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Na Silvestra do pohádky,
pěšky tam a nějak zpátky...

K

do přišel, viděl, účastnil se a ba−
vil se, ten snad ani nemusí číst
dál. Kdo nebyl, nemohl nebo
nechtěl, možná najde mezi řádky
inspiraci na letošní rok. Cíl silves−
trovského pochodu Mikroregionu
Nový Dvůr 2013 na milotickém
zámku nabízel různá témata. Ale
pořadatelé vsadili na to, co nás pro−
vází každé Vánoce i konec roku,
a zažil to i milotický zámek – na po−
hádky. A trefili se úplně přesně!
Hned, jak pořadatelé vyhlásili
téma, dalo pár našich ochotných li−
diček hlavy dohromady, aby vymys−

leli, jak zviditelnit ratíškovické po−
chodníky. Možná se to nezdá, ale zas
tak lehké to nebylo: vybrat jednu
pohádku, nebo jednu pohádkou po−
stavičku, nebo něco jiného?
Nakonec dostala důvěru posta−
vička, která už od 2. ledna 1965 zve
denně děti k pohádce na dobrou noc
− Večerníček. Nevěřili byste, kolik
bylo za celou tu dlouhou dobu ve−
černíčkových pohádek, příběhů a po−
staviček! Bylo rozhodnuto, času moc
nezbývalo, a tak rychle začaly pří−
pravy.
Pokračování na straně 8
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Obec

Rada obce...
Rada Obce Ratíškovice č. 82
ze dne 2. 12. 2013
Rada obce:
z souhlasí se zpracováním projektu
„Sběr a svoz BRO v Ratíškovicích
– dodávka nosiče kontejnerů“, je−
hož výsledkem bude nákup ná−
kladního automobilu do 3,5 t a tří
kontejnerů na svoz BRO. Žá−
dost o dotaci na SFŽP vypracuje
Ing. František Piliar, který v pří−
padě přiznání zabezpečí výběrové
řízení na dodavatele vozu. Admi−
nistraci projektu po dobu jeho udr−
žitelnosti (5 let).
z stanovuje poplatek za odebranou
stavební suť nad stanovené množ−
ství, tj. 600 kg/domácnost/rok, ve
výši 270 Kč/t od 1. 1. 2014,
z souhlasí s pořízením prosklené
vitríny do vestibulu obecního úřa−
du,
z souhlasí s rozmístěním myslivec−
kých zařízení na pozemcích ve
vlastnictví Obce Ratíškovice v k.ú.
Ratíškovice (zásypy, malé posedy
− „kazatelny“ + krmeliště a pose−
dové žebříky),
z souhlasí s pořádáním akce Miku−
lášská noc v tělocvičně − v ter−
mínu 7. 12. 2013,
z souhlasí se zajištěním občerst−
vení na kulturních akcích v roce
2014 paní Jitkou Chvátalovou
(Penzion a Hospoda na Zelnicách),
z se seznámila s mezitímní závěr−
kou ZŠ a MŠ Ratíškovice k 30. 9.
2013. Za I. – III. Q účetního roku
2013 skončilo hospodaření MŠ
a ZŠ Ratíškovice se zlepšeným
hospodářským výsledkem v cel−
kové výši 299 623,70 Kč.
z projednala návrh sociální komise
na poskytnutí příspěvku ve výši
500 Kč na svoz TKO za rok 2013
samostatně žijícím osobám star−
ším 75 let s trvalým pobytem
v Ratíškovicích. Jedná se o 58 osob,
celková částka příspěvku činí
29 000 Kč.
z projednala návrh sociální komise
na poskytnutí veřejné finanční
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podpory fyzickým osobám z roz−
počtu Obce Ratíškovice.
souhlasí s pořízením přístroje na
měření redoxu, který bude na−
koupen na náklady Baníku Ratíš−
kovice s.r.o.,
schvaluje přijetí dotace na reali−
zaci projektu „Snížení imisní zá−
těže na území Obce Ratíško−
vice“ ve výši 60 % (2 601 376 Kč)
z celkových nákladů, které činí
4 335 627 Kč,
souhlasí se zřízením věcného bře−
mene na obecním pozemku p.č.
263/1 v k.ú. Ratíškovice – umístě−
ní zemní kabelové přípojky NN,
v rámci výběrového řízení z více
účastníků rozhodla o přidělení
podlimitní veřejné zakázky „Za−
hrady v přírodním stylu mateřské
školy „Sluníčko“ a „U Jezérka“
v Ratíškovicích“ uchazeči TR An−
toš s.r.o., Na Perchtě 1631, Tur−
nov, který podal nejnižší cenovou
nabídku.
souhlasí s podáním žádosti na
JMK − Vybudování WC v areálu
Baníku pomocí mobilních buněk.
Dofinancování případné realizace
by bylo řešeno z rozpočtu obce.
souhlasí s podáním žádosti v rámci
Programu přeshraniční spoluprá−
ce, jehož obsahem by bylo v rámci
Muzea ve vagóně zakoupení no−
vého vagónu a nová instalace ma−
pující přírodu Československého
příhraničí. Max. výše dotace
20 000 euro z uznatelných nákla−
dů, tj. 80 %.

Rada Obce Ratíškovice č. 83
ze dne 17. 12. 2013
Rada obce:
z schvaluje Smlouvu o přijetí úče−
lové neinvestiční finanční pod−
pory z rozpočtu JMK na tech−
nické vybavení ZŠ (studna,
myčka černého nádobí) ve výši
150 000 Kč,
z schvaluje Smlouvu o přijetí úče−
lové neinvestiční finanční pod−
pory z rozpočtu JMK na zabezpe−
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čení akceschopnosti jednotky SDH
na rok 2013 ve výši 79 000 Kč,
souhlasí s podpisem smlouvy
o spolupráci při likviditě pohledá−
vek s Mgr. Kateřinou Skoupou,
Exekutorský úřad Hodonín,
souhlasí se zněním výzvy k po−
dání nabídky malého rozsahu na
dodávku vnitřního vybavení MŠ
U Jezérka, která je součástí pro−
jektu Rozšíření MŠ Ratíškovice
spolufinancovaného z ROP,
souhlasí s cenovou nabídkou
Ing. M. Čecha na výkon technic−
kého dozoru investora a autor−
ského dozoru akce „Zařízení bio−
logického zpracování bioodpadu
a optimalizace provozu sběrného
dvora odpadů v Ratíškovicích –
rozšíření“,
schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod
na projekt rozšíření MŠ. Dotace
bude poskytnuta ve výši max.
6 556 061,45 Kč.
souhlasí s dlouhodobým proná−
jmem části pozemku p.č. 2008,
který bude zpevněn zámkovou
dlažbou a bude sloužit jako par−
koviště pro firmu PETRA s.r.o.,
starosta seznámil s návrhem
obnovy veřejného osvětlení
Obce Ratíškovice, který vypraco−
vala firma DATMOLUX. Návrh
(31 stran) obsahuje několik vari−
ant řešení obnovy svítidel i rozvo−
den VO v Ratíškovicích.
starosta informoval o projektu
vodovodu v lokalitě Slavín. V prů−
běhu měsíce ledna bude podána
žádost na územní řízení, bude
nutné určit cenu realizace vodo−
vodu a vyvolat jednání s vinaři
a ZO ČZS a dohodnout způsob fi−
nancování a rozdělení investic
mezi Obec Ratíškovice, ČZS a ma−
jitele sklepů.
souhlasí s cenovou nabídkou
firmy STAVEBNÍ FIRMA PLUS,
s.r.o. Hodonín, na opravu polní
cesty u Hliníčku.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Rada Obce Ratíškovice č. 84
ze dne 30. 12. 2013
Rada obce:
z schválila změnu rozpočtu č. 6/2013
na základě aktuálních skutečností
a navrhovaných změn v příjmo−
vých a výdajových položkách:
Příjmy: 2 833 300 Kč
Výdaje: 53 100 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ:
− 2 780 200 Kč
Celkové příjmy po změně:
48 113 300 Kč + financování
7 810 300 Kč = 55 923 600 Kč.
Celkové výdaje po změně:
47 23 600 Kč + financování
8 000 000 Kč = 55 923 600 Kč.
z schválila Směrnici č. 7/2013 – Or−
ganizační řád a Přílohu Organi−
začního řádu, týkající se úseků
vnitřní správy obecního úřadu
(aktualizace přílohy ke dni 1. 12.
2013),
z souhlasí s výší nájmu tělocvičny
pro konání plesů od 1. ledna 2014
ve výši 9000 Kč/akce. Pronájem
tělocvičny OB od ZŠ činí 1 200 Kč
– Dodatek č. 1 nájemní smlouvy.
z souhlasí s převodem majetku
Muzea ve vagónu do majetku Obce
Ratíškovice, tj. hmotného ma−
jetku v ceně 43 708,70 Kč, drob−
ného hmotného majetku v ceně
109 236,90 Kč, materiálové evi−
dence v ceně 35 979 Kč, celkem
majetku ve výši 188 924,60 Kč,
z se seznámila se sdělením Organi−
začně správního institutu, o.p.s.,
že Obec Ratíškovice a partnerské
organizace dosáhly přímé mezi−
roční úspory dodávky el. energie
a plynu ve výši 113 172 Kč včetně
DPH,
z se seznámila se Zprávou o čin−
nosti Obecní policie za rok 2013,
z se seznámila s novelou nařízení
vlády č. 459/2013. Mzda uvolně−
ných starostů a místostarostů se
zvyšuje o 5 % − na úroveň roku
2010. Je stanoven nový způsob
určení mzdy neuvolněných členů
zastupitelstva, radních, starostů
a místostarostů.
z souhlasí s provedením hygienické
očisty židlí v tělocvičně pro pleso−
vou sezónu (leden 2014). Čištění
koberců bude provedeno v březnu
2014.
z projednala návrh plánu investič−
ních akcí na rok 2014 a výhled na
rok 2015,
z projednala pracovní náplň pra−
covní čety pro rok 2014,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

z souhlasí s žádostí firmy VINAŘ−
STVÍ B/V, se sídlem Ratíškovice,
Hornická 1309, o souhlas s použi−
tím obecního znaku na vinětách
lahví s vínem.
Rada Obce Ratíškovice č. 85
ze dne 24. 1. 2014
Rada obce:
z souhlasí s vyvěšením oznámení na
kabelovou televizi o možnosti po−
dat žádost o půjčku na rekon−
strukci RD z fondu bydlení, a to
od 1. do 28. února 2014,
z souhlasí s cenovou nabídkou Ing.
Františka Piliara – dodavatele
výběrového řízení na službu svo−
zu odpadů v obci,
z souhlasí s příspěvkem neziskovým
organizacím pořádajícím kulturní
akce v obci v průběhu roku 2014
ve výši 500 Kč na 1 akci/organi−
zaci/rok,
z souhlasí s podpisem mandátní
smlouvy s Ing. Lubomírem Mot−
lem na zpracování daňového při−
znání Obce Ratíškovice za rok
2013,
z projednala termín a program
23. zasedání zastupitelstva obce,
z projednala žádost o spolupráci při
budování autobusové zastávky
Baťovka – U Lipy ve směru z Mi−
lotic do Ratíškovic s firmou TO−
MÁŠ group, spol. s r.o. a T Machi−
nery a.s.,
z souhlasí s návrhem smlouvy
o smlouvě budoucí mezi spol.
E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice a Obcí Ratíškovice
o zřízení práva odpovídajícího věc−
nému břemeni na obecních pozem−
cích,
z souhlasí s žádostí o připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Jedná se o vyvěšení ti−
betské vlajky 10. 3. 2014, kdy se
připomene 55. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Ti−
betu.
z souhlasí s podáním žádosti o fin.
dotaci z JMK na zakoupení mo−
bilního schodolezu do Obecní
knihovny Ratíškovice. Předpoklá−
dané náklady 70 000 Kč, předpo−
kládaná výše dotace 50 000 Kč.
z se seznámila s akceptací projektu
„Výměna zdroje vytápění v ob−
jektu ZŠ Ratíškovice“. Rada dále
projednala provedení projektové
dokumentace výše uvedeného pro−
jektu firmou Energy Benefit Cen−
tre a.s.

z projednala Výzvu k podání na−
bídky a k prokázání splnění kva−
lifikace a zadávací dokumentaci
„Rozšíření MŠ Ratíškovice“ (sta−
vební část), předpokládaná cena
veřejné zakázky je 6 141 052 Kč.
z projednala vyřazení materiálu
obce (DNHM, DHIM a HIM) v roce
2013,
z projednala nákup DNHM, DHIM
a HIM obcí v roce 2013,
z souhlasí s cenovým návrhem
firmy Stokláska na osvětlení
úřední desky před OÚ,
z schválila návrh správce sítě OÚ,
který se týká výměny počítačo−
vých stanic na úřadě, které jsou
starší 5 let, z důvodu nečekaného
selhání, poškození a ztráty důle−
žitých dat,
z souhlasí s cenovou nabídkou
firmy AGTEK s.r.o. na opravu od−
tahů od digestoří v DPS Ratíško−
vice,
z souhlasí s cenovou nabídkou
firmy Stokláska na výrobu a mon−
táž přístřešku pro uskladnění kol
u krytého bazénu v Ratíškovicích.
z projednala cenovou nabídku pana
Hřebačky na opravu kotle v DPS
Ratíškovice.
z projednala za přítomnosti členů
finanční komise – Ing. Šupy, Ing.
Motlové, Ing. Motla − rozpočet pro
rok 2014 a výhled rozpočtu pro ob−
dobí 2015−2016. Finanční výbor
i rada obce doporučují ve výhledu
roku 2015 – 2016 zohlednit vý−
stavbu kulturního zařízení ve
sportovním areálu Baník. Z důvo−
du této investice bude vyčerpána
finanční rezerva obce a nutnost
úvěru ve výši 25 – 30 mil. Kč (rok
2016), ostatní investice budou
omezené – max. 3 mil. Kč/rok.
z starosta informoval o pokračo−
vání Městského úřadu v Hodo−
níně (p. Konečný) ve věci zpraco−
vání připomínek k Územnímu
plánu Obce Ratíškovice, které byly
podány v srpnu 2013, z důvodu
nárůstu připomínek. Zpracování
dosud není dokončeno – prozatím
40 stran textu.
z souhlasí s nutností kácení ovoc−
ných stromů v ul. Sportovní z dů−
vodu přípravy plochy na vý−
stavbu chodníků. Je nutné kácení
cca 7 ks ovocných stromů, vyjma
hrušně před domem č.p. 402
(pí. Gasnárková).
z starosta informoval o ústní stíž−
nosti občanů v ulici Baráky −
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opakované rušení nočního klidu
v okolí Hospody na Zelnicách.
z ředitel ZŠ Mgr. Hanák seznámil
radu s aktuálním nástupem vlh−
kosti v prostoru sklepení pod ku−
chyní (místnost škrabka brambor,
suchý sklad zeleniny, sklad ná−
dobí). Havarijní stav již zhlédl
Ing. Miloš Čech (stavební projek−
tant), firma Zemský z Rohatce
provedla kamerový monitoring
kanalizace v okolí budovy. Na ka−

Navštivte obecní
webové stránky

nalizaci nebyly zjištěny poruchy,
pravděpodobnou příčinou je netěs−
nost spoje vodovodního řadu.
Rada Obce Ratíškovice č. 86
ze dne 3. 2. 2014
Rada obce:
z vzala na vědomí podání žádosti
o územním řízení ve věci výstavby
vodovodu na Slavíně. O realizaci
a finanční spoluúčasti bude jed−
náno s ČZS ZO Ratíškovice.

www.ratiskovice.com

z souhlasí s pronájmem cvičebny
v II. NP budovy Obecní knihovny
Ratíškovice pro taneční tré−
nink,
z vzala na vědomí úspěšnou ak−
ceptaci žádosti o dotaci na akci
„Snížení energetické náročnosti
OÚ Ratíškovice“,
z projednala možnost zaměstnání
občanů evidovaných na úřadu prá−
ce, a to v rámci veřejně prospěš−
ných prací,
z projednala nabídky koupě pozem−
ků,
z projednala dlouhodobý pronájem
obecních pozemků.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení z 22. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
ze dne 13. prosince 2013,
v 17.00 hodin
z ZO odročuje rozhodnutí o pře−
vodu infrastrukturního majetku
do majetku společnosti Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s.
z ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2013 o místních po−
platcích včetně navržených změn
v oblasti poplatku ze vstupného.
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dne 1. 1. 2014.
z ZO schvaluje změnu rozpočtu
č. 5/2013.
Příjmy: − 1 267 700 Kč
Výdaje: + 178 000 Kč
Zvýšení zůstatku BÚ:
+ 1.445.700 Kč
Celkové příjmy po změně:
45 280 000 Kč + financování
10 590 500 Kč = 55 870 500 Kč.
Celkové výdaje po změně:
47 870 500 Kč + financování
8 000 000 Kč = 55 870 500 Kč.
z ZO schvaluje Dodatek smlouvy
o poskytnutí finanční výpomoci
z rozpočtu obce Mikroregionu
Nový Dvůr. Dodatkem se mění
termín vrácení finanční částky ve
výši 99 078 Kč ze dne 30. 11. 2013
na den 31. 5. 2014. Důvodem je
opožděné vyplacení dotací na pro−
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jekt rekonstrukce studní v obcích
mikroregionu.
ZO pověřuje Radu Obce Ratíško−
vice provedením změny rozpočtu
č. 6/2013.
ZO schvaluje rozpočtové provi−
zorium na rok 2014, leden − bře−
zen. Rozpočet na rok 2014 se
bude schvalovat v 1. čtvrtletí roku
2014.
ZO schválilo cenu pozemků ve
vlastnictví Obce Ratíškovice spo−
lečnosti E.ON Česká republika,
s.r.o. Jedná se o části pozemků
v k.ú. Ratíškovice p.č. 421/1 a p.č.
420/9 v ul. Zelničky pod plánova−
nou novou distribuční trafosta−
nicí a o část pozemku p.č. 2008
v ul. Cihlářská pod nově zbudo−
vanou distribuční trafostanicí, dle
GP: ve výši 500 Kč/m2.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje prodej pozemků v k.ú.
Ratíškovice ve vlastnictví Obce
Ratíškovice za celkovou cenu
23 000 Kč, jedná se o pozemky:
p.č. 420/39 15 m2 7 500 Kč
p.č. 421/10 11 m2 5 500 Kč
p.č. 2008/4 20 m2 10 000 Kč
Kupující: E.ON Česká republika,
s.r.o.
Náklady řízení hradí kupující.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 1 710 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
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2437/84 38 m2 1 710 Kč. Cena
1 710 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 1 935 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/85 43 m2 1 935 Kč. Cena
1 935 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 4 410 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/86 98 m2 4.410 Kč. Cena
4 410 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 4 140 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/87 92 m2 4 140 Kč. Cena
4 410 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 4 590 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/88 102 m2 4 590 Kč. Náklady
řízení hradí kupující.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 4 230 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/89 94 m2 4 230 Kč. Cena
4 230 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 4 320 Kč, jedná se o parcelu
v kat. území Ratíškovice: p.č.
2437/90 96 m2 4 320 Kč. Cena
4 320 Kč, dle ocenění Ing. Řezníč−
kové. Náklady řízení hradí kupu−
jící.
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z ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 15 390 Kč, jedná se o par−
celu v k.ú. Ratíškovice: p.č. 1497/
85 o vým. 313 m2. Náklady řízení
hradí kupující.
z ZO nesouhlasí s prodejem části
pozemku p.č. 2008 spol. PETRA
spol. s r.o. a doporučuje dlouho−
dobý pronájem.
z ZO revokuje usnesení č.j. ZO –
2010/01/04: ZO v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce sta−
rosty a místostarosty obce bu−
dou členové zastupitelstva dlou−

hodobě uvolněni. Neuvolněné
funkce budou 1. radní, 2. radní
a 3. radní.
z ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm.
k) zákona o obcích určuje, že
funkce starosty bude vykonávána
jako neuvolněná, a to od 1. 1. 2014
do konce volebního období 2010 −
2014. Funkce místostarosty bude
vykonávána jako dlouhodobě uvol−
něná. Neuvolněné funkce budou
1. radní, 2. radní a 3. radní. V ne−
přítomnosti starosty obce Ing. Jo−
sefa Uhlíka je zplnomocněným
zástupcem statutárního orgánu

PhDr. Radim Šťastný, místosta−
rosta obce.
z Místostarosta PhDr. Radim
Šťastný seznámil zastupitele s jed−
náním Rady Obce Ratíškovice od
konání minulého zastupitelstva
obce, tj. od 6. 11. 2013.
z Starosta Ing. Josef Uhlík sezná−
mil zastupitele s poděkováním Obce
Putim za poskytnutou finanční
výpomoc po povodních, které tuto
obec postihly na jaře 2013.
z ZO schvaluje Směrnici č. 6/2013
týkající se schvalování účetní zá−
věrky zastupitelstvem obce.

Investice

Ing. Josef Uhlík, starosta

Investiční akce a opravy
Obce Ratíškovice v roce 2013

P

říjmy obce v roce 2013 dosáhly výše 48 066 000 Kč,
výdaje obce byly 38 993 000 Kč. Výsledek hospoda−
ření byl použit na splátky úvěrů ve výši 2 mil. Kč,
za 6 mil. Kč se nakoupily státní dluhopisy a zbývající
část byla uložena na běžný účet.
Oproti roku 2012 se daňové příjmy v roce 2013 zvý−
šily o 9 075 000 Kč z důvodu nového rozpočtového ur−

čení daní. Příjmy z dotací jsou v roce 2013 nižší, neboť
vyúčtování akce „Oprava nádrže Hliníček“ se převádí
do roku 2014.
Obec Ratíškovice vykazuje zůstatek na běžných
účtech ve výši 14 082 000 Kč jako rezervu na budoucí
investice.
Obec v roce 2013 nečerpala žádný úvěr.

Středisko

Akce

Kompostárna

studna
kovový sklad
sklad − dotace od firmy Elektrowin v roce 2014
příprava rozšíření kompostárny

Výdaje
66 700 Kč
80 000 Kč
137 000 Kč

Doprava

výběrové řízení na nákup zametacího stroje
místní komunikace ulice Ulička
chodník Séčka
oprava místní komunikace Séčka
chodník od ZŠ k čerpací stanici
chodník od OÚ k Restauraci U Klimešů
kamera − hlavní zastávka
značení ulic − převod do majetku obce
nákup dlažby na ulici Přilehlá

157 000 Kč
2 172 000 Kč
229 600 Kč
1 808 000 Kč
97 600 Kč
133 800 Kč
94 000 Kč
401 000 Kč
108 000 Kč

Kabelová televize

rekonstrukce rozvodů kabelové televize

1 230 200 Kč

Knihovna

ozvučovací systém
ozvučovací systém − dotace MK ČR
vzdělávací činnost
vzdělávací činnost − dotace MK ČR
fotografická soutěž
fotografická soutěž − dotace JMK Brno
semináře, vybavení knihovny
semináře, vybavení − dotace JMK Brno

27 900 Kč

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Příjmy (dotace)

19 000 Kč
23 045 Kč
10 000 Kč
82 700 Kč
65 000 Kč
27 958 Kč
19 000 Kč
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Zeleň

oplocení u Bašty
vybudování zábradlí u Hliníku

45 000 Kč
18 600 Kč

Veřejné osvětlení

vánoční výzdoba ulice Vítězná

190 000 Kč

Správa

příprava výměny oken na obecním úřadě

Územní plánování

nový Územní plán obce
dotace od JMK v roce 2014

312 000 Kč

Areál Baník

technické zhodnocení ubytovny

124 000 Kč

Školství

studna
myčka nádobí do ZŠ
studna a myčka − dotace JMK Brno
projekt Zahrada J. A. Komenského
přístavba MŠ − příprava akce
zahrady MŠ I a II příprava akce
ozvučení učebny – technické zhodnocení ZŠ

60 500 Kč
100 000 Kč

81 000 Kč

150 000 Kč
193 600 Kč
183 500 Kč
128 000 Kč
85 000 Kč

Vodní hospodářství

vodovod pod komunikací u Zery
revitalizace Hliníčku
dotace na revitalizaci Hliníčku v roce 2014

Pozemky

výkup pozemků

803 550 Kč

Požární ochrana

vybavení hasičů, opravy a údržba
vybavení hasičů − dotace JMK Brno

226 000 Kč

Ostatní

Celkem
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235 000 Kč
1 234 000 Kč

184 000 Kč

kultura − dotace na festival dechových hudeb
veřejně prospěšné práce − dotace ÚP
Vesnice roku 2013 − dotace JMK Brno

75 000 Kč
865 000 Kč
75 000 Kč
10 896 253 Kč

1 462 000 Kč
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...
Gmytriak Marco
Smaženková Inna
Smolka David
Božíková Lucie
Marčák Jindřich
Polášková Kateřina
Šebesta Adam
Šnejdar Šimon
Panáková Barbora
Blahová Lucie
Kordulová Viktorie
První občánek 2014
Chytilová Magdaléna ... nar. 6. 1. 2014 (Brno)
Mlčková Lucie ........ nar. 6. 1. 2014 (Břeclav)

Z našich řad odešli...

Horňáková Eliška ................................................ 76 let
Tomeček Stanislav .............................................. 62 let
Tomanová Marie .................................................. 84 let

Blahopřejeme...
Turková Emilie .................................................... 85 let
Foltýn Ladislav .................................................... 80 let
Kordulová Božena ............................................... 91 let
Fišer Čestmír ........................................................ 85 let
Hebronová Marie ................................................. 93 let
Voříšková Štěpánka ............................................ 85 let
Buřinská Anna ..................................................... 80 let
Zemánková Františka ........................................ 80 let
Kotásková Julie ................................................... 80 let
Bařinová Jenovéfa .............................................. 80 let
Blahová Marie ...................................................... 80 let
Bravencová Františka ........................................ 80 let
Tomanová Marie .................................................. 90 let
Příkaská Božena .................................................. 94 let

Adámková Pavla .................................................. 52 let
Souček Petr ........................................................... 65 let
Foltýn Melichar .................................................... 78 let
Kordula František ............................................... 62 let
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013
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Region

Na Silvestra do pohádky,
pěšky tam a nějak zpátky...

Pokračování z titulní strany
Vsadili jsme na jednotný prvek −
Večerníčkovu nezaměnitelnou čepi−
ci. Nakonec se ukázalo, že technolo−
gicky nejvhodnějším materiálem
jsou stará vydání Ratíškovického
Zvonu, navíc jsme tím drželi i ratíš−
kovickou modrou barvu. Šikovné
děti ze třídy 4.B paní učitelky Jany
Melichárkové udělaly všech cca
300 Večerníčkových čepic! Jako je−
jich jediné riziko, kromě fyzické li−
kvidace následkem euforie nositele,
jsme viděli déšť. Dešťové radary se
sledovaly na několika meteowebech
a věřilo se do poslední chvíle, že se
akce vydaří. Úplně to nevyšlo, ale ani
nepřízeň počasí neubrala na účasti
a počtu krásných originálních pohád−
kových postaviček, které šly z Ratěk
přes Náklo na zámek.
Svižný pochod zastavila až malá
kolize u milotického kostela. Aby se
zabránilo smíchání pohádkových
kultur z Vacek a Ratěk, nezbývalo,
než respektovat pravidlo pravé ruky
a trpělivě vyčkat, než se skoro neko−
nečný žlutočepičkový doprovod Sně−
hurky, prince a královny přesune
k centru dění.
Napětí stoupalo, ale nedalo se nic
dělat, bylo třeba vyčkat a doladit
formaci před vstupem na nádvoří.
A stálo to za to. Uvítací ceremoniál
velkomožných z milotického panství
− starosty a místostarostky − byl milý,
vtipný, originální a pohádkový! Po
naší čertovsky dobré uvítací řeči
a předání pohádkových darů dostal
náš starosta alias Rumcajs z Dú−
bravy hraběcí povolení a všichni jsme
mohli vstoupit na pohádkovou hos−
tinu. Všeho bylo do sytosti, každý si
mohl vybrat a obsluha stánků byla
pohádkově milá a příjemná. Zdra−
vici starostů, kteří byli všichni
v originálních kostýmech, doplnily
vtipným hudebním programem po−
hádkové postavičky z Vacek, a my
jsme prostě museli všem ukázat na−
šeho parádního Mrazíka a jeho do−
provod!
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transparentů, písniček, programu
i fotografům. Zvláštní poděkování
patří dětem a jejich rodičům, tolik
dětí asi ještě nikdy silvestrovský
pochod nešlo, a to je úžasné! Podě−
kování a velké uznání patří súse−
dom do Milotic za dokonalou pří−

pravu a logistiku, skvělé téma,
příjemnou atmosféru a dobrý odhad
gramáže všech pochutin pro víc než
2 tisíce účastníků. Druhou sérii sil−
vestrů mikroregionu zakončí Skoro−
nice, takže už se těšíme na 31. 12.
2014.
Ing. Vladimíra Motlová

Pohádková silvestrovská statistika počtu účastníků (cca):
Svatobořice − Mistřín .............................................................................. 528
Vacenovice .............................................................................................. 460
Milotice ................................................................................................... 507
Ratíškovice ............................................................................................. 438
Vlkoš ....................................................................................................... 147
Skoronice ................................................................................................ 153
Celkem ...................................................................... 2233 pochodníků

7x foto Josef Hanák

Myslím, že to byl další originální
a skvělý silvestrovský pochod. Že je
to „za prasátkem“ a podává se zabi−
jačka, už většina pochodníků ani ne−
řeší. Hlavní důvody, proč jít, jsou jiné
− není to žádná povinnost, chceme jít
sami od sebe, chceme se pobavit,
potkat s ostatními, povykládat si,
trochu se poštengrovat, za koho šlo
víc lidí, kdo byl originálnější, nebo
kdo víc vydrží. A připadá nám, že
máme na tento den všichni v občan−
ce společnou adresu: Mikroregion
Nový Dvůr.
Poděkování patří všem ratíškovic−
kým pochodníkům, pohádkovým po−
stavičkám, vlajkonošům, tvůrcům

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013
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Policie

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2013
3. 12. Přijetí oznámení v 6:05 od PČR
Dubňany, že na silnici mezi Ra−
tíškovicemi a Dubňanami leží
sražená srna. Hlídka OP vyrozu−
měla správce honitby v Ratíško−
vicích a spolu s ním vyjela na
místo události.
7. 12. Přijetí oznámení v 10:30, že
v obchodě „Hruška“ se nachází
pes. Po přijetí hlídky OP na místo
byl pes odchycen a po dalším šet−
ření zjištěn majitel psa.
18. 12. Přijetí oznámení v 9:25, že
v lese směrem na Rúdník bylo na−
lezeno kolo s dvěma taškami na
řídítkách. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že v taš−
kách se nachází větší množství
krabiček od léků, které se použí−
vají na výrobu drog.
19. 12. Přijetí oznámení ve 22:11 od
pana XY, který měl slovní konflikt
s panem XX. Po přijetí hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že došlo ke
slovnímu napadání mezi účastní−
ky. Hlídka OP účastníky uklid−
nila a záležitost řešila domluvou.

30. 12. Před obecním úřadem byla
nalezena kreditní karta, která
byla doručena na služebnu hlídky
OP. Hlídka OP provedla lustraci
obyvatelstva a kartu vrátila maji−
telce.

čení bylo zjištěno, že pan XY má
plastové dveře prostřílené od
zbraně zvané „kuličkovka“. Před−
pokládaná škoda činí 15 000 Kč,
proto byla k záležitosti přivolána
PČR Dubňany, která si případ
převzala.
15. 1. Přijetí oznámení v 7:40, že
v ulici Řádky byl spatřen černý
hustý kouř. Po příjezdu hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že na domu
došlo k požáru elektrické rozvod−
ny. Hlídka OP přivolala na místo
HZS Hodonín a SDH Ratíškovice.
Po dobu zásahu spolupracovala se
složkami IZS.

Leden 2014
1. 1. Přijetí oznámení v 0:05 od pana
XY, že mu do jeho okna při silves−
trovské oslavě vletěla rachejtle
a okno poškodila. Po přijetí hlídky
OP na místo určení bylo zjištěno,
že do okna vlétla rachejtle od ha−
sičské zbrojnice a poškodila „euro
okno“ a žaluzii. Hlídka OP celou
záležitost zdokumentovala a na−
fotila. K poškození se přihlásil pan
XX, který se zavázal škodu uhra−
dit.
3. 1. Přijetí oznámení od pana XY,
že došlo ke krádeži dřeva v lese.
Po přijetí hlídky OP na místo byla
záležitost zdokumentována a pře−
dána k dalšímu šetření. Vyčís−
lená škoda je cca 1 500 Kč.
11. 1. Přijetí oznámení v 8:50 od pana
XY, že mu někdo poškodil dveře.
Po přijetí hlídky OP na místo ur−

17. 1. Přijetí oznámení v 6:10 od paní
XX, která při cestě do práce za−
hlédla 3 podezřelé osoby, jak se
pohybují kolem smuteční síně
a hřbitova. Po přijetí hlídky OP na
místo určení se zde nacházeli tři
mladíci z Ratíškovic, Vacenovic
a Rohatce.
21. 1. Přijetí oznámení v 6:15 o krá−
deži pánského jízdního kola v ulici
Vrbky. Majitel kola, pan XY,
uvedl hlídce OP, že kolo mu bylo
odcizeno z garáže, která je na
dvoře rodinného domu.
Přijetí žádosti od PČR Dubňany
o poskytnutí spolupráce při vlou−
pání do „pivnice Komunál“ a Tip−
sport baru.
Přijetí žádosti od pana XY, že mu
někdo v noci odcizil jízdní kolo,
které si ponechal uzamčené na au−
tobusové zastávce.
TF & PK

Z výroční zprávy
Obecní policie Ratíškovice za rok 2013

U

Obecní policie Ratíškovice byli
k 31. 12. 2013 zaměstnáni
2 strážníci. Během roku 2013 se
početní stav zaměstnanců neměnil
– nedošlo k ukončení pracovního
poměru, ani vzniku nového. Za sou−
časného stavu mají 2 strážníci
středoškolské vzdělání s maturitou.
V průběhu roku je pravidelně ve spo−
lupráci s Policií ČR prováděn výcvik
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ve střelbě ze služební zbraně, v se−
beobraně a taktice služebních zákro−
ků. Průměrný věk strážníků Obecní
policie Ratíškovice dosáhl 30 let.
Okruh činností obecní policie je
dán zejména plněním stálých „prio−
ritních úkolů“ při běžném výkonu
služby a plněním úkolů při mimořád−
ných akcích. Stálé úkoly:

z ranní dohled na rizikových pře−
chodech pro chodce v okolí zá−
kladní školy v ulici Vítězná a Dě−
dina
z kontroly obce, preventivní kont−
roly dětských hřišť a jiných vý−
znamných objektů v obci
z prevence kriminality
z poskytování součinnosti Obec−
nímu úřadu v Ratíškovicích
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

z součinnost při spolupráci s HZS,
záchrannou službou, Policií ČR,
soudy a exekutory
z doručování písemností pro po−
třeby soudů, obecního úřadu a dal−
ších institucí
z odchyty psů v katastrálním území
Obce Ratíškovice a odvoz do útul−
ku v okrese Hodonín
Mimořádné akce:
z Pálení čarodějnic v areálu FK
Baník
z Košt vína v areálu FK Baník
z Mezinárodní dechový festival slo−
váckých hudeb v areálu FK Baník
z Hasičská a Myslivecká taneční
zábava v areálu FK Baník
z Tradiční krojované hody
z Lampiónový průvod k vzniku ČSR

Kalendář

V současné době jsou pro potřeby
Obecní policie umístěny v obci cel−
kem 4 kamery, v průběhu roku do−
šlo k instalaci kamerového systému

u hlavní zastávky. Aktuální záběry
jsou průběžně sledovány a vyhodno−
covány strážníky Obecní policie. Zá−
znamy, které jsou uchovávány po
dobu cca 30ti dnů, jsou dále zpraco−
vávány pro potřeby Policie ČR a dal−
ších oprávněných subjektů. V roce
2013 bylo takto předáno celkem
12 záznamů jako důkazní materiál
k dalšímu šetření událostí.
Součástí zprávy o činnosti
Obecní policie Ratíškovice je i „Pře−
hled událostí evidovaných na OP
Ratíškovice“, který obsahuje sta−
tistický přehled zaznamenaných
druhů událostí v době od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013. Obecní policie za
uplynulý rok 2013 přijala celkem
184 oznámení, oproti roku 2012 do−
šlo k menšímu poklesu oznámení,
a to o 20. Tento pokles ohlášení je
důsledkem toho, že občané volali na
linku 158, a ta do naší obce vyslala
hlídku Policie ČR.

Oznámení se nejčastěji týkalo pře−
stupků proti:
z občanskému soužití − celkem 15x
z veřejnému pořádku − celkem 30x
z podezření ze spáchání trestného
činu − celkem 12x (předáno PČR)
Ostatní výjezdy:
z Odchyt psů − celkem 36x
z Dopravní nehody v katastru obce
− celkem 4x
z Narušení objektů − celkem 7x
z Záchrana osob − celkem 1x
z Spolupráce se složkami IZS − cel−
kem 15x
z Sběr injekčních jehel a materiálu
na výrobu drog − celkem 14x
Další výjezdy se týkaly především
kontroly podomních prodejců, dopro−
vodu soudních exekutorů, nálezů
jízdních kol a jiných různých ozná−
mení souvisejících s činností obecní
policie.
TF & PK

Ratíškovice v tanci,
písni a oddechu

J

iž poosmé obec v rámci své publikační činnosti vydává
obecní nástěnný kalendář. Již potřetí je tento kalendář
vydáván občanům zdarma, a to jako protihodnota za
elektrospotřebič na sběrném dvoru odpadů. Tento distri−
buční mechanismus umožňuje občanům nahlédnout do
provozu sběrného dvoru, seznámit se s tím, co vše se v obci
třídí. Současně skončí elektrospotřebiče tam, kde skončit
mají, nikoliv v popelnicích, ale ve skladech, z nichž si je
odvezou naši smluvní partneři (Elektrowin a Asekol),
kteří je ekologicky rozeberou a materiál recyklují. Vedle
této „vnucené“ ekologické hodnoty má kalendář i hodnotu
historickou (znovuoživuje naši paměť na události a osoby
časů minulých) a informační (u každého měsíce jsou uve−
deny společenské akce, které se v obci budou konat).
V kalendáři 2014 nazvaném Ratíškovice v tanci, písni
a oddechu si tak můžeme s potěchou zalistovat, podívat
se, jak se změnily slovácké kroje, jak bedlivá byla súdná
stolica, jaká bývala cesta v Posvátné, v jakém družném
hovoru se dalo čekat na stoličkách na sklenářa na Roha−
teckej, jak se šlahačkové obchůzky účastnila aj Palánova
oslica Luca, jak vypadala v roce 1945 rozstřílená fasáda
našeho kostela či jak sa stolovalo při sodovce a koláčku na
nedělních odpoledních návštěvách. Historická fota jsou za−
sazena na pozadí tureckého šátku, který svou výraznou
červení činí z kalendáře nepřehlédnutelnou součást našich
domovů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013
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Ekologie

Odpadové hospodářství obce
od roku 2007

(údaje jsou v tunách)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Odpad nebezpečný (kat. N)
Odpad tříděný plasty (150102)
kompozitní odpady (150105)
sklo (150107)
pneumatiky (160103)
kovy (120102)
papír (200101)

4,450
39,839
0,851
20,090
1,800
22,910
63,840

3,899
48,031
1,209
27,350
4,840
24,130
72,170

3,691
48,069
1,161
26,630
5,670
41,000
50,750

7,540
45,447
1,720
23,560
3,740
31,010
36,280

3,870
51,870
2,159
20,260
4,140
36,510
52,860

6,640
39,969
1,516
26,350
4,730
175,857
70,639

2,120
43,461
2,070
22,170
3,740
119,039
94,908

Velkoobjemový odpad (200307)
Stavební směs beton (170101)
cihly (170102)
ostatní stav. směsi (170107)
Směsný komunální odpad (200301)

184,740
51,000
195,000
40,000
1265,830

162,820
104,500
249,000
26,000
1266,280

179,960
37,000
253,000
20,000
1278,080

220,140
50,000
189,000
0,000
1212,030

176,840
0,000
0,000
63,000
1118,904

199,120
20,000
513,500
693,000
1056,738

167,960
38,000
255,000
0,000
1035,246

Celkem

1890,350

1990,229

1945,011

1820,467

1526,543

2808,059

1790,458

Knihovna

RŠ

V

Večer

s ombudsmanem

e středu 22. ledna v naší knihovně proběhla akce
Večer s ombudsmanem. Jde o mezinárodní projekt,
do kterého je zapojeno pět členských států EU
střední a východní Evropy − Česká republika, Polsko,
Slovinsko, Rumunsko a Estonsko. V České republice se
ho ujal tým Centra občanského vzdělávání při Masary−
kově univerzitě v Brně. Za úkol si vzal po−
sílit právní povědomí občanů a otevřít dis−
kusi nad konkrétními situacemi porušení
jejich základních práv.
A jak se projekt dostal do naší knihov−
ny? Centrum občanského vzdělávání oslo−
vilo v polovině loňského roku přes sto
knihoven – knihovny proto, že mají hrát
důležitou úlohu ve vzdělávání občanů
v obcích. Při výběrovém řízení bylo vy−
bráno 15 partnerských knihoven a my jsme
měli tu čest být první knihovnou, kde mo−
hli občané diskutovat s právním týmem
Kanceláře veřejného ochránce práv. Jako
hlavní téma jsme zvolili problematiku So−
ciální péče o stárnoucí rodiče a diskrimi−
nace ze strany zaměstnavatele.
Večer byl pojatý jako komponované se−
tkání, v rámci něhož byl promítnut krátký
Strana 12

tematický film, následně byla připravena in−
teraktivní divadelní scénka v podání mladých
herců – studentů Pedagogické fakulty Masa−
rykovy univerzity. Oba příběhy vycházely
z reálných podnětů, jak přišly k ombudsma−
novi. Divadelní příběh se týkal 55 leté ženy,
která se musela starat o svou nemocnou mat−
ku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči
a zkrácený úvazek u zaměstnavatele nara−
zila na situace, kdy dochází k liknavosti
úřadů a diskriminaci na pracovišti. V rámci předsta−
vení se diváci mohli zapojit do hry a aktivně hledat
různé možnosti řešení, a tím si osvojit dovednost rozpo−
znat porušení svých práv v praxi. V další části večera
pak následovala diskuse se třemi zástupci Kanceláře
veřejného ochránce práv.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Projekt je určitě smysluplný, zvolené
téma sociální péče o stárnoucí rodiče se
v určitém čase dotkne všech rodin a je
dobré znát svá práva. Tím, že problema−
tické situace přehrávali divadelníci opa−
kovaně, v paměti účastníků tohoto set−
kání určitě zůstanou.
Touto cestou děkujeme celému týmu
Centra občanského vzdělávání − panu
Petru Čápovi, Ondrovi Horákovi, Vero−
nice Holcové, Kamile Kotoučkové, Dáše
Weisbauerové a jejímu týmu herců a také
právnímu týmu z Kanceláře veřejného
ochránce práv.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Knihovna v roce 2013

V

tomto roce jsme měli všechny
rekonstrukční práce za sebou,
a tak jsme mohli plně využívat
nové prostory v přízemí i v 1. pos−
chodí – přednáškový sál se stal vyu−
žívanou součástí knihovny. Během
roku proběhlo 23 kulturních akcí
(vernisáže, výstavy, besedy, exkur−
ze, autorská čtení,…) a 43 vzděláva−
cích akcí (knihovnické lekce pro děti
z mateřské a základní školy, počíta−
čové kurzy pro seniory, trénování
paměti, motivační hry pro děti niž−
šího stupně, odborné psychologické
přednášky, setkávání rodičů a babi−
ček s malými dětmi apod.). Na tyto
akce přišlo celkem 2 040 návštěvní−
ků, internet využilo 2 850 návštěvní−
ků, především dětí. Půjčit knihu či
časopis si přišlo 3 740 návštěvníků.
Celkem bylo půjčeno 11 369 titulů.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Do knižního fondu přibylo
542 nových knih, z toho jsme zís−
kali z dotačního programu Česká
knihovna 25 titulů a 80 knih jsme
obdrželi darem od čtenářů, kterým
touto cestou srdečně děkuji. Cel−
kové náklady na pořízení knihov−
ního fondu představovaly 92 632 Kč,
z rozpočtu obce bylo za knihy a časo−
pisy zaplaceno 56 133 Kč, zbylá

částka 36 499 Kč byla hrazena ze zís−
kaných dotačních projektů.
V roce 2013 proběhla po pěti le−
tech revize knihovního fondu, a to
byla opět příležitost k pročištění
fondu od značně opotřebovaných
a nepůjčovaných knih. Bylo ode−
psáno 1 499 knih, které byly ná−
sledně nabídnuty čtenářům k odkou−
pení za symbolickou cenu 5 Kč. Stav
knihovního fondu ke konci roku
představoval 10 471 titulů.
Několik zajímavostí:
z Na jednoho registrovaného čte−
náře připadlo v průměru 22,8 vý−
půjček za rok.
z Nejpilnější čtenář si vypůjčil za
rok 134 knih.
z Čtenáři si přes on−line katalog
zarezervovali 90 knih.
z Webové stránky naší knihovny
www.knihovna.ratiskovice.cz zare−
gistrovaly 32 502 návštěv.
z Nejžádanější knihy pro dospělé:
Tajemství císařovy milenky od naší
Nadi Horákové a Srdce v temno−
tách od Táni Keleové−Vasilkové.
z Nejžádanější knihy pro děti a mlá−
dež: Deník malého poseroutky od
Jeffa Kinneyho a Spolek holek lé−
korek od Schröder Patricie.
z Nejžádanější periodika: Tina
a Domov.
z Bylo vyřízeno 28 meziknihovních
výpůjček.

Trocha statistiky o naší obecní knihovně
Rok

Knihovní
fond

2008
2009
2010
2011
2012
2013

10
10
11
10
11
10

580
685
090
859
378
471

Počet
čtenářů

Z toho
do 15 let

% z počtu
obyvatel

291
276
323
413
459
498

123
111
124
155
186
158

7
7
8
10
11
12

Počet
návštěv

Výpůjčky
celkem

4
5
5
6
8
9

8
7
9
8
11
11

002
044
579
157
331
246

806
631
250
135
234
369

Přírůstky
knih

Úbytky

382
242
405
353
519
542

839
137
−
584
−
1 449

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Historie

Z

V Ratíškovicích před sto lety
Rok 2014

ápisy do Kroniky obce Ratíško−
vice vedl místní učitel Jan Mikl.
Jsou velmi skromné a týkají
se hlavně I. světové války, která
v tomto roce vypukla.
V průběhu roku 1914 se narodilo
60 dětí − 26 chlapců a 34 děvčat. Bo−
hužel do jednoho roku věku zemřelo
deset z nich a do dvou let zemřely
další dvě děti. Mezi narozenými bylo
sedm Josefů, tři Josefy, čtyři Fran−
tišci, čtyři Františky a šest Marií.
V jednom květnovém týdnu se naro−
dili dokonce tři Josefové a jedna Jo−
sefa. V současnosti může mít podle
zákona dítě nejvýše dvě křestní jmé−
na. Před sto lety toto omezení neby−
lo, většinou je však zapsáno jedno
nebo dvě jména. Ovšem dceru míst−
ního učitele Františka Huberta (roz.
1888, Červené Janovice) a jeho
manželky, taktéž učitelky, Boženy
r. Quisnerové (roz. 1886, Chrudim)
v počtu jmen asi nikdo nepřekonal.
V matriční knize je zapsána jako
Františka Božena Filipa Josefa Anna
Marie Terezie Zita Hubertová. Po−
čtu jmen také odpovídal počet kmo−
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trů. Byli jimi ratíškovičtí ob−
chodníci z čp. 30 v ul. Dědina
− manželé Josef a Filipina
Ivanovi, pak také Františka
Quisnerová − majitelka realit
v Chrudimi, Terezie Dvořáč−
ková − choť obchodníka v Kut−
né Hoře a Marie Lautbachová
− soukromnice v Červených
Janovicích. Dívka má míst−
ním farářem zapsáno, že
r. 1921 „odpadla k církvi čes−
kobratrské“. Dalšímu učitel−
skému páru, Janovi a Bohu−
slavě Miklovým, se narodila
v lednu t. r. dcera Milada Ma−
rie. Ta byla také už v květnu
„přihlášena otcem k čs. círk−
vi“, ale později je uvedeno, že
„otcem zase do církve řím.
katol. přihlášena a 3./IX.
1921 farářem přijata“. Naro−
dilo se také několik nemanžel−
ských dětí − např. 11. 3. děv−
čátko Marie nemá zapsaného otce
a matka F. N. „žijící v domě u mat−
ky... je dobře známa“. Malá Marie
však už v r. 1918 zemřela. Dne
26. 3. se narodila Vincencie Ro−
salie − matkou byla „nádenice....
dobře známá“, otec není uveden.
Dne 4. 4. se „dle udání“ naro−
dila tovární dělnici dcera Ana−
stazie, která však 13. 6. zem−
řela na „vrozenou slabosť“. Dne
14. 4. se mlynáři Františku Kře−
pelovi (roz. 1860, Touboř) a jeho
manželce Marii r. Šimánkové
(roz. 1883, Nové Město, byla tak−
též dcerou mlynáře) narodila
dcera Dobromila Josefa. Jako
bydliště má uvedeno pouze
„mlýn“ bez udání čísla popisné−
ho. 8. 5. se „továrnímu zřízenci
v Ratiškovicích“ Theodoru
Pfisterovi narodil syn Josef. Ze−
mřel však na „vrozenou slabosť“
už v den porodu, a proto jej hned
po narození „z nouze křtila“ po−
rodní bába Františka Holečko−
Manželé Turzíkovi v USA
vá. Na vánoční svátky se 27. 12.
narodil budoucí ratíškovický uči−

Antoš Josef (zv. Palír, r. 1895),
foceno kolem roku 1914
Zapůjčil Antoš František 840

tel a muzikant Miroslav Josef Ivan,
syn „pekařského mistra a obchod−
níka“ Josefa Ivana a jeho manželky
Filipíny r. Křížkové. Na svět přišla
také dvoje dvojčata − 2. 8. se naro−
dily v domě čp. 200 Marie a Rozina
Michenkovy (bohužel jedna zemřela
ihned a druhá 10 dní po porodu)
a 23. 11. přišly na svět v domě čp. 70
Marie Terezie a Rozína Norkovy.
V roce 1914 zemřelo 43 obyvatel,
z toho 26 žen; jedna z nich, Julie Bí−
lová, zemřela ve 28 letech na ho−
rečku omladnic. Nejvíce osob zemřelo
na zánět plic nebo tuberkulózu,
6 osob na starobu ve věku vyšším než
70 let. Bohužel bylo mezi zemřelými
i 26 dětí ve věku do 15 let, většinou
zemřely na „vrozenou slabosť“. V obci
se také objevila žloutenka − 20. 7. na
její následky zemřel ve věku 4 let
Josef Kordula. 4. 1. „zemřela náhle“
Anna Szmejkalová, vdova po Engel−
bertu Szmejkalovi, hostinském
v Ratíškovicích a Hodoníně, „rodem
Russova“. Narodila se v r. 1841
v Hodoníně; v době svého úmrtí byla
zapsána v Rudolfově ulici. Podle
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

zápisu byla „pohřbena v Ratíškovi−
cích s povolením farního úřadu
v Hodoníně“. 24. února zemřel na
mrtvici ve věku 53 let ratíškovický
krejčí Pavel Král.
Protože v roce 1914 vypukla I. svě−
tová válka a muži museli narukovat,
bylo v místním kostele oddáno za
celý rok pouze 5 párů. Počet sňatků
byl nízký po celou dobu trvání vál−
ky. V roce 1915 byly 4 svatby, roku
1916 pouze 2 svatby, roku 1917 bylo
5 sňatků, ale roku 1918 už oddával
farář 12x a roku 1919 dokonce 31x.
Dne 7. 1. se ženil vdovec Josef Vla−
sák (roz. 1864, čp. 310). Bral si „škol−
nici v Ratíškovicích“ Karolínu Gaj−
díkovou, taktéž vdovu, která má
zapsáno jako bydliště „nová škola“,
což je dnešní „škola u drogerie“. Ka−
rolína byla sestra jeho bývalé man−
želky Marie, která zemřela r. 1909
na rakovinu žaludku. Proto museli
být kvůli „překážce švagrovství“ od−
dáni „s povolením c. k. místodržitel−
ství v Brně“. Dne 30. 6. byli sez−
dáni Kristýna Kundratová (roz.
1894) a Josef Výrosta (roz. 1889,
Dubňany), dubňanský tesař a „zálož−
ník náhradního 3. pěšího pluku“.
Kvůli nízkému věku nevěsty zapsal
otec: „k tomuto sňatku své nezletilé
dceři dávám u přítomnosti dvou
svědků své otcovské svolení“. Dalším
sňatkem, který proběhl „s prominu−
tím překážky švagrovství 2. stupně“,
bylo sezdání vdovce Jakuba Ze−
mánka (roz. 1883), který si bral Ka−
rolínu Příkaskou (roz. 1886). Ta byla
sestrou jeho první manželky Josefy
roz. Příkaské, která 7. 5. 1913 ze−
mřela na TBC ve věku 26 let. Vdá−
vala se také ratíškovická domkařka
Antonie Lišková, vdova po Fran−
tišku Liškovi, topiči ve Vídni, který
zemřel r. 1911. Jejím manželem se
stal hodonínský domkař Jan Černý,
který se narodil r. 1868 „ve Stráž−
nici u sv. Martina“.
O ratíškovickou farnost se staral
d. p. Josef Celý (roz. 1865, Kulířov −
zemř. 1921, Ratíškovice). Díky jeho
působení se v tomto roce konala ob−
nova misií od redemptoristů z Brna.
Zúčastnilo se jí skoro 4000 lidí, ale
„učitelstvo se neúčastilo vůbec...
zvláště lidé takzvaní panští, rovněž
i rodina c. k. revírníka se téměř bála
přijet missionářů poslechnouti“.
Školní vyučování začínalo v době
misií až v 9 hodin, „aby rodiče dítky
své po službách božích včas do školy
vypraviti mohli“.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Hodina chemie, ročník 1946 − učitel Ivan Miroslav (1914−2005), 1. lavice zleva Křikavová
Jiřina pr. Hojová (pr. Hodonín), Kordulová Marie pr. Zahrádková. 2. lavice zleva Kordulo−
vá Marie pr. Sabliak (žij. Slovinie), Šmatláková Marie pr. Křižková, vzadu zleva Příkaská
Anna pr. Kotásková, Zelinka Josef (ž. Dubňany), Toman Petr (zv. Grzmaluj).
Zapůjčila Zahrádková Marie 218

Ratíškovickou školu navštěvo−
valo ve školním roce 1913/1914 cel−
kem 171 chlapců a 171 děvčat, ve
školním roce 1914/1915 to pak bylo
386 žáků. Podle zápisu ve školní kro−
nice se v lednu vyskytla v obci spá−
la, takže několik dětí mělo šestine−
dělní karanténu a nesmělo do školy.
Zima byla sice skoro bez sněhu, ale
mrazy byly silné a vytrvalé, takže
„ptactvo z lesů uchylovalo se ku
příbytkům lidským a trpělo hladem
i zimou“. Proto c. k. okresní školní
rada vydala výnos, kterým „bylo uči−
telstvo upozorněno, aby žáky pouči−
lo, by hladovým ptáčkům neubližo−
valo, ale potravy jim poskytovalo“.
V září byla vyřízena žádost ratíško−
vického nadučitele Františka Mlčo−
cha, „dle níž byl dán do pense pro
churavost“. Zatímním správcem
školy se stal František Šelepa.
Ovšem učitel Mlčoch se už v listo−
padu přihlásil dobrovolně do služby,
„poněvadž po příchodu uleváků na−
stalo by přeplnění vyšších tříd a uči−
tele pro pobočku nebylo“. Žákům
vyšších tříd bylo totiž povoleno po−
máhat při polních a domácích pra−
cích, „čehož bylo hojně využíváno
a mnohý z nich se vůbec do školy
neukázal, což mělo neblahý vliv na
jejich vzdělání a mravnost“. Dne
4. 12. byl v místní škole pořádán „dět−
ský den... ovšem bez všeliké okáza−
losti“.

Před sto lety se vyučil „řemeslu
zednickému“ a získal od „Společen−
stva živností stavebních a řemeslných
berního okresu Hodonínského“ tova−
ryšský list Josef Antoš (roz. 1895).
Jako zedník a později jako dozorce
na stavbách, tedy „polír“, pracoval
po celý život. Jeho povolání se stalo
v pozměněné formě také jeho pře−
zdívkou, která už rodině Antošů
z Vrbek, Palírovým, zůstala.
V tomto roce žil ve Spojených stá−
tech mutěnický rodák Pavel Turzík
(roz. 1881), který je v červenci 1914
zapsán u Patentového úřadu USA
jako zlepšovatel kolečkového pluhu.
V patentové listině se můžeme do−
číst: „Nechť je známo, že já, Pavel
Turzík, občan Rakousko−Uherské
monarchie, bydlištěm toho času
v Endicott, okres Broome, stát New
York, jsem vynalezl nové a užitečné
zlepšení ruchadla“. Jeho manželkou
byla Julie roz. Příkaská (roz. 1880,
Ratíškovice), a po návratu ze zá−
moří zůstala celá rodina natrvalo
v Ratíškovicích.
Nejvýznamnější událostí tohoto
roku byl bezpochyby atentát na ná−
sledníka trůnu Františka Ferdi−
nanda d’Este a vypuknutí I. světové
války. Dotkla se významně také oby−
vatel naší obce, proto se jí budu vě−
novat v příštím čísle Ratíškovického
Zvonu.
Irena Bařinová
Strana 15

Počasí

Leden 2014 –

zima, jaro, podzim?

P

řelom letošního a loňského roku
ani trošku nepřipomínal zimu.
Teploty i v noci nad nulou, přes
den buď „jarní“ sluníčko nebo „pod−
zimní“ mlhy a déšť. Zřejmě nebude
žádné ledové víno, zemědělci mají
obavy o ozim a všichni svorně nadá−
vají na počasí.
Když byly naše děcka malé, cho−
dívali jsme na Silvestra saňovat
„na jamu“ do boříčka nebo „na kop−
ce“ za Rúbanicama. Letos jsme si
v pátek po Novém roku udělali výlet
na kolech. S počasím je to prý rok
od roku horší a zima je pořád tep−
lejší. Tak jsem prolistovala ratíš−
kovké kroniky, abych věděla, jak to
bylo spíš.
V nejstarších záznamech je zima,
jak má být − mrazy a sníh. Až v roce
1902 „zima byla velmi mírná.
Sněhu do vánoc ani nebylo a po vá−
nocích málo, co přes noc napadlo,
ve dne roztálo“. To samé o rok poz−
ději, to nenapadl ani centimetr.
V roce 1906 „zima až do 20. pro−
since byla velmi mírná, sněhu ne−
bylo skoro žádného a mrazů silněj−
ších taktéž ne“. Zima 1912/1913 byla
„velmi mírná a jaro začalo velmi
záhy, takže stromy začaly velmi brzy
rašiti a kvésti. Již v únoru začaly
teplé dny, avšak když byly stromy
v nejlepším květu, dostavily se ci−
telné mrazy“. Roku 1924 „ podzim byl
krásný a mírné počasí trvalo až do
konce října. Zima do vánoc nebyla
žádná. Bylo sice několik menších
mrazů, ale ty brzy přestaly. Sněhu
vůbec nebylo, ale také nepršelo.
O vánocích byly také teplé dny, jako
na jaře.“
V roce 1926 „mírné počasí potr−
valo až do 10. ledna,“ pak pár dní
mrzlo a napadla troška sněhu, ale
už po 26. lednu nastala obleva, otep−
lilo se a už koncem února se zapo−
čalo s polními pracemi. Na přelomu
let 1926/1927 „po celý leden zimy
vůbec nebylo. Počasí bylo deštivé, ml−
havé a sychravé, tudíž velmi nezdra−
vé“. Kvůli nepříznivému počasí se
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objevila chřipka, na kterou zemřelo
jenom v lednu 9 osob. Nemoc řádila
až do 9. února, kdy teplota za prud−
kého severního větru klesla na −
17°C, mrazy však trvaly jenom ně−
kolik dní a „teplé počasí již potr−
valo“.
Do tohoto teplého počasí bych
chtěla vložit zmínku o roku 1929, kdy
„na hromnice byla skutečně příslo−
večná hromniční zima... a mrazy byly
velmi kruté, neboť dosahovaly až
−40°C a takové zimy nebylo pamět−
níka“. Dalším teplým rokem byl rok
1930, kdy „zima byla velmi mírná,
jaké již dávno nebylo. V první polo−
vici ledna byly tak teplé dny, že
včely vyletovaly z úlů a vesele bzu−
čely vzduchem“. Po pár dnech mír−
ných mrazíků nastala obleva a „na
Hromnice bylo úplně teplo... S pol−
ními pracemi mohlo se začíti již kon−
cem února“. V roce 1932 „počasí po
Novém roce bylo stále mlhavé...
Sněhu celou zimu nebylo, ani nepr−
šelo“.
Oproti tomu v roce 1947 uhodily
mrazy již koncem října a „brambory
a řepy, které ještě byly na poli ne−
sklizeny hodně pomrzly“. Mráz trval
po celý týden, pak bylo do začátku
prosince teplo a od 10. prosince až
do poloviny března trvaly tuhé mra−
zy, které dosahovaly až na −30°C,
a země byla zamrzlá až do 70 cm.
Roku 1948 „celý leden byl dosti tep−
lý, bez mrazu a bez sněhu. Na hrom−
nice... byla naměřena přes poledne
na slunci 6° tepla a chlapci hráli
na ulici vesele hru o kuličky“. Po−
dobná situace jako roku 1947 byla
i v roce 1956. Roku 1958 „leden byl
celkem teplý, bez sněhu a větších
mrazů... přes den svítilo slunce“.
Roku 1961 je v zápise uvedeno, že
„již po několik posledních let byly
zimy velice mírné a období mrazů
po většině krátká s málo sněhem...
Ve dne bylo povětšině teplo a sluneč−
no.“ V roce 1966 „poměrně teplými
dny začal nový rok. V noci sice bylo
kolem 0°C, ve dne však až +6°C.

Většinou bylo zamračeno, občas malé
přeháňky“. Pak následovalo asi dva−
cetileté období „normálních“ zim se
sněhem a mrazem a v 80. letech se
záznamy o teple začínají objevovat
častěji. V roce 1983 „celou Evropou
jde teplá vlna, se sněhem mají po−
tíže i severské země. V neděli 9. ledna
se dá mluvit o téměř velikonoční ne−
děli“. V lednu roku 1988 „začátkem
měsíce bylo až +10°C. Teploty způ−
sobily, že předčasně vykvetly sněžen−
ky, na květ se chystaly růže, stromy,
ráno bylo dokonce slyšet kosa... Sníh
nebyl ani na horách... Poslední den
měsíce celý propršel“.
V roce 1990 si můžeme vzít
„místo lyží deštníky − píší noviny
o lednových dnech na horách“. Roku
1991 byl 10. leden s +17°C nejtep−
lejším dnem v historii měření teplot
v pražském Klementinu; ochlazení
přišlo až uprostřed ledna, „a tak naše
děcka konečně na Jezérku a Mlýně
bruslí. Sníh ale nikde“. V zápise
z roku 1997 je uveden titulek z MF
Dnes: „Rok 1997 je důkazem oteplo−
vání Země, prohlašují američtí věd−
ci“. O rok později se lednová teplota
krajem měsíce vyšplhala až na
+11°C a na Jezérko doletěla la−
buť; ovšem už koncem ledna bylo
−17°C.
V lednu 2007 bylo po většinu dní
kolem +8°C, koncem měsíce začalo
sněžit, ale sníh brzy tál a na mnoha
tocích republiky byl vyhlášen první
stupeň povodňové pohotovosti.
V roce 2008 byla opět teplá zima
a ratíškovická kronikářka zakončila
zápis o počasí otázkou: „Je to pod−
zim, či jaro?“
V letošním lednu můžeme spíš než
zimu vítat jaro. Místo saní a lyží se
dá jezdit na výlety na kole a u ra−
tíškovické hájenky kvetou sedmi−
krásky. V lese rostou hlívy a krtci
v polích ryjí ostošest. Může nás po−
časí ještě něčím překvapit? Radši
ne...
Irena Bařinová,

14. ledna 2014, 14.30 hod., +7°C, vítr
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Vzpomínky

Tři roky mého bratra

u „černých baronů“

P

Spolky

sal se rok 1951, kdy mého bra−
tra Jakuba poslali tehdejší páni,
jak se jim na dědinách říkalo,
na vojnu. Tehdy k „černým ba−
ronům“. Z naší dědiny rukovalo
2. ledna 1951 pět chlapců. Všichni
pocházeli z obyčejných rolnických ro−
din, kde byla jenom práce okolo hos−
podářství. Náš Kuba, jak jsme mu
říkali, měl té práce o hodně víc, než
ti ostatní.
Bylo nás pět dětí, naši měli větší
hospodářství, na kterém jsme museli
všichni od útlého mládí pomáhat.
V té době pracoval Kuba u naftových
dolů Hodonín−Lužice. Po práci zas
doma. Kuba byl obyčejný vesnický
kluk, ale trochu arogantní. Nenechal
si od nikoho diktovat ani poroučet.
To víte, že na dědině se řešily pro−
blémy nějakou fackou, ale to se ne−
mělo stát. Tentokrát to bylo omylem
nebo úmyslem, ale dal facku jed−
nomu členu rady KSČ, který se mu
pomstil tím, že ho nazval kulakem –
nepřítelem národa, a také urážel
našeho tatínka. (Tatínek byl moc
hodný člověk, poctivý, obětavý, do−
konce za války schovával u nás na
hůře mladého ruského vojáka. Nikdo
to v naší ulici ani u nás doma nevě−
děl. Až tatínek zemřel, paní Anežka

Antošová to všem řekla nad hro−
bem, když se s tatínkem loučila.
Za všechno tatínkovi a paní Anežce
děkuji.)
Proto Kuba musel narukovat
k „černým baronům“, někde do se−
verních Čech. Doma jsme o tom moc
nevěděli. Tak jsem bratra neviděla
tři roky. Ani ho nepustili na dovo−
lenku – byl nežádoucí živel.

šachového klubu

Š
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Františka Příkaská – Kašná, sestra

Oslava zlaté svatby rodičů Příkaských

Z činnosti

achový klub Ratíškovice jsem
převzal po Mgr. Aleně Kubáčko−
vé v září 2013. Ta působila na
zdejší škole 4 roky jako družinářka
a vzhledem k tomu, že šachová hra
byla jejím koníčkem, začala vyučo−
vat tuto hru i ratíškovické děti. Jeli−

Na přímluvu Jendy Šupálka,
kterého si jejich velitel zavolal,
aby se přeptal na jeho životo−
pis, co udělal a proč má sloužit
o rok déle než ostatní kluci.
Soudruh velitel měl asi dobré
srdce, protože po vyslechnutí
Jendy roztrhal Kubův životopis
a Kuba mohl jít domů.
Já jsem se s bratrem sešla na
motorákové (vlakové) zastávce na
Zbrodku (u Včelína), ale žádný jsme
se nepoznali. Já jsem dospěla, bylo
mi 16 let, ale Kuba zestárnul ales−
poň o deset let. Byl hubený, psy−
chicky zničený, ale v očích mu zářila
radost, že je zase doma. Objali jsme
se, plakali jsme oba dva – radostí
i bolem.

kož Mgr. Kubáčková dostala od le−
tošního školního roku výhodnější
nabídku, ze školy odešla a šachový
klub se tak ocitnul bez trenéra. Když
jsem Jožkovi Hanákovi na nabídku
převzít po organizační stránce ša−
chový klub kývnul (bylo to někdy

v půli prázdnin), netušil jsem, že
právě od září do prosince budu pra−
covně mimo domov a nebudu tak
schopen vést šachový oddíl. Ten
se navíc po avizovaném odchodu
Mgr. Kubáčkové de facto rozpadl.
Z původní členské základny, která
ještě v roce 2012 čítala 30−35 dětí,
zůstalo šachům věrných jen 10! Ano,
nedělám si srandu, ale je to tak.
Jak jsem již napsal, mými no−
vými pracovními povinnostmi se mé
plány otočily o 180°. Poté, co mně
jeden z trenérů, kteří pomáhali
Aleně Kubáčkové trénovat zkuše−
nější děti, odřekl spolupráci, protože
situaci v našem klubu vyhodnotil
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jako neperspektivní, jsem měl najed−
nou o starost více. Abych čtenáře
dále nezatěžoval organizačními věc−
mi, vyřešil jsem situaci tak, že jsem
byl nucen najet na „nouzový režim“
a stanovil jsem si priority na první
3 měsíce činnosti. Jednou z nich bylo
poskládat dvě dětská družstva,
která by ŠK reprezentovala v sou−
těži − Krajský přebor mladšího do−
rostu, což je nejnižší soutěž, která se
hraje mezi dětmi v Jihomoravském
kraji. V každém družstvu musí být
minimálně 5 dětí (k tomu nějaký ná−
hradník), které musí splňovat ur−
čitá kritéria (věk, pohlaví, výkon−
nost).
To, co se zdálo jako jednoduchý
úkol, se nakonec ukázalo jako úkol
téměř nadlidský. Nakonec jsem mu−
sel sehnat dva hostující hráče tak,
aby družstva byla jednak konkuren−
ceschopná a také kompletní. Jeden
host přišel z Vacenovic (Roman No−
vák) a jeden z Kyjova (Vojtěch Kůr).
Dále jsem musel oslovit bývalé dět−
ské hráče a doslova je „ukecat“, aby
na první sraz, který se hrál 9. listo−
padu 2013 ve Vyškově, přišli hrát.
Do této dětské soutěže se letos
přihlásil rekordní počet družstev,
a to rovných 16. Proto byla soutěž
rozdělena na dvě skupiny, a to na
vyškovsko−hodonínskou a brněn−
skou. Kromě dvou družstev z Ratíš−
kovic přijely do Vyškova také děti
z ŠK Vacenovice (kde jsem byl také
vedoucím výpravy) a z ŠK Veselí
nad Moravou. Toto setkání do−
padlo tak, že družstvo Ratíškovice B
skončilo po 3 zápasech na průběž−
ném 4. místě a Ratíškovice A na
5. místě. (Vacenovice byly do té doby
třetí.)

Další šachovou akcí byl přebor
škol. I když se jedná o akci škol, kdo
jiný než vedoucí šachových oddílů
dávají dohromady družstva a orga−
nizačně se o tuto akci starají? Opět
bylo mým cílem dát dohromady více
družstev, aby byla účast co nejpočet−
nější. A opět jsem měl na starost děti
ze ZŠ Vacenovice, k tomu další tři
družstva dětí ze ZŠ Ratíškovice,
a abych toho neměl málo, přibylo
mně také družstvo kyjovského
gymnázia, za které hráli např. syn
Lukáš a Josef Škorpík. Ale abych
neinformovaným vysvětlil svoje pů−
sobení ve Vacenovicích: nejenže tam
nyní bydlím, ale po zralé úvaze jsem
před dvěma lety se synem Lukášem
do ŠK Vacenovice přestoupil a dál
mne činnost v ŠK Ratíškovice příliš
nezajímala. Svůj závazek vůči Vace−
novicím jsem vyslovil ještě dříve, než
jsem obdržel informaci o odchodu
Mgr. Kubáčkové.
Vzhledem k to−
mu, že syn Lukáš
začínal se šachy
právě v Ratíško−
vicích, a to pod
vedením Aleny
Kubáčkové, cítil
jsem vůči ratíš−
kovickým dětem
určitý závazek,
a proto jsem při−
stoupil na to, že
budu pokračovat
v rozvoji tohoto
klubu.
Přeboru škol se
Přebor škol: okresní kolo – Gymnázium Kyjov proti družstvu
ZŠ Ratíškovice (zleva proti sobě: L. Macek a G. Zemánková, J. Str− za ZŠ a MŠ Ratíš−
nad a D. Toman, P. Blaha a J. Škorpík)
kovice zúčastnila
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Soustředění ve Vyškově –
družstva z Ratíškovic a Vacenovic

3 družstva, a to dvě v kategorii žáků
1.−5. tříd a jedno družstvo v katego−
rii žáků 6.−9. tříd. Zatímco starší
družstvo nemělo v silné konkurenci
zkušenějších a hlavně aktivních ša−
chistů příliš velkou šanci na postup,
silnější z mladších družstev mělo
postup téměř na dosah. Nakonec
skončilo „jen“ na třetím, a tím pá−
dem nepostupovém místě, a do kraj−
ského kola se tak letos děti ze ZŠ
a MŠ Ratíškovice nedostaly. Celko−
vým vítězem se stala naprosto ne−
pochopitelně ZŠ Lužice, která měla
v družstvu jediného šachistu, a to
ještě k tomu našeho bývalého člena
− Ondřeje Slatinského. Porážku od
tohoto týmu 0:4 nemohu dodnes roz−
dýchat! Druhým postupujícím byla
ZŠ Vracov, kde tým tvořily děti z ŠK
Vacenovice.
Dalším dílčím úspěchem byl
vcelku snadný postup kyjovského
gymnázia, které společně se ZŠ Hut−
ník Veselí nad Moravou postoupilo
do krajského kola, které se hrálo
21. 1. 2014 v Břeclavi. Abych dopl−
nil, kyjovské gymnázium skončilo
v krajském kole jen o horší pomocné
hodnocení na nepopulárním 4. mís−
tě. Výborně tam zahrál Josef Škor−
pík na třetí šachovnici a zase jen
o kousek mu uniklo individuální oce−
nění. Jako určitou satisfakci beru
vítězství týmu ZŠ Vracov nad ZŠ
Lužice v tomto krajské kole rozdí−
lem 4:0 (v okresním kole to dopadlo
2:2).
Hned po Novém roce, 11. 1. 2014,
se odehrálo 2. setkání v soutěži −
Krajský přebor mladšího dorostu.
Jelikož se mi podařilo naplnit můj
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

cíl, kterým bylo uskutečnit toto se−
tkání na domácí půdě, hrálo se v jí−
delně ZŠ Ratíškovice. Setkání se
zúčastnila jen družstva z našeho
okresu a rozhodovalo se o postupu
mezi elitní osmičku, která se pak
v březnu popere o postup do doros−
tenecké ligy. Vloni tento postup utekl
zase o kousek družstvu z ŠK Veselí
nad Moravou, za které hrál i syn
Lukáš, a tak mu nebyla první doros−
tenecká liga dopřána. Zatímco tým
z Veselí nad Moravou byl jasným
favoritem a ve všech zápasech jasně
dominoval, mohly naše děti jen pře−
kvapit. Do elitní osmičky chtěly po−
stoupit samozřejmě i Vacenovice,
jenže místa byla už jen pro dvě druž−
stva. Nakonec v dramatickém zá−
věru obě družstva zahrála na výbor−
nou a vybojovala si postup mezi osm
nejlepší družstev v kraji, právě na
úkor Vacenovic.
Mám−li zhodnotit první čtyři mě−
síce fungování klubu po odchodu
Aleny Kubáčkové, myslím si, že moje
cíle byly naplněny. Podařilo se mi
stabilizovat členskou základnu, kdy
v současné době jsou aktivními
členy tyto děti: Gabriela Zemán−
ková, Lenka Kratochvílová, Adam
Michenka, Josef Příkaský, Dominik
Zemánek, Robin Fanta, Jan Toman,
Jakub Toman, Gitika Viswanath,
Adita Viswanath (ta se šachům te−
prve učí) a Pavel Kotásek (Hodonín).
Mezi neaktivní členy patří Josef
Škorpík a Ondřej Slatinský (Lužice).
Jako hlavní trenér působí v klubu
nadále Ing. Petr Trávníček – před−
seda Okresního šachového svazu,
syn Lukáš a já.
V příštím roce bych chtěl navíc
sestavit tým dětí, doplněný pří−
padně o dospělé hráče, který by hrál
nejnižší soutěž na okrese Hodonín,
a tou je Okresní přebor II. Tuto sou−
těž hrají vždy pětičlenná družstva
v hracím tempu 2x120 minut na par−
tii a tahy se zapisují na šachový par−
tiář. Letos se této soutěže účastní
7 družstev: Vacenovice B, Dubňany
B, Hodonín C, Dolní Bojanovice, Ve−
selí n. Moravou D, Kněždub a Do−
manín.
Šachový klub v letošním roce pře−
šel plně pod správu a kontrolu ZŠ
a MŠ Ratíškovice, roční příspěvky
(tzv. školné) činí 500 Kč na člena.
Účast na individuálních turnajích si
hradí každý sám, soutěž družstev,
včetně dopravy, pak hradí klub.
V květnu proběhne 4. ročník tur−
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Přebor škol: okresní kolo – družstvo ZŠ Ratíškovice proti ZŠ Vracov (zleva proti sobě:
A. Michenka a L. Londin, M. Macková a Z. Šebestová, R. Fanta a D. Cudař, stojící −
L. Kratochvílová)

naje série Grand Prix v Rapid šachu
mládeže, kterého se také chceme
s dětmi zúčastnit. Po skončení ša−
chové sezóny (konec soutěže druž−
stev) probíhá v létě řada turnajů pro
mládež, bohužel převážná část je
v Brně a okolí.
Přestože jsem se řadu let věnoval
kynologii, jak se říká, na „stará ko−
lena“ jsem se začal díky svému sy−
novi věnovat šachové hře, kterou
hraji na ryze amatérské úrovni. Nic−
méně jsem syna doprovázel v roce
2012 a 2013 na prestižní meziná−
rodní turnaj ve Frýdku−Místku,
který se tam koná každoročně v době
velikonočních prázdnin. Byli jsme
také na Mistrovství Moravy a Slez−
ska mládeže v Koutech nad Desnou
a několika dalších mezinárodních
turnajích v Brně či ve Starém Měs−
tě. Několikrát byl Lukáš také zařa−
zen do reprezentace Jihomorav−
ského kraje. Všechny tyto akce jsou
finančně nákladné, zejména proto, že
se jedná o několikadenní akce a do−
jíždět tam každý den (vzhledem ke
vzdálenosti) se až na výjimky nedá.
Pro představu: Jeden takový ša−
chový turnaj se hraje zpravidla na
9 kol, kdy partie může trvat 4 ho−
diny i více, a proto se hraje každý
den jen jedna, pouze o víkendu se
hrají dvě. Věřte tomu, že to dá za−
brat i dospělému hráči, natož tak
dítěti. Někdy jsme domů přijížděli
kolem 22:00 hod. a druhý den do
školy!

Jak je vidět na příkladech dětí
především z větších měst – Staré
Město, Brno, Zlín aj., mohou se na−
učit hrát šachy i děti na vrcholové
úrovni. K tomu je však potřeba nejen
odhodlání a podpora rodičů, ale také
nemalé finanční náklady. I v Ratíš−
kovicích jeden takový talent je –
Martin Kladňák. Své by o tom
mohli vyprávět jeho rodiče. Martin
mimo jiné pravidelně nastupuje za
Vacenovice A, jinak je členem šacho−
vého klubu DURAS Brno, jenž patří
mezi brněnské velkokluby. Individu−
ální příprava u trenéra, různá ša−
chová soustředění, účast v prestiž−
ních dětských a dorosteneckých
soutěžích, jakož i reprezentace
svého klubu v soutěži dospělých není
dosažena jen tréninkem jednou za
týden, ale tvrdou dřinou a mimo jiné
i pravidelnou domácí přípravou. Ša−
choví trenéři dávají svým svěřencům
nejen domácí úkoly, ale učí je řešit
složitější šachové diagramy, později
jsou schopni rozebrat si svou vlastní
partii a neustále se zdokonalují
v šachové hře. To vše je možné, zá−
leží to zejména na ochotě dítěte tyto
náročné požadavky plnit, schopnosti
rodičů nejen finančně podporovat
svou ratolest, ale také na tom, zda
jsou schopni dítěti tyto podmínky
vytvořit. Což se evidentně v této ro−
dině podařilo a výsledky se po této
namáhavé dřině dostavily.
Tomu, kdo chce hrát šachy jen pro
radost ze hry a nějaké vyšší cíle
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Školství

nemá, jsme schopni tuto činnost
v našich podmínkách zajistit. A těm
náročnějším umíme poradit a dát
doporučení. I když jsou šachy brány
jako sport, já to nazývám sportov−
ně−duševní disciplínou, každé dítě by
mělo jako doplněk provozovat něja−
kou sportovní aktivitu. Ideální je
např. stolní tenis, plavání nebo gym−
nastika, aby se zapojily hlavně ruce,
ramena, šíje a záda, jelikož tyto sva−
lové partie u šachistů nejvíce trpí.
V některých šachových klubech je
dokonce povinnost, aby dítě nějakou
sportovní aktivitu provozovalo.
Jak napsal v minulém čísle Zvonu
pan Josef Pavka, mají sice Ratíško−
vice tradici, na kterou by mohli na−
vázat, jenže my jsme výhradně
dětský oddíl, který nemá dospělé
hráče. Původní myšlenka byla zalo−
žit šachový kroužek při základní
škole, což by bylo jistě vhodnější.

U

Kurz grafomotoriky
v MŠ U Jezérka

ž několik let probíhá v naší ma−
teřské škole pro předškoláky
kurz grafomotoriky. O co se jed−
ná? Učíme cviky na uvolnění křečí
ramene, zápěstí a prstů a rozvíjíme
koordinaci zraku a ruky. Zlepší se
tak připravenost předškoláků na
psaní v základní škole.
Kurz má 10 lekcí, je zdarma a veš−
kerý materiál, jako jsou barvy, tuše,
houbičky a papíry, dostanou děti
v MŠ. Jednotlivé lekce trvají 1 ho−
dinu a začínají od 16 hodin jednou
týdně. V letošním roce navštěvuje
kurz rekordních 14 předškoláků spo−
lečně s rodiči. Účast rodičů je nutná,
protože s dětmi pak pracují celý tý−
den doma a procvičují zadané cviky.
Jak probíhá hodina? Protože ma−
lujeme na zemi na velké archy pa−
píru, je třeba odsunout stoly, židle
a smotat koberec, abychom se do
třídy všichni vešli. První je na řadě
rozcvičení ruky, do kterého se za−
pojí i rodiče. Potom učitelka ná−
zorně předvede cvik, který budou
účastníci malovat. Tento cvik si
zkusí nejdříve rodiče, aby pak mohli

Strana 20

Vzhledem k tomu, že šachový klub
funguje již 4 roky, nebudu na tom
nic měnit, i když v soutěži dospělých
zastoupení nemáme. Já se budu sou−
středit především na práci s dětmi
a snažit se dosahovat úspěchu v této
kategorii. O šachách by se dalo ještě
dlouze psát, nicméně to nebudu na−
tahovat a budu se snažit informovat
čtenáře Zvonu pravidelně o tom, co
je nového na 64 polích.
Mimo jiné mám další šachové po−
vinnosti, třeba jako nehrající kapi−
tán „Bé“ mužstva Vacenovic, kde
hrají mimo jiné i Ratiškovijáci: Jiří
Blaha, Petr Bělík, Richard Bureš či
Antonín Varmuža, což je spojeno
s dalšími organizačními věcmi a po−
vinnostmi vyplývajícími pro kapi−
tána družstva. Také se snažím ak−
tualizovat dva weby, které doplňuji
o reportáže ze zápasů a turnajů,
plním jejich fotogalerie, občas píši

správně vést děti doma při malová−
ní. Základními cviky jsou kružnice,
šnečci, ležaté osmičky, velké a malé
vlny a slabika ma. Učitelka indivi−
duálně kontroluje správnost prová−

články o šachách do Hodonínského
deníku a do zpravodajů obou obcí,
také na příslušné školy a kabelové
televize. No, není toho zrovna málo,
a k tomu ještě příprava na tréninky
pro děti, rozbory jejich partií, a tak
bych mohl pokračovat, a proto se
tímto dlouhým článkem snažím do−
hnat to, co jsem v předchozích dvou
číslech obecního zpravodaje nestihl.
Chtěl bych ještě touto cestou po−
děkovat jak vedení školy, tak ve−
dení obce za materiální a finanční
podporu našeho šachového klubu,
bez které bychom se neobešli.
Za ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
Martin Macek, předseda oddílu

Další informace lze nalézt
na našem webu:
http://internet.tgroup.cz/chess/
Dotazy či připomínky
lze zaslat na náš email:
sachyratiskovice@seznam.cz

dění cviku. Děti se nesmí bát prová−
dět cvik svižným pohybem, cílem
není ,,krásný obrázek“, ale uvolnění
ruky a příprava na psaní.
Na závěr každé hodiny je spo−
lečné tvoření dětí a rodičů. Mačká−
me, trháme, stříháme a modelujeme,
a tím se taky procvičují prstíky. Po−
slední lekcí je zhodnocení celého
kurzu – co se povedlo, co je třeba
ještě procvičovat, a ocenit tak snahu
nejen dětí, ale i rodičů. Absolvování
kurzu je zakončeno předáním dip−
lomu a sladkou odměnou.
Dobromila Bábíčková, MŠ U Jezérka
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Mykologie

Kdo umí, ten umí

Zleva: Zuzana Kordulová, Ing. Věra Gajdošová,
Ing. František Polišenský

J

ubilejní XX. košt sviňůrek nalo−
žených v octě, pořádaný ratíško−
vickým mykologickým krouž−
kem v pátek 3. ledna v prostorách
kavárny na Sportě, žádná nová
jména na medailových pozicích ne−
přinesl. Takže jestli je celé startovní
pole vyrovnané a kvalitní, téměř ne−
bylo nechutného vzorku, tak špička
je excelentní, drží se své receptury
a nejspíš i nepřerostlých plodnic.
Pojďme ale od začátku. Zahájení
bylo tradiční i inovované. Vzpomí−
nala se historie míst, kde houby
rostou – lesa, Oppersdorfský urbář,
dvě hájenství, marnotratný Josef
Czobor, prozíravý František Lot−
rinský, kurfiřt Vilém II. i jeho mi−
lenka a pozdější manželka Emilie.
Také jejich správce a obnovitele lesa
Jana Fridricha Bechtela se připomí−
nalo. Pro mnohé bylo překvapením,
že průkopník a objevitel pěstování
borovic v zemědělské kultuře byl Ka−
rel Jančík – revírník v Ratíškovicích
pocházející z Kroměříže.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Bodovací komise, jednotlivé řady
stolů, měly za úkol vybrat nejchut−
nější vzorky bodováním a prostým
součtem bodů. Počet hodnotitelů
nebyl v kategoriích stejný, a tak se
nedá říct, že absolutní nejvyšší číslo
je pro hodnocený vzorek úplně smě−
rodatné. Ke koštování dali zpracova−
telé třiaosmdesát vzorků a počty byly
vcelku vyrovnané.
Dvacet sedm vzorků chutnala dva−
cetičtyřčlenná porota v kategorii
hřibovitých druhů. Prvenství – koš
na houby i diplom – si z této katego−
rie odnesl Zbyněk Polišenský, který
naložil nejhojnější jedlou houbu
z jehličnaté části Dúbravy − hřib
hnědý (suchohřib) a získal 211 bodů.
O pět bodů méně načítali hodnoti−
telé také hojné houbě z mladých bo−
rovic (neplést si s malými borovič−
kami) – klouzku obecnému, který
přihlásil do soutěže Stanislav Kop−
lík ml. Pomyslný bronz získal stej−
ným počtem bodů, ale menším po−
čtem absolutních hodnocení− desítek

(nezaměňovat si s pivem), Franti−
šek Polišenský a jeho panský hřib.
(To je jedno z mnoha lidových jmen
pro hřib hnědý. O hojnosti a oblíbe−
nosti této houby svědčí fakt, že tvo−
řila přesně třetinu vzorků.)
Třiadvacet porotců zasedlo a hod−
notilo rozmanitost „zbytku světa“,
to je to, co nemá rourky a není rodu
čirůvka. Tady prokázal svoje kva−
lity i první moravský – nečeský ví−
těz celostátní ochutnávky naklá−
daných hub, kyjovský Vlastimil
Janča s lahodnou a pozdní (rostoucí
také v borových lesích) šťavnatkou
pomrazkou, ohodnocenou 215 body.
Dokumentarista a fotograf myko−
logického kroužku, hodonínský La−
dislav Špeta, naložil tu samou
houbu a získal o šest bodů méně.
Další houba tvořící mykorhizu s bo−
rovicemi – ryzec borový, naložený
Františkem Polišenským, dostal
202 body a skončil na třetím místě
ze třiceti vzorků.
Kultovní ratíškovická houba či−
růvka zelánka – sviňůrka, byť vy−
řazena ze seznamu druhů, které
se mohou nabízet na trhu, zvítězila
v klání mezi čirůvkami. Těch bylo
dvacet šest vzorků, devatenáct bylo
degustátorů a své umění potvrdil
František Polišenský, který na dů−
věrných a mizejících místech na−
sbíral čirůvky zelánky a ve své „al−
chymistické kuchyni“ namíchal
nálev tak, že za něj dostal 177 bodů,
což je průměrná známka 9,3 bodu
z 10 možných. Jeho švagr František
Vybíral také nasbíral a naložil či−
růvku zelánku, a ta byla ohodno−
cena 166 body. Když František Po−
lišenský udělal z čirůvek „směsku“
a „dal ji do octa“, chutnala tak, že
získala 165 bodů a byla tedy na me−
dailovém místě.
Poděkování patří organizátorům –
členům mykologického kroužku,
hosteskám, sčítací komisi i pisatel−
kám diplomů, kuchařkám za při−
pravenou „ambrosii“ ve formě po−
lévky a omáčky, Liborovi Tomanovi,
však on ví za co, pekařství Petra
Příkaského, na jehož „Boží dar“
pěli účastníci jen chválu, i dárcům
za vzorky.
Ona sklenička zavařených hub
nejde prodat, ta jde jen dát z lásky
a je to měna podobná trnkovým kap−
kám.
Václav Koplík,
president mykologického kroužku
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Foto Ladislav Špeta

Vzácná a zajímavá...

P

řestože ratíškovičtí houbaři les
v listopadu zamkli, ani v zim−
ních měsících nezahálejí –
Dúbravu nechávají v klidu a pátrají
mimo ni. Mimo jiné reflektovali
přání předního „břichatkologa“ (my−
kologa, zajímajícího se o pýchavky,
hvězdovky, palečky a všechny houby,
co mají výtrusy v těřiších) Pavla
„Nezmara“ Brůžka. Ten se chtěl se−
známit s biotopem – prostředím, ve
kterém roste (fruktifikuje) velmi

vzácná mnohokrčka dírkovaná
(Myriostoma coliforme). Tak jsme
se po domluvě s dalším velmi am−
biciozním členem, Romanem Maňá−
kem, domluvili, že to není problém
a 30. prosince jsme společně loka−
litu navštívili. Seznámili jsme se
s prostředím, rozebrali jsme další
hvězdovky i palečky, co v okolí ros−
tou, a spíš z hecu jsem je provázel
místy, kde se vyskytují. Palečky
a hvězdovky jsou tuhé, vydrží na

stanovišti, a tak jsme nějaké našli.
Po dalších informacích o růstu ji−
ných druhů Pavel zbystřil a zavelel:
„Pojďme tam k tomu stromu, tam by
se mohla objevit nějaká zvláštnost.“
A byla tam! Maličká, a nebyla sama.
Průměr hlavičky asi 5 mm, drobná
kulička na cípech a jmenuje se hvěz−
dovka drsná (Geastrum campestre)
– viz foto, známá zatím ze čtyř míst
v ČR, v atlasech označovaná jako
ohrožený druh. Pak jsme našli ještě
jednu na další lokalitě i se zajíma−
vou žaludicí tuhou (Disciseda bo−
vista), a tak Ratíškovice mají opět
zastoupení na mykologické mapě ČR
a několik plodniček putovalo do br−
něnského muzea jako doklad o ná−
lezu a růstu.
Tato hvězdice je nejen vzácná
a malá, v jehličí se špatně hledá, ob−
zvlášť, když nevíte kde, ale i zají−
mavá svým chováním. Hvězdovky
vyrůstají z vajíčka, které praskne
a na těch cípech – ramenech je
bříško – kulička, ve které jsou vý−
trusy – semínka. Cípy jsou tuhé
a bříško vyčnívá nad ně a u hvěz−
dovky klenbové jde o nádherný es−
tetický zážitek. Jen několik hvězdo−
vek a hvězdnák vláhojevný má cípy
hygroskopické, to znamená, že rea−
gují na vlhko (vodu). Když je sucho,
cípy se sevřou (stáhnou), aby se vý−
trusy nedostaly do nepříznivých pod−
mínek. Jakmile zaprší a je vlhko,
cípy se rozevřou a výtrusy se mohou
šířit a dopadnout do prostředí vhod−
ného ke klíčení a růstu.
Václav Koplík,
president mykologického kroužku

Zametací stroj
Plány imperialistů zhatí
naši vepři boubelatí
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Charita

Tříkrálová sbírka
2014

V

Ratíškovicích probíhala letoš−
ní Tříkrálová sbírka od 4. do
14. ledna a koledníci v celkem
23 skupinkách obešli v nezvykle tep−
lém počasí všechny domácnosti v obci
včetně Baťovky.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbír−
ky v naší obci byl 88 888 Kč a 5 USD.
Tímto co nejsrdečněji děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli do tří−
králových kasiček a pomohli tak li−
dem v nouzi a beznaději.

Děkování
P

roměňuji se pro tuto chvíli z kro−
nikářky na sekretářku paní
Zity Němcové. Plním jí přání
a dávám do písemné podoby podě−
kování Janě Tomčalové z DPS.
Domov pokojného stáří, jehož čelo
zdobí keramický vesmír naší uměl−
kyně Lidky Kovaříkové, všichni dů−
věrně známe. Ostatně zrovna tak
i temperamentní Janu Tomčalovou,
která je tam od počátku zaměst−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

V obcích Oblastní charity Ho−
donín bylo celkem vykoledováno
2 348 182 Kč a 5 USD.
Srdečné díky patří také všem dob−
rovolníkům, kteří se na hladkém prů−
běhu sbírky v obci podíleli a nebylo
jim zatěžko věnovat svůj volný čas
prospěšné věci. Jsou to hlavně vedoucí
tříkrálových skupinek a děti v krás−
ných kostýmech. Děkujeme i Haně
Mackové a Martě Moravčíkové za po−
moc při ukončení a počítání sbírky.

nána. Po 55letém manželství paní
Zita v roce 2010 ovdověla. Pan Ka−
još Němec býval pořád k dispozici
s autem, odchodem do nebe kera−
miků způsobil manželce obrovský
problém. Jak se pohybovat po dě−
dině, když pohybování samo bylo už
velmi těžké? Naléhavá to potíž.
První byla „děvčata z ulice“ paní
Němcové, jejichž všímavost při−
vedla vedoucí DPS Evu Frýdkovou

Získané prostředky z Tříkrálové
sbírky v roce 2014 budou použity pro
přímou pomoc potřebným a přispějí
k udržení a k rozvoji sítě sociálně
zdravotních služeb v našem regionu.
Záměry k využití sbírky:
z rodinám, které se ocitnou v nouzi
z nutné náklady spojené
s projektem Potravinová pomoc
z humanitární pomoc do Rumunska
z podpora současných projektů
při rozšíření a zkvalitnění
svých služeb
z podpora a rozvoj činnosti
Farních charit
z podpora při živelných
katastrofách u nás i v zahraničí
Za Oblastní charitu Hodonín
Eva Frýdková,
vedoucí CHPS Ratíškovice

za Zitou domů. Řešení se začalo rý−
sovat. Postupně byla podepsána
smlouva na služby, které zpočátku,
než měla řidičský průkaz Jana Tom−
čalová, s laskavostí poskytla ve−
doucí, paní Eva Frýdková. Poté už
Jana. Zita si užívá péče, která je
v naší obci možná plně a s uvědomě−
ním, jak já ráda tento stav vyjádřím.
Jana Tomčalová – pracovnice
v sociálních službách DPS Ratíško−
vice – je pro Zitu tak cenná a lidsky
perfektní, až se obávám, abych toto
poděkování svedla dobře napsat.
Pomůžu si slovy paní Zity: „Jana
je lidsky moc hodná, vždy laskavá
k mému zdravotnímu stavu, bez vý−
jimky vstřícně hledá čas, aby mně
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vyhověla. Usnadňuje mně gde co,
pomáhá organizací, radú, Jana
udělá všechno, co može, a pokaž−
dej.“
A tak díky této službě paní Zita
Němcová může nakupovat v kte−
rémkoliv ratíškovském obchodě.
Jana jí nosí košík, tašky, a ty jí doma
vyskládá. Zita se dostane na poštu,
obecní úřad, k doktorovi a následně
do lékárny. (Pozn. Od DPS jsou
možné i služby další, ale ty zatím
Zita nepotřebuje.)
V neposlední řadě vidí paní Zita
při svých pojížďkách známé lidi
a dění v našej dědině, kde je svým
srdcem Doma, jak chce, abych při−
psala.

Zita Němcová

Paní Zita za vzpomínané služby
od „Dépéesky“ platí v průměru
250 Kč za měsíc. – Co k tomu má
„sekretářka“ dodat? Udělá závěr.
Paní Němcová, která jste dostala
jméno Zita, po rakouské císařovně,
ať se Vám v ratíškovské péči líbí
i dál. A Jani Tomčalová−Antošová,
mamka Anežka má z Tebe v nebi
určitě velikú radosť! (Jistě tam ako−
rát dává „dokopy nejakú tú drndu−
lu“…!).
DĚKOVÁNÍ pokračuje.
Patří Zdeničce Zemánkové – Sto−
kláskové.
V obchodě, kde byla od 27. září
1992 úplně DOMA, to totiž bude

naše adoptované děti

N
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Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Zdenička Zemánková

Florence a Geoffrey,
ěkdo ví, někdo ne, že naše far−
nost před 8 lety, v rámci pro−
jektu „Adopce na dálku“ Arci−
diecézní charity Praha, adoptovala
2 děti z Ugandy. Zavázala se tak,
že bude finančně podporovat je−
jich vzdělávání až do nástupu do pra−
covního procesu. Stalo se tak ještě
za O. Ludvíka Bradáče a nyní se po−
kračuje za O. Jiřího Čekala.

v době, kdy vyjde Zvon, již jinak.
Zdenička – tak jí všichni říkáme,
„svým“ obchůdkem končí. „Potra−
vinka“ malá milá Zemánkova, ta−
kových vzniklo v naší republice
po revoluci mnoho, prošla za 22 let
existence změnami, jež byly důsled−
kem „barčeho“. Ovšem, vždy tam
byla ONA.
Chtěla bych ZDENIČCE PODĚ−
KOVAT za roky naplněné správným
přístupem k nám, jejím zákazníkům,
přístupem jak z učebnice o dobrém
prodávání.
Zdeničko, hodně štěstí!

Adoptovali jsme dívku Florence
Nakigudde, která má 19 let. Vystudo−
vala základní a střední školu, kterou
předloni úspěšně zakončila zkouškou
– obdoba naší maturitní zkoušky. Byla
přijata do školy, jež nese název „Vzdě−
lávací Institut P. Marie“ a kde studu−
je obor Péče o děti předškolního věku.
Chlapec se jmenuje Geoffrey Nku−
ranga a má 17 let. Vystudoval zá−

kladní školu a nyní studuje školu
střední. Tento rok jej čeká maturitní
zkouška, a tak netrpělivě čekáme,
kterým směrem se bude ubírat jeho
další studium.
Obě děti pochází z chudých rodin.
Florence a její rodina vlastní dům,
pěstují na své půdě banány, fazole
a maniok (přezdívá se mu sladké
brambory) a vlastní krávy, prase
a ovci. Geoffrey a jeho rodina dům
nemá, jen přístřešek, na své půdě
pěstují kukuřici, fazole a maniok
a chovají krávy a slepice. Rodiny jsou
živy především z toho, co vypěstují,
a z chovu domácích zvířat. Je pro ně
velice těžké vydělat peníze na zapla−
cení studijních poplatků.
Každý rok nám děti napíší 2 do−
pisy, kde sdělují, co právě prožívají
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v rodině, škole nebo obecně ve spo−
lečnosti. Také my jim píšeme do−
pisy o dění v Ratíškovicích, takže
i v Ugandě ví, že máme každý rok
hody se spoustou krojovaných, nebo
třeba, že jsme loni slavili 1 150 let
od příchodu svatých Cyrila a Meto−
děje.
Příspěvek na vzdělání jednoho dí−
těte činí 7 000 Kč, pro nás to tedy
znamená částku 14 000 Kč, která se
posílá vždy na začátku kalendář−
ního roku. Vzdělání (patří do něj ne−
jen poplatek za studium, ale i uni−
forma, školní pomůcky a vánoční
dárek) financují farníci sami.
Pokud se necítíte být farníky, ale
přesto byste rádi přispěli jakouko−
liv částkou, je možné ji kdykoliv
předat osobně paní Marii Bardú−
nové nebo Evě Vacenovské.
Pán Bůh zaplať!

Výstava

Bc. Eva Vacenovská

Orel Ratíškovice uspořádal

Vánoční výstavu betlémů

Nastává nám zas – předvánoční čas.
Všude v obchodech velké slevy mají
a na pěkné výlohy lákají nás.
Ale v sobotu a v neděli,
zajděte na Zelničky raději, a to na Orlovnu.
Honem děti pospíchejte a rychleji se oblékejte.
V betlémě na seně, tam leží maličký Ježíšek.
Babičko, proč, proč, pročpak nemá kožíšek,
ptá se mne nejmladší vnučka Martinka –
neoblékla mu ho maminka?
Na podívání je tu toho dost,
a tak paní Pištěková a Sedlačíková,
všichni moc děkujeme za ten čas,
co přípravě výstavy jste věnovaly.
Marie Chvátalová

Z knihy návštěv
Není jednoduché vypsat vše, co mně běží hlavou po zhléd−
nutí výstavy betlémů. Pokusím se alespoň o pár základ−
ních vět.
Především patří veliké poděkování organizátorkám!
Tolik mravenčí práce je ukryto za uskutečněním výstavy,
která nám mile a něžně vnesla do podvědomí blížící se
vánoční čas. Výstava je v pěkném prostředí a velmi
vkusně instalována. Paní Sedlačíková a paní Pištěková,
jste frajerky.
S úctou kronikářka Marta Kordulová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

P.S. Můj osobní obdiv patří Františku Foltýnovi,
Ratíškovice č.p. 746, který sestavil minimálně šest bet−
lémů, a skvěle. Františku, a díky i za všechny vánoční
pohledy, které jsi nám uchoval z doby dřívější.
Marta Kordulová

Jednota Orel Ratíškovice děkuje všem 220 návštěv−
níkům výstavy betlémů, která se uskutečnila ve dnech
14.−16. prosince v budově Orla na Zelnicách.
Rovněž děkujeme všem příznivcům, kteří poskytli
své betlémy.
Za pořadatele Terezie Pištěková
a Františka Sedlačíková
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Koncert

Jubilejní

vítání jara

U

Dostihy

ž podesáté budeme vítat jaro v místním kinosále
s osobností naší hudební scény. Tentokrát přijede
lašský „Jura Pavlica“ Tomáš Kočko, dvaačtyři−
cetiletý rodák z Frýdku−Místku. Tento vystudovaný
operní režisér a muzikálový herec je dvojnásobným
držitelem hudebního Anděla a se svým Orchestrem
natočil už pěknou řádku výborných desek, na kterých
střídá autorskou tvorbu s originálními úpravami lido−
vých písní.
První album vydal v roce 1999 pod názvem Horní
chlapci a zhudebnil v něm poezii valašského básníka
Ladislava Nezdařila, zatím posledním albem Cestou
na jih, vydaným v roce 2012, hudebně mapuje jednot−
livé regiony Moravy od severu na jih. Mezitím nahrál
i další výrazná alba jako Hodovnice, Do tanca!, Poplór,
Godula. Kromě toho produkoval např. i metalové desky,

H

Orlík

Přemek Kouřil

paroch byl cítit tak trochu rasismus
a nacismus. Ale to nechajme hudeb−
ním kritikom, keří sa v tem vyznajú.
Myslím si, že dyž sa řekne „Or−
lík“, vybaví sa hodně lidom z Ra−
tiškovic neco daleko pěknějšího
a významnějšího. Vybaví sa neco, co
před pár rokama znamenalo v do−
stihovém−klusáckém světě hotovú
pohromu pro evropských šampijónú.
Byl to nepřekonatelný kůň, kerý měl
na dražbě v Holandsku katalogové
číslo „O 68“ a kerého si jeho maji−
tel a jezdec Jarek Kotásek překřtil
na Orlíka.

Foto Alžběta Hanáková

neď na začátku mosím uvéct, že
sa nejedná o „démonizovanú“
hudební skupinu radikálů
v čele s Danielem Landú , která sa
pohybovala na špagátě nad pro−
pasťú. V téj propasti to vřelo a ve vý−

podílel se na různých divadelních představeních a zpí−
val v muzikálech (Jesus Christ Superstar, Hair, West
Side Story). Prostě všestranná hudební „persóna“,
která moravský folklór posunuje zase o kousek dál.
Máme možnost se o tom přesvědčit v pátek 21. března
v 19 hodin. Takže, dojdite si udělat krásný večer!
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V druhéj půlce ledna tehoto roku
sme sa zešli na Slavíně ve sklepě
u Jošky Koplíka (Koldy), abysme to
trochu pokoštovali a pomudrovali.
A mezi řečú sa, enom tak jakdyby
nic, zmínil Jarek, že slavný Orlík sa
chystá k věčnému odchodu do nebes−
kých stepí, gde bude furt enom vy−
hrávat a gde mu bude tak dobře, že
nebude nigdy spěněný, a gde bude
mět okolo sebe enom ty najpěknější
slečny a dámy z koňského světa.
Dozvěděli sme sa, že Orlík už enom
leží a že už nemá ani silu sa posta−
vit na nohy. Nebylo nám ani u ve−
lice dobrého tramína moc do řeči.
Po chvilce ticha a po pár hltoch sme
pobídli Jarka, ať ze sebe dostane
ten smutek a ať nám o svojém favo−
ritovi, s kerým vyrážal né enom
u nás, ale aj za hranicama dech ko−
ňom, ale aj celým partyjám odbor−
níků, chovatelů a také aj sázkařů.
Tož, tady sú slova teho najpovolaněj−
šího.
„Jel sem na dražbu do Holandska
a v ruce sem zgŕčal peníze, keré sem
si mohl dovolit utratit za nejaké od−
rostlejší hříbě, ale za keré sem sa
mosel dostat aj dom. A tam sem ho
uviděl, byl to „ON“! Celú dobu, kerú
tá dražba trvala, sem sa bál, že ňa
negdo přeplatí a že teho koníka ne−
budu mět já. Ale vyšlo to, protože
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Ohlédnutí

o takého nic moc hnědáka, trošku vy−
chrtlého, ale jaksapatří sprčeného, až
tak veliký zájem nebyl. Byl to takový
janek, že sa k němu nedalo ani při−
blížit. Mlátil kolem sebe kopytama
a vyvaloval oči jak najvěčí drsňák.
Moc sa ke mně neměl, ale věděl sem,
jak naňho. Netrvalo dlúho a Orlík
klusal v hagasových a borových le−
soch po pískových cestách za „Saló−
nem“ a kolem „Hrbova“ na plné
pecky. Na dostihových dráhách
u nás, ale aj bargde v Evropě to bylo
znat. Dával sem si veliký pozór,
abych ho nestrhl a aby ho klusání
v sulce nepřestálo bavit. Dyž sem
ho dostal do ruk, měl 2 roky a byl
syrový a nebylo ešče moc poznat, že
z něho neco bude. Měl sem vícej koní,
ale Orlík byl obrovský talent. Ale furt
byl divoký a málo přístupný. Aj pře−
sto sa dalo deň po dni vycítit, že sa
posunuje tam, gde sem ho chtěl mět.
Po pár stovkách naběhaných kilo−
metrů a dyž aj nabral kerési kilo, sa
začal Orlíkúj talent projevovat. Ale
šecko to ani nemožu popsat, protože
to bylo enom v jeho hlavě a v mojéj.“
Na samý konec dodávám, že Or−
lík sa narodil 30. dubna 1997 a ode−

šel do koňského rája 28. ledna 2014.
V době najvěčí slávy vyhrál Velké
chovatelské dostihy v Praze, Slo−
venské klusácké Derby v Bratislavě,
gde dodnes drží rychlostní rekord
dostihů, Velké ceny 2letých, 3letých,
ve 4 letech Derby a Velkou cenu
Prahy, na Slovensku Dunajský po−
hár, a to nekolikrát, Mezinárodní
dostihy v Budapešti a ve Vídni, ne−

Kulturní okénko

kolik dostihů v Itálii a jako jediný
český kůň vyhrál ve Francii 4 do−
stihy, a to jak na 1600 metrů na
Francúzskej riviéře, ale aj v Paříži
na 4 125 metrů.
Od Jarka Kotáska odešel plnit
úlohu plemeníka na Ostravsko
a konec svojého života dožil na pas−
tviskách a ve stájách na Svitavsku.
Vojta Koten

hlasy zastupovali převážně chlapi
z Mužského slováckého pěveckého
sboru. Nácvik žen vedly Miluška Bu−
řinská a Dana Mokrá. Základem pro
ženské hlasy byly Ženušky a Sbor
pro občanské záležitosti. Celý sbor
tvořilo v závěru na 30 zpěváků! Var−
hanní doprovod byl v podání Tomáše
Hanáka, kterému na housle primo−
val Marek Blaha.
Všem ochotným zpěvákům, hu−
debníkům a zvláště Robertovi Bla−
hovi patří velký dík, že si našli čas
na zkoušky, abychom mohli v kos−
tele na Půlnoční, Boží hod vánoční
a v neděli 29. 12. slyšet jednu ze zná−
mých vánočních mší.

Adventní koncert

Česká mše vánoční
Mezi nejkrásnější svátky roku
jistě patří Vánoce. Předvánoční čas
je časem shonu, ale to nic neubralo
na chuti a radosti nacvičovat vánoční
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

mši. Nácviku České mše vánoční
od Eduarda Marhuly, kterou před
lety pro chrámový sbor v Ratíško−
vicích upravil varhaník pan Kreml,
se ujal v roli dirigenta i hlavního
sbormistra Robert Blaha. Mužské

Konal se 15. prosince v podání
známé dechové hudby Stříbrňanka.
Zcela vyprodaná tělocvična nasvěd−
čovala, že půjde o mimořádný kul−
turní zážitek. Ano, dechová hudba
Stříbrňanka nezklamala. Nejprve
byly slyšet známé písničky a skladby,
se kterými Stříbrňanka vystupuje
v průběhu roku. Druhá polovina
koncertu byla v duchu blížících
se Vánoc. Na závěr jsme si mohli
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Adventní koncert

Koledování u jesliček

Novoroční koncert

Společenský ples

všichni zazpívat koledy a příjemně
se tak naladit na nadcházející vá−
noční svátky.

Koledování u jesliček
Tradiční Koledování u jesliček
proběhlo 26. prosince. Vystoupily
děti z folklorního souboru z Ratíš−
kovic, mladí začínající houslisté pod
vedením paní učitelky Marušky Os−
třížkové, JR Band – žáci LŠU pod
vedením pana učitele Jožky Pří−
kaského a paní učitelky Jarmily Ry−
bové, cimbálová muzika Náklo a zá−
věr koledování patřil Ženuškám, kte−
ré doprovázel na cimbál Richard
Mokrý. Slovem provázel pan farář
Jiří Čekal.
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Novoroční koncert
V neděli 5. ledna se v kostele sv.
Cyrila a Metoděje konal koncert
smíšených farností z Hovoran a
Šardic. Pod vedením dirigenta Mar−
ka Horáčka se v našem kostele opět
nesly krásné zpěvy z České mše
vánoční „Hej, mistře“ od Jakuba Jana
Ryby.

Plesová sezóna
Tak je opět tady. Tradičně začala
Společenským plesem, a to 18. led−
na 2014. Hudební angažmá dostala
hudební skupina Velvet z Brna, kte−
rá dle vyjádření přítomných byla
hodnocena známkou 1.

Ples tradičně zahájil pan starosta
Josef Uhlík a předtančení nacvičili
žáci 5. a 6. třídy pod vedením paní
učitelky Ireny Foltýnové. Taneční
vstup měla i Julinka Baláková se
svým tanečním partnerem. Novin−
kou plesu byl minikošt, kde jsme
mohli ochutnat vzorky místních vi−
nařů. K dobré náladě zde hrála ra−
tíškovická cimbálová muzika Náklo.
Děkuji všem, kteří přispěli věc−
nými dary do slosování o ceny. Po−
děkování patří i těm, kdo se podí−
leli na organizaci plesu, vinařům
za vzorky vína, cimbálové muzice
za pěkné písničky a personálu Hos−
pody Na Zelnicách za vzornou ob−
sluhu plesu.
Bc. Jana Koplíková,
předsedkyně OB
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Skauti

7. Skautský ples
ve stylu country

P

roběhl v sobotu 25. ledna 2014
v tělocvičně ZŠ Ratíškovice
za účasti 200 platících návštěv−
níků. K tanci a poslechu hrála vyni−
kající kapela Countrio z Hodonína,
předtančení zajistil Spolek přátel
country z Velkých Pavlovic.

Na plese se také se svým klipem
předvedli kluci z oddílu Trojka. Sou−
těž o nejlepší kostým vyhrála Tere−
za Koplíková – Hany Bany, 2. místo
zíslal pár Pavel Zemánek ml. –
Hawel se svou chotí a na 3. místě
se umístila Eliška Šťastná – Elis.

V tombole bylo přes 170 cen,
za což tímto dárcům a sponzorům
velice moc děkujeme – jejich seznam
naleznete na našich webovkách
www.junak−ratiskovice.cz nebo na ná−
stěnce u drogerie. Po půlnoci nás
Anička Hubáčková odvážně obla−
žila kvalitní vokální reprodukcí
své oblíbené písně Zlaté střevíčky.
A také se na tomto vskutku vydaře−
ném country bále dojedly poslední
pozůstatky z prosincové zabijačky
ve formě velmi kvalitně zauzeného
masa, což má na svědomí jeden ne−
jmenovaný přítel Junáku Ratíško−
vice, za což mu tímto velmi mlsně
děkujeme.
Palis

Kynologie

Piškvorkyáda

Agility nezahálí...

P

o delší době opět nějaké zprávy
z dění Lucky Dogs. Nezapomněli
jsme se ozývat a psát, ani závo−
dit a trénovat, ale prostě toho bylo
nějak moc a čas tak šíleně letěl...
Co že jsme vůbec za poslední rok
spáchali? Několik závodů, které jsme
pořádali jednou na Orelském a pak
na cvičáku v Kyjově. Tam jsme po−
řádali i tábor, který se těšil hojné
účasti, což nás samozřejmě potěšilo.
Závody to byly klasické i neobyčejné.
Jeden rozepíšu trochu níže, druhý
pouze zmíním. Šlo o Halloweenský
sranda závod, který se nese ve zna−
mení masek a plnění sranda úkolů
a netýká se jen dětí, ale i dospělých :).
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Také jsme pořádali sbírku na útulek
v Hodoníně. Na internetové stránce
facebooku jsme zveřejňovali dobré
duše, které pomohly zkrášlit chvilky
pejsků v útulku. Útulkáře byli ven−
čit „eLDéčka“ – tedy Lucky Dogs, a to
za opravdu hojné účasti, kdy se nám
podařilo vyvenčit všechny obyvatele
útulku. Fotky z našich akcí najdete
na webové stránce rajce.net – pod
uživatelem Lucky Dogs.
Největší úspěch zřejmě slavil zá−
vod Áreův návrat, kdy rozhodčí byl
převlečen za římského bojovníka
a přijel na koni až na místo dění.
Na doplnění zbroje nám přispěl svou
helmou i pan Jenda Kordula (u dro−

gerie u Jansů). Za její zapůjčení moc
děkujeme. Naše členky se staly Áre−
ovou družinou a v košících rozdávaly
dobrůtky od našeho sponzora Ra−
cio a. s. Břeclav. Dodatečně i tady
ve Zvonu moc děkujeme. Tento zá−
vod se pyšnil i hojnou účastí závod−
níků a slavil opravdu velký ohlas
a přicházely nám kladné mejlíky.
Na tento popud jsme přemýšleli,
jaké téma bychom mohli použít na
další závody, které máme 6. dubna
2014 opět v Kyjově. Mozek pracoval
na plné obrátky a zplodil myšlenku
Šmoulované. I když jsou závody
přece jen v Kyjově, tak rádi uvidíme
Ratiškovjáky, jak nám přijdou fan−
dit. Závody budou od ranních do poz−
dějších odpoledních hodin.
Jeden závod, který pořádáme
od dob, kdy jsme se začali scházet,
se koná na Mini Farmě Vlasta, kde
jsme našli útočiště po odchodu
z Orelského. Manželům Poláčkovým
děkujeme za azyl, který nám posky−
tuje jejich farma. Závod se jmenuje
Iron Dog 2014, a také na tento Vás
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srdečně zveme. Koná se 23. dubna
od rána do odpoledne.
Letos pořádáme nejen již uvedené
závody, ale v plánu jsou i další. Naše
závody se těší zájmu závodníků z ši−
rokého okolí, za což jsme opravdu
moc rádi a děkujeme všem, kteří se
na závodech podílejí, a tím nemalou
částí přispívají k jejich kladným
ohlasům a vysokému zájmu. Jsou to
vesměs rodiny členů, členové sa−
motní, dále pak ti, bez nichž bychom
závody nemohli pořádat, a to jsou
sponzoři. Loni to byla Acana, Ma−
pes, Racio a.s. Břeclav, Candy Plus
Rohatec, DogPrint.cz. A také děku−

jeme manželům Kouřilovým za to,
jak se o nás starají, a cvičáku v ZKO
Kyjov Boršov a v neposlední řadě
i těm, co se starají o bezchybné vý−
sledky při našich závodech (pár su−
per lidiček z Brna).
Tento rok máme v plánu dokou−
pit překážky, které nám chybí, ale
tím to nekončí. Vše naopak začíná
znovu. Po letech užívání se hlásí již
jisté nedostatky na překážkách, tudíž
jakmile dokoupíme, co nám chybí,
začneme dokupovat překážky, které
dosluhují. Je to neustálý kolotoč.
Kdyby se našel někdo šikovný z těch,
co si budou náš článek číst, a dovedl

Pozvánka do cvičebny
Nad knihovnou – Škola pohody – Fit Studio
SK Baník Ratíškovice

Pondělí
Cvičení s velkým míčem –
gymballem
Rytmické cvičení využívající míč
k procvičení všech svalových skupin,
k posílení i k protažení, ale nejvíce
k blahodárnému cvičení pro páteř.
Předcvičuje cvičitelka Jitka Pri−
bišová, od 18.00 do 19.00 hod.
Úterý
Cvičení jógy s využitím
středních míčků (overball)
Jógové cvičení asán (pozic) sesku−
pené do sestavy (v pomalém tempu,
zklidňující mysl a celou nervovou
soustavu), spinální cviky jako pre−
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vence bolesti zad, techniky na zlep−
šení dýchání, relaxace a pomocí over−
ballů posilujeme i protahujeme celé
tělo i jeho duševní schránku.
Předcvičuje Ludmila Kouřilová,
od 19.00 do 20.15 hod.
Středa dopoledne
Cvičení jógy s využitím
overballů
Jógové cvičení asán nám pomáhá
ke zklidnění nervové soustavy a vě−
domé cvičení nás učí koncentraci
na to, co cvičíme.
Vše je jako úterní večerní cvi−
čení, jen dopolední je jiné v tom, že
tělo i mysl je čilejší.

by nám pomoci s pořízením překá−
žek, nebo nám mohl jinou cestou
pomoci, budeme moc rádi.
Touto cestou také prosíme případ−
ného majitele nějaké boudy, která by
šla převézt a mohla se používat na
uskladnění překážek, a který by byl
ochotný za opravdu symbolickou cenu
se jí „zbavit“, nechť se nám ozve :).
Sice už je dlouho po Novém roku,
ale přeju všem za všechny z Lucky
Dogs krásný a úspěšný rok. Pře−
jeme všechno, co se přeje, dále spl−
nění všech vašich snů a přání a rok
bez kolizí, hádek a závisti.
Lidka Bučková

Předcvičuje Ludmila Kouřilová,
zastupuje Jana Kadlecová, od 9.00
do 10.15 hod.
Středa
Cvičení Pilates
Je to vysoce efektivní systém
cvičení, která se provádějí pomalu
a přesně v souladu s hlubokým vě−
domým dýcháním a vysokou kon−
centrací mysli. Posiluje a protahuje
všechny svaly v těle. Každý Pilatův
cvik zapojí celé tělo – od hlavy až
po špičky prstů na nohou. Musíte za−
pojit veškerou sílu a koncentraci,
přesto je cvičení šetrné, protože
pohyby při něm jsou velice klidné a
kontrolované, intenzitu a tempo
cvičení si určujete sami.
Předcvičuje Anna Gajdíková,
od 18.30 do 19.30 hod.
Středa
Cvičení Tai−či (zdravotní cvičení)
Cvičení Tai−či je nejjemnější druh
čínského bojového cvičení. Tai−či je
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

protahovací, zahřívací, učení se sek−
vencí ze sestavy (24 forem), harmo−
nizace energie dle prvků cvičení
Borise Tichanovského.
Předcvičuje Ludmila Kouřilová,
zastupuje Libuše Foltýnová, od 19.30
do 20.45 hod.

svalových skupin celého těla a bla−
hodárné působení na páteř. Závě−
rečný strečink na zklidnění mysli
a protažení všech posilovaných
svalů.
Předcvičuje Jitka Pribišová,
od 18.00 do 19.00 hod.

Pátek
Cvičení na velkém míči
s využitím overballů
Tak jako v pondělí, cvičení ryt−
mické na posílení a protažení všech

Zveme na přednáškový cyklus
setkávání s MUDr. Branislavem
Súkeníkem: 7. února, 7. března,
4. dubna, 2. května 2014 – vždy
v pátek v 19.30 hod.

Pozvánka do tělocvičny
Fit Studio – SK Baník Ratíškovice
Pondělí
Aerobic – intenzivní aerobní cvi−
čení využívající jednoduché kroky
a poskoky spojené do choreografie
Power joga – zaměřuje se na zlep−
šení koordinace a síly. Nejde o me−
ditační techniky, spíše o výdržové
pozice, při nichž se posilují či pro−
tahují velké svalové skupiny, cvičí
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se pomalu s pravidelným dýcháním.
Cílem power jogy je mít klidnou mysl
a současně trénované a štíhlé tělo.
Předcvičují Anna Gajdíková a Li−
běna Lisá, od 18.00 do 19.00 hod.
Čtvrtek
Kruhový intervalový trénink –
cvičení, při kterém se cvičí různé sva−
lové partie, cviky se provádějí v in−

Dále připravujeme 28. února se−
tkání s Martinou Konečnou a cyk−
lus přednášek o Feng−šuej s Libuší
Foltýnovou, malování s Liběnou
Lisou.
Vše bude předem oznámeno na
webu obce, na infokanále, na nástěn−
kách v tělocvičně i cvičebně, též na
stránkách www.souzneni.cz nalez−
nete program Fit Studia a oddílu
sportovní gymnastiky.
Těšíme se na vás.
LudKou

tervalech (minuty nebo určitý počet
opakování) a sériích. Opakuje se kar−
diocvičení (udržuje tělo ve vhodné
tepové frekvenci) a procvičování jed−
notlivých svalových partií. Posiluje
se s využitím vlastní tělesné hmot−
nosti a rozmanitými pomůckami –
činky, overbally, stepové bedýnky
(máme nové s různou nastavitel−
ností). Zapracujete na kondičce, vy−
tvarujete postavu, metabolismus
se zrychlí. Pot a vyčerpání není u to−
hoto cvičení nic neobvyklého.
Předcvičuje cvičitelka Anna Gaj−
díková, od 19.00 do 20.00 hod.
LudKou
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Folklor

Tradiční

krojový ples

„…Tak už je to za nama…“ Tyto slova sa ozvaly z ha−
sičského minibusu, kerý v nedělu velice brzo ráno odvá−
žal plesařú do krajních částí obce. Ano, je to tak,
66. krojový ples už patří do minulosti. A tak, jak všecky,
co byly před ním, aj tento stál za to. „Žadovjáci“ vyhrá−
vali tak, jak sa na pořádnú dechovku patří a přestávku
vyplňovala cimbálová muzika „JAVOR“ v čele s Maruškú
Ostřížkovú.
Každý, gdo chtěl spívat, tancovat nebo sa dobře ba−
vit, měl v sobotu 8. února večer dosť
placu, protože 150 krojovaných účast−
níků plesu nezaplnilo taneční parket
tak, že by sa nedalo hnút. Najvjec
nacpané místo sa zdálo byt kolem
súdnej stolice, kerá byla, jak už je zvy−
kem, vyšňóřená na jedničku s hvězdič−
kú. A navíc tam byl „servis“ na uvazo−
vání zamotávek a popravování suknic
a čipek. Hned o kúsek vedle to bylo take
našlapané – rodina Příkaských (Zahrad−
níků) v čele s paní Boženkú (94) za−
brala podstatnú část levého křídla.
Na ples dorazili aj hosti z Horňácka
– ženský sbor z Javorníka, taneční pár
z Uherského Brodu aj děvčata z Va−
lašska. Kamerú to natáčal folklórista
a redaktor „Slovácka“ Tonda Vrba
z Velkéj nad Veličkú.
A ostatní účastníci plesu, co nic ne−
natáčali, to vytáčali na parketě, až sa
z nich kúřilo. A tady platí mimořádný
přírodní zákon, kerý v žádnéj učeb−
nici fyziky nenajdete – koloběh vína
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na plesovéj zábavě. Čím vjec sa teho vypije, tým vjec sa
chce tancovat. A čím vjec sa tancuje, tým vjec sa teho
vypije. A až sa všecko vypije, tož sa ide dom, protože
muzika už stejnako nehraje a kohúti začínajú kokrhat.
Tož, ať sa zasej zejdem ve zdraví na tem 67. plesi!
Vojta Koten
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