani nevíte
jak. Chci tak poděkovat za jiskru,
která jí rozhodně nechybí a za
rady, které si připomínám dnes
a denně.
Je štěstím mít v obci kronikářku, které nechybí takový styl psaní, který je lidský a který vám vykouzlí úsměv na rtech. Je štěstím

Adventní čas
v MŠ Sluníčko
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mít někoho, kdo zde v obci žije a je
součástí všeho toho dění a dokáže o něm i poutavě psát. Je štěstím, když je člověku dáno takové
množství daru, o kterém se jiným
ani nesnilo.
A umění psát, kterým se paní
Marta může pyšnit, přesně takovým darem shůry je. A my všichni
tak můžeme žít s klidným vědomím, že žijeme dny, které jednou
sice budou minulostí, ale ta zůstane do puntíku zaznamenána
a všichni, co přijdou po nás, tak
mohou tyto příběhy nechat znovu
ožít a opět nechat zaznít tu symfonii slov, když milá paní kronikářka bere do ruky tužku a papír
a její laskavá slova se rozbíhají po
papíře a vyprávět mohou o komkoliv z nás…
Michaela Michalíková

ŠKOLSTVÍ

V

ánoční advent začal v naší
mateřské škole v neděli 2.
prosince, kdy předškoláci v ystoupili s andělským pásmem na
tradičním vánočním jarmarku
ve Spolkovém domě. Hned následující den si děti ve vánočně vyzdobených třídách vychutnávaly
předvánoční atmosféru při zapálené svíci a zpěvu vánočních koled
a písniček.
Ani naše děti nezapomněl navštívit Mikuláš se svou nadílkou,
ale ještě před jeho příchodem si
děti zhotovily „andělské nebe“
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a „čertovské peklo“ a posuďte
sami, že se to dětem opravdu povedlo. Po Mikuláši si děti zkusily
roli pekařů a cukrářů při pečení
perníčků. Dozvěděly se, z jakých
surovin je potřeba vyrobit těsto,
vyzkoušely si jej vyválet a vykrajovat z něj různé tvary, nakonec
si upečené perníčky také ozdobily
dle vlastní fantazie. Děti perníčky
společně ochutnaly na předvánočním zvonkování, na které každoročně zveme rodiče.
Na tomto tradičním posezení
si děti s rodiči zazpívali vánoční

koledy, rozkrojili jablíčko, pouštěli lodičky z ořechových skořápek,
pochutnávali si na vánočním cukroví, zahřívali se čajem a vychutnávali si příjemnou a pohodovou
vánoční náladu. Společně jsme se
rozloučili ve večerních hodinách
venku před školkou, kde jsme si
u vánočního stromečku zazvonili
zvonečkem a potěšili se koledou.
Děti v následujícím týdnu ještě čeká vánoční koncert ve Spolkovém domě, potěšení místních
obyvatel koledováním, návštěva
obecního úřadu, domu pokojné-

ho stáří, základní školy, obchodů
a firem.
Dovolte mi, za celý kolektiv MŠ
Sluníčko, vám čtenářům, popřát
krásné a pohodové Vánoce, plné
lásky, které prožijete radostně
se svými nejbližšími a do nového
roku 2019 především zdraví, lásku, pokoru v duši a nezapomeňte:
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé, je radost,
která se k Vám vrací zpět.“
Eliška Ilčíková,
učitelka MŠ Sluníčko

Kavárnička Afrika

L

etošní Kavárnička na Vánočním jarmarku a v rámci projektu „Škola – škole“ o.s. Bez
mámy byla velmi úspěšná. Vybralo se 17.908 Kč, za což jsme velmi
vděčni. Žáci naší školy pilně pra-

Strana 18

covali a připravili k prodeji své výrobky, napekli cukroví, sušenky,
vařili čaj, kávu a starali se o návštěvníky naší kavárničky. Intenzivně doma pekly i paní učitelky,
a taky maminky, a po oba dny nás

průběžně zásobovaly cukrovím
a buchtami.
Ze srdce děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli a zapojili:
dětem, učitelkám, maminkám,
sponzorům materiálu, Spolkovému domu, pořadatelům jarmarku
a návštěvníkům naší kavárničky.
Doufáme, že se vám u nás líbilo
a v příštím roce nás opět navštívíte.
Děti a učitelé v Kise jsou za naši
pomoc velmi vděční a váží si jí,
protože vzděláním se dětem otevírá šance a cesta k lepšímu životu
a vymanění se z chudoby.
Ještě jednou všem děkujeme
za podporu a přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a lásky
v novém roce 2019.
Jana Lovečková
a Jana Melichárková,
manažerky projektu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018

,,Kapka Fyziky 2“

D

ne 30. listopadu 2018 se výběr
žáku 8. a 9. ročníků zúčastnil už podruhé akce Kapka fyziky, kterou pořádá SŠPU Hodonín.
Studenti třetího ročníku Technického lycea si vyzkoušeli své pedagogické schopnosti a zapojili naše
žáky do fyzikálních pokusů zaměřených na optiku. Žáci se rozdělili

D

ne 16. října brzy ráno jsme se,
žáci devátých tříd, vydali na
školní výlet do koncentračního tábora Osvětim v Polsku.
Po přejetí hranic Polska jsem
odložila sluchátka a začala se
koukat z ok na. Už bylo světlo a čím více jsme se přibližovali
k jednomu z největších a nejkrutějších koncentračních táborů,
připadalo mi, jako by se krajina
kolem nás měnila. Zdálo se mi, že
i vesnice, kterými jsme projížděli,
měly na sobě zbytky té kruté doby.
Po dlouhé a únavné cestě jsme
konečně přijeli do našeho cílového
místa, tedy do Osvětimi. Osvětim
byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem na světě. Byla založena 27.
dubna 1940 poblíž polského městečka Oświęcim na Himmlerův
příkaz. Děly se zde příšerné věci,
které si člověk ani nedovede představit. Převážně tady Němci zavírali Poláky a Židy, které následně
masově zabíjeli v plynových komorách. Mezi prvními vězni, kteří zde
byli vězněni, byli polští politici.
Koncentrační tábor Osvětim
(německy Auschwitz), byl složen
ze tří oddělených táborů, které
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k deseti stanovištím. Každé stanoviště mělo časový blok 5 minut.
Žáci si prošli těmito stanovišti:
Hrátky s UV světlem, Co jsou optické kabely aneb totální odraz?,
Bimetaly v akci, Co dokáže termokamera, Není laser jako laser,
Jak fungují brýle?, Jak si můžeme sami změřit rychlost světla?,

byly římskými číslicemi označeny jako Auschwitz I, II a III. Jako
první jsme se šli podívat do Osvětimi. Každý z nás obdržel sluchátka, ze kterých šel výborně slyšet
výklad průvodce. O tom, kde se
nacházíme, nás jen utvrdil nápis
na hlavní bráně - Arbeit macht frei
(Práce osvobozuje). Pomalu jsem si
začala uvědomovat význam tohoto
ironického nápisu. Za bránou se
už nacházelo více než třicet patrových baráků. V táboře jsme si
prohlédli muzeum holocaustu.
V jednom z bloků byly vystaveny lidské vlasy. Pan průvodce nám
sdělil, že z lidských vlasů se vyráběly deky nebo paruky. Po této
informaci se mi udělalo špatně.
Z dalších exponátů, kterým byla
věnována většina bloků, jsme
mohli vidět oblečení, boty, brýle,
protézy, popel… i kufry popsané
jmény lidí, kteří žili v domnění, že
jedou do nového domova, a proto
si sebou brali své nejcennější věci,
které jim byly posléze na místě zabaveny.
Na chodbách jsme viděli pověšené portréty vězňů, většina
z nich zde pomalu nepřežila ani
dva měsíce. Měli jsme možnost

Opravdu černá barva pohlcuje
nejvíce světla?, Jak fungují svítící tyčinky aneb ani trocha chemie
nezaškodí, Co dokáže plazma.
Kapka fyziky opět nezklamala
a odjížděli jsme nadšení!
Ing. Kateřina Uhlíková,
učitelka ZŠ Ratíškovice

Osvětim
nahlédnout i do bloků, kde vězni
přespávali. Místo naší měkké postele spali Židé na tvrdých dřevěných policích. Prošli jsme i kolem
zdi smrti. V tu chvíli jsme měla
před očima tu hrůzu a křik vězňů.
Po prohlídce bloků a zdi smrti
jsme se přesunuli do plynových
komor, kde byli vězni zplynováni.
S domněním, že se jdou vysprchovat anebo do lázní, byli vehnáni
do jedné místnosti, kde bylo namačkáno hned několik stovek vězňů najednou. Zde za použití cyklonu B se postupně všichni udusili
a následně byli spalováni v krematoriích. Jak nám bylo sděleno
panem průvodcem, tak velitelem
tábora byl Rudolf Höss.
Popsat pocity z něčeho tak krutého a složitého, nejde vždy přesně vystihnout. Toto platí úplně
na všechno, a na Osvětim a jiné
koncentrační tábory několikanásobně. Při prohlídce Osvětimi na
mě dopadl zvláštní pocit, který
snad neumím ani pojmenovat, ale
slova jako úzkost, smutek a bezmocnost jsou docela výstižná. Ze
všech částí působí ta hrůza, která
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se zde odehrávala. Když si představím, co všechno ti nevinní lidé
museli prožívat, tak mi po celém
těle naskakuje husí kůže.
Po prohlídce Osvětimi jsme se
přesunuli do Březinky, která je
vzdálena asi 5 kilometrů. Hned
p ř i v st up u do t á b or a
jsme si všimli příjezdové koleje, kudy přiváželi
nevinné vězně. Jak jsem
si později přečetla, tábor Březinka měl rozlohu
okolo 140 hektarů a bylo
zde vybudováno více než
300 budov. Náš průvodce
nás zavedl do dřevěného
dlouhého domu s latrínami. Uprostřed domu
byl dlouhý pás sociálního
zařízení, který byl tvořen
jen dírami vzdálenými od
sebe asi 20 cm. Cestou do
dalšího domu jsme minu-

li plot z ostnatého drátu. Byl zde
i příkop, který museli kopat sami
vězni. V dalším domě byly dřevěné
palandy. Mezi prkny, která tvořila
zdi, byly viditelné mezery, proto si
myslím, že přežít zimu byl nadlidský úkol.

Nakonec jsme se vydali do věže
vstupní budovy, odkud byl překrásný výhled na celý tábor, ale
v našem případě to byl spíše otřesný pohled. Zbylo tu jen pár budov
a komínů, zbytek totiž stihli Němci zlikvidovat. Po skončení naší
prohlídky jsme se všichni odebrali do autobusu
a vyrazili na cestu domů.
Rozhodně nelituji, že
jsem se tam jela podívat,
protože to bylo poučné
a stálo to za to. Každý
by měl vidět, co skrývá
toto místo, na kterém na
vás i po spoustě let dýchá
smrt a utrpení. I přesto,
jak depresivní a příšerné
věci jsem zde viděla, jsem
si výlet velmi užila a získala nové vědomosti.
Hedvika Štosová,
žákyně 9. A

Ukázka první pomoci akce pro žáky devátého ročníku
20. listopadu 2018 k nám na
základní školu zavítaly studentky 3. ročníku a paní učitelka
Altmanová z Klvaňova gymnázia
a střední zdravotnické školy v Kyjově, aby nám ukázaly část praxe
jejich oboru Praktická sestra.
B ylo n á m u mo ž něno si n a
čtyřech stanovištích vyzkoušet,

			

jak se ošetřují zlomeniny, popáleniny, krvácení a jak probíhá resuscitace. Jelikož chodím do Junáku, zdravověda pro mě nebyla
nic nového, bylo ale dobré si to
celé zopakovat a zkusit si na sobě
ošetřit některá umělá zranění.
Bavilo to mě i mé spolužáky,
dozvěděli a zopakovali jsme si

spoustu věcí a ukázali jsme si,
že povolání zdravotní sestry není
jednoduché. Vyžaduje trpělivost,
soustředěnost a hodně učení.
Jsem ráda, že děvčata přijela
a předala nám hodně užitečných
vědomostí.
Kateřina Jurová,
žákyně 9.A

A POJEĎ DO ZOO

Recyklohraní o. p. s. a ASEKOL, a.s. vyhlašuje 9. ročník soutěže pro školy.
Použité mobilní telefony (včetně baterií a nabíječek, ale není to podmínka)
můžete odevzdat v budově ZŠ Ratíškovice do připravených boxů.
Termín sběru: 17. 12. 2018 – 31. 1. 2019
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Sportovní výkony žáků ZŠ
od začátku školního roku

d září 2018 se žáci
a žákyně naší základní
školy zúčastnili několika sportovních akcí v různých sportovních
odvětvích. Jak už to tak bývá, někdy se dařilo více a někdy o něco
méně. Ve zbytku článku se vás
pokusím s výkony studentů seznámit a po malém intermezzu
rovnou začnu největšími úspěchy.

Pro lepší orientaci ve zbytku textu objasním školní kategorie a jednotlivé postupové klíče. Na devět ročníků základních škol připadají podle
ročníků narození čtyři chlapecké a čtyři dívčí kategorie (nejmladší jsou
kategorie 1 a nejstarší kategorie 4, kategorie 1 a 2 patří pro první stupeň
a zbytek pro druhý). Vrcholem všeho školního sportovního snažení by
mělo být Mistrovství ČR. K tomu, aby se tam škola kvalifikovala, musí
vyhrát okrskové kolo, okresní kolo a krajské kolo. Už jen postup v jakémkoliv sportu do krajského finále je však pro naši školu velký úspěch.

A teď už pojďme pěkně popořadě. O dva nejlepší výsledky se
postaraly dívčí týmy, neboť do
krajského finále se našim žákyním podařilo dostat hned dvakrát
a vždy z toho byla pódiová umístění. Nejprve si v říjnu postup na
kraj vybojovala děvčata Martina
Zdařilová a Jolana Antošová v kategorii 4 ve stolním tenisu registrovaných hráček. Děvčata skončila na výtečném druhém místě,

když nestačila pouze na Základní
školu ze Sloupu na Blanensku.
Důstojně tak navázala na své
předchůdkyně, které poslední tři
krajská finále ovládly a dvakrát
postoupily na Mistrovství ČR (to
se koná jen jednou za dva roky).
V listopadu potom ve stejné kategorii obsadila ZŠ Ratíškovice třetí
místo na krajském finále v plavání v Brně. Děvčata porazila šest
škol v okresním kole a další dvě
potom v Brně. Školu reprezen-

tovaly Iveta Blahová (50 m volný
způsob), Zuzana Hložánková (50
m znak, štafeta 6x50 m, polohová
štafeta), Pavlína Gajdíková (štafeta 6x50 m), Lea Michenková (50
m volný způsob, štafeta 6x50 m,
polohová štafeta), Julie Tomanová
(50 m prsa, štafeta 6x50 m, polohová štafeta), Eliška Bábíčková
(50 m volný způsob, štafeta 6x50
m) a Eliška Bednaříková (štafeta
6x50 m, polohová štafeta a 50 m
motýlek - individuální třetí místo).

V okresním finále stolního tenisu pro neregistrované hráče
dokázali zvítězit naši žáci v kategorii 3. Školu reprezentovali Tomáš Koplík, David Koplík a Tomáš

Kundrata. I když zvítězili, nebyla
jejich kategorie postupující, toto
privilegium totiž náleží registrovaným hráčům, jejichž turnaj snese
vždy o poznání přísnější měřítka.

Stejně stará děvčata a obě starší
kategorie na pódiová umístění nestačila.
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Na začátku listopadu pořádala
naše škola okresní kolo v plavání.
Do Brna postupovaly pouze obě
nejstarší kategorie. Jak již bylo
zmíněno výše, postup si vybojovaly děvčata v kategorii 4, stejně
suverénně ovšem svou kategorii
3 ovládly i mladší žákyně. Do budoucích let je tedy na čem stavět.
Družstvo startovalo ve složení:

Eva Nováková (50 m volný způsob
a štafeta 4x50 m), Natálie Panáková (50 m znak a štafeta 4x50
m), Martina Janková (50 m prsa
a štafeta 4x50 m) a Lucie Urbánková (50 m prsa a štafeta 4x50 m).
Na stejné akci si druhé místo vybojovali kluci v kategorii 3, když
jim prvenství uniklo jen velmi
těsně ve štafetě. Tým startoval ve

složení: Sebastian Toman (50 m
volný způsob a štafeta 4x50 m),
Max Van der Weijden (50 m volný
způsob a štafeta 4x50 m), Tomáš
Kundrata (50 m znak a štafeta
4x50 m) a Matěj Vybíral (50 m prsa
a štafeta 4x50 m). Tým v kategorii
4 kluků a oba týmy v kategorii 2
na pódiová umístění nepronikly.

Dále se naši žáci zúčastnili okresního finále v přespolním
běhu v kategoriích 3 (kluci i dívky)
a 4 (kluci i dívky). Každé družstvo
čítá maximálně pět závodníků
a v každé kategorii se zúčastnilo
čtrnáct škol. Vyhodnocovala se
nejenom družstva, ale i nejlepší jednotlivci. V jednotlivcích se
nejlépe umístila Julie Tomanová,

která dosáhla ze šedesáti závodnic na třetí nejlepší čas v běhu na
1500 metrů a zaslouženě si domů
odnesla bronzovou medaili. Z kluků nejvýš vystoupal Matěj Gasnárek, který obsadil páté místo
v běhu na 3000 metrů. Družstva
na stupně vítězů nevystoupala.
Nejvýše byly děvčata v kategorii
3 (čtvrté místo - Julie Tomanová,

Natálie Panáková, Eva Nováková,
Anna Svorová a Nela Bábíčková)
a kluci v kategorii 4 (páté místo
- Matěj Gasnárek, Michal Uřičář,
David Sukup a Jindřich Macek).
Kluci v kategorii 3 skončili na šestém místě a děvčata v kategorii 4
byly desáté.
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Okresního kola se zúčastnily i florbalové týmy v kategorii 2
(kluci i dívky). Na pódiová umístění ani jeden tým nedosáhl. Kluci
byli pohlceni silnou konkurencí
především z řad hodonínských

škol a děvčata, byť většina hrála
florbalový turnaj poprvé v životě,
obsadila čtvrté místo a stále rostoucí kvalita výkonů zanechala
i na přihlížející diváky či rozhodčí
velký dojem. Tým táhla především

Lucie Zelinková - střelkyně všech
našich branek.
Ze svých okrsků se dále neprobojovala družstva ve florbalu kategorie 3 kluci a v nohejbalu trojic
kategorie 3 a 4 kluci.

Do konce roku 2018 nás už žádná sportovní meziškolní akce nečeká. Ve čtvrtek před vánočními
svátky se však uskuteční čím dál
více oblíbenější mezitřídní turnaj
ve florbalu na malé branky. V turnaji pro druhý stupeň, kdy první poločas hrají mezi sebou kluci
a druhý dohrávají děvčata, nás
opět zcela jistě čekají pozoruhodné výkony a nemálo dramatických
chvil. Uvidíme, jestli vítěz turnaje

do čtveřice všeho dobrého dokáže
porazit tým učitelů, který zatím
hájí svou neporazitelnost a jako
každoročně vyzvou nejúspěšnější
třídu.

lu a obecně sportovat. Jedná se
o jev, se kterým se setkávám běžně i u jiných základních škol. Ale
to by bylo na další článek. Shrnutí sportovních akcí zakončím
pozitivně. Co se týká okresu, tak
se začínáme řadit mezi absolutní
špičku, a proto doufám, že nějaký solidní úspěch přidáme i v roce
2019.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba,
učitel ZŠ

V

neděli 2. 12. na Vánočním
jarmarku pr vně v ystoupili
4 mladší houslisti - Matěj Laxa,
Jakub Mokráš, Matěj Hubáček
a Matyáš Kotásek. Na úvod zahráli píseň Dyž sem byl malučký
pacholíček, následovala oblíbená Dyž sem já šel z Ratíškovic
a v rámci 100. výročí republiky
zaznělo i Ach, synku, synku. Kluci
hráli prvně před tak velkým pub-
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Za celou školu děkuji všem žákům a žákyním za reprezentaci
školy. Ač se to nezdá, tak je mnohdy vcelku um složit vhodné družstvo, protože ne všichni žáci mají
stejné chutě reprezentovat ško-

Zprávy smyčcového
oddělení ZUŠ

likem, ale o to
odhodlanější byli
a vůbec se nebáli. Mimo
jiné máme k dispozici malou osminkovou basičku, sháníme k ní
muzikanta 1. až 3. třída, najde se
někdo?
CM Malena
Máme nového člena cimbálky!
Začala s námi zkoušet flétnistka
Bára Gajdová, která se učila hře
na flétnu u pana
u č it e l a Jo s e f a
Příkaského.
A protože jí to jde
sn ad no a bav í
ji to, po nece lých dvou měsících zkoušení už
s námi vystoupila na Vánočním ja r ma rk u.
Rychlou domluvou s malířkou
Lenkou Jurečkovou doputovalo

k Báře den před vystoupením až
z Prahy pomalované triko CM Malena. A aby si toho všichni všimli,
hrála Bára hned dvě sóla ve skladbách Dva roky prázdnin a Piráti
z Karibiku. Ve druhé jmenované sólovala i cimbalistka Terezka
Marková a basista Martin Kotásek. Inu, Piráti žáky opravdu
baví. Na jarmarku jsme opět doprovodili velmi zdatné a usměvavé
zpěváčky z pěveckého kroužku ZŠ
Ratíškovice.
Co dál:
26. 12. ve 14:30 hodin
Koledováni v kostele
20. 1. ve 14:30 hodin
Dětský krojový ples Ratíškovice
26. 1. v 15:00 hodin
Dětský krojový ples Žádovice
Marie Ostříšková,
učitelka ZUŠ
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Baťa známý a neznámý

KNIHOVNA

V

e středu 28. listopadu 2018
se uskutečnila v naší knihovně přednáška zlínského historika
PhDr. Zdeňka Pokludy o Tomáši
Baťovi starším. Pan doktor asi padesáti posluchačům přiblížil Tomáše Baťu nejenom jako fenomenálního podnikatele, ale také jako
člověka.
Tomáši Baťovi se za krátkou
dobu podařilo vybudovat nejen
světoznámou firmu na kvalitní a levnou obuv, ale kromě toho
podnikat v několika desítkách
odvětví, angažovat se v regionální politice a podílet se na rozvoji
školství. Samozřejmě padla zmínka o působení firmy Baťa v Ratíškovicích a Dubňanech.
Místo rozepisování se o obsahu
přednášky bych chtěla ocitovat
článek z Lidových novin z roku
1998, který napsal spisovatel Ludvík Vaculík. Pan doktor Pokluda
ho použil ve své nové knize „Baťa
– inspirace pro Československo“ :
„….dílo Tomáše Bati není v počtu vydaných párů bot, ani v rozloze jeho dílen, ani v počtu dělníků,
jež zaměstnával. Jeho jedinečný

význam je v celé jeho
o s obn o s t i l i d sk é ,
podnikatelské i politické. Tomáš Baťa
povznášel Čecha ze
ševce na Evropana.
Je to vedle jiných
podnikatelů provokující vzor v organizaci, výkonu, ale i ve vztahu k lidem, za něž má každý podnikatel
cítit odpovědnost… Baťova metoda
nezáležela jen v organizaci, ale
i v pravomoci, ve svobodě rozhodování…Baťu nelze napodobit jenom
technicky, když to byl fenomén
i dušení, kulturní. A právě svou
originalitou lákal i sváděl menší podnikatele. Tomáš Baťa nešel
v ničích šlépějích, dělal je. Myslím,
že to byl nerozpoznaný utopista,
jemuž však se pořádný kus sociální utopie podařilo uskutečnit.“
Toto sice na přednášce nezaznělo, ale ráda uvádím.
Letos v říjnu vyhlásila Hospodářská komora ČR u příležitosti
100. výročí založení Československa Tomáše Baťu (1876-1932)

podnikatelem století. Vyplynulo tak
z ankety, kterou komora zorganizovala.
A ještě někol i k
myšlenek Tomáše
Bati, které na přednášce zazněly:
Dělejme třeba sebenepatrnější věc,
ale dělejme jí nejlépe na světě.
Dělník s úsporami jest svobodnější, samostatnější a nezávislejší,
nežli zadlužený velkostatkář
nebo továrník.
Náš zákazník – náš pán.
Mluvte jen potud, pokud můžete
být lidem užiteční.
Jeden člověk neudělá nic.
Všichni lidé vědí všechno.
Jen chytrý se ptá, hloupý
poučuje.
Odklad zloděj času.
Nikdo zlý není šťasten.
Nikdy neklesej na mysli.
Den má 86 400 vteřin.
Moudrý se učí od každého.
Marie Škorpíková,
knihovnice

foto: I. Bařinová

T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Vymyslete smysluplná slova tak, aby bylo zachováno první a poslední písmeno, nezáleží
na délce slova, pádu, apod.
A ____________ T
D ____________ N
V ____________ E
E ____________ V
N ____________ D
T ____________ A
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Doplňte samohlásky tak, abyste doplnili jména slavných osobností:
Hln Ržčkv _____________
Brbr Šptkv______________
Jř Lbs ______________
dn Mndlv
______________
Krl Rdn
______________
Vlst
Brn
______________
Lc Bl ______________
Jrslv Fglr
______________
Zdnk zr ______________
Krl
Gtt
______________
Trz Prgnrv______________
Jn Nrd ______________
Ptr Kstk
______________
Pvl
Ndvd ______________
Mlš Zmn
______________
vt
Brtšv
______________
Mrtn Nvrtlv _____________
Zlt dmvsk ______________
Vymyslete co nejvíce názvů, povolání a profesí, které končí na slabiku AŘ/ÁŘ
Doplňte jídlo/potravinu do rčení (zdroj: Dílna trenérů paměti, Břeclav)
1.
Odříkaného ………………………..největší krajíc.
2.
Také je do toho zapletený, má …………………………na hlavě.
3.
To bylo před tvým narozením, to jsi byl ještě na …………………!
4.
Je dojatý, má v krku …………………………………
5.
Jde to víc než dobře, jako po ………………………….
6.
Jsou si podobní jako ………………
………………
7.
Dostal se do pěkné ………………………
8.
Je ještě mladý, teče mu …………………….po bradě.
9.
Nenechte se opít …………………………..
10.
Slízli místo nás všechnu ……………………………
11.
Teď přijde něco speciálního na závěr, taková ………………….. na ………………..
12.
Máš dobré nápady, asi si jedl vtipnou ………………
13.
Ostrouhali ……………………………………
14.
Nevdala se, zůstala na ……………………….
15.
Bylo to pro něj nepříjemné, ale musel se do toho pustit a kousnout do kyselého
……………………
Mgr. Zdeněk Gloz,
certifikovaný trenér paměti III. stupně

Článek jak od
němej vrby

V

rba je tichý, zapomenutý strom. Málokdo
ju má na zahrádce. Neroste na ní sladké ovoce, neuděláte z ní marmeládu, nevypálíte
gořalku. Je dobrá tak akorát pro
to, aby si na ňu sednul vodník Josefa Lady a štupoval si ponožky.
Ale my sme sa jich pár rozhodli
vysadit čistě ze sobeckých důvodů. Jedním z tych důvodů je třeba
ten globální hic. V létě to v dědině
pálilo, všecí kupovali drahé klimatizace a zalézali do sklépků,
ale takový stín pod vrbú, ten je
široký a zadarmo. Kdosi nedávno
spočítal, že by sa to světové oteplování dalo zastavit, kdyby sa na
světě vysadila taková plocha vrb,
kerá by pokryla celú Indiju. Tož
když sa to férově rozpočítá, tak by
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na našu Bohémiu a kabernet Moráviu vyšel pozemek
velký jak okres Hodonín.
To néni zas tak moc - tak
sme začali sadit. Objednali sme speciální moderní haluze přímo z internetu. Třeba Vrba Smithova - je
to kříženec vrby Jívy, kerá kvete
brzo z jara a dává dosť pylu aj nektaru. Stejně tak vrba Erdingerova,
roste jak hlúpá, její kořeně dobře
zadržujú vodu v krajině. Zasadili sme aj vrbu trojmužnú - kvete prej třikrát do roka. No zatim
nám vykvétla enom dvakrát, tak
uvidíme, esli časem dojde aj na tú
finální třetinu. A aby teho nebylo
málo, vyrostlo aj pár kúskú vrby
košařskej - s pěknýma žlutýma
prútkama.
Řízky všeckých vrb byly zasaděné na jaro roku 2017, zapichali sme do zemi celkem 350 kol-

KRASOSPOLEK
ků (neplést s kuželkama), ujala
sa necelá polovička. Dnes majú
naše vrbové šlahúny na výšku
už 4 metry, postupně jich vyrýváme a partyzánsky zasazujeme
do dědiny. Nejvíc vrb zatím našlo
svoje nové trvalé stanoviště okolo járku. Tam, kde hrozí "eroze
půdy" - uvážá sa břeh, pole hrozí
přeskočit na druhú stranu vody
nebo tam, kde zmizely jiné stromy
(rúdnický bobr napomohl) a žádné
jiné nedostaly šanci jich nahradit.
A hlavně tam, kde lécú ty bodavé
muchy, co vám plnijú sklenky medem a opylujú stromky ve vašich
zahrádkách. To je vlastně nejdůležitější z tych našich sobeckých
důvodů - nakrmit včeličky. Protože všecí lidé by chtěli med, ale nikdo nechce sadit stromy. A včel je
u nás čím dál víc - je to včil móda,
mět doma úl, rýpat sa v něm a fotit sa potom s opuchlú hubú.
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No, a nesmíme zapomnět na
šlahačku. Kam chodíte na prútí?
Do supermarketu? Haňba! Je potřeba vysadit podél vody aj nejaké pěkné košařské stromky, aby
kluci měli z čeho řezat materiál na žile a holky byly dobře vyšlahané a pružné - jak ty zelené
halúzky. Je třeba dodat, že díky
rodině Mackovej, z třiadvacítky,
roste už dlúho u Jezérka pěkných

pár žlutých vrb, jako stvořených
na pomlázku, tatar, žilu, mrskačku, šmigus nebo karabáč. Šikovní stařečci dovédli z prútí uplést
aj barjaké košíky, sotúrky, oplést
demižónky nebo aj pěkné plotky
z prútí vysadit. A také mosíme
zpomenút, že vrby dovedú dobře
čistit půdu - používajú sa aj v kořenových čističkách vody, či jako
větrolamy. Včil by sa nám nejaké

Oslavy 100 let republiky

hugany hodily, aby zastavily ty
tornáda, co sa ženú od Nákla. No,
eště sa aj z vrbovej kúry poprvní
navařil Aspirin, ale to už by bylo
na další článek, včetně konzultace
s chemikem, právníkem a policajtem. Tak co, našli ste si svůj důvod, proč v humně nasadit vrbu?
A co na to Tonda Vrba?
Krasospolek

SKAUTI

Skauti z Ratíškovic slaví 100 let
republiky i v Čejkovicích

Lampionový průvod a oslavy
100 let republiky v Ratíškovicích

- seznamovací a pohybové hry společně s naším čejkovickým oddílem TSK,
- exkurze ve vyhlášené výrobně čajů Sonentor,
- návštěva čerstvě otevřeného muzea TGM
a kladení věnců a focení u sochy TGM

- v čele lampionového průvodu - trochu nám do
teho pršalo
- zapalování Masarykovovy vatry
- poděkování Aničce Hubáčkování za starostování
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KPS - Klub přátel skautingu slaví
100 let republiky střelbou ostrými
aneb OSTRÉ STŘELBY KPS potřetí

Skauti z Ratíškovic slaví 100 let
republiky i v Hodoníně

Již potřetí se Klub přátel skautingu vydal na hovo- Účast v krojích s vlajkami v čele lampionového průranskou střelnici zdokonalit se ve střelbě z různých vodu a zhlédnutí monstrózního ohňostroje.
zbraní.

Pomáháme potřebným

Sběr papíru

Pořadí v soutěži ve sběru
papíru k 15. 12. 2018
1. Kosík Viktor

3.A

5975

2. Toman Vojta

5.B

5069

3. Slezar Adam
4. Kobylková Marie

2.A
6.A

2806
2124

5. Hnilicová Anna

9.A

1633

6. Luňák Šimon

6.B

1042

7. Lokaj Zachariáš

4.A

805

8. Baldrichová Veronika

6.B

778

9. Gajdík Ondra

6.A

552

10. Kordula Tomáš

6.A

458

J

iž po sedm let pořádá organizace Diakonie celostátní akci "Krabice od bot", která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost
těmto dětem dělají zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich krabici od bot. Tu společně naplní
dětskými dárky k Vánocům. Letos se do této akce
zapojily i oddíly Junáka Ratíškovice a nasbíraly,
rozdělily a zabalily neuvěřitelnou hromadu krabic
s dárky. Všem, kdo se do akce zapojili, patří VELKÝ
DÍK. Pokud se příští rok do akce budete chtít zapojit
i vy - více informací najdete na www.krabiceodbot.cz.
Palis

TOP TEN 2018
NEJLEPŠÍCH DESET
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018
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Dušičkový závod aneb Bigglesův
memoriál – 29. ročník

T

ento tradiční závod všestrannosti pro všechny kategorie
skautského dorostu se koná od
sametové revoluce – již 29 let!
Příští rok nás tedy čeká kulaté
výročí – doufám, že místní oddíly se k tomu postaví zodpovědněji
než letos. Z celkového počtu okolo 100 registrovaných dětí se na
závod dostavilo pouze 17 členů.
Účast na závodě letos zachraňovali tzv. přespolňáci, a to soutěžící

z Hodonína, Mutěnic a Mikulčic.
I díky této skutečnosti se nám
podařilo z celkem 16 hlídek obsadit pouze 2. místo v kategorii VLČATA, konkrétně oddíl Tuláci ve
složení: Aleš Lunga, Petr Novák
a Jáchym Lunga, a 3. místo v kategorii SVĚTLUŠKY, odd. Squaw
– Nela Mňuková, Anežka Sasínková, Agáta Kordulová.
Palis

Junácká zabijačka aneb další
netradiční oslava

K

lub přátel skautingu (KPS)
zorganizoval junáckou zabijačku po dlouhé pětileté odmlce,
a to z několika důvodů:
1. výročí 100 let od založení Československa (to bylo povinné);
2. trochu smutné výročí, ale připomenút sa to mosí - 10 let od vyhoření klubovny;
3. pět roků je dosť dlúhá doba,
a to už sa trochu zapomene, kolik
je s tým práce a spomíná sa enom
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na to dobré – táhání z kotla, pečené maso, příjemné plkání u činorodé práce …
No, a už to bylo. Prasátko mělo
110 kilo, nás bylo skoro 30 – takže těžká přesilovka, co sa nezedlo, to sme si rozdělili rovným dílem a fšecí byli spokojení. Aspoň
súdím od zamaštěných úsměvů
všeckých akcionářů.
Palis
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D

Sběr víček pro Dominiku KONČÍ,
ALE SBÍRÁME DÁL

ěkujeme všem, kteří pomáhali sbírat víčka pro Dominiku
Palkechovou z Rakvic. Bohužel,
víčka firma přestala vykupovat
a nová firma nabízí 4 Kč/1 kg víček, a k tomu chce třídit podle barev. Proto se maminka Dominiky
rozhodla víčka dále nesbírat.
Pokud i nadále budete chtít
Dominice a její mamince pomoci,

můžete jí pomoci finančně a peníze jí poslat na její účet, který je
přímo do Lázní Klimkovice, kam
i nadále jezdí rehabilitovat.
Číslo účtu: 2500501716/2010
zpráva pro příjemce: Dominika
Dominika Vám děkuje za přízeň, a pokud jí chcete udělat radost, moc ráda dostává pohlednice
(Dominika Palkechová, Rakvice

76, 691 03).
NÁŠ TÝM SE ROZHODL POMÁHAT DÁL A NAŠEL SABINU
CHROMEČKOVOU Z KNĚŽDUBU,
KTERÉ BUDEME OD NOVÉHO
ROKU POMÁHAT SBÍRAT VÍČKA.
Více se o Sabině napíšem v dalším čísle Zvonu. Sběrná místa
Knihovna a ZŠ Ratíškovice.
Martina Smaženková

Vánoční
Za oknama svíčky svítí, už dávno pod sněhem je aj luční kvítí.
Padá vločka po vločce, zas po roce tu máme Vánoce.
Na tabulky okenních skel, děda mráz svojú kúzelnú hůlkú, namaloval nejeden
ledový ornament.
Štedrý deň už tady je, v kruhu nejbližších nám dobře je.
Tam v chalúpkách, v teple domova, tam kde rodinný je krb, od rána panuje čilý shon a ruch.
Mamka, dcerka u plotny už chystajú vánoční cukrové a jiné dobroty.
Kapří šupinku pro štěstí do kapsy si daly, aby splnilo sa jim to tajné, co si přály.
Táta, kluci u stromečku, eště na rychlo vyměnili pokaženú žárovečku,
šak už sa to kvapem blíží, tož ať štědrý večer obejde sa bez potíží.
Pak až trošku zvečeří sa Štědrý večer nastane, po modlitbě krátkej a vzpomínce na tych, co s
nama už nemožú byt, ke štědrovečerní večeři si sedneme.
Jídla, pití, co hrdlo ráčí, šak břuchy plné, už nás z tych dobrot pod stolem tlačí.
Je čas dojest poslední sousta, dyť překvapení nás čeká eště spousta.
Dyž zvoneček zazvonil, stromeček sa rosvítil, koledy u něho sa zazpívaly, došel čas rozbalit první dary.
Dárky velké, malé, malinké, tych je pod stromečkem dosť, ale byt v kruhu tych nejbližších, to je
tá největší vánoční radosť.
Úsměvy rodičů, dědů a babiček, dyž spolem těšijú sa z radostí tych svojích dětiček.
Nic nedokáže nahradit to, dyž slyšet je z dětské radosti křik a smích, šak nekdy aj pláč tych více
zlobivých.
Dyž očka děcké, ve světle svíček z dárků radosťú sa lesknú,
dyž ty malé děcké ručky, vší silú balící papír trhajú,
nejednému z dospělých, sa při pohledu na nich, do očí slze dojetím vlévajú.
Takový měl by byt ten vánoční čas, o kterém by neměl byt sám nikdo z nás.
Tož, šťastné a veselé Vánoce ať máte, a v tem novém roce, ať co nejvíc zdravíčka a krásných
chvilek s nejbližšíma si užíváte.
A tak tam, do chalúpek k Vám, za okénka ledem malované, je Vám toto, od srdéčka vánoční,
psaní věnované.
Radek Golby Koplík
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Charitní pečovatelská
služba Hodonínsko

C

haritní pečovatelská služba
Hodonínsko poskytuje péči
seniorům a zdravotně postiženým
v těchto obcích: Mutěnice, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov,
Nový Poddvorov, Čejkovice, Ratíškovice, Josefov, Lužice, Prušánky
a Dubňany. Službu zajišťuje tým
12 pracovnic, které jsou rozděleny
v příslušných obcích.

V roce 2018 využilo služeb pečovatelské služby celkem 188 uživatelů.
Od roku 2019 se péče rozšiřuje
i do města Hodonína.
Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům překonávat obtížné životní situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku,
nemoci nebo ztrátou blízkého člo-

věka.
Všichni pracovníci pečovatelské služby Vám přejí požehnané svátky vánoční a pevné zdraví
do nového roku 2019
Jitka Koperová,
vedoucí služby
tel. 731 134 258

Zimní módní show FOTOGALERIE
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Autobusový jízdní řád

Platí od 9. 12. 2018 do 14. 12. 2019

Ratíškovický ZVON. Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada
ve složení: PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Lenka Ilčíková, Vojtěch Koten, Mgr. Blanka Kotásková a Václav Koplík. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce. Grafický design
a typografie Michaela Šalšová, Na-chuť, Ratíškovice, info@na-chut.cz, www.na-chut.cz, tisk Vydavatelství Brázda, Hodonín. Náklad
650 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky E 12430. Vyšlo 19. 12. 2018. Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2019.
Strana 32

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2018

