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spoluobčané

a adventním věnci zapaluji třetí svíci, která podle křesťanské tradice vyzývá k obnovení radosti. Přeji Vám, abyste v těchto dnech
radost a pokoj nalezli, vánoční svátky s nimi prožili a doprovázely Vás
se zdravím po celý rok 2020.
Josef Uhlík,
starosta obce
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Staré Zelničky,
mostek u obecního úřadu
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OBEC

Rada obce...

Rada obce č. 25
ze dne 4. 11. 2019
Rada obce:
- souhlasí s podpisem smlouvy
s Nadací ČEZ ve věci poskytnutí
nadačního příspěvku na projekt
„Rekonstrukce fotbalového hřiště
Ratíškovice u Hodonína“ ve výši
300 000 Kč,
- souhlasí s doplněním vánočního
osvětlení v intravilánu obce,
- souhlasí s nákupem nových PC
a monitoru do některých kanceláří obecního úřadu,
- souhlasí s výrobou obecních kalendářů pro rok 2020,
- doplnila výši nájmů prostor nad
obecní knihovnou a sálu Spolkového domu pro děti do 18 let,
- seznámila se s průběhem rekonstrukce fotbalového hřiště,
- vzala na vědomí znění připravovaných smluv o výpůjčce mezi Baníkem Ratíškovice s.r.o. a subjekty, které v areálu působí,
- souhlasí s navýšením částky za
ubytování v ubytovně krytého plaveckého bazénu,
- souhlasí s dosadbou třešňové
aleje kolem silnice Dubňanská,
práce provede firma Svatopluk
Lattenberg,
- souhlasí s navrženým dispozičním řešením připravované ordinace praktického lékaře v prostorách DPS.
Rada obce č. 26
ze dne 18. 11. 2019
Rada obce:
- schválila Dodatky k příkazní smlouvě ve věci správy kryté-

ho plaveckého bazénu a smlouvě
na zařízení obnovitelných zdrojů
s firmou Svatopluk Stokláska,
- schválila smlouvu o daňovém
poradenství a zastupování ve věcech daní,
- schválila smlouvu o poskytování
právnických služeb,
- seznámila se s protokoly o kontrole ZŠ a MŠ Ratíškovice, bytového družstva Rabyd, Baníku Ratíškovice s.r.o.,
- souhlasí s výší sociálního příspěvku samostatně žijícím osobám,
- souhlasí s výší příspěvku obce
neziskovým organizacím na kulturní akce pro rok 2020,
- souhlasí s výší odměn v rámci
dohod o provedení práce pro rok
2020,
- projednala žádost SDH Ratíškovice o navýšení rozpočtu,
- seznámila se se změnou projektové dokumentace inženýrských
sítí pro lokalitu Padělky,
- seznámila se s cenovými návrhy
na odstranění revizních závad
v DPS Ratíškovice,
- seznámila se s průběhem jednání ve věci zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu účelové komunikace z Ratíškovic do
Dubňan,
- seznámila se s návrhem rozpočtů pro Mikroregion Hodonínsko, ZŠ a MŠ Ratíškovice pro rok
2020 a návrhem střednědobého
výhledu ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- seznámila se s výsledky kontroly
BOZP,

- projednala organizaci silvestrovského pochodu.
Rada obce č. 27
ze dne 2. 12. 2019
- na základě podaných tří cenových nabídek rozhodla, že dodavatelem nového zametacího stroje
bude firma Unikont Group s.r.o.,
Napajedla,
- seznámila se s připravovaným
Programem rozvoje obce na období 2019 - 2020,
- souhlasí s tím, aby právní služby
pro obec nadále poskytoval Mgr.
Pavel Jurečka,
- souhlasí s nákupem pásové pily
na kov pro potřeby obce,
- souhlasí s výměnou hlavy na kogenerační jednotce v areálu Baník
Ratíškovice,
- souhlasí s podpisem smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor
mezi Baníkem Ratíškovice s.r.o.
a ZŠ a MŠ Ratíškovice,
- souhlasí s poskytnutím prostor
MŠ Sluníčko pro konání letního
příměstského tábora,
- souhlasí s prodloužením smlouvy s O2 na rok 2020 a 2021,
- vzala na vědomí založení nového
spolku Ratíškovice kulturně,
- souhlasí s rozšířením chodníků
v ulici Cihlářská a s přeložením
kabelů inženýrských sítí.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Z našich řad odešli...
Križan Juraj			
Gasnárek Zdeněk		
Šural Cyril			
Foltýn Josef			
Kovaříková Zdenka		
Dobeš Jan			
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Josef Ištvánek 75

V

pátek 6.12.2019 se v Šardicích
uskutečnil jedinečný koncert
věnovaný k 75. narozeninám pana
Josefa Ištvánka.
V programu vystoupila Mladá
muzika ze Šardic společně s dechovou hudbou Ištvánci. Nechybě-

li zde ani ratíškovští
muzikanti, respektive Veselá muzika
a Dolanka. A že jim
to hrálo!
Pan Josef Ištvánek působil od 70.
let v Ratíškovicích
především jako kantor dechové hudby.
Spolu s Josefem Novákem založili v roce
1975 hudební seskupení s názvem Veselá muzika, která pracuje pod Osvětovou besedou
Ratíškovice dodnes.
Pane Ištvánku, děkujeme za to,
že dechová hudba v Ratíškovicích
je stále živá, že i přes zdravotní
problémy pomáháte mladým muzikantům v Ratíškovicích. Přeje-

PODĚKOVÁNÍ

me Vám pevné zdraví, rodinnou
pohodu a hodně společných chvil
při dechovce.
S přáním vedení Obce Ratíškovice, Osvětová beseda Ratíškovice
a muzikanti z Ratíškovic.
Jana Koplíková

Fanošek

N

ež se trošku rozepíšu, musím
předeslat, že můj příspěvek je
hlavně o „Fanoškovi“ Foltýnovi.
Kvapem jsou tu sváteční dny, vánoční stromek už nám u „Bílého
ratíškovského domu„ září (a má
krycí jméno Růženka M.).
K Vánocům už mnoho let patří
výstava betlémů na oblíbené orlovně. Bez koho by to podle mě nešlo tak dobře, byl Fanošek Foltýn.
Bohužel už není mezi námi, ale já
Vám o něm něco povykládám.
Narodil se ke konci roku 1960
a obor elektro se stal jeho koníčkem, byl v něm i vyučen. Celý profesní život pracoval v Kyjově a město toto měl moc rád – na všecko
odtud jste sa ho mohli optat. A teď
sa optám já Vás: „Přihlaste sa,
komu v dřívějších dobách Fanošek
něco neopravoval - pračku, ždímačku, vysavač, trúbu… - jasně,
skoro každému, téměř zadarmo,
brzo a spolehlivě.“

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Skládání betlémů na výstavě, Fanoškova sbírka starých vánočních
pohledů, výzdoba z jeho soukromých betlémů doma - čistá poctivá radost pohledět.
A bez koho dále by ratíškovské vánoční výstavy betlémů nebyly ONO,
jak bez Fanoška? Bez „šarmantní dámy“ paní Fanynky Sedlačíkové,
bez paní Terky Pištěkové, jejíž slovácká zručnost nezná hranic, bez
paní Mařky Holečkové a jak já jsem jí celý život říkala paní Zelinková.
FANOŠKU a všichni další „betlémoví“ obětaví, DĚKUJEME!
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Ohlédnutí za letošními investicemi

V

posledním měsíci roku se mimo
jiné bilancuje a hodnotí uplynulý rok. Níže předkládám přehled
nejdůležitějších investic, oprav
a projektů, které obec letos realizovala. Dále uvádím připravenost
některých záměrů pro příští rok.
Na konci ledna byla zkolaudována přístavba ZŠ s novými dílnami a učebnami. V květnu jsme
dokončili nejnákladnější investiční
akci cyklostezku na Pánov a také
jsme se pustili do zpevnění lesní
cesty „Mlýnská“ na Soboňky, kdy
jsme využili nečekaně nabídnutou
dotaci. V létě se vybudovala komunikace v ulici Krátká, opravily
výtluky a vyměnily nevyhovující
kanalizační poklopy v některých

ulicích. Na podzim proběhla výsadba stromů a keřů v rámci projektu
„My zasadíme, vy sklidíte III“ a náhradní výsadba za pokácené stromy v projektu cyklostezky. V září
byla zahájena a v těchto dnech se
dokončuje rekonstrukce škvárového hřiště na travnaté. Dále se realizuje prodloužení inženýrských
sítí v ulici U Jezérka pro čtyři rodinné domky. V prosinci byl zakoupen zametací vůz pro zimní a letní
údržbu chodníků. Projekčně se dokončily chodníky v ulici Cihlářská
a Mokré řádky. Projekt komunikace v ulici Polní už má stavební povolení a je přichystán k realizaci.
Neplánovaně se protáhla změna
projektu bytového domu v ul. Ulič-

ka 1435, dříve KoDuS. Až v těchto dnech bylo vydáno Rozhodnutí
změny stavby před dokončením.
Prosincové zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2020 a nic nebrání k vyhotovení žádosti o dotaci na
osm sociálních bytů v domě a vypsat výběrové řízení na realizaci
stavby. Pokračuje se v projektování
inženýrských sítí v lokalitě Padělky pro zatím šest stavebních parcel. Rada a následně zastupitelstvo rozhodlo zařadit do rozpočtu
projekt a následně realizaci rekonstrukce části společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou
na ordinaci praktického lékaře.
Josef Uhlík,
starosta obce

POLICIE

O

pětovně ke konci roku
obec vydává nástěnný kalendář, opětovně s historickou
tématikou a opětovně s ekologickým rozměrem, tedy že je na
našem sběrném dvoře odpadů
směňován za nepotřebný elektrospotřebič. Tentokráte se na
13 listech kalendáře odehrává
příběh ratiškovské svaďby:
prosba ženichů o odpuštění
rodičů, průvod do kostela, svátost manželská, zatahování
průvodu, svatební hostina
či vožení peřin. Černobílé
fotografie tak vypráví příběh tradiční svatby našich
předků se zvyky, z nichž
v dnešní době zbývají již jen
střípky. Kalendář tak není
jen informatoriem, kterého
je dnes den a co se letos odehraje, ale i zrcadlem do časů
minulých.		
RŠ
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LISTOPAD 2019
1. 11. Přijetí oznámení o krádeži
dvou laviček v lokalitě Hliníček.
2. 11. Přijetí oznámení v 1:30 hod.,
že v ulici Cihlářská leží muž. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu. Hlídka OP muže vzbudila
a vyzvala, aby šel domů.

19. 11. Spolupráce strážníků OP
s Policií ČR při domovní prohlídce.
2 3 .11 . P ř ij e t í o z n á m e n í
v 10:20 hod., že v ulici Vítězná je
nebezpečně nahnutý strom nad
vozovkou. Po příjezdu hlídky OP
na místo a po zjištění situace hlídka OP na místo povolala místní
JSDH, která strom odstranila.
TF & PK

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Kostelní loď na zimu
v novém kabátě

Z OBCE

P

ráce na opravě fasády lodi farního kostela spějí s koncem letošního roku ke svému konci. Nesoudržné, zvětralé či zavlhlé části
omítek byly odstraněny až na cihelné zdivo, byla nahozena jádrová a v některých místech sanační
omítka a celá fasáda, poté co byl
seškrabán neprodyšný povrchový
nástřik, byla přeštukována. Barevné odstíny fasádního nátěru po
vynesení vzorků byly odsouhlaseny pracovníky památkové péče.

Nátěry byly
nanášeny postupně po jednotlivých polích, takže postupně bylo
rozebíráno i lešení. Kostelní loď
září novotou, nyní je třeba přečkat
zimu a dotáhnout dílo do konce,
tedy opravit fasádu věže, což bude
vzhledem k vyšší míře narušení
omítek a členitosti architektonických prvků náročnější.
Obnova je realizována z prostředků farnosti a s finanční podporou
Jihomoravského k raje
a obce, za což jim patří
poděkování.
Velké poděkování farnosti patří našemu rodákovi Františkovi Příkaskému za mimořádný
dar 100 000 Kč, který věnoval na opravu našeho
kostela.		
RŠ

Historická fotografie
z poloviny minulého století

My zasadili, vy budete sklízet

V

průběhu listopadu byl v obci realizován již
osvědčený projekt „My zasadíme, vy sklidíte III“. Před rodinnými domy těch, kteří se do
projektu přihlásili, na obecních pozemcích byly
vysazeny ovocné stromy, lípy a ořešáky. Výsadba byla rovněž provedena v lokalitě U Jezérka,
kde byly instalovány i lavičky, čímž zde vznikla
odpočinková či relaxační zóna, které dozajista
využijí i naši malí rybáři. Výsadba stromů sice
přináší v čas podzimní vyšší nároky na úklid
listí, ale stín, vyšší vlhkost vzduchu, odhlučnění, snížení prašnosti a kultivace veřejného prostoru tento nárok výrazně převyšuje. Dodejme
ještě, že projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí, za což mu patří poděkování.				
RŠ

D

oufám, že ano a vězte, že to
není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš
zdroj pitné vody ohrožen a kolik
úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana
před zničením těžbou štěrkopísků
v jeho blízkosti. Otočíte-li doma
kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné
vody pro občany okresu Hodonín?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Ještě Vám teče voda
z vodovodu?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to
podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme
úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Naším největším zdrojem jsou
prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence.
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U nich je vybudována
úpravna vody s kapacitou 40 0 l it r ů/sec.
Z těchto tří úpraven
vody se cestou mnoha vodojemů, přes
vodovodní síť v délce
1 130 km a přes více
než 40 000 přípojek
dostává pitná voda až
k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem
těžby štěrkopísků jedné soukro-

mé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení
nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně
jasné, že ani voda
z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám
nebude stačit!
Ve l m i s i v á ž í m
všech, k teř í jste
se zapojili do akcí
n a o c h r a nu n a š í
vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity
starostů a spolku Za vodu pro lidi.

Připomínám, že stále lze podepsat
petici za ústavní ochranu vody online na: www.vodanadzlato.kdu.cz.
Vážení spoluobčané, Všem Vám
ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Na jaro se zazelená

I

přes nepřízeň počasí posledního listopadového týdne probíhají v areálu Baník stavební práce
na rekonstrukci hřiště. Původně
škvárový povrch je nahrazen povrchem, který se příští jaro zazelená. Jsou položeny štěrkové

a substrátové vrstvy, povrch se
srovnává do roviny, instalují se
branky a sloupy pro osazení sítí.
Navíc jsou vybudovány betonové
patky pro instalaci sloupů osvětlení, které by mělo být realizováno
dle finančních možností v příštích

letech. Součástí díla bylo i odvedení dešťových vod ze střechy tribuny do zasakovacích jam. Akce
je spolufinancována obcí, Jihomoravským krajem a Nadací ČEZ.
Obec Ratíškovice tímto finančním
partnerům děkuje.		
RŠ

Jazz F.U.T.

J

azzová kapela František Uhlíř Team zavítala 15.
listopadu v čas svatomartinských vín a oslav 30.
výročí sametové revoluce opět do Ratíškovic, a to
v sestavě: František Uhlíř – kontrabas, Jaromír Helešic - bicí, Andy Schofild - saxofon a Stanislav Mácha
– piano. Pološero prosvětlené svíčkami a prozvučené
jazzovými melodiemi vytvořily příjemnou atmosféru
navíc umocněnou novými víny a setkáním hudbymilných přátel. 		
Radim Šťastný

L

éta, kdy lampionové průvody byly organizovány školou
a místním národním výborem
a účast byla povinná, jsou ta tam.
Dnes se ku příležitosti vzniku republiky a bez vynucení lampioňák
koná pravidelně již pěknou řádku
let. Jde tak především o rodičovStrana 6

Lampioňák 2019

skou a dětskou
záležitost, kdy do
noční tmy svítí jak
lampiony, tak dětské oči.
Vážnosti tato akce nabývá účastí
zástupců obce a zástupců družebního města Vouziers, položením kytic k válečným pomníkům

padlých spoluobčanů a zahranou
českou a francouzskou hymnou.
Od loňského roku od pietního
aktu u kostela průvod pokračuje
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

na „tancplac“ Spolkového domu,
kde nás letos přivítal s břesknými
melodiemi ratíškovický JR Band.
Plápolající oheň, svižná hudba,
svařák, setkání s přáteli a rytmické poskakování a rejdění děcek, to
je ten správný formát obecní zábavy. Muzikantům JR Bandu a paní
Jarmile Rybové patří veliké poděkování.

Radim Šťastný

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019
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AKCE
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12. tradiční vánoční jarmark

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Módní přehlídka

Drietomanka – koncert

www.spolkovydumratiskovice.com
www.facebook.com/spolkovydumratiskovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019
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Burza společenského oblečení

Košt klobásků

R

atíškovice převzaly od Velké nad Veličkou pomyslnou
štafetu organizátora již tradiční
soutěže O krála slováckej klobásky. Díky Tonikovi Vrbovi, který
disponoval „know how“, a díky
exstarostovi Velkej nad Veličkú,
Jiřímu Pšurnému, jsme se mohli
pustit do neznámých vod, či spíše oblak uzeninových vůní. Dva
dny trvaly spanilé jízdy po Valašsku a Slovácku, v rámci nichž byli
oslovováni řezníci a uzenáři o poskytnutí klobásků na 15. ročník

této soutěže. Řada klobáskových
vzorků byla přivezena osobně na
místo konání do Spolkového domu
Ratíškovice. S přípravou klobáskové soutěžní sestavy, na které se
podílel Tomáš Lajza, členové místních souborů Mužského slováckého pěveckého sboru a Ženušky,
přátelé junáka, byl chystán i košt
vín vinařů, a to nejen z Ratíškovic. Těmto všem a všem řezníkům,
uzenářům, pekařům a sponzorům děkujeme. 101 klobáskových
vzorků a 130 vzorků vína byly

vychystány a překoštovány více
jak 400 návštěvníky a hosty z klobáskovej branže a k tomu jim po
několik hodin hrála horňácká velická cimbálka Kubíci a zazpívaly
ratiškovský chlapský sbor a Ženušky. Víno se vypilo beze zbytku,
klobáskú trochu zbylo, zazpívalo sa a aj povykládalo. Nebyla to
marná akce. Když dá Pán a bude
od řezníků a ratiškovského vedení
dobrá vůla, može byt zas.
Radim Šťastný

Klobáskový král

V

Ratíškovicích kraloval klobáskář z Lednice a vyhrál poprvé
v historii koštu všechny tři vypsané kategorie.
Doposud žádný klobáskový výrobce nedosáhl v historii předcházejících ročnících oblíbené gurmánské soutěže O krála slováckej
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klobásky trojnásobného prvenství, jako tomu bylo letos. Košt
se poprvé přestěhoval z horňácké
Velké nad Veličkou na Kyjovsko
do Ratíškovic, kde se v patnáctém ročníku postaralo o nečekaný hattrick řeznictví U Tlustých
z Lednice. Chutnými vzorky získa-

lo v ratíškovickém „provoněném"
uzeninovou vůní Spolkovém domě
nejen hlavní cenu „Krála slovácké
klobásky na rok 2019", kterou vybrali samotní návštěvníci za vzorek trvanlivá klobáska Fuet, ale
se stejným vzorkem zabodovala
i u odborné poroty v kategorii trRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

vanlivá klobása a v kategorii tradiční klobása nazvaná houbová.
„Bez kvalitních lidí bychom
toho nedosáhli. Obrovské děkuji a největší zásluhu na tom má
můj šéfkuchař a hlavní technolog Honza Osička, který sice není
vyučený řezník, ale je chlap na
správném místě. Moc děkujeme
a moc si toho vážíme," řekl dojatý majitel firmy Andrej Tlustý při
přebírání cen.
„Účelem koštů klobásek byla
vždy především propagace kvalitních uzenářských výrobků. Při jejich pořádání ve Velké jsme se o to
snažili po čtrnáct ročníků. Jsem
rád, že po nezájmu nového vedení
obce ve Velké o organizování této
akce se pořadatelské role zhostili
přátelé z vedení obce v Ratíškovicích. Jsem přesvědčen, že letošní
ročník v novém prostředí krásného Spolkového domu proběhl
úspěšně a doufám, že je tak zaděláno na každoroční pokračování
této organizačně velmi náročné
akce," doplnil exstarosta Velké
nad Veličkou, Jiří Pšurný.
„Bylo tu určitě příjemnější prostředí jak ve Velké nad Veličkou ve
sportovní hale a také jednodušší
možnost v bodování vzorků. Vínka ke klobáskám byla super. Tento rok jsem přivezl do Ratíškovic

z Brna kamarádů dvacet. Příští rok jich bude plný autobus," nechal
se slyšet při loučení jeden z návštěvníků, spokojený Marek Krejčiřík
z Kuřimi.
Antonín Vrba
POŘADÍ NEJLÉPE HODNOCENÝCH VZORKŮ V RATÍŠKOVICÍCH 9. 11. 2019

Na krále slovácké
klobásky čeká od
prvního ročníku
tato soška autora Jaroslava Homole ze Ždánic.
Až do Lednice museli organizátoři zavést
hned tři první ceny,
a t o do ř e z ni ctví
U Tlustých. Napravo majitel úspěšné
firmy Andrej Tlustý.

R

atíškovice jsou od Brna o dost
blíž než Velká nad Veličkou,
a když jsem na Facebooku Tondy Vrby viděl, že se do nich letos
stěhuje Košt o Krála slováckej
klobásky, začal jsem zkoumat
svůj diář. Přemluvil jsem ženu,
rodičům "nadiktoval“, že druhý
listopadový víkend jedeme na výlet, a začal jsem se těšit na akci,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Pohled odjinud: Košt o Krála
slováckej klobásky
v Ratíškovicích
kterou ocení i můj táta, který má
klobásy rád. Jinak je zatěžko ho
zaujmout nějakou akcí, kde lze
očekávat více lidí.
Když se mi podařilo zarezervovat stylové ubytování kousek od
Spolkového domu v klasickém mo-

drobílém slováckém domě, radost
byla dvojnásobná. Přestože su rodilý Brňák, už téměř dvě dekády
působím ve stověžaté matce měst.
Štreka po D1, která zastavila i slavnou americkou armádu, do Brna
na vyzvednutí rodičů a pak dál
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po neméně kvalitní D2 na Břeclav
a do Ratíškovic znamenala, že
jsem naplánoval velice časný odjezd z Prahy, než se všechny ty
naplaveniny vrhnou ven z města.
Včasný odjezd a brzký příjezd do
Ratíškovic umožnil jít obhlédnout strategická místa (obchod,
pekárna, pivovar - kde obsluha
neuměla pořádně natočit pivo)
a hlavně Spolkový dům, aby jeden
věděl, kde se bude odehrávat košt.
V místní kuželně se hrálo mistrovské utkání, v hospodě ve Spolkovém domě to hučelo jak v úlu, což
ještě umocňoval souboj místních
šipkařů v také mistrovském utkání.
U stolu Tondy Vrby seděl
i místostarosta Radim Šťastný
a další organizátoři. Během chvíle se dozvídám, že „krájači“ se ve
Spolkovém domě sejdou už kolem
půl osmé, osmé ráno. Nabídku
se účastnit krájení 101 vzorků
s díky odmítám, ale slibuji, že
přijdu na hodnocení poroty. Chci
totiž natočit pár záběrů pro internetovou televizi Černá Kukla.
Po vstupu do Spolkového domu
v sobotu odpoledne mne doslova
omračuje klobásková vůně. Místní
spoluorganizátoři se nenápadně
vytrácejí se svými prkýnky a noži
a nechávají prostor pro porotu.
Krátké vysvětlení hodnocení –porota narozdíl od veřejnosti hodnotí
dvě kategorie: klasickou klobásku
a trvanlivou. K mému překvapení
také dostávám hodnotitelské lístky, odkládám kameru a jdu na to.
Ačkoliv se zdá 75 minut na hodnocení jako dostatečná doba, čas
ďábelsky letí a stíhám své hlasy

odevzdat těsně s časovým limitem.
Po chvíli zjišťuji, že vlastně klobásky už nechci ani vidět. Místní
dámy, které dohlížely na průběh
hlasování, se postupně vytrácí
a za chvíli se vrací převlečené do
krojů. Neuběhne ani půlhodina
a otevírají se brány Spolkového
domu pro veřejnost. Lidé chodí
v hloučcích, hned po otevření
přichází první vlna návštěvníků,
potom zájem trochu ochabuje,
ale zhruba hodinu od začátku je
sál velice slušně zaplněn a stoly
na galerii jsou obsazené. Stoly
se opravdu prohýbají pod 101
vzorky klobás a všichni účastníci
mají zodpovědný úkol vybrat pět
vzorků, které jim chutnají nejvíce. Co jsem ve svém okolí zaslechl, zaujala tvarůžková klobása,
klobása s houbami, vzorek číslo
7, kterým je lahodná šunková
klobása a své příznivce si našly
i klobásky s nejrůznějšími druhy
plísní. Jak jsem se dozvěděl při
dopolední debatě s mistry řezníky
- členy poroty - tak „plíseň“ je
vlastně gelové barvivo, které se
na klobásky nanáší a musí pak
při pokojové teplotě zaschnout.
Klobásky typu „fuet“ jsou
u všech účastníků velice oblíbené, nestačím se divit, když právě
tuto fuetovou klobásku označuje
naše pětiletá dcera Johannka
za svou úplně nejoblíbenější.
Aby se vše lépe ochutnávalo je
pro návštěvníky připraven košt
vín místních vinařů. Chlapi za
pultem se nestačí otáčet a vzorky
mizí velice rychle. S přibývajícími
hodinami se stále větší hloučky

Setkání s minulostí
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diskutujících utváří v „dostřelu“
vín. Nejen vínem a klobáskami
živ je člověk, a proto se na pódiu
střídají nejrůznější zpěváci a cimbálovka. Pro naše – tedy „pražské“
děti – nevídaná věc, takže jsou
šťastné, když mohou cimbál
pozorovat z nadhledu. Dceru také
zaujaly především ženské kroje
a hned začala žadonit, že by také
chtěla. Tak uvidíme, jak dlouho
jí to vydrží. Vyhlášení vítězů kategorií odborné poroty i absolutního Krála Slováckej klobásy
pro rok 2019 ochudila neúčast
některých oceněných, kterým však
pořadatelé sošku i diplom předali
později. Nenakrájené klobásky pak
po vyhlášení mohli zájemci zakoupit za symbolickou cenu a nutno
říct, že se po nich jen zaprášilo.
Postupně se přejedení návštěvníci
vytráceli do ratíškovické tmy
a pořadatelé měli čas na chvíli
usednout a sdělit si první dojmy.
Tatínek nadšen nejen klobáskami,
ale také muzikou a krásným Spolkovým domem, takže lze říct, že
výlet splnil svůj účel. Děti byly tak
utancované, že ráno spaly nezvykle dlouho, takže účel splněn nadvakrát. Vyhodnocení celé akce je
samozřejmě na pořadatelích, na
předchozích akcích jsem nebyl,
ale myslím, že poloha Ratíškovic
nahrává tomu, aby v dalších létech přišlo ještě více účastníků
a užili si báječné chvíle s umem
jak
řezníků,
tak
kumštýřů.
Jiří Reichl,
šéfredaktor Ekonomického
deníku, občasný reportér TV Černá
Kukla a nadšený kuchař

V

íc jak tři desítky zájemců o historii se
v pondělí 28. října dovědělo v jídelně ratíš
kovické školy i takovéto skutečnosti: kdo byl autor
„Zprávy o stavění nového kostela v Radišovicích“
i katolický kněz, jenž vyzval obyvatele ke stavbě
nové kaple, z níž se nakonec stal kostel. Že v obci
v roce 1815 nebyl kostel ani kovárna! Hodnotu platidel v půlce 19. století. Význam označení "bohdal"
a "skřipec". Na jaké nemoci umírali v obci dospělí
i děti - byla to „hlavnička" a "červenka". Skutečnost,
že mimo sedláky byl z Ratíškovic vyjmenován jako
donátor nového kostela i okna v něm jako jediný doposud tajemný revírník Karel Jančík. Také příslib,
že to příští Setkání s minulostí, pokud aktéři budou
schopni, se bude zabývat kříži a kapličkami na katastru Ratíškovic.			
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Poděkování, ne konec

MYKOLOGIE

Č

lenky a členové i hosté
ratíškovických hřibařů podle
tradice 17. listopadu poděkovali za
úspěšnou a bohatou houbařskou
sezónu. Vděk byl na místě, protože
obzvlášť uplynulé týdny houbaři
nosili z lesů plné košíky „tajemných plodů lesa". Také sortiment
byl bohatý, a tak se zdálo, že je až
nelogické Dúbravu zamykat, když
toho ještě tolik nabízí. Však ten-

to akt nebyl definitivním koncem
sběru hub, ale poděkováním za
úrodu od časného jara. Také omluvou za chamtivé a hrabivé taky
- houbaře, kteří Dúbravu plení
a neváží si jí.
Určitým zpestřením byl i průjezd
motoráku, který přesvědčil hosty ze
slovenských Dvorníků, že ty koleje
jsou opravdu funkční a využívané.
Členy mykologického

Taneční kurz skočných

kroužku však žádné odpočívání
nečeká, protože spolupracují na
informační tabuli, na níž budou
fotografie jedlých, jedovatých
i léčivých a vzácných druhů hub
rostoucích v Dúbravě. Až pak si
mohou oddychnout, i když jen velmi krátce, čeká je do konce roku
ještě koulení na kuželně a 10.
ledna 2020 výroční hodnocení.
Vašek Koplík

KRASOSPOLEK

V

e středu 20. listopadu spojily síly Krasospolek s Osvětovou besedou, aby pod vedením
lektora Jiřího Martykána a jeho ženy Kateřiny
započaly kurz tanečních
setkání. Začali jsme
opravdu od podlahy,
na téma "skočná".
Malý sál se úderem sedmé
hodiny večerní zaplnil tancechtivými páry a hodinu a půl se vysvětlovalo, pilovalo, opravovalo a hlavně skákalo
a veselilo. Díky všem tanečnicím a tanečníkům za účast. Příjemně
jste nás překvapili svým počtem, pílí a nadšením. Už chystáme
další termín.				
Jiří Kovářík

ŽENUŠKY

Rozsvícení
vánočního stromu
v Sobůlkách.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019
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FOLKLOR

V

září to byly tři roky, kdy děti
z ratíškovické školy začaly
zpívat ve školní družině. Tehdy se
v ročníku sešli především šikovní
kluci, dobří zpěváci. O mladší
a starší děvčata nouze nebyla. Vznikl tak dětský pěvecký kroužek
Zpěváčci. Loni, když skončil
svou činnost místní dětský folklorní soubor při Osvětové besedě
Ratíškovice, situace nás vybídla
zkusit s tím něco dělat.
Od letošního září jsme se
definitivně rozhodli. S názvem
souboru nebyl velký problém.
Folklorní kroužek, který působil
v minulých letech v Ratíškovicích,
měl tak zaužívaný název, že nás

Rozmarýnek a Zpěváčci
ani nenapadlo vymýšlet jiné jméno. Jsme prostě ROZMARÝNEK.
Momentálně pracujeme s 32
dětmi, z toho je 12 chlapců a 20
děvčat. Zpěváčky vedeme dál, jako
přípravný kroužek, určený pro
mladší děti z prvních ročníků ZŠ.
Těch je 19.
Se Zpěváčky zpíváme ve třídě
místní základní školy, Rozmarýnek využívá k tančení prostory
v malém sále Spolkového domu.
Snažíme se zpracovat zvyky, tradice a tance, které patří do našeho
jihokyjovského regionu a které
jsou spojeny s naší obcí.
Velmi důležitá je pro nás podpora rodičů dětí. Velký dík jim patří

hlavně za to, že děti přivádí na
zkoušky a podporují je ve zpěvu
a kladnému vztahu k folkloru.
Děkujeme také naší obci a škole
za poskytnutí zázemí a podporu v naší činnosti. Dále chceme
poděkovat za hudební doprovod
a pomoc mému manželovi Ríšovi.
Také Jarkovi Kotáskovi a Jirkovi Gajdíkovi, kteří na několika
zkouškách naučili kluky základy verbuňku. A také děkujeme
CM Malena s vedoucí Marií
Ostřížkovou, která nás doprovází
na některých vystoupeních.
Více informací o nás najdete na
www.zpevacci.ratiskovice.net.
Dana Mokrá

Soustředění ve Vracově

S

oubor Rozmarýnek měl v termínu 15. - 17. 11. 2019
folklorní soustředění. Díky
sponzorskému daru od firmy
RD Rýmařov a finanční podpoře
ze ZŠ a MŠ Ratíškovice a Obce
Ratíškovice se akce uskutečnila
v prostorách Chamartínu ve
Vracově.

Strana 14

Od pátku až do neděle jsme
s dětmi utužovali kolektiv.
Společně jsme tancovali, zpívali,
hráli hry a konzumovali všechny
možné dobroty přivezené z domova, zvláště výborné bábovky
a buchty, které napekli dětem
rodiče.
Přípravy na soustředění začaly

už dávno, bylo nutné vymyslet na
každý den jídelníček, zajistit jídlo,
program, vymyslet scénáře pásem, která se budou cvičit,
připravit noty, vybrat písničky …
Bylo to naše první soustředění,
neměli jsme žádné podobné
zkušenosti, ty jsme museli během
těch tří dnů načerpat. Také rodiče

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

dětí se ochotně zapojili a pomáhali nám s přípravou
i realizací.
Od pátku do neděle jsme zvládli nacvičit jedno celé pásmo. Jeho premiéru uvidíte asi na jaře.
Milý zážitek nás čekal, když místní folklorista pan
Petržela naučil děvčata nový tanec „kyjovskú obcházanú“, která se tančí s plachtami – trávnicemi (popelkami. Kluci si zacifrovali při verbuňku, s děvčaty si
zatančili „ratiškovskú skočnú“. Společně jsme zvládli
přezpívat i pár koled, které předvedeme letos na Koledování u jesliček. A když už toho všeho na nás bylo
dost a potřebovali jsme změnu, vyběhli jsme na nedaleké venkovní hřiště nadýchat se čerstvého vzduchu.
Víkend nám velmi rychle ubíhal, najednou tu byla neděle odpoledne a my jsme se rozjeli ke svým domovům
obohaceni o nové zážitky a zkušenosti. DĚCKA, JSTE SUPER, DÍKY VÁM VŠEM!!!
Dana Mokrá

U

bývá krojů a tetiček, pro které
byl kroj běžným oblečením.
Nejen ten parádní, ale i ten všední,
pro denní běžné oblékání. Kroje
leží ve skříních a kostnech, někdy
jsou prodány do druhé dědiny,
v tom horším případě putují na
skládku.
Do Rozmarýnku chodí 32
dětí a do Zpěváčků 19, to je 51
nadšenců. Bohužel někteří nemají
kořeny v naší dědině, nevlastní
kroj, ani si jej nemají od koho
půjčit.
Díky sponzorskému daru od
ratiškovického rodáka, pana
Františka Příkaského, jsme pro
děti ze souboru nakoupili materiál - plátno, batist, krajky, čipky,
knoflíky, mašle, apod. a svépomocí pro děti kroje připravili. Některé
krojové součásti byly koupeny od
místních „ratiškovijákú“, některé
jsme dostaly darem. Pořídili jsme

nové plátěné vapérové rukávce
(12 kusů), ze starších kanafasek
a zástěr jsme přešili „zánovní“,
menší (asi 8 kusů). Chystáme se
ještě pořídit pro děvčata plátěné
kordulky a kacabajky, pro kluky
zimní beranice a kožešinové vesty
na koledování. Finančně se rodiče
dětí spoluúčastní a některé části
kroje jsou jejich vlastní. Kluci si
například nechali zhotovit nové
klobúčky a do nich pěkné bílé
kosárky.

Děkujeme všem, kdo nám
ochotně přispěli a díky kterým se
může dál udržovat folklorní tradice v naší obci.

Presstrip pro novináře z pražských
redakcí "Ochutnejte jižní Moravu"

D

ne 25. října 2019 proběhla
jedna z aktivit pro novináře
- novinářky z pražských redakcí.
Akce byla za Centrálu cestovního
ruchu Jižní Moravy a organizoval
ji Pavel Růžička z firmy Taktiq.
Přijetí novinářů se uskutečnilo
v čísle popisném 18 ul. Dědina,
tedy u Gajdíků Na Kameni,
v pátek dopoledne. Majitel Josef Uhlík byl ochotný jej k této
aktivitě propůjčit. Hned ráno tam
roztopil krásná dobová kamna
tak, že tam bylo opravdu jak ve
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staré izbě. Děvčata zadělala těsto
na béleše a připravila těsto na
laty. Novinářky si je pak samy
zpracovaly a pekly na kamnech.
Další ženy přivezly 40% smetanu a nádobu na stlúkání másla.
Novinářky musely také přiložit
ruku k dílu a máslo bylo za 20
minut hotové. Na čerstvém chlebě
chutnalo máslo výborně. No
a béleše a laty chutnaly jak suché
omastěné sádlem, tak aj naplněné
trnkami a mákem. Jinak je zajímalo všechno kolem historického
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domku, stavba, vybavení, oblečení i tradice. V historickém
sklípku dostali aj pohárek dobrého vína. Velmi je zaujalo
vyprávění paní Jiřiny Pokojové o bílých peřinkách, které se
dávají na dušičky na hrob malých dětí. Jednu jim přinesla
ukázat a zároveň ji tam nechala jako dárek do kolébky
v izbě.				
Jaroslava Kundratová
Ohlasy novinářek:
Bylo to moc milé setkání s vámi a ostatními tetičkami v chaloupce
v Ratíškovicích.... Jsem moc ráda, že jste mě seznámily s vašimi
zvyky a tradicemi.... Bylo to báječné, tetičky skvělé. Cítili jsme se
jako v pohádce. Děkujeme za báječný, veselý zážitek a výborné
občerstvení....

HISTORIE

P

řed sto lety procházela nová
Československá republika velkými změnami. Týkalo se to i školství. Na
začátku vyučování už děti nezpívaly
„Zachovej nám, Hospodine, Císaře
a naši zem“, nýbrž hymnu „Kde
domov můj“ a v hodinách českého
jazyka ve slohových pracích nepsaly
o dobročinnosti členů císařské rodiny, ale o učiteli národů J. A. Komenském nebo o Dnu svobody.
Velkým převratem bylo i to, že
už je nemusela učit pouze „slečna
učitelka“, ale mohla to být i „paní
učitelka“. 24. července 1919 totiž
vešel v platnost zákon, kterým se
„zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných
a občanských (měšťanských) v republice Československé“.
Celibát učitelek byl v českých
zemích zaveden zákonem v první
polovině 20. století, ale rakouskouherské říšské zákony jej přímo
nenařizovaly. Stanovil, že „provdání se učitelky má býti pokládáno
za dobrovolné vzdání se služby.“
Důvodem pro jeho zavedení bylo
mínění společnosti, že rodinné
a pracovní povinnosti ženy nelze
propojit. Na Moravě
byl ustanoven 26.
prosince 1904 a podle § 14 „prozatímně
a definitivně ustanovené učitelky ručních
prací vystoupí provdáním se z úřadu
učitelského, přičemž
mají dostati odbytné
nepřesahující posledního ročního služného“.
Ve Slezsku byl stanoven v listopadu 1901
a na učitelky ručních
prací se nevztahoval,
na Slovensku nebyl.
Při obhajobě nového
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Ratíškovická škola
a slečny učitelky

zákonu kulturním výborem
Národního shromáždění
československého „celibátem béře
se učitelkám možnost plného rozvití jejich ženské individuality,
ony nemohou plniti základní životní
poslání ženy: založit vlastní rodinu
a vychovávati vlastní děti.“ Protože
ve svobodné, demokratické zemi
„nemá nikdo práva, aby omezoval
přirozená práva člověka, …jest celibát přežilé …a nemožné zařízení.“
Protože byly učitelky nuceny kvůli
mateřství vzdát se svého povolání,
ztrácel stát řadu zkušených a kvalifikovaných sil a zároveň také značnou
část kapitálu, investovaného do
jejich vzdělání. Pokud ve svém povolání zůstaly a zřekly se manželství,
ztrácel národ „řady inteligentních
matek a řady dobře vychovaných
a zdatných dětí.“ Jejich předčasným
odchodem kvůli manželství byl také
nepřiměřeně zatěžován penzijní
fond.
Byly vzneseny námitky, že žena
nezvládne „dvojí zaopatření“. Ty
však byly zamítnuty s poukazem na
to, že „dnes téměř všichni učitelé mají

dvojí zaměstnání, poněvadž svým
platem nemohou uhájiti života svých
rodin“. Analogií byly také provdané
obchodnice, živnostnice, rolnice
a dělnice. Svobodné učitelky se
mnohdy navíc staraly o domácnost
svých sourozenců nebo rodičů, což
nebylo překážkou při vykonávání jejich povolání.
Podle nového zákona slečny
„učitelky veřejných škol obecných
a občanských mohou po skončené
počáteční službě vstoupiti do stavu
manželského a nepozbývají práva
setrvati ve službě školní.“ Pokud
se místa vzdaly, měly nárok na odbytné podle služebních let. Jestliže
otěhotněla, „v případě mateřstv
í budiž učitelce poskytnuta placená
dovolená, jejíž doba bude upravena
ministerským nařízením“, v případě
její smrti měli sirotci nárok na
zaopatřovací podporu.
V naší obci byla první školní
budova postavena na konci 18. století. Podle zápisu v Kronice obce
Ratíškovice „podobala se obyčejné
bídné chatrči. Vedle ní
stál chlév pro obecní
býky, který měl jednu
zeď společnou s obydlím učitelovým.“ Nebyl zde stálý učitel,
proto sem docházeli
pomocníci z Dubňan
a prvn ím usa zen ý m
vyučujícím byl Karel
Konvica, který zemřel
roku 1831. Nevyhovující budova byla posléze zbořena a nová škola
byla vysvěcena 16.
listopadu 1853. Jednalo se o jednotřídku
v Dědině, která byla
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r. 1874 rozšířena na dvoutřídku
a r. 1882 na trojtřídku.
V kronice obce je zapsáno, že
v nové škole byla tehdy „výpomocnou učitelkou“ (tzn. nemající
dostatečnou kvalifikaci) Vincencie Seitnerová, po ní Celestýn Skopal, pak Leopold Nopp
a Anna Hrubá, která zde působila
5 let. Učila u nás pravděpodobně
od r. 1879, protože
podle záznamu ve školní kronice „v období podzimním r. 1883 odbyla podučitelka
Anna Hrubá zkoušku dospělosti
i s vysvědčením II. stupně, načež
zažádala o def[initivní]. místo
učitelky“ od 15. ledna 1884. V prosinci ale onemocněla zánětem
a nemohla dále vyučovat. Netrvalo
dlouho a do školy se vrátila. Dne
12. března 1886 totiž onemocněl
správce školy František Hlaváček
na zápal plic, „takže musela učitelka
sl[ečna]. Anna Hrubá polodenně
vyučovati 2hé tř. dopoledne a I. tř.
odpoledne.“
Koncem školního roku 1891/92
na své nové působiště „odešla odtud učitelka Marie Mihotová“, která
zde učila od září 1889. Začátkem
šk. roku 1892/93 „byla dosazena
jako podučitelka sl.[ečna] Josefa
Šelepová narozena dne 29. listopadu
1870 ve Věrovanech“, která kromě
třídnictví vyučovala i ruční práce.
Ta „v měsíci únoru [1904]… na svou
žádost vyučování jich zproštěna,
a jmenována novou učitelkou ručních
prací Štěpánka Vičarová, nar.
25./8. 84 v Brně… Ustanovena
dekr[etem] ze dne 28./1 04, přísahala
10./2. 04.“ Stejně jako dříve byla
třídní učitelkou I. třídy a ve šk. roce
1903/04 byl do Ratíškovic ustanoven její nevlastní bratr František
Šelepa (r. 1883 Věrovany).
Počet dětí neustále narůstal,
proto řídící učitel žádal opakovaně
obec o přistavění další místnosti.
Přechodně byly čtyři třídy vyučovány
pěti učiteli, protože při II. třídě byla
zřízena pobočka. „Dne 4.11. [1905]
oznámeno c. k. okr. školní radou,
že pro pobočku tu jmenována jest
učitelkou kandidátka uč. P. Megisková. Zároveň vyzvána místní
školní rada, aby se postarala o 5tou
místnost.“ Protože Megisková jmenovací dekret vrátila, byla „jmenována
učitelkou Bož. Quiesnerová, rovněž
kand[idátka] učitelství z Chrudimi“. Nastoupila 25. listopadu,
vyučovala II. B. třídu a do Ratíškovic
se posléze i přistěhovala.
Učitel Šelepa byl přeložen
1. 5. 1907 do „Znorov“ (Vnorov),
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proto „zdejší učitelce Jos. Šelepové
a frant. Melicharové ze Znorov byla
na jejich žádost povolena vzájemná výměna míst….Zprvu nemohla
se uč. fr. Melicharová přesídlení
dočkati; krátce před prázdninami si
to však rozmyslila a do Ratiškovic
jíti nechtěla. Vrátila tedy dekret pro
Ratiškovice sl.[avné] c. k. škol. radě
zpět. na její naléhání učinila tak i uč.
Jos. Šelepová a tak zůstanou i na
příště na svých dřívějších místech.“
„Následkem nepříznivých
poměrů v učírnách“ onemocněli
s žáky i učitelé a „po vánocích pak ochuravěla uč[itelka].
sl.[ečna] Jos. Šelepová“. Protože se
její choroba nelepšila, dostala dovolenou až do konce školního roku.
Na její místo nastoupila jako výpomocná síla „uč[itelka]. sl[ečna]. Hel.
Mikolášková z Litomyšle“. 9. října
1910 pak skončily problémy s nedostatkem vyučovacích tříd a byla
vysvěcena nově postavená školní
budova (dnešní Škola pohody).
1. dubna 1911, tedy ve věku téměř
41 let, byla „zdejší učitelka sl.[ečna]
Jos. Šelepová na vlastní žádost
dána pro nemoc na odpočinek a od
c. k. zem.[ské] šk.[olní] rady bylo
jí za úspěšné působení ve službě
vysloveno uznání.“ 26. dubna toho
roku se jako „učitelka na odpočinku“
provdala za 50letého ratíškovického
nadučitele Františka Mlčocha.
Ve školním roce 1911/12 učila I.
třídu Božena Quisnerová, nově jmenována byla učitelka Olga Hrochová
(r. 1887 Březnice), která by měla na
starosti II. třídu. Ta však už v březnu
1912 byla přeřazena do Mutěnic
a místo ní odtud přišla Růžena Stoklasová. 18. dubna t.r. „provdala se
učitelka žen. ručních prací Štěpánka
Vičarová za uč. Jana Kuriviala v Rohatci, byla ve službě i nadále ponechána, počet týdenních hodin
zvýšen byl na 15 (ze 12) a remunerace [peněžitá odměna k platu] v obnosu 600 K ročně znova vyměřena.“
Její ponechání ve službě svědčí
o potížích, které pravděpodobně
v té době měla ratíškovická škola.
V následujícím roce Vičarová odešla
do Rohatce a k nám nastoupila Běla
Hradečná z Bílovic a industriální
učitelka (která vyučovala ženské
ruční práce a mohla být i vdaná)
Cecílie Valášková ze Žižkova.
V říjnu 1912 dlouhodobě
onemocněl jeden z učitelů, na jeho
místo nastoupil Jan Mikl, se kterým
přišla do Ratíškovic i jeho manželka
industriální učitelka Bohuslava
Miklová. „Následkem toho musela

uč. ind.[ustriální] Cec. Valášková
v stejné vlastnosti jíti na školu do
Hrušek. Byla to učitelka velmi pilná
a horlivá a jak u školních dítek tak
i od dospělých oblíbená.“
Slečna Růžena Stoklasová koncem
roku 1913 dlouhodobě onemocněla
a místo ní ustanovena krátkodobě
výpomocná učitelka slečna Hedvika
Líčeníková z Lužic. V následujícím
školním roce její místo přebrala
slečna Eva Jančálková z Hroznové
Lhoty, která pak v roce 1918 „podlehla zákeřné nemoci (tuberkulose)
na své dovolené, jíž trávila u svých
rodičů v Hruškách.“.
V roce 1914 vypukla světová válka
a většina učitelů musela narukovat.
Proto do naší školy nastoupila
„zatímní“ učitelka slečna Marie
Šebková z Mor. Nové Vsi a děti byly
vyučovány s omezeným počtem hodin a suplováním učitelek nižších
tříd. V roce 1918 pak 359 dětí
vyučovali 4 učitelé – řídící Alois
Fiala, Jan Mikl, Marie Šebková
a zastupující učitelka Marie Melzerová, od 10. listopadu ustanovena pak jako „výpomoc pro literní
vyučování Fialová Květa“.
V únoru 1919 „dostavila se
zatímní učitelka Marie Habernichtová, které přidělena IV. tř. a.)
a b.) s 89 žáky“, II. a III. třídu od
května převzala zastupující uč. Marie Floryánová. Bohuslava Miklová
se společně se svým manželem
odstěhovala, takže třídní učitelky
musely převzít i její hodiny ručních
prací.
Se zrušením celibátu se zcela
obrátil poměr mužů a žen v naší
škole. Navíc dříve mohly ženy na
nižších školách učit pouze I. třídu
a ruční práce, nyní mohly působit
i v jiných ročnících.
Ve školním roce 1919/20 na
naší škole působila Marie Habernichtová (I. třída, 54 žáků), Marie
Šebková (II. třída, 71 žáků), Ludmila Šmilauerová (III. třída, 54 žáků),
Marie Melzerová (IV. a + IV. b, 96
žáků) a Antonín Šmilauer (V.a + V.b,
97 žáků). Tzn. pět vyučujících a 372
žáků. Od začátků naší školy do doby
zrušení celibátu v r. 1919, tedy v období 66 let, v Ratíškovicích učilo
jednadvacet učitelek. V současnosti
naši školu navštěvuje 327 žáků (158
chlapců a 169 dívek), máme 18 tříd
(z toho jednu přípravnou), ve kterých
vyučují 22 učitelky a 2 učitelé.

Irena Bařinová
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B

otanici odhadují, že na
území ČR roste asi 3 000 druhů rostlin. Z toho asi jedna desetina se používá i k léčebným účelům. Lidové léčitelství jich používá
kolem dvou set a zhruba šest desítek jich můžeme sbírat v Dúbravě. Tato skutečnost byla známa již
našim předkům, i když mnohem
dříve je používali k léčbě v dávné
Číně a Indii. Odtud pochází i jedna ze základních léčebných pouček, která uvádí: „Není na světě
choroba, na niž by neposkytovala
lék sama příroda.“
Na menší rány a odřeniny se používal „psí jazýček“ – jitrocel kopinatý. Při prochladnutí se používal
čaj z černého bezu – „koziček“, lipového květu (kdo měl tak dospělým „aj ze slibovicú“) nebo šípků.
Na špatné trávení byla zeměžluč,
průjem zastavoval „tvrdíček“ –
mochna husí. Vysoký tlak se léčil hlohem, jmelím i kopřivami.
Někteří bylinkáři věří, že důležitá je i doba sběru léčivek. Nadzemní části list a květ či plody se
mají sbírat do úplňku, kdy měsíc
„přibývá“. V kořenech je největ-

O

sud, náhoda, řízení Boží či
štěstí? To ať si dosadí každý
podle svého. Ale fakt je jeden, že
při překládání Zprávy o stavění
nového kostela v Ratíškovicích
se přišlo na zmínku o tom, že významným dobrodincem této stavby byl - Karel Jančík. Druhý díl
této zprávy, sepsané dolnodubňanským kaplanem Janem Šmigmatorem, vyšel v katolickém kalendáři Moravan a je o tom psáno
roku 1858. Jelikož v listopadu to
bude 165 let od výzvy velebnéStrana 18

ší síla až po úplňku, kdy měsíce
„ubývá“. V kořenech je také nejvíc
léčivých látek před zimou v listopadu, kdy rostlina shromažďuje
energii a potenciál, nebo v březnu
před probuzením k novému životu.
Podávání (aplikace) jsou různé
a nejčastěji se používají nálevy čaje. Odvary, výluhy a maceráty
se připravují vyluhováním drogy
po určitou dobu nejčastěji a obyčejně přes noc. Tinktury naložením materiálu do vysoce procentního alkoholu. Oleje (například z
divizny nebo třezalky) zalitím květů slunečnicovým nebo olivovým
olejem. Masti, kdy se do nesoleného a vytopeného vepřového sádla
(vazeliny, lanolinu) přidává podrcená droga, nejčastěji květ. Jsou
zdokumentovány případy a doporučení na použití jezevčího a psího sádla. Ke koupelím se nejčastěji používaly výluhy. Při nachlazení
nebo jako ústní voda se používalo
kloktadlo. Je také ověřené i používání sirupů, obkladů i inhalace.
Pozoruhodná je i určitá tradi-

ce sběru, prodeje i používání těchto podpůrných a léčivých
bylin a medikamentů v rodině
Minaříčků. Pamětníci tradují Kateřinu Minaříčkovou, která dodávala i nejnáročněji sbírané a
zpracované bylinky v první polovině dvacátého století. Její snachu
Františku Minaříčkovou rozenou
Antošovou znají mnozí jako „červenokřižačku“, členku Československého červeného kříže jako
ošetřovatelku a rádkyni při mnoha nemocech a v této tradici pokračuje i vnučka Marie Mráková.
Populizátorem léčivých rostlin byl i Vladimír Rybecký, který
spoustu vědomostí zveřejnil koncem tisíciletí v ratíškovickém Zvonu.
Když jsme u „bylinek“, tak
nemohu nevzpomenout „tetičku Fanušu“ Františku Hnilicovou. Ta byla i známá kovářka (v
době jejího dospívání byla mužská populace na bojištích I. světové války a ona držela rodinnou tradici kovářů - Hniliců) a
v pozdějším věku se používání
léčivých rostlin věnovala, čemuž
zasvětila i svou neteř Evu (Bábíčkovou rozenou Matuškovou).
Těch, co se zabývají „bylinkama“, bylo a je v současnosti
mnoho a o některých se dovídám
i z postu pohřebního řečníka,
když se o tom pozůstalí zmiňují.
Tímto děkuji paní Haně Sasínkové za vyčerpávající informace
a konzultace o růstu a použití.
Kterou bylinku nebo rostlinu na
jaký neduh používat, ať si každý
na vlastní rozhodnutí najde v nějaké rostlinolékařské publikaci.
Vašek Koplík

Setkání přineslo
překvapení

ho pána Karla Konečného k postavení
větší kaple, proto také si
účastníci pravidelného Setkání
s minulostí toto polokulaté jubileum připomínali. I to, že z kaple
byl nakonec kostel. Pro zajímavost uvádím skutečnost, že Moravan vycházel v letech 1852 – 1860
ve staroněmčině a od roku 1861
v českém jazyce.
Díky tomu, že se Ratíškovice
vyznačují nesmírně pracovitým

genealogem Josefem Nedvědickým, první dotazy směřovaly na
něho. Joška potvrdil domněnku
o tom, že Karel Jančík skutečně
zemřel 12. listopadu a 14. byl pochován na místním hřbitově. Údaje v matrice zemřelých prozrazují,
že bydlel na čísle popisném 125,
což je myslivna, a že v době úmrtí mu bylo 70 let. Tím se potvrdil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

údaj zveřejněný v Jižní Moravě,
což je ročenka pro Jižní Moravu,
kde autor Jaroslav Pinkava píše,
že se snad narodil kolem roku
1787 v rodině důchodního (ekonoma) kroměřížského panství.
Kniha sňatků nám ozřejmila
i skutečnost, že jeho první žena
byla Františka Hajnišová - mimochodem sestra jeho nadřízeného - nadlesního Josefa Hajniše.
Dalším studiem zápisů se došlo
na to, že spolu měli dceru Annu
narozenou roku 1822. Revírník
Karel Jančík se 15. ledna 1828
podruhé oženil v padesáti letech
a jeho nevěstou byla Antonie Šu-

pová, s níž měl syna Josefa narozeného roku 1839,
k ter ý p o ro c e z em ř el.
Mat r i k y proz ra z ují
i to, že Jančíkovi rodiče byli Johan Jancž yk
a ma minka byla Carol i n a B ayerová . Ta kže křestní jméno měl
nejspíš po ma mi nce.
Z těchto zjištěných skutečností se jeví umístění
pamětní tabule na myslivně jako opodstatněné
a osobnost zapomenutého revírníka dostává jisté obrysy a podstatu.
Vašek Koplík

L

ze konstatovat, že sloup Panny
Marie Sedmibolestné za železniční dráhou směrem na Vacenovice si připomíná dvoje výročí.
Jako poděkování za šťastné přežití útrap I. světové války (1914
- 1918) jej nechal postavit rolník
Josef Příkaský po návratu z válečných vřav v roce 1919.
Byl to vděk Bohorodičce (jejíž jeden z titulů je Panna Maria Sedmibolestná), ke které se po
čas bojů s důvěrou obracel a hledal
u ní útěchu, posilu a pomoc. Tento slib splnil následujícího roku
s myšlenkou, aby pocestní v těchto místech Pannu Marii ctili svými modlitbami a svatým růžencem. A prosili ji, aby držela svou

Jubilující
ochrannou ruku nad nimi a nad
celým světem a aby vyprosila naší
vlasti hojnost kněží na vinici Páně.
Při stavbě silnice z Ratíškovic do Vacenovic byla po zbourání znov u postavena v roce
1969 Janem Šupálkem a díky
zachovanému úvodnímu proslovu z první pobožnosti známe důvod zbudování, její celou historii
i příčinu zániku a nové postavení. Tak trochu se nabízí i otázka,
jestli vůbec byla někdy posvěcena.

Václav Koplík

Papaver rhoeas

V

roce 1921 zvolil bývalý velitel
britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako
předseda Nadace veteránů vlčí
mák (Papaver rhoeas) za symbol
pro sbírku na pomoc válečným
veteránům a invalidům. Zejména obyvatelé Commonwealthu (to
je volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií
a kolonií) nosí tento symbol dva
týdny před Dnem válečných veteránů 11. 11., aby uctili padlé
vojáky v první světové válce.
Od listopadu 2001 je tento
významný den připomínán
i v České republice.
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Z podnětu MO KDU- ČSL a za
přispění OÚ se tento symbol nabízel 10. a 11. listopadu i v Ratíškovicích. Jako přímý svědek tohoto
počinu potvrzuju, že ratíškovičtí
občané, až na mizivé výjimky, cítili vděk a zde cituji kanadského hokejového experta Donalda „Dona"
Cherryho: „Tihle chlapi zaplatili za
život, který si (v Kanadě) užíváme,
tu nejvyšší cenu."
Toto uc t ěn í a př ip omenut í
bylo i z podnětu organizace Paměť národa, která získávala
podklady i o našem rodáku
Národním mučedníku Vítu
Příkaském.

Památka obětím obou světových válek byla uctěna i při nedělní ranní mši svaté přímluvami a po ní, za přítomnosti paní
senátorky a velké části obecního
zastupitelstva, požehnáním otce
Jiřího Čekala u pomníku padlých
1. světové války a položením kytic.
Dodatek: za výše uvedenou poznámku byl Don Cherry vyhozen
z komentátorského postu a jeho
reakce byla tato: „Vím, co jsem
řekl, a stojím si za tím. Všichni
v Kanadě by měli nosit vlčí mák,
aby uctili naše padlé vojáky. Neproměním se v ochočeného robota, jen abych si udržel práci."
Vašek Koplík
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Sluníčkový advent

Č

as plyne jako
voda, čas
přímo letí! Ještě
ve středu jsme
s dětmi na zahradě shrabovali
poslední spadané listí a v pátek už zvonil zvoneček, ohlašující příchod Mikuláše.
Mikuláš přišel postupně do
všech tříd, každá holčička i chlapec se s ním pozdravili podáním
ruky a řekli své jméno. Pak společně zpívali a recitovali písničky
a básničky o tomto svatém muži,
o jeho krásném andělském doprovodu a čertících, kteří zůstali za brankou školky. Ještě před
příchodem Mikuláše jsme se dětí
ptali v jednoduché anketě:
KDO JE MIKULÁŠ?
Odpovědi:
- Mikuláš je dědeček s bílýma
fúsama.
- Mikuláš není tak bohatý jako
Santa Klaus, ten má soba a Mikuláš nemá ani auto.
- Mikuláša poznáme podle toho,
že je hodný a má na čepici kříž.
Za snahu dětí i celoroční vzorné chování je Mikuláš obdaroval
čokoládovými kalendáři, balíčky a loupáčkovými čerty, za které moc děkujeme firmě Pekařství
Příkaský.Jedna z dalších otázek
v anketě byla:
KDE SE NARODIL JEŽÍŠEK?
Odpovědi:
- No, v porodnici, jako můj
bráška.
- Daleko, až v Praze.
- V takové šopce, ale místo dřeva tam byla kráva.
- Asi v zámku, když tam byli
třé králi.
V adventním čase si jednoduchou formou s dětmi povídáme
o dávné historii, ožíváním jednoduchých tradic jim zprostředkujeme povědomí o našem kulturním

bohatství. Společně zdobíme stromeček (tímto děkujeme rodičům
Valentovým za krásnou jedličku),
krájíme jablíčka, abychom uviděli hvězdičku, zpíváme koledy
a pouštíme lodičky z ořechových
skořápek. Také vyrábíme přáníčka a dárečky pro naše blízké. Sluníčkové děti myslí nejen na sebe,
ale i na naše kamarády v daleké
Africe. Letos jsme opět vytiskli kalendář, na kterém se usmívá
nakreslené sluníčko Valerky Slezákové. A právě část zisku z prodeje kalendářů poputuje do školy
v Tanzánii.
Učíme se rozdávat
radost i něco navíc.
Naši předškoláci se
svým programem vystoupili na vánočním
jarmarku ve Spolkovém domě. Proměnili
se ve vánoční skřítky, aby svým zpěvem
a tancem přinesli do
našich srdcí lásku
a radost ze společně
prožitých chvil.
Další otázka v anketě:
CO SI PŘEDSTAVÍTE, KDYŽ SE ŘEKNOU VÁNOCE?
Odpovědi:
- To chodí Ježíšek
a rozdává dárky.
- Ježíšek je hodný,

ŠKOLSTVÍ
protože dárky dá aj
zlobidlům.
- Na Vánoce si babička nevezme ani
je dno c uk r ov í , co
upekl a m aminka .
Ona má cukrovou
nemoc.
- Je dobře, že nám
Ježíšek nosí dárky, v obchodě jsou
strašně drahé.
- My se sestrou dáme
pod stromeček malý dáreček aj
pro maminku a pro tatínka,
kdyby na ně Ježíšek náhodou
zapomněl. Na nás totiž nikdy
nezapomene!
Co dodat? Přejeme Vám všem,
aby na Vás letos Ježíšek nezapomněl a ŠŤASTNÉ A VESELÉ Vánoce plné úsměvu, protože: „Úsměv
je ten nejkrásnější dárek, co sluší
všem. Tak se hodně směj a radost
ze života měj!“
Milena Buřinská,
učitelka MŠ Sluníčko

Slavnost slabikáře v 1.B

V

pátek 29. 11. 2019 putovali žáčci 1. B třídy základní školy pohádkovým světem. Celý den byl inspirován pohádkami. Děti vyprávěly o svých oblíbených pohádkách, poslechly si pohádku O Honzovi,
jak vysvobodil princeznu, kterou zaklel zlý černokněžník. Děti musely také zachránit zakletou princeznu.
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Celý den tak putovaly královstvím
písmen, slabik a slov, kde plnily ve
skupinkách rozmanité úkoly, tím
předváděly své dovednosti i znalosti a získávaly zlaté klíče.
Zdoláním všech překážek nakonec děti vysvobodily princez-

nu Abecedku. Za tento čin děti
odměnil pan král v podání pana
ředitele, který je slavnostně obdaroval novým Slabikářem. Posledním úkolem našich prvňáčků bylo
najít si sladkého Mufina – malého
moučníka se svým jménem, které

pro celou třídu připravila paní Veronika Gasnárková, za což jí moc
děkujeme. Podle úsměvů dětí se
den krásně vydařil.
Mgr. Blanka Kopečková,
třídní učitelka

Divadelní představení Saturnin

D

ne 6. listopadu jsme se třídou
a paními učitelkami jeli na
divadelní představení Saturnin od
Zdeňka Jirotky. Jeli jsme do Městského divadla ve Zlíně. Prostory
divadla byly velmi pěkné a zajímavé. Když jsme se přemístili do
hlavního sálu, našli jsme si své
místo a usadili se. Po chvíli zhasla

světla a začalo představení. Divadelní hra byla o mladém pražském
úředníkovi Jiřím a jeho důmyslném sluhovi Saturninovi. Nehráli
tam jen dvě postavy, ale také: teta
Kateřina, její syn Milouš, slečna Bára, Jiřího dědeček a doktor
Vlach. Saturnin Jiřímu nosil ráno
čaj, podával mu sako a klobouk,

uklízel a vykonával ještě mnoho dalších věcí, například měl za
úkol škodit Miloušovi. Divadelní
hra se mně i ostatním spolužákům líbila. Už se těšíme na příští
divadelní představení.
Aneta Pavelková,
žákyně 7. B

Škola a Natura 2000

Ž

áci naší základní školy se
pravidelně každoročně účastní projektu, který je zaměřen na
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environmentální vzdělávání. V letošním roce tak proběhly v rámci
výuky dvě přednášky Ing. Tomáše
Baldriana z ornitologie, a to ve spojitosti
s Naturou 2000, dále
bylo vyrobeno a osazeno 25 ptačích budek, v areálu mateřské školky U Jezérka
byly v ysa z eny dvě
jabloně a do obecní
knihovny byly zakoupeny knihy s přírodovědnou tématikou.
Projekt je výraznou
měrou spolufinancován Jihomoravským

krajem, za což mu patří poděkování. 		
Radim Šťastný
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Jižní Morava čte

KNIHOVNA

vyhodnocení

V

minulém Zvonu jsem Vás informovala o tom, že se naše
knihovna zapojila do projektu
„Jižní Morava čte“. Nyní bych vás
chtěla seznámit s tím, jak soutěž
probíhala a hlavně, kdo byl nejlepší. Jen připomínám, že letošním
tématem bylo „Tajemství knihovny“ a naše knihovna obsadila jak
literární, tak i výtvarnou kategorii.
Do literární soutěže se z ratíškovické základní školy zapojily prostřednictvím paní učitelky
češtiny Mgr. Lucie Elblové tři třídy. Paní učitelce bych za její aktivní přístup chtěla moc poděkovat.
Do užšího výběru se dostalo deset
prací, a to ze 7.A Ondřej Gajdík,
Anna Jirásková a Natálie Kaderová, z 8.A Barbora Gajdová, Martina Janková a Dorota Miškeříková
a z 9. A Eliška Čuboňová, Tereza

Alžběta Mokrá se svojí prací
„Fantazie“ tedy postoupila do krajského kola, k tomu jí gratulujeme.
Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v sobotu 30. listopadu
ve Hvězdárně a planetáriu v Brně
na Kraví Hoře. Všichni finalisti za
odměnu zhlédli 3D projekci filmu
„Příběh nekonečných poutníků:
Voyager“. I když Alžbětka nevyhrála, myslím si, že to pro ni i její
rodiče byl hezký zážitek.

Do výtvarné soutěže vtáhly
paní učitelky děti z prvních a druhých tříd. I těmto paním učitelkám
(Mgr. Evě Bláhové Ostrezi, Mgr.
Blance Kopečkové, Mgr. Ivaně Vachové a Mgr. Janě Lovečkové) bych
chtěla moc poděkovat za spolupráci s knihovnou. Děti na dané téma
malovaly obrázky nebo vyráběly
vlastnoručně malované knížky.
Z této kategorie jsme do krajského
kola zaslali knížečku vyrobenou
žákem 1. A Dominikem Koplíkem
s názvem „Skřítek, co měnil knížky“. Také jemu moc gratulujeme.
Vyhodnocení proběhne 7. prosince v Divadle Polárka v Brně, děti
za odměnu zhlédnou představení Vinnetou. Držíme Dominikovi
palce, pokud by vyhrál, určitě se
o tom v příštím čísle dozvíte.
Marie Škorpíková,
knihovnice

Ale jednoho dne neodolala zvědavosti a vklouzla do knihovny.
Jak se po dveřích táhl břečťan,
vnikl do škvíry mezi dveřmi, rostl
dál dovnitř a dveře se časem otevřely dost na to, aby se Veronika
prošla. Bylo jí tak zle. Hlava se jí
motala, ale snažila se ty divné pocity nevnímat. Jakmile však překročila práh a vstoupila na lesklou
parketovou podlahu, nesmírně se
jí ulevilo. Ucítila vůni starého papíru. Police obklopovaly všechny
zdi a regály se těsnily po celém
prostoru. Ale byly téměř prázdné.
To Veroniku celkem udivilo. Jen
sem tam se válela pohozená kniha. V sále bylo celkem světlo, ale
nepřicházelo od špinavých oken.
Na ochozu v patře sílilo. Veronika
vystoupala schody a šla po světelné stopě. Všimla si, že čím dál jde,
tím knih přibývá. Přišla až k rohu
místnosti, kde bylo v policích nejvíce knih. Ale světlo tady bylo tak
intenzivní, že neviděla, co jej vyzařuje a musela si zakrýt oči rukou.
,,Promiň, hned to zeslabím,“
vypískl tenounký hlásek.
Světlo náhle zablikalo a ze-

sláblo, takže si Veronika mohla
všimnout drobounké hubené dívky. Krčila se za malým stolkem,
nad kterým levitovala koule toho
bílého světla. Veronika vyjeveně
zírala na světlo i na dívku. Byla
úplně bledá. Vypadala, jakoby
byla trochu průhledná. Měla deformovaný obličej, ve kterém byl
náznak strachu a spousta bolesti.
Dívenka v rukách svírala knihu.
Po chvíli k ní Veronika přistoupila blíž a zeptala se: ,,Co jsi zač?“
,,Já jsem fantazie z knih. Někteří lidé si příběhy představují tak opravdově, že vzniká život.
Jako já.“
Veronika si přisedla k ní a potichu zašeptala: ,,Chceš mi říct, že
jsi se tu jen tak zjevila, když lidé
četli?“
Když dívka zjistila, že jí Veronika nechce ublížit, trochu se osmělila.
,,Když lidé čtou, prožívám příběh s nimi. Ale oni už sem přestali chodit. Zavřeli knihovnu a knihy se rozkradly. Když to tu chtěli
zbourat, okolí knihovny jsem začarovala, aby se k ní nikdo nepři-

Horáčková, Kristýna Macková
a Alžběta Mokrá.
Tyto práce posoudila komise
(paní knihovnice + pan místostarosta) a vybrala tři nejlepší práce,
které si i vy můžete postupně přečíst.
1. místo – Alžběta Mokrá - 9. A
2. místo – Ondřej Gajdík - 7. A
3. místo – Martina Janková

Tajemství knihovny – Fantazie

V

eron i k a cho d i l a kolem té
zvláštní polorozpadlé knihovny odjakživa. Dvakrát denně míjela stále impozantní budovu
s bílým mramorovým obložením
a sloupy, kamennými zdmi a nádhernými vyřezávanými dveřmi.
V zadní části se střecha knihovny začala bortit dovnitř, okna byla
tak špinavá a zaprášená od smogu, že přes ně nebylo vidět a jedno křídlo masivních dveří bylo
porostlé břečťanem. Přes den nevypadala ani moc strašidelně, ale
stejně lidé přecházeli na druhou
stranu ulice, nebo viditelně zrychlili krok, když procházeli kolem.
I Veronice bylo nepříjemné tudy
chodit do školy a pak ještě zpět
domů. Možná to bylo i proto, že
knihovna vypadala na spadnutí,
ale hlavně se Veronice vždy stáhl
žaludek, hlavou se jí míhaly podivné obrazce a cítila se hrozně
zle. Ani ji nenapadlo, proč by město mělo tu knihovnu nechat zbourat. Nikdo by se k ní ani nepřiblížil. Vždy měla Veronika pocit, že
když se od knihovny okamžitě nevzdálí, tak zkolabuje.
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blížil. Ale stálo mě to až moc síly.
Navíc už lidé nečtou a já slábnu.
Udělala jsem si světlo, abych si
mohla číst sama, ale nepomáhá to
a …“
„Počkej, zpomal trochu. Proč jsi
třeba neodešla jinam? A proč mě
ta tvá kouzla neodradila?“ Přerušila ji Veronika.
,,Já… já už nemůžu. Nemám
sílu. Ty jsi ale nepřišla se zlými
úmysly. Prosím, přečti mi něco…
zachraň mě…,“ vydechla znaveně

dívenka a svalila se na zem. Klepala se vyčerpáním a doslova mizela Veronice před očima.
,,Jasně, jen vydrž!“ chytila ji za
ruku a roztřeseně začala číst knihu, kterou dívka držela.
,,Ne… takhle ne, představ si ten
příběh…“, šeptala tichounce
Veronika začala panikařit. Nikdy moc nečetla. Přestala cítit
ruku dívenky. Spustily se jí slzy
a znova se pokoušela číst. Dívka
se jí povzbudivě zahleděla do očí

I když pod vedením Mgr. Zdeňka Gloze trénujeme
paměť již od roku 2013, zájem pořád neutuchá.

a naposledy vydechla. Rozplynula
se. Veronika si tiskla knihu k sobě
a nemohla se nadechnout. Tiše
vzlykala. Musí začít číst. Znovu ji
stvoří. Vzala si knihu domů a četla a četla. Nikdy se ale nedostala
dost daleko. Pokaždé si vzpomněla na dívenčin poslední nadějný
pohled a znovu se rozplakala. Ale
fantazie ji nadobro opustila.
Alžběta Mokrá,
žákyně 9.A

Beseda se spisovatelkou Markétou
Harasimovou „Uteč své depresi“.

Cestovatelská beseda „Na kole z Ratíškovic do Normandie za 14 dní“ v podání
tří mužů z Ratíškovic – Joky, Jirciho a Boba.

Víčka sbíráme
i nadále, tentokrát pro Sabinku
Chromečkovou
z Kněžduba.

T R É N O VÁ N Í PA M Ě T I
Seřaďte následující pojmy podle abecedy:
perníčky, zlaté prasátko, hvězdička, svíčky, věnec,
svařené víno, Mikuláš, barborky, sníh, kapr, purpura,
oříšky, Lucie, Ježíšek, olovo, anděl, šupina, jablíčka,
jmelí, stromeček, oříšky, ozdoby, koleda, vánočka, čert,
jesličky, advent, zvonek.
Najděte všechny názvy zvířat, které jsou napsané
pozpátku:
baasuhéstrgyttebshkířbilokbusakílárkcupěbéqbouxbčibošlnuqqbotoabošelesboumwcenevarmraboboachuporbuťšivsswpmvwobbzaknilednambljblkibobohowketrkbewakvotšalvwblkjwibodboboasepbowlbiqlšbécořnnuonuokoakbjšoijběobhševobojabějbobsoecintobochbošljbkpaůkjsfdbioěljblěnelejasběbnjecabeblráugajbkasůwobžormalečvbinífledtowbixrotágilaabjkicbl
Mgr. Zdeněk Gloz, certifikovaný trenér paměti III. stupně
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Když nám děti dělají radost

K

arate je nejznámější japonské bojové umění (bojový sport), i když
historicky pochází z Číny. Jedná se o způsob sebeobrany užívající
úderů a kopů (jinak slovo „karate“ lze přeložit jako „prázdná ruka“).
I v České republice se tomuto sportu věnuje několik oddílů (klubů),
neboť celosvětově si karate získává stále větší popularitu jako soutěžní
sport. Nejen o stylu Goju-ryu [godžu riju] jsem si povídal s Brunem
Čáslavou (14 let) – mistrem ČR v karate a žákem třídy 8.A ZŠ a MŠ
Ratíškovice.

Bruno, ty se věnuješ karate jak
dlouho?
Asi od sedmi let. Ke karate mě přivedla mamka, která mě tam prostě
přihlásila, a začal jsem chodit na
tréninky. V tom čase jsem ještě dělal gymnastiku a hrál fotbal. Zpočátku jsem hned po tréninku karate obléknul dres a kopačky a jel
přímo na fotbalový trénink, později
jsem se už věnoval jenom karate.
Co tě zaujalo na trénování bojového umění?
Že se jedná o zvládání techniky sebeobrany – chtěl jsem se prostě naučit bránit. Samotné tréninky karate se od samého začátku věnují
nácvikům různých technik, podle
toho, do jakého klubu se přihlásíš.
Každý klub se totiž věnuje určitému stylu, nejvíce Shotokan-ryu,
Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu,
Shorin-ryu atd. Tyto styly se liší
v zaměření na rychlost, v používání přímé nebo obloukové techniky,
ve stylu „měkkého a tvrdého“, v používání techniky „u sebe“ nebo „od
sebe“ atd. Bližší informace jsou například na internetu.
Kde jsi začínal trénovat?
Moje první karatistické kroky byly
v Hodoníně pod vedení pana Jaromíra Musila, se kterým
trénuji v oddíle NIDOSHINKAN i dnes. Poté, co
se oddíl přestěhoval do
Brna, jsem byl členem oddílu SHIN-MU Hodonín,
kde nás trénoval pan Pavel Letocha z Ratíškovic.
V Brně se mnou trénují
i Aneta a Dominika Šabovy, které získaly spoustu
medailí na WGKF a EGKF.
Používá se ještě pásek
OBI?
Ano, je to obrazné oznaStrana 24

čení vystihující stupeň zvládnutí techniky. Nejvyšší 10. stupeň
neboli „dan“ je označen černým
páskem. Je v tom určitá symbolika. Karate není o množství úderů
a kopů, je to určitá filozofie vedení mysli. Jedno japonské přísloví
říká: „Ten, kdo zvítězí nad nepřítelem, je silný, ale ten, kdo zvítězí
sám nad sebou, je silnější.“ Jinak
černý pásek můžeme mít až od 16
let. Já mám nyní hnědý pásek (tzv.
2. kyu) ve stylu Goyu-ryu.
Ty soutěžíš sám za sebe i za
tým, že ano?
V současné době soutěžím ve dvou
disciplínách – KATA a KUMITE,
které se dělí na kategorie: Kata
(jednotlivec-sestava), Kata-team,
Kumite (jednotlivec) a Kumite-team. V těchto čtyřech kategoriích
jsem i soutěžil v září v Malajsii. No
a Kumite je styl, kdy se při boji používají schválené chrániče na různé části těla a jednotlivé údery se
bodují.
Jak náročná je rozcvička při
tréninku nebo na soutěži?
Tréninky začínáme rozběháním,
pak si procvičíme klouby (ramena,
lokty, kolena), protáhneme nohy
do stran, abychom měli co nejvyšší

kopy, a začneme cvičit jednotlivé
pasáže sestav. Tyto sestavy jsou
dány celosvětově, akorát každý
mistr daného stylu to dělá někdy
trošku jinak.
Ty jsi dokonce letos v létě trénoval karate přímo v Japonsku?
Klub těch nejlepších japonských
závodníků ve stylu Shito-ryu pořádal „soustředění“ pro zájemce z celého světa na ostrově Okinawa,
kde jsme se potkali i s jejich trenérem Sakumoto, jenž trénuje japonský národní tým. Je zajímavé, že
„můj“ styl Goju-ryu se na tomto
ostrově moc nedělá. Jinak Okinawa je považována za „kolébku“ bojového umění karate – boje holýma
rukama, odkud se dostalo do Číny.
Na Okinawě jsem byl se skupinou
12 českých karatistů celkem deset
dní (18. - 28. července).
Co tě v Japonsku zaujalo?
No předně mne šokovalo
hrozné teplo a vlhko – bylo
tam zrovna velmi teplé až
tropické léto! Jinak bylo
dobré jídlo, nejlepší tuňákové maki – bochánek rýže
s plátkem tuňáka. Hlavně
mám radost z fotek s nejlepšími závodníky z celého
světa, kteří tam přijeli. Hodně mne to motivovalo více
na sobě pracovat. A taky
bylo hezké skupinové (synRATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

chronizované) cvičení na pobřeží
Tichého oceánu při východu a západu Slunce, i když to sluníčko
hodně pálilo!
A koncem září, jen o dva měsíce
později, ses podíval do Malajsie.
V Malajsii, přímo v hlavním městě Kuala Lumpur, se konalo mistrovství světa v Goju-ryu. Protože

jsem měl velmi
dobré úspěchy
n a m i s tr os tv í
Č e sk é re p ub liky, byl jsem
nominován na
mistrovství
světa a závodil jsem, jak už
jsem říkal, ve
čtyřech kategoriích. A výsledky: Kata team
– první místo,
Kumite team – druhé místo a Kata
– páté místo.
A jaký dojem na tobě zanechala
exotická Malajsie?
Mně se tam moc nelíbilo, bylo tam
hodně oblačno, horko a není tam
moc čisto – všude spousty odpadků. Japonsko je mnohem hezčí,
a přitom například na ulicích nej-

Dušičkový závod

sou odpadkové koše! Japonci si
odpadky odnášejí s sebou v tašce. Zajímavý byl v Malajsii hotel
„U zlatého koně“, kde jsme bydleli. Všechno tam bylo vytvarováno
a upraveno ve stylu koně – židle,
stůl, no prostě všechno.
Co říci závěrem?
Že karate je hodně dobrý sport. Mě
mimo jiného tento sport naučil držení těla, vytrvalost a soustředění.
A když jsou úspěchy, je možnost se
podívat do světa. Příští rok bude
karate poprvé na olympijských
hrách v Tokiu. Jinak nás čeká mistrovství Evropy EGKF 2020 v Belgii a v roce 2021 se koná mistrovství světa WGKF v Itálii a mezi tím
spousta dalších závodů…
Děkuji za zajímavý rozhovor.
PhDr. Josef Hanák

SKAUTI

D

říve Bigglesův memoriál, toť název dnes už
legendárního závodu všestrannosti. Letos
2. 11. 2019 v sobotu proběhl jeho 30. ročník za
účasti 21 tříčlenných hlídek z Ratíškovic, Hodonína, Čejkovic, Mutěnic a Mikulčic. Letos poprvé
byl závod otevřen veřejnosti - to znamená, že se
klání v mnoha disciplínách mohl zúčastnit kdokoliv (nejen členové Junáka). Bohužel tato výzva nebyla takřka nikým vyslyšena, ale naštěstí jsme si vystačili sami. A jak to všechno dopadlo je patrné z přiložené tabulky.				
Palis
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30 let svobodného
skautingu v ČR
30 let, které letos uplynuly od sametové revoluce, je
za více než sto let existence skautingu tím vůbec nejdelším obdobím, kdy nás nikdo nezakázal. Jinak si
skauting prošel již třemi zákazy: jednou za to moh-

li nacisté (1940-45), dvakrát komunisté (1950-1968,
1970-1989). Skauting tak prokázal obrovskou nezlomnost a soudržnost, kterou jen tak nějaká totalita
nezdolá.				
Palis

Skauti přivezou Betlémské světlo,
vánoční plamínek dorazí
i do Ratíškovic

B

etlémské světlo, symbol naděje a přátelství, dorazí do Česka
v sobotu 14. prosince 2019. Plamínek z Betléma si v tento den přeberou ve Vídni skautské delegace
z celé Evropy. O týden později, 21.
prosince, ho dobrovolní skautští
kurýři rozvezou vlaky do všech
koutů republiky. V Ratíškovicích
již pravidelně skautky a skauti
z našeho střediska nabízí Betlémské světlo všem zájemcům, kterým
ho přinesou o Štědrém dnu až do
domu.
Cestu z Betléma do Rakouska
absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní
ekumenické bohoslužby předává
skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost
proběhne v sobotu 14. prosince ve
Vídni.
V sobotu 21. prosince 2019
ráno se pak vánoční plamínek
díky skautským dobrovolníkům
a dobrovolnicím rozšíří po celé reStrana 26

publice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách. Na mnoha místních akcích si pak budou
moci Betlémské světlo lidé připálit
a odnést do svých domovů.
V Ratíškovicích jej skauti veřejnosti nabídnou ve dvou variantách – vlastní přenos a klasický
roznos až domů. Pro zájemce bude
Betlémské světlo přístupné na vánočních přespáních (pochrapech)
našich oddílů na klubovně. Pokud
si přinesete svíčku či lucernu, vedoucí oddílů Tuláci a Trojka Vám
rádi světlo předají v tyto tři dny:
· V sobotu 21.12. od 17 hodin do
neděle 22.12. do 10 hodin dopoledne.
· V neděli 22.12. od 17 hodin do
pondělí 23.12. do 10 hodin dopoledne.
Pro ty, kteří si chtějí nechat
Betlémské světlo přinést až domů
o Štědrém dnu, jsou nachystány
seznamy pro zápis v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích.

Zde stačí vyplnit jméno s adresou
a skauti Vám Betlémské světlo
přinesou mezi 9. a 12. hodinou až
ke dveřím vašeho domu. Jediné,
co potřebujete, je mít nachystanou svíčku či lucernu k zapálení
přenášeným světlem. Skauti tuto
činnost samozřejmě dělají zadarmo a dobrovolně.
Betlémské světlo do Česka
skauti přiváží již od roku 1989.
Do tehdejšího Československa se
dostalo díky exilovým skautům,
kteří jej v prosinci 1989 donesli až
pod sochu sv. Václava v Praze. Po
pádu komunistického režimu byl
v tu chvíli skauting u nás čerstvě
znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních
větších akcí, na nichž se skauti
a skautky mohli svobodně sejít.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se
rozšířila do desítek zemí světa.
Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince,
kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského
rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.
Letošním Dítětem světla je jedenáctiletá dobrovolnice Červeného kříže Victoria Kampenhuber
z Horního Rakouska, která si Betlémské světlo převzala na konci
listopadu v jeskyni Narození Krista.
Partnery Betlémského světla
jsou České dráhy.
Celou akci připravuje brněnské
skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských

dobrovolníků a dobrovolnic po
celé zemi.
Informace o Betlémském světle
najdete na www.betlemskesvetlo.
cz a na www.junak-ratiskovice.cz.

Brdský večer vánoční

V

ážení ratíškovičtí, rád bych
Vás toto cestou pozval na naše
autorské vánoční představení, které pro Vás sehrajeme v sobotu 28.
prosince od 19 hodin ve Spolkovém domě. A proč bude divadelní
spolek ze 300 km vzdálených měst
Březnice a Rožmitálu pod Třemšínem hrát právě u Vás v Ratíškovicích? Mohou za to dva kamarádi,
členové BRDS, kteří zde již několik let se svými rodinami tráví konec léta u svých přátel. Postupně
ve Vaší obci poznáváme stále více
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milých lidí, seznamujeme se s jejím chodem, svým způsobem zde
i čerpáme inspiraci pro práci zastupitelů v Březnici. Samozřejmě
u Vás poctivě a rádi pracujeme
s místním skvělým vínem. Musím
říci, že jsme si za ta léta Ratíškovice a jejich okolí doslova zamilovali. No a pak už byl jen krůček
k tomu, domluvit sehrání divadelního představení, potěšit jím naše
přátele, místní diváky a zároveň
ukázat kouzlo Ratíškovic našim
kolegům z divadelního spolku při
společném výletu.
Vybrali jsme z našeho repertoáru představení Brdský večer vánoční. V jeho první polovině uvidíte několik scének z pera Jana
Liebnera popisujících jak historické události odehrávájící se kolem roku nula, tak scénky z doby
dnešní, které v předvánočním čase
běžně zažíváme,
n apř í k l ad
při shánění kaprů,
při pečení
vánočního
cukroví či
rozbalování
dárků
a ne vždy
vše
běží
tak poklid-

Kontakt: Svatopluk Stokláska
(Svaťa), organizátor předávání
Betlémského světla v Ratíškovicích. Tel. 728 678 726.
Martin Macek - Bob

POZVÁNÍ
ně, jak bychom si přáli. Naštěstí
se vždy najde někdo, kdo dá chodu
událostí správný směr…
Po přestávce budete moci zhlédnout krátký vánoční příběh autora Miloslava Pešty z hospodského
prostředí Vánoce po loupežnicku.
Nedílnou součástí celého představení je naše spřátelené hudební
uskupení Břehule. Též přivezeme
mnoho brdských specialit, teplých
i studených pro dotvoření příjemné vánoční atmosféry. Srdečně
Vás na naše představení za divadelníky i hudebníky zvu.
Délka představení: přibližně 90
minut.
Vstupné: 80 Kč, děti zdarma.

Jan Liebner

Strana 27

Strana 28

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2019

Strana 29

Průvod na 1.Máje 1961 v ulici Vítězná u mlýna
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Hodonínsky fotoklub založený v roce 2005
V současnosti má sedm členů: Luděk Durďák, Richard Neumann, Marek Opluštil,
Ondřej Robek, Radek Rylka, Mirek Říha a Jan Šimek.

Fotovýstava Spolkový dům Ratíškovice
30.11.2019 – 31.12.2019
Po-Pá 800 – 1300 hodin
O víkendech při akcích.

PLESOVÁ SEZÓNA 2020

SPOLKOVÝ DŮM RATÍŠKOVICE

11.1.		

Společenský ples

18.1.		

T Machinery, a.s.

25.1.		

Krojový ples

26.1.

Dětský krojový ples

(neděle)

1. 2.		

Junácký ples

8. 2.		

Školní ples
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15. 2.		

Hasičský ples

16. 2.		

Ples seniorů

23. 2.		

Fašaňková neděla		

29. 2.		

FK Baník – Fotbalový ples

7. 3.		

Rockový ples
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Autobusový jízdní řád

platí od 15.12. 2019 do 12.12. 2020
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