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Úspěch kuželkářů
v Poháru mladých nadějí

neděli 30. března 2014 proběh−
lo celorepublikové finále 18. roč−
níku Poháru mladých nadějí
v kuželkách v Olomouci.
Za SK Baník Ratíškovice se do fi−
nálové šestnáctky probojovali za
mladší žákyně Kristýna Košuli−
čová, Eliška Fialová, za mladší žáky
Dominik Schüller a Tomáš Koplík
a za starší žákyně Martina Šupál−
ková.
Pod vedením trenéra Ivana Blahy
a Jiřího Úlehly dosáhli velkého

úspěchu mladší žáci. Na druhém
místě se za mladší žákyně umís−
tila Kristýna Košuličová a na třetím
místě Dominik Schüller za mladší
žáky. Martina Šupálková postou−
pila na mistrovství republiky.
Letos byli třetím místem oceněni
i trenéři za to, že se do letošního fi−
nále dostalo nejvíce jejich svěřenců.
Všem gratuluji k perfektnímu
umístění a trenérům děkuji za trpě−
livost.
Eva Schüllerová
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 87 ze dne 17. 2. 2014
Rada obce:
na základě doporučení sociální
komise souhlasí s poskytnutím fi−
nanční podpory pohybově hendi−
kepovaným občanům na vybudo−
vání bezbariérové koupelny a WC,
souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou Energy Benefit Centre
a.s. ve věci zpracování prováděcí
dokumentace v rozsahu pro výběr
dodavatele a zajištění stavebního
povolení pro akci „Výměna zdroje
vytápění v objektu základní školy
v obci Ratíškovice“,
souhlasí s podepsáním smluv s fir−
mou Energy Benefit Centre a.s. ve
věci provedení a administrace vý−
běrového řízení na dodavatele
akce „Výměna zdroje vytápění
v objektu základní školy v obci Ra−
tíškovice“,
na základě vyhodnocení tří ceno−
vých nabídek rozhodla, že Obec
Ratíškovice uzavře smlouvu na te−
lefonní služby s mobilním operá−
torem Telefónica O2,
rozhodla o pojištění předního skla
na vozidlo Multicar,
projednala administrativu a zně−
ní Výzvy k podání a prokázání
splnění kvalifikace a zadávací do−
kumentaci akce „Rozšíření MŠ Ra−
tíškovice“ (část mobiliář),
souhlasí se zapojením Obce Ratíš−
kovice do projektu „Živé tradice
Kyjovského Slovácka“,
souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek z Jihomorav−
ského kraje na projekt EVVO
„Jedna škola, jedna obec, jedna
příroda“,
souhlasí s umístěním distribuč−
ního zařízení NN v ulici Vinař−
ská.
Rada obce č. 88 ze dne 3. 3. 2014
Rada obce:
na základě návrhu ředitele školy
souhlasí s oceněním vedoucích
učitelek Mgr. Emilie Kudrové
a Evy Flajzarové,
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rozhodla o aktualizaci programu
Misys,
vzala na vědomí změnu odběratele
textilu z kontejneru u CHDPS,
stanovila jmenný seznam pracov−
níků VPP do pracovní čety obce na
letošní rok,
souhlasí s dohodou o splátce dluhu
s nájemníky v bytovém domě
Ulička 101.
Rada obce č. 89 ze dne 17. 3. 2014
Rada obce:
projednala majetkoprávní záměry
– prodej a nákup pozemků,
souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene s VaK
Hodonín a.s.,
souhlasí se zpracováním pro−
jektu na dovybavení sběrného
dvora odpadů spolufinancovaného
z OPŽP,
projednala rozsah rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci,
na základě podané cenové na−
bídky souhlasí, aby výběrové ří−
zení na dodavatele rekonstrukce
a výstavby vodovodu v lokalitě
Slavín a Vlasta provedl Ing. Libor
Stránský,
souhlasí s rekonstrukcí zabezpe−
čovacího zařízení v budově Obecní
knihovny Ratíškovice,
rozhodla o prodloužení lhůty vy−
věšení výzvy k podání žádostí
o půjčku na rekonstrukce RD
z Fondu bydlení,
na základě tří cenových nabídek
rozhodla, že dodavatelem nového
vozu Škoda Yeti pro Obecní poli−
cii Ratíškovice bude firma VISTA−
CAR s.r.o.,
projednala návrh výzvy výběro−
vého řízení na provozovatele Re−
staurace Sport,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele rekon−
strukce opěrné zdi v areálu Ba−
ník Ratíškovice,
byla informována starostou obce
o výběrovém řízení na realizátora
vyčištění potoka v intravilánu

obce. Výběrové řízení zajišťují
Lesy ČR, a.s. Před provedením vý−
běrového řízení je nutno k vyčiš−
tění získat souhlas vlastníků po−
zemků v korytě potoka.
projednala výzvu pro podání ce−
nových nabídek na vyhotovení
pasportu místních komunikací
a dopravního značení. Osloveny
budou minimálně tři firmy.
se seznámila s materiály inven−
tarizace majetku obce za rok
2013,
schválila účetní uzávěrku ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2013,
se seznámila s posudkem stavu
stromu u pekárny a rozhodla
o provedení redukčního řezu,
souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy
o dílo na vypracování projektové
dokumentace na novostavbu Ak−
tivního centra Obce Ratíškovi−
ce. Předmětem dodatku je vypra−
cování změny PD pro stavební
povolení s cílem snížit náklady
na výstavbu.
Rada obce č. 90 ze dne 3. 4. 2014
Rada obce:
projednala odkup a směnu po−
zemků v průmyslové zóně Pa−
dělky,
souhlasí s uzavřením dohody
o provedení práce s pracovníkem
šlapací drezíny,
souhlasí s možností propagace
politických stran ve volbách do
Evropského parlamentu 2014, při−
čemž nájemné za 1 propagační
místo je 10 Kč/den,
na základě posouzení tří cenových
nabídek rozhodla, že smlouva
o dílo − rekonstrukci opěrné zdi
v areálu Baník − bude uzavřena
s firmou Miroslav Chludil, Ratíš−
kovice, která podala nejnižší ce−
novou nabídku,
souhlasí s poskytnutím obecních
půjček z Fondu bydlení pro 5 ža−
datelů v celkové výši 280 000 Kč,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
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rozhodla o zpracování dokumen−
tace rekonstrukce místní komuni−
kace v ulici Polní,
vzala na vědomí výsledky finanč−
ních kontrol za rok 2013,
se zabývala připomínkami občanů
k nově zpracovávanému územ−
nímu plánu obce,
rozhodla o účasti ve výběrovém
řízení ÚZSVM na nákup po−
zemku v lokalitě Padělky,
projednala znění výzvy výběro−
vého řízení na pronájem Restau−
race Sport,

souhlasí s přijetím dotací Minis−
terstva kultury ČR z programu
VISK ve výši 17 000 Kč na nákup
dataprojektoru a promítacího
plátna a z programu „Knihovna
21. století“ ve výši 10 000 Kč na
autorská čtení,
souhlasí s podepsáním smlouvy
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí na akci

„Ratíškovice – Hliníček, oprava
nádrže“,
souhlasí s přijetím dotace z Na−
dace ČEZ ve výši 50 000 Kč na ná−
kup krojových součástí pro dětský
folklorní soubor,
rozhodla, že žádost o finanční do−
taci na projekt „Dovybavení sběr−
ného dvora odpadů Ratíškovice“
zpracuje Ing. František Piliár.
RŠ

Navštivte obecní
webové stránky

www.ratiskovice.com

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 23. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 24. února 2014
v 18.00 hodin
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2014 v závazných ukazatelích:
Příjmy
60 468 700 Kč
Financování příjmů 4 678 700 Kč
Příjmy celkem
65 147 400 Kč
Výdaje
63 147 400 Kč
Financování výdajů 2 000 000 Kč
Výdaje celkem
65 147 400 Kč
Příděly do fondů:
− sociální fond
130 000 Kč
− fond rezerv a rozvoje 80 000 Kč
ZO schvaluje poskytnutí bezú−
ročné návratné finanční výpo−
moci pro ZŠ a MŠ Ratíškovice na
předfinancování projektů z Pro−
gramu přeshraniční spolupráce,
a to ve výši 440 000 Kč, splatné do
30. 6. 2015, a ve výši 300 000 Kč,
splatné do 30. 6. 2015.
ZO bere na vědomí písemný pří−
slib spol. T Machinery a.s., že po−
skytne Obci Ratíškovice dar ve
výši 121 000 Kč v roce 2014 na roz−
šíření dopravní obslužnosti v obci.
Obec se zavazuje poskytnout ze
svého rozpočtu JMK Brno na
rozšíření dopravní obslužnosti
v rámci IDS JMK příspěvek ve
výši 120 796 Kč na rok 2014
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a schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy
o zajištění financování systému
IDS JMK.
ZO schvaluje zachování současné
měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva, členů vý−
borů a komisí.
ZO schvaluje rozpočtový výhled
na období 2015–2017.
ZO schvaluje Statut sociálního
fondu č. 1/2014 Obce Ratíškovice.
ZO schvaluje výsledek hospoda−
ření ZŠ a MŠ Ratíškovice za rok
2013 se ziskem 93 513,47 Kč, a dále
schvaluje přerozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2013:
Fond odměn
20 000,00 Kč
Rezervní fond
73 513,47 Kč
ZO schvaluje výsledek hospoda−
ření Osvětové besedy Ratíškovice
za rok 2013 se ziskem 903,23 Kč,
a dále schvaluje přerozdělení zlep−
šeného hospodářského výsledku
Osvětové besedy Ratíškovice za
rok 2013:
Fond odměn
103,23 Kč
Rezervní fond
800,00 Kč
ZO schvaluje prodej pozemku za
cenu 80 Kč/m2, tj. za celkovou cenu
17 440 Kč, jedná se o pozemek
v kat. území Ratíškovice: p.č.

2432/397 o vým. 218 m2. Prodáva−
jící: Obec Ratíškovice. Náklady
řízení (ocenění pozemku, GP, vy−
pracování smlouvy, návrh na
vklad) hradí kupující.
ZO odročuje nákup pozemků,
jedná se o parcely v k.ú. Ratíško−
vice: p.č. 764/46, p.č. 764/83, p.č.
764/85, p.č. 764/48, p.č. 763/379.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 37 140 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 43 160 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
cenu 33 590 Kč, jedná se o par−
cely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 72 070 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 44 629 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 35 780 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice.
ZO schvaluje převod infrastruk−
turního majetku do majetku spo−
lečnosti Vodovody a kanalizace
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Hodonín, a.s. Jedná se o majetek:
vodovod – 38 830 m, z toho v ma−
jetku obce – 498 m, v majetku VaK
Hodonín, a.s. – 38 332 m; kanali−
zace – 17 778 m, z toho v majetku
obce – 14 711 m, v majetku VaK
Hodonín, a.s. – 3 067 m. Za vlo−
žený majetek budou obci vydány
akcie v listinné podobě spol. Vo−
dovody a kanalizace Hodonín,
a.s.
ZO schvaluje Nařízení Obce Ra−
tíškovice č. 1/2014 − Tržní řád
včetně navržených změn. Tržní
řád nabývá účinnosti 1. 4. 2014.
ZO schvaluje bezúplatný převod
majetku Mikroregionu Nový Dvůr
do majetku Obce Ratíškovice.
Jedná se o majetek „Muzeum ve va−
gonu“ v celkové ceně 188 924,60 Kč.
ZO schvaluje 15 členů zastupitel−
stva pro volební období 2014− 2018.
ZO schvaluje setrvání paní Mgr.
Ivety Kudrové, zástupkyně ře−
ditele ZŠ a MŠ Ratíškovice, bytem
U Jezérka 1211, Ratíškovice, ve
funkci přísedícího u Okresního
soudu v Hodoníně na období 2014−
2018.
ZO bere na vědomí akceptaci žá−
dostí o dotace:
− SFŽP Praha – Snížení energe−
tické náročnosti OÚ Ratíškovi−
ce, čj. SFZP 131645/2013
− SFŽP Praha – Výměna zdroje vy−
tápění v objektu ZŠ Ratíškovi−
ce, čj. SFZP 106736/2013
− SFŽP Praha – Návrh dopro−
vodné zeleně komunikací v Obci
Ratíškovice v ul. Vítězná, č.j.
10154/PA/13.
ZO souhlasí s podáním žádostí
o dotace na projekty:
− Noemova archa ve vagonu. Před−
pokládaná výše projektu je
23 428 EUR.
− Revitalizace jabloňové aleje na
Baťovce a dosadba řadové ze−
leně v areálu Baník Ratíško−
vice. Předpokládaná cena pro−
jektu je cca 200 000 Kč.
ZO schvaluje spoluúčast Obce Ra−
tíškovice na projektu Kyjovského
Slovácka v pohybu „Živé tradice
Kyjovského Slovácka“ 15 Kč/ob−
čan, tj. cca 60 000 Kč.
Ing. Josef Uhlík, starosta
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Rozpočet obce
na rok 2014

Z

astupitelstvo obce schválilo dne
24. 2. 2014 rozpočet na rok
2014. Na tvorbu rozpočtu slýchá−
me různé názory, hlavně dva proti−
kladné: „Je to vlastně pořád to samé“
versus „Každý rozpočet roku je ori−
ginál, který reaguje na řadu neopa−
kovatelných situací“. Můj názor je,
že realita je někde uprostřed.
Provozní financování obce má svá
pravidla, která určuje státní legisla−
tiva (např. podíly daní pro obce,
změna DPH apod). Protože největší
příjmy obce – daňové příjmy (cca 2/3
všech příjmů) – se odvíjí od státního
rozpočtu, nemá na ně obec žádný
nebo omezený vliv (záleží na počtu
obyvatel a velikosti katastru). Ve−
dení obce může ovlivnit svým roz−
hodnutím jen cca 10 % příjmů roz−
počtu Ratíškovic, např. místní
poplatky, nájemné, ceny za služby.
Provozní výdaje jsou nezbytné na
chod obce a často si je neumíme před−
stavit v penězích (veřejné osvětlení,
údržba zeleně, úklid obce, provoz
školy a školek, knihovny, běžné
opravy majetku, bazén apod.). Pro
rozvoj obce jsou nezbytné investice
nebo velké opravy. A to je z různých
příčin každý rok jinak. To, že jsou
některý rok investice nízké, ale ne−
znamená, že se nic neděje. Naopak
se toho může dít hodně, ale není to
navenek vidět. Je to o mravenčí práci
při přípravě projektů, nekonečném
papírování, vyjednávání na úřadech,
výběrových řízeních téměř na vše.
Výsledek je pak vidět ve stavbě

i ve velkém čísle v rozpočtu zpra−
vidla v některém z následujících
let.
Rok 2014 má několik specifik,
která ovlivňují rozpočty obcí obecně,
náš nevyjímaje: mohli jsme zvýšit fi−
nanční rezervu tím, že v roce 2013
dostaly obce změnou zákona vyšší
podíl na daních. Pro Ratíškovice to
bylo o cca 8,5 mil.Kč víc, než v roce
2012. Je třeba si ale uvědomit, že
toto zvýšení daní je určitě na delší
dobu poslední. Dále je rok 2014 po−
sledním v dotačním období 2007−
2013, kdy se dají čerpat dané do−
tace. Nedočerpaných peněz je víc,
než se čekalo, takže cílem je dočer−
pat, co jen půjde, a bere ten, kdo má
připravené projekty. Kdy se spustí
nové programy pro dotace, se zatím
přesně neví. A pak je to rok komu−
nálních voleb, kdy každé zodpo−
vědné zastupitelstvo chce dokončit
rozdělané projekty nebo připravit co
nejvíc podkladů pro schválené, ale
zatím nezahájené akce.
Rozpočet na rok 2014 byl připra−
ven finančním výborem a schválen
zastupitelstvem s maximální zodpo−
vědností a zohledněním dostupných
informací a je sestaven jako schod−
kový. To znamená, že výdaje včetně
splátek úvěru jsou vyšší než příjmy.
Důvodem jsou vysoké investice. Na
dokrytí výdajů použijeme část úspor
minulých let. Ale i přesto má obec
významnou část úspor nadále při−
pravenou na budoucí investice do
dalších let.

Hlavní položky rozpočtu na rok 2014 (v tis. Kč):
Příjmy celkem
z toho daňové příjmy
z toho dotace

60 468,7
38 980,0
15 154,6

Výdaje celkem
z toho běžné výdaje
z toho investiční výdaje
schodek rozpočtu krytý z úspor m.l.
splátky úvěru

63 147,4
27 963,4
35 184,0
2 678,7
2 000,0
Ing. Vladimíra Motlová,
předsedkyně finančního výboru
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Svatby...

Panáková Barbora

Macek Petr a Lucie Tomšejová

Z našich řad odešli...
Navrátil Ladislav ................................. 65 let
Pinda Jaroslav ..................................... 76 let
Kratochvíla Josef ................................. 64 let
Kudr Josef ............................................. 71 let
Pouchová Terezie ................................ 86 let
Petřík Martin ........................................ 71 let
Dobeš Vladimír ..................................... 69 let
Duda František .................................... 86 let
Příkaská Marie ..................................... 87 let

Blahopřejeme...
Matza Josef ............................................................ 85 let
Dudová Anna ........................................................ 85 let
Dobšíková Eva ...................................................... 85 let
Hanáčková Milada ............................................... 85 let
Letavková Etela ................................................... 93 let
Maradová Marie ................................................... 80 let
Koplová Marie ...................................................... 80 let
Gajdík Cyril ........................................................... 92 let

Z deníku

obecní policie

Vladimír Dobeš − JOKA

Únor 2014

Březen 2014

1. 2. Přijetí oznámení od pana XY,
že mu ve vinohradu někdo odcizil
drát. Hlídka OP o celé věci infor−
movala PČR Dubňany a záležitost
zůstává dále v šetření.

9. 3. Přijetí oznámení ve 14:00 hod.
od operačního střediska Policie
ČR, že potřebuje poskytnout sou−
činnost při hledání neznámé ženy,
která zavolala na tísňovou linku,
a žádá o pomoc a má se nacházet
v lokalitě mezi obcemi Ratíško−
vice a Vacenovice. Celou záležitost
řídila PČR Dubňany.

2. 2. Přijetí oznámení v 9:05 hod., že
v areálu FK Baník došlo v sobotu
k nabourání osobního vozu nezná−
mým pachatelem. Hlídka OP pro−
vedla kontrolu záznamu z kamery
s negativním výsledkem.
17. 2. Přijetí oznámení v 17:30 hod.
od pana XY, že při hledání s de−
tektorem kovů našel neznámý
předmět v okolí vodárny. Hlídka
OP po příjezdu na místo určení
předmět zabezpečila a informo−
vala o celé záležitosti místosta−
rostu obce.
24. 2. Přijetí žádosti o spolupráci
při zjišťování pachatele vloupání
do rodinného domu v ulici Ví−
tězná.
28. 2. Přijetí oznámení od Kopisu
Brno o požáru hromady vinné révy
v lokalitě Díly. Hlídka OP po dobu
zásahu spolupracovala se slož−
kami IZS.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

14. 3. Přijetí oznámení v 7:50 hod.,
že na ulici Rohatecká se mají na−
cházet romští občané a nabízet
zboží.
15. 3. Přijetí oznámení v 10:30 hod.,
že se v ulici Rohatecká pohybují
tři osoby a nabízejí zboží. Po při−
jetí hlídky OP na místo určení bylo
hlídkou OP zjištěno, že se jedná
o Svědky Jehovovy, kteří nabízejí
své služby. Hlídka OP následně
poučila dotyčné osoby o pravidlech,
jak nabízet své služby v obci.
26. 3. Přijetí oznámení v 15:00 hod.,
že došlo ke krádeži materiálu v hod−
notě cca 30 tisíc v ulici Za Mlýnem.
Hlídka OP proto na místo přivolala
PČR Dubňany, která si celou zále−
žitost převzala.
Obecní policie

Začal březen a zatmělo sa,
akorát týdeň začínal.
Na trávníkoch byla rosa,
dyž negde Bůh přidal a negde vzal.
Už je to tak zaříděné,
že život má svůj daný řád.
A to, co je najvjec chtěné,
nebude tu napořád.
Žádný člověk to nemá lechké,
néni tu nigdy navěky.
Žit na světě je velice křechké
a gdo ví, jak konec je daleký?
Gdo ví, že ten oblíbený
sa bude délej radovat
a ten, co je furt zaškňúřený,
bude poslední v řadě stát?
Čím je člověk starší, zralý,
tým vjec sa v životě vyznává.
Ale nigdy neuvidí v dáli,
že svůj účet už dat má.
A tak nás všeckých zaskočílo,
že aj slza byla v oku.
Co sa to enom přihodilo,
co postihlo to Laďu „Joku“ ?!?
S údivem sa smutek střídal
a každý chtěl navrátit čas.
Gdo ho znal, ten rád by přidal
na jeho úsměv a na očí jas.
Počasí pěkné a modré nebe.
A ani větr nefučí.
Úžasný úkaz – slunko a měsíc
vedlé sebe
a truhla klesá do zemi náručí.
Vojta Koten
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Investice

Zahrady školek
v přírodním stylu

V

měsíci březnu byla zahájena
realizace projektu „Zahrady
v přírodním stylu mateřské
školy Sluníčko a U Jezérka v Ratíš−
kovicích“, který je finančně podpo−
řen z Operačního programu Život−
ního prostředí. Součástí projektu je
odstranění nevyhovujících herních
prvků, revitalizace zeleně a insta−
lace nových herních prvků zaměře−
ných na podporu environmentální
výchovy. Práce realizuje firma TR
Antoš s.r.o.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Ulice Vítězná –

Telegram

P

Odesilatel:
Příjemce:
Věc:
Kdy:
Kde:
Proč:

revitalizace zeleně
o zdárné rekonstrukci silnice v ulici Ví−
tězná a následném znovuobnovení chod−
níku s bezpečnostními prvky pro pohy−
bově a zrakově hendikepované a vybudování
nové cyklostezky v této ulici naváže na tyto
práce revitalizace zeleně. S finanční podporou
Státního fondu životního prostředí dojde v pod−
zimních měsících k výsadbě trávníků, levan−
dulových záhonů a hrušní. Z tohoto důvodu je
žádoucí, aby občané, kteří mají v záměru si
upravit zelené plochy před rodinnými domy,
aby tak nečinili, neboť revitalizace bude prove−
dena odbornou firmou na náklady obce a SFŽP.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Mikroregion Nový Dvůr.
Všem do Ratíškovic.
Pozvání od Mikroregionu Nový Dvůr.
26. dubna 2014 v 15:00 hod.
Konírna Státního zámku v Miloticích.
Zahajujeme letní sezonu a bude to zase
trochu jiné a hezké.
Zajímavosti: Zkusíte si, co víte a umíte z řemesel našich
stařenek a stařečků. Uvidíte fotky z mikro−
regionu a obcí z dob minulých, zkusíte si být
na chvilku kronikářem.
Zábava:
Zkuste roztočit káču a rozhoupat jo−jo – dáte to?!
Vzkaz 1:
Těšíme se na Vás.
Vzkaz 2:
Další akce a informace sledujte na
www.novy−dvur.cz
Jana Koplíková, Vlaďka Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Osobnost

Vzpomínka

na Bernarda

P

očasí na konci srpna a na za−
čátku září loňského roku bylo
ukázkově nádherné. Byla to
jedna z věcí, které mohly potěšit bý−
valého učitele a ředitele školy, též
i starostu našeho družebního měs−
tečka Vouziers, spolkového činitele
pro region Ardény, ale hlavně ote−
vřeného a vstřícného kamaráda,
Bernarda Pierreta. Přijel, aniž to

tušil, na svou poslední návštěvu do
Ratíškovic. Byli i se svou manželkou
Michelle hosty na svatbě u Bětušky
Kotenové. Byl poněkud pokleslý, ale
(jak už u něho bylo zvykem) pověše−
ním klíčů od auta, polknutím zázrač−
ného medikamentu (slivovice) byl
připraven nasávat omlazující ratíš−
kovickou atmosféru. Jak sám říká−
val, vstupoval tím do jiné dimenze.

Deset dní pobytu v Ratíškovicích ho
opět neuvěřitelně nabudilo. Jenže,
vážné a zatím těžko léčitelné cho−
roby neberou ohledy na naše chtění
a na naše tužby…
V pondělí 17. února 2014 Bernard
Pierret ve věku 76 let skonal. Na jeho
pohřeb se vydalo osm zástupců obce
a jeho nejbližších přátel v krojích:
starosta obce Josef Uhlík, předsed−
kyně Československo−
francouzské společnosti
Vlasta Kotenová, Dana
Voříšková, Klára Gaj−
díková, Žofie Šťastná,
Tomáš Frolec, Jaromír
Kotásek a Vojtěch Ko−
ten. Ve čtvrtek 20. úno−
ra 2014 v 21.00 večer od−
jeli dvěma auty směrem
do Francie a v pátek ko−
lem osmé ráno byli na
místě.
S Bernardem se roz−
loučili při dopoledním
smutečním obřadu v pro−
storách pohřebního ústa−
vu ve Vouziers. Ostatky
Bernarda pak byly pře−
vezeny do kostela v Sail−
ly, kde byl za účasti jen
nejbližších rodinných
příslušníků po mši svaté
uložen do rodinného hro−
bu. Do něho byla při−
dána i zem z Ratíškovic, kterou s se−
bou delegace spolu se smuteční
kyticí přivezla.
Smuteční i smutná delegace
z Ratíškovic se ještě téhož dne v pod−
večerních hodinách vydala na zpá−
teční cestu a na našeho kamaráda
a ratíškovického patriota Bernarda
Pierreta už nám zbyly jenom vzpo−
mínky.

Pro Bernarda
Ležel tam tiše, jako by spal,
jako by z očí mu kdos jiskru vzal.
Tichounce v dáli vzpomínky zbylé
odnáší verš písně „Vínečko bílé“.
Naposled, příteli, zpíváme Tobě,
ten konec písně už dozní Ti v hrobě.
Věz, že tón jinak zní, když všechno se točí,
a jinak zní, když i chlap má slzy v očích.
Sbohem buď, příteli, odcházíš v dál,
ležíš tak tiše, jako bys spal…
Vojta Koten
Vouziers, 21. 2. 2014

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014
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Historie

Rok 1914 –

I. světová válka

„Dne 28. června 1914 byl v Sara−
jevě úkladně zavražděn následník
trůnu arcivévoda František Ferdi−
nand i s chotí vévodkyní Hohenber−
govou, který zde meškal za účelem
císařských manevrů. Vražda tato
způsobila veliké vzrušení, ale nikdo
se nenadál, že by mohla býti příči−
nou války, která zachvátila téměř
celý svět, pročež se jí dostalo právem
názvu války světové“. Takto zapsal
ratíškovický kronikář a učitel Jan
Mikl do obecní kroniky nejdůleži−
tější událost roku 1914. Gavrilo Prin−
cip, člen srbského radikálního hnutí
Mladá Bosna, jejímž cílem bylo sjed−
nocení jižních Slovanů a nezávislost
na Rakousku−Uhersku, zastřelil ná−
sledníka trůnu Františka Ferdi−
nanda d‘Este při vojenských mané−
vrech, které se konaly v Bosně při
srbských hranicích. Následník sem
přijel jako vrchní inspektor rakous−
ko−uherské armády a na závěr ma−
névrů okázale navštívil Sarajevo,
hlavní město Bosny. Evropa se po
atentátu během jednoho měsíce
ocitla ve válečném konfliktu, a válka
zasáhla také Afriku a Asii a probí−
hala ve světových oceánech.
Jakmile se o této události dozvě−
děli ratíškovičtí občané, „jevilo se
všude pohnutí a bol nad jeho smrtí,
protože byl zde znám z honů v jeho
revírech“. Posléze koncem července
nařídil císař František Josef I. „v dů−
věře ve spravedlnost Boží a v pomoc
císaře Viléma všeobecnou mobilisa−
ci. ... Mobilisační vyhlášky rozlétly
se po celé říši v jednom dni a ve vzdá−
lenějších místech obyvatelstvo bylo
v pozdních hodinách nočních vybur−
cování ze spánku“. Původní čás−
tečná mobilizace z 26. července byla
o pět dní později proměněna na mo−
bilizaci všeobecnou, týkající se roč−
níků 1877 až 1892. V Ratíškovicích
ji oznamoval obecní bubeník už
28. července ve tři hodiny ráno a „tu
noc nikdo nespal, ráno většina mužů,
kteří mohli, všichni přišli ku sv. zpo−
vědi a sv. přijímání, celou sobotu
Strana 8

děliti mezi zbývající muže, ženy
a starce“. Po ohromných ztrátách
rakouského vojska v Srbsku a na
ruské frontě byli v prosinci povoláni
také muži od 28 do 42 let, kteří
v době míru nebyli vojáky. V naší
obci jich bylo 19 a spolu s nimi byli
odvedeni také učitelé František Hu−
bert a František Šelepa (roz. 1883,
Věrovany), který narukoval
k letcům. Muži, kteří byli
tento rok odvedeni, byli větši−
nou živitelé rodin. Byl to však
také velký úbytek pracovních
sil a skoro všechny manželky
proto dostávaly podporu ze
státních prostředků. Povin−
nosti se „musely rozděliti na
zbylé muže, ba musely i ženy
mužské práce konati“.
Každý projev proti válce byl
přísně stíhán a trestán. K vy−
šetřování pro velezradu se
v září t.r. musel dostavit před
„K. u. K. Divisionsgericht in
Wien“ i ratíškovický učitel
a kronikář Jan Mikl. „Celá věc
nadělala velmi mnoho hluku
a vlekla se až do února 1915“,
ale pro nedostatek důkazů
nemohl být pro pobuřování
odsouzen. Proto byl politickým
soudem společně s manželkou
Odbojář a učitel Šelepa František (nar. 3. 2. 1883, pokutován 10 korunami, ty
Věrovany). V roce 1914 byl prozatimním správcem však má, podle jeho zápisu,
naší základní školy. V průběhu války byl zajat na
ruské frontě a ze zajetí se vrátil až 6. 3. 1920. Poz− „platiti do dneška“.
Když rohateckým nádražím
ději učil v Rohatci a posléze se stal ředitelem Měš−
ťanské školy chlapecké ve Strážnici. V období II. sv. projíždělo vojsko na severní
války byl členem odbojové protifašistické organizace
Obrana národa, převáděl lidi přes hranice se Slo− bojiště a ranění se vraceli
venskem a spolupracoval také s ratíškovickým ro− zpátky, „ze všech okolních ves−
dákem Jaroslavem Kotáskem. Byl zatčen gestapem nic snášelo obyvatelstvo a po−
a 16. 6. 1943 popraven v Berlíně. Zapůjčil František
dávalo občerstvenou, mléko,
Antoš, č.p. 840.
chléb, bílé pečivo, tvaroh, čaj,
nato před 1. srpnem byl bolestný roz− kávu a cigarety, ba i maso se přiná−
ruch v celé dědině“. I když všichni šelo, všichni s nimi cítili a rádi by
tuto událost očekávali, „přece půso− byli na sebe jejich úzkost a utrpení
bila dojmem ohromujícím“. Každý na sebe vzali“. Farníci se skoro
z odvedených se musel do 24 hodin denně modlili za vítězství, ochranu
dostavit ke své vojenské jednotce; a šťastný návrat vojáků domů.
první mobilizace se týkala mužů do Skoro každou neděli byla při mši vy−
28 let. Z Ratíškovic při první výzvě stavena Velká svátost oltářní a na
narukovalo skoro 90 mužů. Odjíž− podzim se konala vojenská pobožnost
děli vlakem z rohateckého nádraží u kříže v ulici Řádky.
a byli „poděleni na cestu obec. sta−
Zároveň s mobilizací byly pro−
rostou, jimž byl p. Petr Kordula váděny rekvizice koňských potahů
č. 5.“, který každému z nich dal 5K. a povozů, v říjnu 1914 došlo k prv−
Dne 8. října bylo do zbraně povo− ním rekvizicím potravin. Lidé mu−
láno mužstvo tzv. druhé výzvy, seli povinně odevzdat obilí, přičemž
tzn. muži do 42 let − odvedeno bylo Ratíškovičtí odevzdali 100q rži a 30q
27 mužů. „Úbytek jich bylo pozoro− ovsa, kromě toho byl každý povinen
vati zvláště při polních pracích, odevzdat státu každou přebytečnou
poněvadž práce jejich musela se roz− mouku (nad 54 kg na osobu) a obilí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Nastala velká drahota a lidé museli
šetřit: „Abychom vystačili se záso−
bami obilí pro říši až do nové skliz−
ně, je nařízeno šetřit a ve všem si
činiti újmu“. Překotný růst cen ži−
votních potřeb se snažila vláda ales−
poň pozastavit zavedením maximál−
ních cen již v prosinci 1914.
Bylo mnoho raněných, asi čtyři
ratíškovičtí vojáci byli na frontě za−
jati. Po vesnici se však nesla také
zpráva, že se někteří nechali zajmout
úmyslně. Podle zápisu ve farní kro−
nice byl už v této době pravděpo−
dobně v zajetí Bohumil Černohlávek
(roz. 1886, Rohatec), který u nás
v dřívějších letech učil a který se poz−
ději do Ratíškovic vrátil natrvalo.
Své zážitky z I. sv. války si
zpětně zapsal do deníku František
Antoš (roz. 1888), tatínek paní Bo−
ženy Krupkové, kterého ti starší
znali pod přezdívkou „trafikant“.
O svém narukování píše: „To bilo
v roce 1914 v červenci, když sem pří−
jél z manébrú nato za čtrnáct dní
bila vihlášená mobilizace do čtyřia−
dvacet hodin narukovat bila vihlá−
šená světová válka. Tak sem naru−
kovál do Brna k osmému pěšímu
pluku. Než sem tam odjížděl z domu,
tak sem si obůl hodně tvrdé boty na
nohy, když sem přijél do Brna, tak
sem púl dňa chodil po městě, už
bilo poledně až sem měl cele nohy
odrané od botu a šél sem do kasáren
se hlásit, když sem tam přišél už bilo
plné nádvoří civilu že bi ani japko
nepropadlo, ale za chvíli se oběvil
v prvním patře v okně dustojník
a začál vyvolávat a prvního volál mě,

protože sem bil u první
kumpanie a podlé abe−
cedy a Tak co sem měl
zavolat hyr tak sem za−
volál maród Tak řekl
nastranu tak sem si
stúpl na levou stranu
a vivolával dál, už měl
vyvolaných asi dvě sta
a já sem stál sám, ale za
chvíli jich kemě přibiva−
lo do večera už nás bilo
na sedm sto. Tak nás
všechny poslali do vojen−
ské nemocnice k prohlíd−
ce, doktoři se ohrozili, to−
lik mužů prohlídat, když
už bíl večér“. Zpočátku
měl to štěstí, že nebyl
přímo na frontě. „Když
sem šél do kasárně, tak
sem se potkál s doktorem
s kterým sem se dobře
znál a on se mě ptál kam
idu, řekl sem mu že sem
měl dovolenu a idu
k prohlídce a on mě řekl
abych nikde nechodil, já Zleva František Bařina (roč. 1897, po I. sv. válce žil v Bra−
su poslaný do nemoc− tislavě, potom 2 roky v Ratíškovicích, zbytek života v Brně.
Jako první sepsal historii Ratíškovic) a František Antoš
nice do České reálky, při− (nar. 1888, zv. trafikant).
jelo moc raněných, tak
léčit raněných. Tak pujdeš se mnou hého roku. Potom se nemocnice zru−
a já už si to u pluku ohledně tebe šila, protože už se muselo vyučovat
viřídim. Tak sem šél s doktorem do na školách. Ale múj pluk se z Brna
nemocnice, býl sem sním při vizi− odstěhovál na Rumunské hranice.
tách půl roku, tak pořád nacházel Když sem měl jet k pluku tak mě
v kuchini na kuchařovi nějaké chy− doktor řekl, že mě dá kuchařské vi−
bi. Taki mě řekl že toho kuchaře mosí svěčení a že budu vařit dokud válka
dat prič a že já pujdu místo něho bude trvat.“
V prvním roce války padli dva
vařit, ty se ve vaření viznáš tak sem
šél vařit a vařil sem tam púl dru− ratíškovičtí občané − Josef Sopů−
šek (roz. 1889, Skalica, v matrice
sňatků zapsán jako Szopusek),
který byl teprve dva roky ženatý,
a Jakub Toman (roz. 1877). Ten své
ženě Magdaleně ještě 29. srpna
1914 napsal: „Pochvalen bud Ježiš
Kristus Nejmilejši ženo a děti a sta−
řenky aj balgé ja vás skazuju všec−
kych jestě srdečně pozdravovat ja su
ještě chvala Bohu zdraví dosavat. ale
vi mně nic neodpisujete jak je s vama
doma ja sem ještě nic od vás nedo−
stal jak v turanech [Brno − Tuřany]
a vec nic o vas nevim sme tu všeci
v hromade jenom z bratrama sem
se nezešel psal bich ti kde sme to ne−
smime psat daleko vrusku pište moje
děti S Bohem na shledanou moje děti
+++“. V Ratíškovicích po něm spolu
s manželkou zůstaly tři děti...

Vojáci I. sv. války. Zapůjčila Drahomíra Klimešová, č.p. 21
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Irena Bařinová
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Televize

J

Prostřeno

s Danem

ak už všichni vědí, vařil jsem
v pořadu Prostřeno. Už jsem
doma z Ameriky druhým rokem
a ještě jsem nic do Zvonu nenapsal.
Tak toho nyní využívám a něco ko−
lem Prostřeno píši.
Tento pořad jsem začal sledovat
ještě v USA. Vaření mě baví a pořad
Prostřeno je pro nás amatéry to
pravé. V květnu 2012 jsme s kama−
rádem Liborem Tomanem začali sta−
vět u sklepa pergolu, z níž je pře−
krásný výhled na zelené vinohrady
a rozkvetlý sad Vojty Kotena. Po os−
mém pohárku pod pergolou znovu
vyvstala odvážná myšlenka účasti
v Prostřeno. Podvíněná myšlenka
se stala skutkem. S podporou kama−
ráda Essma jsem napsal do tele−
vizní redakce Primy přihlášku. Re−
dakce se obratem ozvala, že mne
registrují a že se záhy ozvou. Záhy
znamenalo rok a půl mlčení.
Před koncem roku 2013 se redak−
toři ozvali, zdali můj zájem nadále
trvá. Myslel jsem si, že jde o nějaký
žert, ale přesto jsem svou účast
v pořadu potvrdil. Nato se u nás
doma objevil jeden z redaktorů,
který si prohlédnul ratíškovické re−
álie včetně našeho domu a vyslechnul
mé představy, co chci vařit. Má od−
pověď byla rychlá: „Prase“. Redak−
tor byl z mé odpovědi vyveden
z míry, neb celé prase v pořadu ještě
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nikdo nedělal. Po týdnu
mně dala Prima avízo, že
jsem do pořadu vybrán. Od té chvíle
jsem nenalézal v duši klidu, byl jsem
nervózní, jak to vařené prase. Man−
želka z mé účasti v Prostřeno nad−
šená nebyla vůbec, ale její podpora
pro mne byla nenahraditelná.
Začala příprava. První cesta vedla
k Žochovi a Iloně. Ilona mně pomo−
hla s písemnou přípravou pro redak−
ci. V rámci vyjednávání s redaktory
ve věci scénáře mně nebylo doporu−
čeno, abych Prostřeno dělal v kužel−
ně, což bylo mým původním zámě−
rem. Novým řešením bylo udělat
Prostřeno u Jary Procházky v pen−
zionu na Vlastě, ale ani toto ne−
prošlo, neboť k domu není chodník
a televizáci měli obavu, že když za−
prší, tak budou tahat bedny a káble
v blacku. Posledním řešením bylo
udělat Prostřeno ve sklepě. Toto ře−
šení bylo Primou akceptováno.
Nadešlo hektické období příprav.
Gilia měla na starosti dekoraci sto−
lu. Libor Toman a jeho manželka
Lenka pomohli s mnohým – od karty
do Makra, zapůjčení, úklidu a důstoj−
ného aranžmá slavínského sklepa až
po odvoz cimbálové muziky s cimbá−
lem a basou do kvelbu. Moje tety
Fanynka a Mařenka mne podporo−
valy každý den a dostatečně mě zá−
sobovaly velkým množstvím erteplí.

Řezník Pavel Šupálek mi nabídl ši−
rokou paletu parádně upraveného
masa. Vinařství Krásná hora mi zase
věnovalo vína, která jsem po celý tý−
den televizního natáčení rozdával
svým hostitelům, u nichž se soutěžně
stolovalo před objektivy kamer.
V poslední natáčecí večer jsem
u nás doma pro změnu rozléval víno
Štěpána Maňáka, za což mu rovněž
patří poděkování. Vlaďka a Tonda
Kotáskovi, u nichž jsem těsně před
natáčením měl rozdělanou práci −
stavebně jsem jim upravoval barák
na kosmetický salon, měli pro mou
soutěž pochopení, a smířili se v klidu
s tím, že se práce na týden zastavi−
ly. Ředitel Josef Hanák zase velko−
ryse toleroval, že mé dcery nebyly
ve škole, neb se účastnily televizního
natáčení. Helena Durinová nám pro−
fesionálně zametla chodníky před
barákem, ať nemáme ostudu. Děv−
čata z Hrušky a z pekárny mne při
častých nákupech morálně podporo−
vala a zvedala mizející sebevědomí.
Mladý Petr Loveček mne několi−
kráte vezl autem na natáčení, což mi
umožnilo koštování při soutěžním
stolování. František Kadlčík mně
obstaral opravdové biomáslo. Petra
a Mirek Hřebačkovi mně zase věno−
vali oškvarky a bezlepkovou mouku.
Jara Cigánek mně bleskurychle
upravil gril. Maruška Ostřížková se
svou mladou muzikou vyhověla mé
prosbě a zahrála nám na závěr ra−
tíškovického Prostřeno, což doza−
jista ovlivnilo i soutěžní atmosféru.
To je neúplný seznam lidí, kterým
bych chtěl poděkovat za to, že mně
pomohli s přípravou Prostřeno. Va−
ření se podařilo, což víte z televize. Prv−
ními gratulanty byla esemeskou paní
Helena Vybíralová a telefonicky Zde−
něk Vaca, což mě velmi potěšilo. Poté
se přidalo další obrovské množství
gratulací, za což moc děkuji. Doufám,
že jsem Ratíškovicím neudělal os−
Dan Kordula
tudu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Spolky

Šachové

maličkosti

A

ni jsme se nestačili rozhlédnout,
a už se nám pomaličku blíží ko−
nec šachové sezóny. Některé
soutěže jsou již uzavřené, jako např.
Krajský přebor mladšího dorostu,
kde jsme měli obě družstva ve finá−
lové skupině. Nicméně toto poslední
setkání, které se opět odehrálo ve
Vyškově, a to 22. března 2014 v sa−
lónku hotelu DUKLA, nedopadlo pro
nás nejlépe. Ve skupině bylo 8 druž−
stev a vítěz má právo postupu do do−
rostenecké ligy. Naše mužstva se po−
stavila proti týmům Lokomotiva

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Brno D a E, Kuřim B a Zastávka.
Tito soupeři však byli nad naše síly
a obě dvě naše družstva svým proti−
hráčům podlehla. Zaznamenali jsme
sice dílčí úspěchy, ale na výhru
v utkání to nestačilo.
Naším nejlepším hráčem byl Pa−
vel Blaha z týmu A, který sice se
šachovou hrou skončil, ovšem po vý−
padku klíčových hráčů nastoupil
v roli náhradníka na poslední desku,
kde ze 4 zápasů 3 vyhrál. Další body
přidal hostující Vojta Kůr z Kyjova,
který hrál kvalitní a hezké šachy, ale

ani jeho výkon družstvu B vítězství
nepřinesl. Pro mne, jako vedoucího
družstev, to vede k zamyšlení, jak
v příští sezóně postavit kvalitnější
sestavu. Po nevydařeném výsledku
se samozřejmě otevřela debata
ohledně nevhodně poskládané sesta−
vy. K tomu mohu zodpovědně pro−
hlásit, že soupiska se musí odevzdat
do konce října a já jsem byl v té době
pracovně pryč a ještě jsem neznal
výkonnost dětí. To zejména proto, že
jsem klub převzal po Aleně Kubáč−
kové a 1,5 roku jsem dění v Ratíško−
vicích sledoval pouze okrajově. Také
jsem předpokládal, že výkonnost dětí
je za tu dobu někde jinde, zvláště
když některé děti začaly jezdit tré−
novat do slovenských klubů. Dalším
důvodem bylo také to, že jsem chtěl
jeden sraz ze tří odehrát v Ratíško−
vicích, což se i stalo.
V každém případě se během půl
roku vyskytly problémy, jelikož ně−
které děti ze soupisky prostě přestaly
šachy bavit a dokonce hrozil rozpad
jednoho družstva, za který by nás
čekal kontumační výsledek a pří−
padné sankce. Toho jsem se chtěl vy−
varovat, proto jsem na poslední sraz
musel obvolávat všechny náhrad−
níky a přemlouvat je, aby si přijeli
do Vyškova zahrát! Tohle se však již
opakovat nebude a mohu se vší jis−
totou prohlásit, že v družstvu budou
v příští sezóně napsány jen ty děti,
u kterých lze předpokládat, že u ša−
chů vydrží, že se zlepšují a jsou
ochotny za družstvo nastoupit a ro−
diče je v šachové hře podporují.
Jestliže se jako družstvo přihlá−
síme do soutěže, máme určité zá−
vazky soutěž řádně a v kompletní se−
stavě dohrát a na tom budu trvat!
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Děkuji proto těm dětem i jejich rodi−
čům, kteří k tomuto přistoupili zod−
povědně. Výjimkou je samozřejmě
nemoc, a ani ta se nám bohužel při
posledním srazu nevyhnula.
Další šachovou akcí, kde jsme
s dětmi hráli, byl opět Krajský pře−
bor žáků v praktickém šachu v ka−
tegorii jednotlivců, ten byl ještě před
posledním srazem ve Vyškově. Za ŠK
Ratíškovice nás v tomto přeboru re−
prezentovaly Gabriela Zemánková
a Lenka Kratochvílová. Obě děv−
čata hrála v kategorii U14, kde bylo
18 hráčů z Jihomoravského kraje.
Holky to měly těžké, protože turnaj
byl obsazen hráči z klubů Brna a Ku−
řimi, kde jsou děti velmi dobré.
Gabča uhrála ze 7 partií 3 body za
3 vítězství, Lenka dokázala přehrát
pouze Aleše Klimánka a získala
1 bod. Celý turnaj trval 3 dny a hrál
se od čtvrtka do soboty. Právě v so−
botu se konal náborový turnaj v RA−
PID šachu, kterého se z našeho od−
dílu zúčastnil Dominik Zemánek.
Zde bylo pouze 6 hráčů, nicméně
Dominik odvedl dobrou práci a ob−
sadil konečné 3. místo – gratulu−
jeme.
Poslední akcí byl nedávno usku−
tečněný Okresní přebor mládeže
v RAPID šachu, který ve spolupráci
s Okresním šachovým svazem uspo−
řádal právě náš oddíl. Turnaj byl
svolán během krátké chvilky a byl
náležitě propagován v ostatních ša−
chových klubech, o kterých vím, že
pracují s mládeží. Zároveň jsem oslo−
vil jednotlivé rodiče, jejichž děti nej−
sou členy našeho klubu, a tak se dala
čekat hojná účast. Sám jsem odha−
doval, že by mohlo přijet až 35 dětí.
Konečný stav v počtu 41 hráčů byl
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i nad mé očekávání. Jsem velmi rád,
že se podařilo takový přebor po
dlouhé době v okresu Hodonín uspo−
řádat. Je pravdou, že jeden hráč ne−
byl z okresu, a tak hrál mimo hlavní
soutěž. Přebor byl rozdělen na dva
samostatné turnaje a v každém byly
dvě věkové kategorie. Samotné vy−
hlášení medailistů bylo již rozdě−
leno na čtyři věkové kategorie − U9,
U11, U13 a U15. S finanční podpo−
rou Okresního šachového svazu
byly zakoupeny 4 sady trofejí a za
podpory rodičů a sponzorů byly za−
jištěny drobné ceny pro každého
hráče. I když turnaj provázel z po−
čátku organizační chaos, celá akce
se v konečné fázi podařila, za což
děkuji především mé rodině a Mgr.
Kudrové – zástupkyni ředitele ZŠ.
Samozřejmě také všem, kteří vě−
novali ceny do turnaje a pomáhali
mi v organizačních věcech. Pro mne
osobně to byla generální zkouška na
velký krajský turnaj, který se usku−
teční 17. května 2014 v tělocvičně
ZŠ.
No, a jak jsme dopadli výsledko−
vě? V silné konkurenci jsme získali
dvě trofeje za 2. a 3. místo v katego−
rii U13 – Gabriela Zemánková a Jo−
sef Škorpík. Jen o pomocné hodno−
cení unikla další trofej v kategorii
U11 Jakubovi Tomanovi, který skon−
čil na 4. místě. Turnaji dominovali
svěřenci z ŠK Veselí nad Moravou,
kteří získali 3 trofeje. Zbytek si mezi
sebe spravedlivě rozdělili hráči
z Kyjova, Prušánek, Vacenovic,
Strážnice a Dubňan. Všem dětem
chci poděkovat za předvedenou hru
a vzorný přístup k turnaji. Dokonce
si přišli zahrát i Pavel Blaha a Da−
vid Toman, který mezi nejstaršími

hochy skončil na 4. místě, stejně jako
v mladší kategorii Jakub Toman.
V tomto přeboru jsme se rozhodně
neztratili.
Co nás ještě čeká, je další soutěž
družstev v RAPID šachu, do které
bych chtěl přihlásit jedno silné druž−
stvo. Účast je nepovinná, ale opět se
jedná o krajský přebor a vítěz má
právo postupu na MČR. Vloni se
tento přebor konal v Ratíškovicích,
letos jedeme do Kuřimi. Já tam budu
doprovázet dětské družstvo z Vace−
novic, a tak bychom jeli všichni spo−
lečně.
Letošní sezónu již nechám doběh−
nout. Za prvé jsem si otestoval vý−
konnost dětí a za druhé jsem si vy−
tvořil představu, jak v příští sezóně
organizovat tréninky. Je třeba si
uvědomit, že šachy jsou vážná hra
a u dětí trvá zpravidla 3−4 roky, než
se vypracují na určitou úroveň.
Pouze „chodit každý čtvrtek do ša−
chů“ k dosažení výkonnosti nestačí.
Je nutný osobní přístup a samostu−
dium zejména v řešení šachových di−
agramů a v přehrávání šachových
partií. Dnešní doba je na úplně jiné
úrovni než před dvaceti lety, kdy si
dítě muselo poskládat figurky na
šachovnici, a teprve potom řešit za−
dání. Dnes je vše zpracováno přes PC
v hezké grafice a děti to mají mno−
hem jednodušší, problém však vidím
právě v tom PC. Jakmile dítě
usedne k počítači, je velmi těžké odo−
lat lákadlům, která počítač nabízí.
Takže lze konstatovat, že počítač je
dobrý sluha, ale zlý pán.
Více informací na našem webu:
www.internet.group.cz/chess/
Martin Macek, předseda oddílu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Společnost

Odpolední párty
(ne)jen pro ženy

S

pojení příjemného s užitečným je
určitě to nejlepší spojení, které
všichni známe. Proto když před
několika lety začaly „maminky z far−
nosti“ s myšlenkou módní přehlíd−
ky, jejíž výtěžek jde na podporu
projektu Adopce na dálku, bylo by
škoda v této tradici nepokračovat.
Když jsme letos s paní Janou Koplí−
kovou přemýšlely o tom, že bychom
uspořádaly opět „něco“ pro naše
ženy, bylo jasné, že zase půjde o cha−
ritativní akci, která podpoří již zmí−
něný projekt.
Termín byl víceméně předurčený.
Neděle 9. března se jednoduše na−
bízela jako ideální datum – MDŽ
přece nemusí končit půlnocí a může
pokračovat během celého víkendu.
Snaha byla zajistit co nejzajímavější
program – takovou „všehochuť“ pro
ženy, které se nejen chtějí podívat na
módní přehlídku, ale i něco nového
se dozvědět. Proto jsem oslovila za−
jímavé ženy ze svého okolí, které se
věnují atraktivním a v dnešní době
velmi vyhledávaným oborům.
Díky tomu vznikl velmi pestrý
program, ve kterém si každá (ne)jen
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

žena mohla najít to své. Moderování
akce bylo svěřeno redaktorce TV Slo−
vácko Veronice Hollerové. Začátek
patřil předtančení žáků ZŠ pod ve−
dením paní učitelky Ireny Foltý−
nové. Poté následovala ukázka ba−
revné typologie na vybrané modelce
Lence – barvová typoložka Lenka
Strnadová nám v krátkosti předsta−
vila, čemu se její obor věnuje a jak
zhruba probíhá určování nejen ba−
revného typu, ale i výběr těch
nejlepších barev, které nám sluší
a našemu vzhledu 100% prospějí.
Modelka byla následně učesána ka−
deřnicí Lenkou Gasnárkovou a nalí−
čena vizážistkou Gábinou Polákovou.
V průběhu celého programu jsme
tedy mohly postupně sledovat, jak
probíhá její celková proměna.
Modelky, které česala kadeřnice
Jana Žurovcová a líčily vizážistky
z týmu kosmetické společnosti Mary
Kay, představily kolekci z obchodu
Fashion Kyjov Veroniky Němcové,
kde v nabídce nalezneme převážně
volnočasovou módu pro ženy i muže.
A jelikož my ženy se chceme líbit při
každé příležitosti, tak se nám mo−

delky předvedly nejprve ve spole−
čenských šatech, které zapůjčila
svatební agentura Romance Jany
Kuchařové z Kyjova, a následně
i v kolekci krásných svatebních šatů.
A díky tomu, že paní Kuchařová
nabízí i velké množství šatů pro dru−
žičky každého věku, tak se i 10 ma−
lých slečen – modelek předvedlo na
mole v krásných šatech, a věřím, že
se všechny cítily jako princezny.
V průběhu programu byl předsta−
ven projekt Adopce na dálku, kte−
rým naše obec podporuje dvě děti
z Ugandy. A protože všichni chceme
mít harmonický a pohodový život,
tak se nám představila Věrka Šár−
ková, která se věnuje FENG SHUI,
jež umožňuje nastolit harmonii
energií, zlepšit naši životní situaci,
zdraví a mezilidské vztahy.
Po skončení programu si mohly
ženy vybrat z krásných šperků a růz−
ných módních doplňků, dále se
informovat o zdravém způsobu va−
ření. Nezapomnělo se ani na chu−
ťové pohárky, o které se postarala
firma Čokodream se svým velkým
a pestrým výběrem čokoládového
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zboží a Hospoda na Zelnicách, která
nám nabídla i skvělé nápoje, které
profesionálně připravoval Radek
Gasnárek. To vše za hudební pod−
pory Tomáše Hanáka.
Velké a srdečné díky patří všem,
kteří na akci přišli a svou štěd−
rostí přispěli krásnou částkou
4 560 Kč, která byla věnována
projektu Adopce na dálku. Částku

převzala paní Eva Vacenovská,
která zaštiťuje tento projekt v rámci
naší obce.
Další velké díky patří Osvětové
besedě Ratíškovice a paní Janě Ko−
plíkové, díky jim bylo v tělocvičně vše
potřebné nachystáno a následně
uklizeno. A hlavně veškeré náklady
spojené s touto akcí byly hrazeny
Osvětovou besedou, proto mohla být

celá vybraná částka určena na cha−
ritu. A neméně děkuji i všem ostat−
ním, kteří se jakkoliv zapojili do této
akce a pomohli jejímu zdárnému
průběhu.
Věřím, že to není naposled, kdy
jsme společně prožili příjemné a uži−
tečné odpoledne, protože dobročinné
pomoci není nikdy dost.
Hana Slezarová

Poděkování

Č

asto slyšíme, že dobré vůle a obecně dobra ubývá.
Já si to nemyslím. Věřím, že dobro má „navrch“
a vždy tomu tak bude. „Láska je hlavní klíč, který
otvírá brány ke štěstí“ píše O. W. Holmes (1809−1894),
děkan Harvardské lékařské univerzity. To štěstí
v tomto případě putuje nejen do Ugandy, ale i všem,
kteří si v minulém čísle Zvonu přečetli článek o na−
šich adoptivních dětech Florence a Geoffrym a ano−
nymně přispěli peněžní částkou na jejich vzdělání.
Upřímně děkujeme!
Ovšem tady mé děkování nekončí. Tentokrát dě−
kuji konkrétně, a to Hance Slezarové, která ochotně
zareagovala na nápad Jany Koplíkové uspořádat
nějakou akci pro ženy a dívky. Hanka tak připravila
krásné odpoledne spojené s módní přehlídkou. Díky
tomu, že Osvětová beseda Ratíškovice uhradila veš−
keré náklady spojené s touto akcí, mohla se celá
částka dobrovolného příspěvku věnovat naší farnosti
na vzdělání Florence a Geoffryho.
Své poděkování zakončím citátem sv. Augustina
(354 − 430): „Dovolte svému životu, aby byl dobrý,
i časům, aby byly dobré. Své časy si určujeme sami;
jací jsme my, takový je i náš čas.“
Eva Vacenovská
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Quo vadis,
lidovecký plese?

P

očátkem osmdesátých let řešila
MO ČSL zásadní problém, co
s už tradičním Lidovým plesem?
Plesů bývávalo i čtrnáct a existoval
„kolotoč“, kdy se jednotlivé plesy
posouvaly vždy o jeden termín. No
a tehdy to vypadalo na něco pro li−
dovce neakceptovatelného, a to ples
„v půstě“. Druhá varianta byla
„žádný ples“, což znamenalo být bez
jediného zdroje financí. Nakonec se
to vyřešilo plesem „ve fašaňkovú
nedělu“, spojeným se starobylými,
a v okolí ojedinělými zvyky − „ská−
kání na konopě“ a „pochovávání
basy“, na které vytvořili jedinečnou

výzdobu strýc Jož−
ka Blaha a Franti−
šek Antoš, která
zdobila ples i letos.
Oba zvyky byly
dlouho v podání
Příkopek, ve třetím
miléniu pak s Rob−
kama ze Séčky.
Vlivem nízké návštěvnosti ten loň−
ský ples vyšel – jak se říká – „s odří−
týma ušima“. Letos se MO KDU−ČSL
domluvila s okresním výborem a ples
uspořádala jako okresní. Byl hojně
navštívený, muzikanti hráli ku spo−
kojenosti návštěvníků, tombola byla

vcelku bohatá, návštěvníci spoko−
jeni, basa pochovaná a „Miss Fa−
šaňk“ si svou pozici uhájila.
Výbor MO ovšem při hodnocení
plesu konstatoval, že domácích účast−
níků nebylo ani zdaleka tolik, kolik
chodí na Besedu nad kronikou, či jiné
vydařené aktivity pořádané touto or−
ganizací. Je nutné konstatovat, že ně−
které okolní obce se část zvyků u nás
naučily, a možná proto, že „tam to
néni ohleděné“, tak tam návštěvníci
přijdou a finanční efekt z toho mají.
MO ale pětadvacet tisíc (to jsou
muzikanti bez občerstvení a proná−
jem bez dalších poplatků) „na rozdaj
nemá“ a patrně si tyto – jak bylo
vzpomenuto – starobylé zvyky ne−
bude moci dovolit udržovat.
Návštěvníci plesu, díky za účast
a zakoupenou tombolu, Robky ze
Séčky a jejich příznivci, díky za obě−
tovaný volný čas a vystoupení, Ra−
tíškovický junior bande, díky za oži−
vení plesu, dárci do tomboly, vám
patří dík za poskytnuté výhry, a vý−
herci, vy si výher ve zdraví užijte.

Mykologie

Václav Koplík,
snad ne poslední Miss Fašaňk v.r.

Odemykání lesa
2014

J

aká bude? Televizní rosničky ko−
merčních televizních stanic se
rozplývají nad krásným po−
časím, zato houbaře a zemědělce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

„bolí za krkem“, jak vyhlíží ale−
spoň náznak nějaké vláhy. Takové
je časné čtrnácté jaro třetího tisíci−
letí.

Karmínově zabarvené ohnivce ra−
kouské (běžně „kvetoucí“ kolem břez−
nových íd*) se ohlásily již začátkem
ledna. Přesto členové ratíškovic−
kého mykologického kroužku čekali
až do půlky března, aby tradičně
„odemkli les“ a zahájili tak houbař−
skou sezonu, kterou očekávají s oba−
vami. Sněhu dohromady nenapadlo,
což je první špatná předzvěst. Li−
dová moudrost totiž praví: „Kolik
sněhů lednových, tolik hřibů srp−
nových.“ A prognóza na duben?
Teplotně nadnormální a srážkově
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Školství

podprůměrný by měl být tento pro−
měnlivý a nestálý měsíc. Takže
žádné zářné zítřky.
Na druhou stranu „teho zuého je
dosť až to dojde“, a proto s radostí
přijímejme všechno dobré, co je nám
dané. Tím bylo dvě stě deset let,
o které se stejnoměrně rozdělili Fana
„Břeťa“ Kordula, Mirek Letocha
a Ivan Blaha a přesně v den odemy−
kání lesa byl mezi námi už tři čtvrtě
století Stanislav Koplík, tím pádem
máme za co děkovat a s vděkem uží−
vat.
Takže přijměme sezónu a dary
přírody, jak se nám nabídnou, a vy−

zbrojme se něčím, co většina moder−
ních lidí nemá a nechce znát – tr−
pělivostí a pokorou, pak se nám
všechno tak černě jevit nebude. Po−
tom možná dáme za pravdu našim
předkům, že „nigdy nebyuo tak zle,
aby nemohuo byt ešče horší“ nebo
také „dyby to byuo lepší, tož to ani
nevydržíme“.
Do působnosti mykologického
kroužku nepatří jen sběr a určování
hub, je připravena i řada dalších
aktivit, takže žádné dřímání, když
nic neporoste − nebude. Některé
členy čeká Den Země, když bude
dodržovat pitný režim, tak i pěta−

sedmdesátiny garanta našich výstav
Aloise Vágnera, přeshraniční spolu−
práce, Den zvířat a Den zdraví,
takže furt je na co se připravovat.
Václav Koplík,
president mykologického kroužku

P.S. „Stejně to čuju, šak oni hři−
baři už to znajú, dyť oni si s tým zas
nejak poradijú.“
[* Idüs (idy) bylo označení pro tři−
náctý nebo patnáctý den každého mě−
síce. Patnáctý den byly idy v březnu,
květnu, červenci a říjnu; například
15. března to byly březnové idy − Idibus
Märtüs. Pozn. autora]

Fašaňk v MŠ Sluníčko
se stává tradicí
Masopust, masopust,
popeleční středa,
kdo nemá kožíšek,
promrzne až běda.
Já nemám, já nemám,
já sa třesu mrazem,
Dajte mně slaninu,
zahřeju sa rázem.

P

ro slaninu jsme si šli na obecní
úřad průvodem masek už čtvr−
tým rokem, ale kožíšek jsme
nepotřebovali, protože zima nám ne−
byla ani náhodou. Teplá zima pokra−
čovala i 26. února. Přípravy na fa−
šaňkový průvod začaly asi 3 týdny
předem, a i když byly přerušeny jar−
ními prázdninami, kdy do školky
chodí méně dětí, všechno jsme
zvládli: přiblížit dětem tradici fašaň−
ku, pozvat rodiče i veřejnost, vyro−
bit masky, předškoláky naučit „šab−
lový“ tanec, domluvit muzikanty,
naučit se lidové tance, písničky
a napéct s dětmi „boží milosti“.
Těžko se dá slovy vyjádřit, kolik
veselí jsme zažili, jak jsme si dobře
zazpívali a zatančili při muzice.
Tu tvořilo houslové trio: Maruška
Ostřížková, která ani jeden rok
nezklamala, tatínek Pravoš Kotásek
a pan učitel Laďa Švidroň. Na ky−
taru doprovázel Vojtěch Herka,
který přišel maskovaný za „zele−
ného mužíka“.
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Fašaňkový průvod odstartoval
šablový tanec před školkou. Po ta−
nečkách hasičů, kominíků, smrtky,
uklízeček, kuchařů, babek, vodníků,
klaunů, ježibaby i s perníkovou cha−
loupkou, zvířátek a ostatních ma−
sek před radnicí jsme se odebrali se
sladkou odměnou a slaninou na šavli
do domu pokojného stáří, abychom
i tam všechny „nakazili“ dobrou
náladou, zpěvem a tancem. Je to do−
cela dlouhý pochod od školky k obec−
nímu úřadu a odtud do domu pokoj−
ného stáří. Obyvatelé tohoto domu
nám vždy přichystají bohaté občer−
stvení a ukojí tak naši žízeň a hlad
po tak náročném výkonu.
I když tento rok bylo o něco více
maskovaných rodičů než v před−
cházejících letech, pevně věřím, že
příští rok jich bude ještě více. Naše
dokumentaristka Irena Bařinová,
díky které jsme byli i v Rovnosti, pro−
hlásila, že pokud přijde příští rok,
tak jedině v masce.
Všem, kteří se jakýmkoliv způso−
bem podíleli na radostném průběhu
fašaňku naší mateřské školy Sluníč−
ko, srdečně děkuji. Děkuji i našemu
panu řediteli Hanákovi, který spo−
lečně se synem nafotil spoustu mo−
mentek, které nám budou oživovat
pěkné vzpomínky.
„Šablový tanec“, který děti na−
učil pan učitel Švidroň, děti ještě za−
tančily o měsíc později i milé návště−
vě z Tanzanie − Chrisi Lameckovi − viz
http://wmoeurope2014.blogspot.cz/.
Ten přijel poděkovat za finanční dar
(výtěžek z prodeje na malé vánoční
výstavě), a také dětem přiblížit ži−
vot v Africe, konkrétně Mahangu,
kam dětem přispíváme na budování
a vybavení jejich školky. (http://
www.bezmamy.cz)

Telegraficky
z MŠ Sluníčko
(ke třem fotografiím vpravo)
Děkujeme panu Petru Příkas−
kému za umožnění prohlídky pe−
kárny a výborné koláčky.
Děkujeme paní Monice Rozu−
mové za pěkné průvodcovské
slovo, možnost nahlédnutí i do
„útrob“ bazénu a za sladkou od−
měnu.
Děkujeme paní Emilii Šulcové
za darování klobouků.
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014
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Dobrý start v MŠ U Jezérka
Souvislé vyjadřování
Analýza a syntéza slov
Zraková orientace
Sluchová orientace
Matematické pojmy a souvislosti
a nejen to
Osobní návyky – hygiena, sebe−
obsluha apod.
Kladné charakterové vlastnosti,
umět si poradit s menšími
problémy

V

naší MŠ U Jezérka se stalo
dlouholetou tradicí, že každý
rok probíhá DOBRÝ START DO
ZŠ. Je to soubor osmi lekcí, kterých
se účastní jen děti, které půjdou od
září do ZŠ, a jejich rodiče. K čemu
DOBRÝ start slouží? Je to souhrn
všeho, co se děti v MŠ naučily, a to

nejenom jako předškoláci, ale co se
naučily a získaly od svého vstupu do
MŠ jako děti. Jak již bylo řečeno,
v dobrém startu se především opa−
kuje a procvičuje, čeho děti dosáhly
každodenní, cílenou a systematickou
prací jich samotných i paní učite−
lek:

Rodiče sledovali reakci dětí na
povely učitelky, správné sezení dětí
u stolečků při práci, správný úchop
kreslicího a psacího náčiní i elán,
s jakým děti úkoly plnily. Také
procvičujeme a trénujeme paměť po−
mocí vhodných her. Při práci v dob−
rém startu využíváme různé po−
můcky a pracovní listy, které jsou
rodičům k dispozici pro případné
procvičování úkolů doma. Jsme rádi,
že každoročně je o DOBRÝ START
zájem. Zúčastňuje se ho téměř sto
procent předškoláků s dospělým do−
provodem.
Jarmila Kalivodová,
učitelka MŠ u Jezérka

Blahopřání k ocenění
Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko a MŠ U Jezérka blahopřejí svým vedoucím učitelkám − paní Emílii Kud−
rové a paní Evě Flajzarové, kterým bylo dne 26. března 2014 uděleno významné ocenění ke Dni učitelů.
Evička i Emilka vedou své mateřské školy s láskou a citem vzhledem k rozvíjení našich dětí a jejich osobním
potřebám. Ocenění jim bylo uděleno nejen za jejich vedoucí a pedagogickou činnost, ale i za aktivity mimoškolní.
Kolegyně z MŠ

Strana 18

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Jednej lokálně,
mysli globálně

V

rámci Programu přeshranič−
ní spolupráce financovaného
z Fondu mikroprojektů ratíško−
vická základní škola realizuje se ska−
lickou soukromou základní školou
další, v pořadí třetí, projekt, nazvaný
„Jednej lokálně, mysli globálně –
alespoň za česko−slovenskú hranicu“.
Tentokráte jde o projekt zaměřený
na environmentální výchovu a osvě−
tu. Projekt byl zahájen v lednu to−
hoto roku společnou exkurzí žáků ve

spalovně komunálního odpadu
SAKO v Brně. Druhou akcí
byla exkurze v odpadovém pro−
vozu v Kovosteel Recycling
a návštěva ekocentra Rosnič−
ka ve Starém Městě u Uher−
ského Hradiště. Součástí výletu na
Hradišťsko byla i návštěva archeo−
parku v Modré u Velehradu, kde se
školáci mohli seznámit se zeměděl−
ským způsobem života našich před−
ků. Dalšími akcemi bude přírodo−

vědný výlet žáků na Pálavu, a poté
do Bílých Karpat, návštěva vodní −
přečerpávací elektrárny Dlouhé
Stráně a mykologická přednáška.
PhDr. Radim Šťastný,
předseda Školské rady

Jan Amos Komenský
by z nás měl radost

R

atíškovická základní škola po−
kračuje se svým slovenským
partnerem, Soukromou zá−
kladní školou ve Skalici, v přeshra−
niční spolupráci.
V rámci Projektu „Jan Amos Ko−
menský by z nás měl radost“, který
je finančně podporován Fondem
mikroprojektů a administrován
agenturou Bílé Karpaty, proběhlo již
několik akcí. Žáci obou škol se zú−
častnili výtvarného workshopu – vý−
tvarné dílny, kde tvořili z cihlářské

hlíny své keramické artefak−
ty. Souběžně s tím se žáci
podílí na tvorbě Česko−slo−
vensko−slovácko−záhorác−
kého slovníku, který bude
doplněn o dětské ilustrace
slovníkových hesel. V součas−
né době probíhá rovněž spo−
lečný kurs plavání v ratíško−
vickém krytém bazénu. Kurs bude
obohacen o dvě plavecké soutěže
Nautiliádu a Neptuniádu. Poslední
akcí bude pedagogické kolokvium,
FOND
MIKROPROJEKTŮ
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jež se uskuteční za přítomnosti uči−
telů obou škol v Ratíškovicích. Sou−
částí projektu je ještě branný závod
v Bílých Karpatech a vědomostní
soutěž Česko−slovenská akademie,
která proběhne ve skalické škole.
PhDr. Radim Šťastný,
předseda Školské rady
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Z prací žáků 4.B

Keramická dílnička

Motýl
Tereza Motlochová

Motýl je každý jiný,
někteří jsou velcí,
druzí zase malincí,
ale každý barvičku má
a na svou kytičku usedá.
O motýlu jménem Duháček
Veronika Kožíková

Byl jednou jeden krásný motýl,
jmenoval se Duháček. Měl krásná
duhová křídla. Ale Duháčkovi se
nelíbila.
Jednou letěl a uviděl krásného
motýla. A ten motýl měl bílá kříd−
la jako sníh. Duháček řekl motýl−
kovi: „Máš moc krásná křídla, ta
moje se mi nelíbí.“ Motýlek mu
odpověděl: „Když se ti křídla nelí−
bí, jdi si je namočit do vody, pak je
budeš mít modrá.“ Duháček letěl
k vodě a namočil si křídla, ale ne−
měl je modrá, ale pořád duhová,
a ještě k tomu mokrá. Duháček si
křídla usušil a řekl si, že bude spo−
kojený s duhovými křídly.

N

aše základní škola uspořádala
v únoru malé keramické setká−
ní, kterého se zúčastnilo 24 žáků
5. tříd ratíškovické a skalické zá−
kladní školy. Tato akce měla dvě
části. V první lekci si děti zkoušely
vymodelovat užitkové i ozdobné
předměty. Po skončení tvořivého
dopoledne se objevily na podlaze ate−
liéru různé misky na velikonoční
vajíčka a pestré společenství koček,
pejsků či králíčků.
O měsíc později, až se práce v peci
vypálily, se uskutečnila druhá lekce
– glazování. Děti se snažily dát svým
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výrobkům povrchovou úpravu. Vy−
zkoušely různé postupy (máčení,
patinování, zdobení štětcem, vyškra−
bování). Hotové výtvory se pak
znovu vypálily, a tak získaly svou de−
finitivní podobu. Žáci ze Skalice tak
měli možnost poznat prostředí naší
pěkné učebny výtvarné výchovy a zá−
roveň si vyzkoušet práci s hlínou.
Dík za tuto vydařenou akci patří
vedení školy, které toto setkání zor−
ganizovalo a zajistilo po stránce
materiální.
Mgr. Alena Šupálková,
učitelka výtvarné výchovy

Modrá
Gítika Viswanath

Voda je modrá, modré je nebe.
Jeho oči jsou modré
jako třpytící se vrcholy hor.
Tmavě modré jsou borůvky
a noční nebe
ozářené paprsky měsíce.
Modrá je ledová,
když na Vánoce slyšíš
cinkání zvonků,
modrá je i teplá,
když jsi u moře.
Modrá je barva duhy.
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Exkurze ve Fatře a na fakultě UTB
V

letošním roce se naše základní
škola připojila k projektu Pod−
pora přírodovědného a technic−
kého vzdělávání v Jihomoravském
kraji, kterou organizuje Střední
škola průmyslová a umělecká v Ho−
doníně. Cílem tohoto projektu je spo−
lupráce SŠPU Hodonín se čtyřmi zá−
kladními školami v okrese Hodonín
a motivovat žáky pro studium tech−
nických oborů prostřednictvím vol−
nočasových aktivit a exkurzí. Naši
žáci se pravidelně každých 14 dní
účastní semináře v oblasti počíta−
čové grafiky a CAD systémů. Žáci se
dosud zúčastnili i dvou zajímavých
exkurzí.
Ing. Kateřina Uhlíková

Exkurze do Fatra Napajedla
Dne 26. února se někteří žáci 8.A
zúčastnili exkurze ve Fatře v Napa−
jedlech. Vyjeli jsme ráno autobusem
z Ratíškovic. Kolem poledne jsme
přijeli do výrobní továrny Fatra a.s,
kde nás přivítali průvodci, kteří nám
ukázali celý areál podniku. Viděli
jsme například, jak se vyrábí pro−
tiskluzové pásy, linoleum, plovoucí
podlaha a nafukovací hračky. Vše
bylo z roztaveného PVC granulátu.
Exkurze se nám moc líbila a díky
štědré Evropské unii byl celý výlet
zdarma.

Na druhém stanovišti byla
ukázka 3D tiskárny, která dokáže
vyrobit plastové modely, které si vy−
tvoříte na počítači. Ukazovali nám
různé modely, které udělali studen−
ti. Ze všeho nejvíc se mi líbilo toto
stanoviště.
Další stanoviště bylo taky zajíma−
vé. Čekala tam na nás nějaká 3D
vyřezávačka, jež dokázala vyřezat
model třeba z kovu. Model, který
nám ukázali, byla 3D figurka z kovu.
Tato vyřezávačka byla jedinečná
v tom, že dokázala vyřezat model

z kovu nebo jiného materiálu, což bo−
hužel 2D tiskárna nedokáže.
Posledním stanovištěm byla la−
boratoř s mikroskopy a fotoapará−
ty, které například vyfotí 30 000
snímků za sekundu. Profesor, který
nám to předváděl, na mě působil
vtipně a bláznivě díky svému účesu.
Tady naše prohlídka skončila a jeli
jsme do obchodního centra Zlín, kde
jsme všichni poobědvali. Prohlídka
se mi moc líbila a určitě by bylo zají−
mavé zde studovat.
Richard Kožík, 8.A

Návštěva z Afriky

Aleš Koštoval, 8.A

Exkurze Technologická
fakulta UTB Zlín
V pondělí 24. března jsme jeli na
prohlídku vysoké školy ve Zlíně.
Z Ratíškovic nás jelo bohužel jenom
pět žáků. Zbytek autobusu byl zapl−
něn žáky z jiných škol, kteří jeli
s námi. Do Zlína jsme jeli asi hodinu
a 15 minut. Když jsme přijeli do are−
álu vysoké školy, museli jsme se roz−
dělit na dvě skupiny, protože nás
bylo moc.
První skupinu si hned odvedla
paní profesorka, která tam už čeka−
la. Když si nás odvedli, směřovali
jsme na první stanoviště, kde se na−
cházela laserová tiskárna. Paní pro−
fesorka, která nám ji ukazovala, ne−
chala vyrobit 2D dřevěná autíčka na
klíče.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

E

liška Nováková a Chris Zacha−
ria Lameck byli v lednu a v úno−
ru letošního roku opět v Tan−
zanii, kde koordinovali projekty
občanského sdružení Bez mámy. Na−
vštívili a kontrolovali školy a škol−
ky, kam míří vybrané peníze ze škol
z ČR. Po návratu z Afriky přijeli do
naší školy 20. března besedovat se
žáky a informovat nás o novinkách
v partnerské škole v Kise. Podě−
kovali žákům a učitelům za to, že
nejsou lhostejní a myslí na své vrs−
tevníky v Tanzanii, kteří nemají ta−
kové možnosti jako oni. Není to sa−
mozřejmost a partnerské školy si
jejich pomoci velmi váží.
Budovu naší partnerské školy
v Kise odkoupila sousedící církevní in−
ternátní škola, která se bude rozšiřo−

vat. Další peníze dostala škola od stá−
tu a za získané finanční prostředky
bude na velmi pěkném místě bývalé−
ho trhu s čajem postavena škola nová.
Budovy budou celkem tři, v každé tři
třídy a kancelář. Zatím jsou hotové
základy pro jednu budovu. Stavbu má
na starosti komise, kde jsou zástupci
školy, vesnice a úředníci. Výstavba by
měla být dokončena příští rok, pokud
vše půjde hladce. Peníze vybrané u nás
zatím zůstanou na účtu a po dokon−
čení stavby budou použity na její vy−
bavení – pomůcky pro děti a učitele,
učebnice, sešity a lavice.
Ještě jednou srdečně děkujeme
všem, kteří přispěli, a nebo se zú−
častnili tohoto projektu. ☺
Mgr. Jana Lovečková,
koordinátorka projektu
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Liščata na cestách
V
neděli 23. února se děti z mys−
liveckého kroužku Liščata vy−
pravily na Mezinárodní výstavu
psů Duo−Cacib do Brna. Zážitkem
pro ně byla již cesta, protože ne
každý už někdy cestoval vlakem.
Na výstavě bylo přihlášeno více než
6000 psů, takže se bylo opravdu na
co dívat. Nejdříve jsme se všichni
společně podívali do pavilonu, kde
byly umístěny kruhy s loveckými
plemeny. Společně jsme všechny tyto
kruhy obešli, řekli si, jak se které
plemeno jmenuje a k čemu se v mys−
livosti používá. Poté dostaly děti roz−
chod na to, aby si mohly prohlédnout
i ostatní plemena v dalších pavilo−
nech. Liščata mají o psech, nejen lo−
veckých, už spoustu znalostí, ale vi−
dět je všechny naživo, to byl pro ně
teprve zážitek.
O pět týdnů později jsme se do
Brna rozjeli podruhé. Tentokrát byl
naším cílem Mezinárodní lesnický
a myslivecký veletrh Silva Regina.
Tento veletrh byl spojen ještě s dal−
šími čtyřmi veletrhy. Velkou po−
zornost dětí upoutal i veletrh Tech−
agro, což je největší zemědělský
veletrh ve střední Evropě. Děti si
mohly prohlédnout lesnickou tech−
niku, zbraně, myslivecké potřeby
a oděvy, trofeje a spoustu dalšího.
Bohatý byl i doprovodný program,
v rámci něhož si toho mohli návštěv−
níci vyzkoušet spoustu i prakticky.
Věřím, že se dětem líbil i tento výlet
a že se zase dozvěděly něco nového.
Letošní ročník veletrhu Silva Re−
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gina byl jistě velmi
vydařený, což potvr−
zuje i rekordní ná−
vštěvnost. Během
pěti dnů prošlo bra−
nami výstaviště na
120 tisíc lidí.
Zatím poslední
akcí, na kterou se Liščata vydala,
byla Okresní chovatelská přehlídka
trofejí v Kyjově. Více o tomto výletu
napsaly Klárka Koplíková s Katkou
Jurovou:
Stejně jako každý rok se i letos
konala Výstava trofejí. Tentokrát to
bylo ve dnech 4.−5. dubna 2014
v Kyjově. První den byl určen pro
školy, druhý den pro veřejnost.
V sobotu ráno se tam také předá−
vala různá ocenění myslivcům. V pá−
tek jsme se na výstavu vypravili i my.
Sešli jsme se u školy a po příchodu
paní učitelky jsme odešli na autobu−
sovou zastávku. Jakmile jsme na
výstavu dorazili, přivítal nás pan
Mgr. Miroslav Küchler z Ratíškovic,
který je členem MS Dúbrava Ratíš−
kovice. Na výstavě působil jako prů−
vodce. Řekl nám, co na přehlídce
můžeme vidět a jak se na ní máme
chovat. Pak jsme se šli podívat na
vystavené trofeje. Viděli jsme tro−
feje ze zvěře srnčí, dančí, jelení, muf−
loní, černé atd. Na výstavě jsme také
viděli obrázky zvěře a přírody. Ma−
lovaly je děti z různých škol a krouž−
ků, které se zúčastnily výtvarné
soutěže „Mé toulky za zvěří“. Na vý−

stavu jsme přispěli svými díly i my −
náš myslivecký kroužek Liščata.
Viděli jsme také největší sovu −
výra velkého. Pán, kterému sova
patřila, nám o ní něco pověděl
a mohli jsme si ji i pohladit. Byl to
samec a jmenoval se Kendy. V sále
bylo také stanoviště, kde další pan
myslivec povídal dětem různé zají−
mavosti o zvěři. Protože chodíme do
mysliveckého kroužku, předvedli
jsme mu, co všechno už o zvěři
a myslivosti víme. Popisovali jsme
parůžky ze srnce, parohy z jelena
a lopaty z daňka, říkali mu, jak se
co nazývá mysliveckou mluvou, ko−
lik má které zvíře zubů atd. Byl tam
také trubač, který nám zatroubil
různé lovecké fanfáry.
Když jsme si všechno pořádně pro−
hlédli, tak jsme se šli do předsálí
nasvačit. Protože jsme měli před od−
jezdem autobusu ještě více než půl
hodiny čas, dostali jsme na náměstí
chvilku rozchod. Pak už nás čekala
jen cesta domů do Ratíškovic. Výlet
se nám moc líbil a už teď se těšíme
na další akci, kterou pro nás paní
učitelka Kotásková vymyslí.
Mgr. Kristýna Kotásková,
vedoucí mysliveckého kroužku
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Jarní střípky ze školní družiny
J

aro jsme s dětmi ze školní druži−
ny přivítali tak, jak to bývalo zvy−
kem za starých časů. Nastrojili
jsme Morenu, jinak také nazývanou
Smrtka nebo Mařena, která předsta−
vuje Zimu, a šli jsme ji vynést ven
ze vsi a hodit do Jezérka. S na−
zdobeným létečkem jsme se vrátili
zpátky a přinesli tak symbolicky jaro
do Ratíškovic. Cestou jsme zpívali
písničky, které si dříve prozpěvovali
naše babičky a dědové.

Na jinou, novodobou, tradici,
která má své pokračování, jsme
měli možnost nahlédnout při ex−
kurzi v rodinné výrobně čajů Son−
nentor v Čejkovicích. Na další ex−
kurzi jsme poznali práci hasičů
v Hodoníně.
K jaru patří velikonoční svátky, na
které se připravujeme. Děti měly
možnost vyřezat si již velikonoční
ozdoby ze dřeva nebo si vytvořit vý−
robky z marcipánu.

A něco pro pobavení – vyhlásili
jsme soutěž Talentmánie, ve které
děti předvedly, co umí. Zpívaly, tan−
covaly, kreslily, vyprávěly vtipy
a vítězové následně předvedli yo –
yo show.
Do konce školního roku zbývají
necelé tři měsíce a my máme ještě
hromadu plánů. Ale o těch zase
příště.
Miluše Michenková,
vedoucí vychovatelka

J:R:Band – Hudební překvapení
J

:R:Band je malé a mladé hudební těleso, kte−
ré vzniklo ze žáků Základní umělecké ško−
ly, v celém znění znamená Junior Ratíškov−
ský Band. Pod společným vedením paní učitelky
Jarmily Rybové a pana učitele Josefa Příkas−
kého tito mladí muzikanti společně pilně cvičí
a hrají právě rok.
A že jim to jde, bylo slyšet už při prvních krůč−
cích své existence, kdy vystupovali hned v prv−
ním roce na Dětském dnu v Dubňanech, koncem
minulého roku na Vánočním zpívání v Moravské
uličce v Kyjově, Vánočním jarmarku v Ratíškovi−
cích a při Vánočním koledování u jesliček v míst−
ním kostele sv. Cyrila Metoděje.
V tomto roce se výborně uvedli v krátkém
pásmu jako předskokani na Lidovém plese – Fa−
šaňku, kde sklidili velký úspěch a ocenění i ze
strany muzikantů. Po předvedení několika
dětských skladeb, např. Máme doma obludu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014
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Osobnost

z neméně známého filmu Jak se krotí
krokodýli, nebo skladbou od Franka
Churchilla – Hej Hou, kterou se tato
mladá skupinka muzikantů předsta−
vila a získala si tím posluchače. Dále
předvedla v duchu pohádky Kobyl−
čin Valčík od Zdeňka Svěráka a Pe−
tra Skoumala, od Jaroslava Uhlíře
a Zdeňka Svěráka – Když se zami−
luje kůň, a následně humornou
skladbu od bendového skladatele,
hráče a zpěváka Ivana Mládka – Pra−
chovské skály.
J:R:BAND nehraje jenom dětské
a pohádkové skladby, na závěr
zahrál lidové písně, a to v úpravě
Ladislava Kubeše Borkovský luka
a Římovský můstek, se kterými se
muzikanti na plese rozloučili. Málo−
komu se chtělo věřit, že hrají sku−
tečně pouze rok.
Dalším jejich představením byly
veřejné přehrávky žáků umělecké
školy, které společně svým vystou−
pením zahájili a postupně i vystu−
povali jednotlivě s ostatními účast−
níky. Škoda jenom, že věrnými
a pravidelnými posluchači těchto
přehrávek zůstávají prakticky jedni

předmájové slavnosti do Kyjova a vy−
stoupení v Prušánkách atd., kde
bude možné si je poslechnout.
Nezbývá, než jim popřát hodně
hudebních zážitků a málo falešných
tónů. A jejich učitelům patří podě−
kování za ochotu a vytrvalost děti
vést ke krásným zájmům, jako je
hudba.
Text a foto Jiří Šupálek

Ivan

I

van je Ivan i slovensky, rusky,
maďarsky, italsky, dánsky a sa−
mozřejmě česky. Je 32. jménem
v žebříčku mužských jmen. A Ivan
přesně sedí „k pleti“ i ratíškov−
skému Ivanu Blahovi. Kuželkář,
hřibař a člověk veskrze prospěšný
naší obci IVAN BLAHA se narodil
9. února 1944. Hodila sem si korunú,
co u Ivana první zmínit…
Od malička ho vozil otec na „štan−
gli“ sebú na hřiby. Snad proto zná
v lesích kolem dědiny každú píď,
v lese je denně, a když to nejde ji−
nak, tož na chvílu proletí Včelín,
Rúdník, Roztrhánky, Hrbov či
Dúbravu. I snad proto furt nachází
„kuřátka“, která mnozí nenašli
20 let. Ta kyselými dešti opravdu
mizí, no ale ne Ivanovi. (Kolo Ivana
nemůže být jiné, než zelené…)
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a ti samí − většinou rodiče a pří−
buzní hráčů. O širší zájem veřej−
nosti je tu celkem nouze. A navíc se
konají i jiné společenské akce ve
stejný den a téměř i hodinu. Takže
tím náš malý kinosál kapacitně
stačí.
Teď na jaře se J:R:Band připra−
vuje i na několik dalších akcí, např.
na výstavu kraslic do Vacenovic, na

Jeho úcta, pokora a vě−
domosti o ratíškovském
lese a přírodě jsou ohromu−
jící. Ivan sice moc nena−
mlúví, ale protože v jeho
řeči není prázdnej slámy,
řekne vám o lese v krát−
kosti vše. Zeptejte se ho,
možete na barco − on nepro−
hraje … Ivan patří k našim
elitním houbařům a pořa−
datelům výstav hub! Žád−
ná není bez něho, a to jsem
se vyjádřila moc suše.
V lese je Ivan nejraději sám, ni−
čeho se tam nebojí, nic zlého odtud
neočekává a les se tak k němu i cho−
vá, vždy je mu k posílení. Škoda, že
je lesní zdroj silné přírodní energie
přehlížen, shodli jsme se. I když
už tam není tak čisto jako dřív, kácí
a těží se ostošest, podhoubí trpí…

I tak je okolí našej dědiny plné síly
k rozdávání. Zkuste si na ňu zajít!
Když na zeleném kole Ivan právě
nejede, tak je ono kolo ve stojanu
u kuželny. Kuželky jsou jedno−
značně nejstarším sportem naší obce.
V prosinci budou mít 118 roků. Zá−
vodní oddíl ale u nás vznikl až po
druhé světové válce.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Tradice

Ivan Blaha hrál rád hokej, ale
chodil také stavět kuželky do „ku−
želnice“ při Tomečkovej hospodě.
Hokej zmizel, Ivana totálně dostala
vůně kuželny. Je pro něho totéž,
jak jít denně do lesa (aspoň na tú
chvílu)…
Byl členem vůbec prvního kužel−
kářského dorostu u nás. Díky Miloši
Ungrovi, který tehdy postavil u nás

kuželky na nohy, se otevírá Ivanova
„dráha“. Aktivně a s plným nasaze−
ním hraje za naši obec až do 55 let.
O tom sem nelze psát podrobně, to
by bylo zápisů! Napíši z Ivanovy
„dráhy“ to nejdůležitější:
V Teplicích 29. 6. 1968 na mist−
rovství ČSSR dvojic spolu s Mi−
lošem Ungrem obsadí úžasné
6. místo.

Díky Ivanově fantastické
dorážce, jež se ráda pove−
de tak jednú za život, po−
stoupí kuželkáři Ratíško−
vic v Blansku do I. ligy
(1991/1992)! To sa neza−
pomíná…
A do třetice. Přátelství
s kuželkáři z Českých Ve−
lenic, kde byl Ivan na voj−
ně, je jeho dílem!
Ivan byl na vojně psovo−
dem, psa Cedra mu však ku−
želkářský pánbůh vyměnil za
tamní oddíl – světe, div se −
kuželkářů. A od té doby vzá−
jemné sportovní přátelství
žije a má ve své historii akcí
jak kvítí. A protože kuželnu
Ivan Blaha, jak víte, na dlou−
ho nikdy neopouští, trénuje
naše holčičí naděje.
Říká, že ho to baví snad víc,
než když hrával sám. Vý−
mluvná slova, ale čtěte dál –
nepřetržitě po 6 let se probo−
jovává Ivan s ratíškovskými děv−
čátky „na republiku“, tak výborných
výkonů pod jeho vedením dosahují!
Ivane, když tato slova píši, „teče
březúvka, kerú nosils neenom mamce
na vlasy, ale kerús aj pil. Zdá sa,
žes věděl, že má aj omlazující účin−
ky. Neprohlúpils, aj při dožitém ju−
bileu je to na Tobě vidět“.
Marta Kordulová, ratíškovská kronikářka

Folklorní fotovzpomínky

V

sobotu 5. dubna vystoupil Dět−
ský folklorní soubor Ratíškovi−
ce spolu s cimbálovou muzikou
Náklo návštěvníkům Lázní Hodonín.
Největší potlesk sklízely nejmenší
děti a již ostřílený verbíř Adámek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Tomeček. Na podiu děti střídaly Že−
nušky s novým pásmem Oj, ženy,
ženy. Závěr téměř dvouhodinového
programu patřil cimbálové muzice,
která si posluchače získala svým
novým nefolklorním repertoárem.

V sobotu i v neděli 5.−6. dubna
2014 se ve Vacenovicích konala
tradiční výstava kraslic. V sobotu
Ratíškovice prezentovaly Robky ze
Séčky a v neděli ženský sbor Že−
nušky.
Jana Koplíková
Strana 25

Připravujeme
26.
26.
30.
1.
8.

4.
4.
4.
5.
5.

2014
2014
2014
2014
2014

11. 5. 2014
24. 5. 2014
25. 5. 2014
31. 5. 2014
15. 6. 2014
22. 6. 2014

Koncert

29. 6. 2014
13. 7. 2014

V

Košt vína
14.00
Zahájení letní sezony
15.00
Open air – Slet čarodějnic
Memoriál Víta Příkaského
31. ročník Pochodu
kolem Ratíškovic
Den matek
15.00
Zpívání pod Náklem
17.30

ZO ČZS Ratíškovice
Mikroregion Nový Dvůr
MI2
Jednota Orel

areál Baník Ratíškovice
SK Baník Ratíškovice
letní parket Baník Ratíškovice OB a Jednota Orel
areál vinných sklepů na Slavíně OB Ratíškovice,
Mužský sbor
100 let založení Jednoty Orla
areál Jednoty Orla Ratíškovice Jednota Orel Ratíškovice
Den dětí
areál Baník Ratíškovice
T Machinery, a.s.
Francouzská kavárna
Hospoda na Zelnicách
Československo−
francouzská společnost a OB
Neckyáda na Jezérku
Jezérko
Junák Ratíškovice,
Mikroregion Nový Dvůr
Raftovačka na Hliníku
Hliník
Junák Ratíškovice
46. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice
Osvětová beseda
Ratíškovice, obec

Tomáš Kočko

áclav Koubek, Jan Burian, Pepa
Nos, Dáša Voňková−Andrtová,
Slávek Janoušek, Ivo Jahelka,
Oldřich Janota, Eva Henychová a Lu−
boš Pospíšil. Tyto písničkářské ka−
pacity sme měli možnost pod hlavič−
kou Vítání jara minulých devět roků
vidět a slyšet v našem kině, vždycky
třetí pátek březnový. A desetiletka
byla letos završena opravdu důs−
tojně − dojel Tomáš Kočko a vzal
s sebou Helenu Vyvozilovou, blonďa−
tou múzu hrající na housle a flétny
a flétničky všelijaké.
Oba dorazili z Brna s předstihem
kvůli zvukovce, pak trocha odpo−
činku a po sedmé už vcházejí na je−
viště ozdobené plakáty Vítání jara
z minulých let a obrázky s jarními
motivy. Spustili „Za Hážovků“, pak
„Ej, Ondráš“ a od začátku bylo osmi
desítkám přítomných posluchačů
jasné, že je to tam. Co? No prostě
nevšední zážitek jak hudební, tak
i vizuální. Sedící Tomáš s kytarou
v kožených kalhotách, valašském
Strana 26

areál Baník Ratíškovice
Konírna Milotice – zámek
areál Baník Ratíškovice
kuželna

kroji a s rozpuštěnýma vlasama vy−
padal jak Ježíš a nad ním „poletova−
la“ v bílé košilce Helenka jako an−
děl. Tato dvojice to prostě rozjela na
plný plyn a nemínila ubrat.
V textech (většinou od „beskydské−
ho“ básníka Ladislava Nezdařila)
opěvovala hory, lesy, zbojníky, aj

neco vztahového tam bylo
(např. v „Moravské“ sa há−
dala duša s tělem). Přes hi−
tového „Svatojana“, „Belti−
ne“ a „Formanů“ dospělo
představení k poslední pís−
ni, vytleskávanému „Zboj−
nickému zvrtkovi“. Ale to by
bylo samozřejmě málo! Na−
těšené publikum si žádá víc
a má to mět. A to hned třikrát! Pa−
rádní atmosféra, skoro až euforie,
dalo by sa řéct...
Tomáš s Helenků nezklamali ani
v následující tradiční „debatě s uměl−
ci“. To už dojel z Prahy aj starosta,
a tak sa probírá všecko možné − od
moravské otázky (Tomáš sám sebe
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nazývá slezským Moravanem) přes
tunelované dálnice až k ratíškov−
ským pamětihodnostem. Ani sme sa
nenadáli a byla půlnoc, návštěva
odjížďá do dáli a mně vytane na mysl
parafráze citátu z mojého pracov−
ního kalendáře: „Umění dělá lidi lep−
šími“. Po takovém večeru sa temu
dá aj věřit...
P.S.1 Po týdnu jedeme na To−
máša Kočka znovu.Tentokrát vystu−
puje v Kyjově aj se svým Orchestrem
a místní cimbálků Grande Moravia.
A je to famózní, bigbítové, worldm−
jůzikové...
P.S.2 Za skvělých deset Vítání jar
bych chtěl poděkovat všem orga−
nizátorům, zejména však mojéj
mamce Lidce Kouřilové.
Přemek Kouřil

10. Folkové vítání jara v Ratíškovicích

A

Knihovna

stronomické jaro letos začína−
lo v podvečer 20. března, ale
u nás jsme jeho příchod oslavili
o den později. 21. března tady bylo
v kině už podesáté Folkové vítání
jara. V minulých letech proběhlo
např. s Evou Henychovu, Pepou No−
sem, Slávkem Janouškem, Lubošem
Pospíšilem či zpívajícím právníkem

Ivo Jahelkou. Letošní jubilejní roč−
ník navštívil se svou kytarou morav−
sko−slezský hudebník, skladatel
a zpěvák Tomáš Kočko, držitel hu−
dební ceny Anděl 2012. Tentokrát ne−
zpíval s orchestrem, ale v komorní
formě jej doprovázela na housle
a flétny Helena Vyvozilová. Většinu
jeho písniček tvořily zhudebněné

Noc s Andersenem
2014

Z

a tu dobu, co v knihovně pracu−
ji, jsem si vytvořila pravidlo, že
v knihovně budou nocovat pri−
márně třeťáci a až následně volná
místa do počtu dvacet doobsadím
čtvrťákama. Tak tedy i letos se
v prvním kole přihlásilo 13 třeťáků,
no… a v druhém kole jsem nedoká−
zala odmítnout žádného žadoní−
cího čtvrťáka. Takže v pátek večer
knihovna praskala ve švech − dora−
zilo 31 natěšených dětí. Za sebe bych
chtěla říct, že mě to vůbec nevyděsi−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

lo, ba naopak mě ten zájem upřímně
potěšil. Nebyla jsem na ně sama, ale
s bohatými zkušenostmi z minulých
let mně obětavě přišla pomoct moje
„asistentka“ Renatka Půčková z osmé
třídy a na hodinku se dětí ujala také
naše paní učitelka hudební školy Ma−
ruška Ostřížková.
Téma letošní noci bylo celostátně
dané – komisař Vrťapka. Ale já mám
pocit, že je důležité při každé noci
aspoň krátce vzpomenout pana An−
dersena, tudíž první část večera

básně beskydského lidového básní−
ka, rožnovského rodáka Ladislava
Nezdařila a jejich poslech byl příjem−
ným zastavením v běhu času. Chtěla
bych touto formou poděkovat za
krásně prožitý večer Lidušce Kouři−
lové, která nám folkovou hudbu tímto
způsobem přibližuje už deset let.
Irena Bařinová

vždycky věnujeme jemu. Děti si
vyslechnou stručný životopis, pak
si přečteme jednu jeho pohádku
a ještě před večeří stihnou vyplnit
znalostní test „Co všechno (ne)víš
o H. CH. Andersenovi“. Letos jsem
pro děti připravila pohádku Děv−
čátko se sirkami. I když je to ty−
pická Andersenova pohádka,
všeobecně charakterizovaná jako po−
chmurná se špatným koncem, my
jsme s dětmi přišli na to, že vůbec
neskončila smutně.
A po večeři už na nás čekala vol−
nější část večera – hledání pokladů,
luštění s komisařem Vrťapkou, hra−
ní her a také nezbytná diskotéka.
A kdože je to ten komisař Vrťapka?
On si ho vymyslel pan spisovatel Petr
Morkes, je to psí detektiv − voříšek,
který díky svému detektivnímu ta−
lentu a ostrovtipu získal respekt těch
nejproslulejších kriminalistických
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ústavů. My jsme mu pomohli vyře−
šit záhadu fialkové vůně, nakonec
všechny děti odhalily zloděje lah−
vičky s touto vůní, a také zjistily, kde
ji zloděj schoval. Milé překvapení
večera – v půl desáté večer zazvonil
mobil a paní Zdařilová, maminka
jedné z děvčátek, hlásila: „Vezu vám
druhou večeři – tři plechy pizzy!“ No,
ta byla, jen se po ní zaprášilo! Moc
děkujeme.
Ani jsme se nenadáli a už tu byla
půlnoc a s ní nezbytná diskotéka.
Jestliže šel náhodou někdo kolem,
tak mohl zapochybovat, co toto je za
Noc s Andersenem, tolik hluku, proč
si děti pěkně tiše nečtou? Takže, jak
píšu výše, to jsme určitě dokázali,
vždyť při čtení pohádky by bylo sly−
šet špendlík na zem spadnout, ale

dovedete si představit hledání po−
kladu bez jásajících výkřiků či dis−
kotéku při téměř neslyšné hudbě?
A jsem přesvědčena, že i takové ak−
tivity patří do Noci s Andersenem,
na toto všechno budou jednou děti
vzpomínat a budou to mít spojené
s prožitkem v knihovně.
Je pravda, že člověk tu a tam
ztratí iluze… například má pocit, že
děti, které se spontánně vrhají po
knihách nebo které žadoní, aby si
mohly nějakou knížku přečíst, jsou
v dnešní době podobným artefaktem
jako Mirek Dušín nebo Kája Mařík.
Leč letošní Noc s Andersenem mě
opět přesvědčila o tom, že existují
i nadšení čtenáři – závisláci. Pár
nejodolnějších nadšenců louskalo
svou rozečtenou knihu ještě dlouho

při baterce a až mě dojalo, že ráno,
než se ostatní probudili, jsem je
opět našla usilovně mžourat do
knížky.
Mám−li letošní nocování v knihov−
ně nějak zhodnotit, určitě nebyla tak
klidná jako vloni, kdy tu nocovalo
pouze 23 hodných a klidných děvčat.
Ale na druhou stranu osm letos pří−
tomných chlapců bylo zjevným oži−
vením a při závěrečném hodnocení
jsme neplánovaně museli vyhlásit
i „největšího zlobila“. Ale i tak to byla
bezva parta.
Smysl této akce je přitáhnout děti
do knihovny, a tím podpořit dětské
čtenářství. A já věřím, že letošní
spáči se budou do knihovny rádi vra−
cet.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Můj dědeček, můj stařeček
P
oslední březnový den, tedy na
závěr měsíce čtenářů, proběhl
v naší knihovně literární večer,
jehož jediným bodem programu bylo
vyhodnocení literární soutěže „Můj
dědeček, můj stařeček“. O svých dě−
dečcích a stařečích napsalo 39 dětí
a dvě dospělé autorky. Hodnoticí ko−
mise v čele s naší milou a ochotnou
spisovatelkou Naďou Horákovou
(dalšími členy pak byli pan místosta−
rosta a já, knihovnice) pročetla peč−
livě všechny příspěvky, rozdělila je
do tří kategorií podle věku a rozhodla
o nejlepších dětských pracích.
Tentokrát jsme na návrh Nadi do
hlasování o nejlepší literární dílo
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zapojili i diváky. Ti mohli přímo na
tomto literárním večeru vybrat
podle svého soudu tu nejlepší.
Mohli se rozhodnout pro jednu ze
čtyř nejvýše oceněných příspěvků po−
rotou v každé dětské kategorii, ty
jsme s Naďou přečetli v abecedním
pořadí autorů. Cena diváků měla ur−
čitě řádnou váhu, vždyť hlasoval sál
přeplněný dětmi, jejich rodiči, babič−
kami a tentokrát i dědečky. A jak to
tedy dopadlo?
První kategorie –
děti prvního stupně ZŠ:
1. Karel Bukový, 4.A
2. Michal Šupálek, 4.B
3. Amálie Mokrá, 4.B
Mimořádná cena pro nejmladší
a nejrychlejší autorku –
Alžbětka Mokrá, 3.A
Cena diváků – Michal Šupálek
Druhá kategorie –
děti druhého stupně ZŠ
1. Ondřej Marcián, 9.A
2. Sára Šťastná, 9.A
3. Vojtěch Příkaský, 6.B
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Mimořádná cena za pěknou práci
o nejvzdálenějším dědečkovi –
Gilia Kordula, 6.A
Cena diváků – Ondřej Marcián
Třetí kategorie –
dospělí, bez určení pořadí
Hedvika Martišková –
Naši stařeček Jan Šupa
Růženka Šeďová – Stařeček Jan
Tento večer proběhla ještě jedna
inovace. Z každé práce jsme přečtli
něco, co nás zaujalo nebo pobavilo,
takže každý dětský autor získal po−
cit, že i když nevyhrál, nepsal o svém
dědečkovi zbytečně, že i ten krátký
úryvek určitě přítomného dědečka či
babičku potěšil.
Závěr patřil dospělým autorkám.
Paní Hedvika Martišková, ratíško−
vická rodačka, za námi přijela až
z Brna a zavzpomínala na svého sta−
řečka Jana Šupu, narozeného v roce
1877. Růženka Šeďová zase vzpomí−
nala na svého stařečka Jana Kor−
dulu a jeho zážitky z I. světové
války. Program zpestřilo a atmo−

sféru o stařečkoch umocnilo hu−
dební trio vytvořené speciálně pro
tento večer: paní Eva Hanáková −
zpěv, Maruška Ostřížková – housle
a zpěv, Tomáš Hanák – klávesy.
Všem zainteresovaným moc děkuji.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Můj děda
Můj dědeček Horáček. Měl
jsem ho hrozně rád. Když jsem byl
malý, tak pro mě chodil do škol−
ky. Ve školce jsem vždy doufal,
že pro mě přijde právě on. Byl to
dobrý chlap, bylo s ním hodně le−
grace. Chodil na houby, houby
měl ze všeho nejradši a já taky.
Ale teď se dostáváme ke smut−
nější části. Jednoho dne byl dě−
deček unavený, lehl si do postele
a usnul, ale už se neprobudil.
Měl jsem dědu rád, protože se
o mě staral a byla s ním hlavně
legrace. Měl jsem jedno přání,
nikdy na něho nezapomenout,
a to se splnilo. Až já budu v nebi,
tak se s ním chci setkat.
Michal Šupálek, 4.B
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První seznámení s knihovnou
Žáci 1.A

Žáci 1.B

Děti z MŠ Sluníčko

Kuželky

Děti z MŠ U Jezérka

V

Úspěšný měsíc

elmi úspěšný byl třetí měsíc
roku 2014 pro ratíškovické ku−
želkáře. Již 1. března si vybojo−
vali po kvalifikaci, krajských přebo−
rech i semifinále účast na mistrovství
republiky jednotlivců seniorka Ma−
rie Kobylková a v obdobné katego−
rii mužů i Radek Janás. V sobotu
22. března „céčko“ hrálo ve Vyškově
napínavé utkání o vítěze jižní části
KP II. Po celou dobu o málo prohrá−
valo, i když někteří hráči bodovali,
a až předposledním hodem Marcel
Šebek dorazil dvě kuželky a družstvo
šlo nejen do vedení v zápase, ale po−
prvé v sezoně se ocitlo i na prvním
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místě a závěreč−
ných sedm sra−
žených kuželek
znamenalo vítěz−
ství v zápase i ce−
lé soutěži a po−
stup do velice
Martina Šupálková
kvalitního KP I.
Přestože do
Štědrého dne i týden před ním
do Stříbrné neděle chybí ještě tři
čtvrtě roku, byla pro nejmladší
ratíškovické kuželkáře štědrá a stří−
brná neděle už 30. března. V tom
termínu se v Olomouci konalo finále
nemistrovské soutěže Poháru mla−

dých nadějí, hrajícího
se pod hlavičkou Bel−
latex tour. Pozorní čte−
náři si vzpomenou, že
jeden z prvních tur−
najů se hrál koncem
září i v Ratíškovicích.
První úspěch sla−
vili Ratíškovičtí již
před zahájením finá−
le, kdy hlavní spon−
zor celé soutěže, pan
Stránský, odměnil tři
oddíly, které měly ve
finále nejpočetnější
zastoupení, dárko−
vými koši. Nejpočet−
něji byla zastoupena
Jiskra Nová Bystřice
sedmi, Dobřany šesti a Ratíškovice
pěti účastníky. Takže pomyslný bronz
již při zahájení.
V kategorii mladších žáků se Do−
minik Schüller umístil na tolik ne−
populárním „bramborovém“ čtvrtém
místě, Kristýna Košuličová získala
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2014

Skauti

v mladších žákyních druhé místo
a stříbrný stupínek. Celkově po se−
čtení všech turnajů byla Kristýna
druhá se stříbrnou medailí a Domi−
nik třetí s medailí bronzovou. Eliška
Fialová byla celkově devátá a Tomáš
Koplík čtrnáctý. V kategorii starších
žákyň zabojovala Martina Šupálková,
která skončila celkově osmá a po−
stoupila na mistrovství republiky.
Takže poděkování trenérům a gra−

tulace všem za dobrou reprezentaci
školy i obce.
Nesmírně dramatický byl i boj
o celkové vítězství v letošní Kužel−
kářské lize Ratíškovického pivovaru.
To, když ve finále hrálo proti sobě
družstvo SPK a GAMA OCEL. SPK
vedlo po třech hráčích už o 96 kuže−
lek, ale oba poslední hráči GAMY
Josef Blaha a Marta Beranová zá−
pas zvrátili a vítězný pohár zvedali

Junáci počtvrté
v ratíškovické
kuzelkářské lize

hráči GAMA OCEL – také tam patří
blahopřání a ať vám to padá!
Václav Koplík,
tiskový mluvčí kuželkářů

P.S. Ve čtvrtek 1. května budou zá−
polit na kuželně zástupci nejlepších
orelských jednot na Memoriálu Víta
Příkaského i v rámci oslav, resp. při−
pomínek 100 let Orla v Ratíškovi−
cích.
V.K.

T

éměř každé pondělí a po celou
zimu se scházelo na ratíškovic−
ké kuželně 6 týmů amatérských
kuželkářů, aby změřili své síly v ne−
lítostném patnáctikolovém turnaji.
Náš tým JUNÁCI, existující již čtvr−
tou sezonu, nesměl chybět a v celko−
vém pořadí jsme skončili na 5. místě
(viz tabulka dole). Za naše družstvo
bojovalo těchto 9 borců:
Joka – Vladimír Dobeš (kapitán)
Šmudla – Michal Zdražil
(aktivní hráč)
Meta – Stanislav Lokaj (trenér)
Caramba – Karel Mráka
Petřák – Petr Koplík
Šakal – Radim Antoš
Palis – Pavel Hnilica
Jeníček – Jan Vařák (skokan roku)
Miky – Mikuláš Šťastný
Výsledky
ratíškovické kuželkářské ligy
sezona 2013−2014
místo družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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GAMA OCEL
SPK
FAMILY
ORELSKÉ
JUNÁCI
HASIČI

body

průměr

26
24
14
14
8
4

1420
1413
1367
1313
1326
1287
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15. Junácká akademie
neděle 16. března 2014

Kalendárium
aneb co nás čeká
a co nás nemine
sobota 19. 4. 2014
Den Země
čtvrtek 24. 4. 2014
Sv. Jiří − patron skautů
den ve skautských krojích
středa 26. 4. 2014
Svatojiřský závod
závod tříčlenných hlídek
od 14 hod. u junácké klubovny
středa 30. 4. 2014
Pálení čarodějnic
u junácké klubovny
sobota 10. 5. 2014
Železná sobota
sběr železného šrotu v obci

Sběrna papíru
informuje

Vykupujeme POUZE
vytříděný a řádně svázaný papír,
a to pouze v době výkupu:
v sobotu 17. května
od 15.00 do 17.00 hod. 17. května
Aktuální pořadí tříd v soutěži
ve sběru papíru k 30. březnu 2014

Pozvání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. A
9. A
5. A
6. A
3. A
4. B
2. A
6. B
4. A
5. B
1. B
7. A
8. A
2. B
7. B

6 959,−
6 096,−
4 095,−
2 600,−
1 974,−
1 530,−
1 194,−
1 185,−
1 179,−
878,−
538,−
290,−
255,−
242,−
125,−

Palis

Jednota Orel Ratíškovice pořádá v místní budově Orla na Zelničkách

6. Burzu slováckého oblečení a obuvi
pro děti i dospělé

Sobota 26. dubna 2014 od 14.00 do 19.00 hodin
Neděle 27. dubna 2014 od 14.00 do 19.00 hodin
Příjem věcí je v pátek 25. dubna 2014 od 15.00 do 18.00 hodin
a v sobotu 26. dubna 2014 od 10.00 do 12.00 hodin.
Bližší informace podá paní Terezie Pištěková na tel. 605 840 381
nebo paní Františka Sedlačíková na tel. 731 005 001.
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Sochař a všeumělec
Jura Šťastný má 70 roků
Z kalendářa sa fašaňk hlásí
a z lesa bory šumijú.
To prozradit chcú světu asi,
že negde poblíž slavijú.

Co vymyslí, začne tvořit,
ať sošku, krb či bílú zeď.
Co je křivé, mosí zbořit
a postaví to celé hneď.

U Šťastných sú všecí šťastní
a popijajú o sto šest.
Od řízků sú celí masní
a gdo ví, esli stihnú všecko zest.

Nigdo neví, čím sa učil,
ale na co chytne, to umí.
Dělá sochy, aj gatě ušil
a gdo nezná ho, ten čumí.

V hlavní roli je starší Jirka,
ten užívá si všecku slávu.
Přes ty roky je furt jak sirka
a vůbec nemá šedú hlavu.

Včíl poslechni si, milý Jiří,
co budem Ti vinšovat:
Ať pohyb máš jak netopýři
a dosť šeckého, co máš rád.

Na stárnutí nemá času
a semtam sa aj neholí.
Enom v práci vidí spásu,
to vijú v jeho okolí.

To, co nechceš, hoď za hlavu,
ať pěkné věci ostanú.
Už těšíme sa na výstavu
Tvých sošek svatých a Urbanů.
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A věz, že stúpne Ti cena,
enom dyž budeš v páru.
Ať s Tebú Tvoja „matka
představená“
pomáhá Ti tlačit káru.
Do dalších let ščestí, zdraví,
chuť do žití – tož, to kór!
To před šeckýma Ti tu praví
z Ratíškovic chlapský sbor.
Vojta Koten
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Dobrý den
z Kyjovského Slovácka

N

aše občanské sdružení spolu s téměř stovkou dob−
rovolníků a městem Kyjov každoročně pořádá Den
Země v Kyjově.
Jsme moc rádi, že se podařilo
zviditelnit oslavy Dne Země
a rozšířit je i do okolních škol.
Právě kvůli souběhu akcí jsme
se rozhodli upustit od tradič−
ního termínu, ale přitom zacho−
vat tradici environmentál−
ních osvětových akcí konaných
v Kyjově, už proto, že se rok od
roku zvyšuje jejich návštěvnost.
Letošní jsme nazvali „Stromy
a život“ a bude se celá konat
v městském parku v Kyjově
v pátek 13. června 2014 od
9.00 do 13.00 hodin a samozřej−
mě Vás na ni srdečně zveme.
Jak naznačuje její název, bu−
deme se věnovat stromům.
Chceme dětem i dospělým uká−
zat některá nová, ale i známá
fakta o stromech a jejich vlivu
i významu pro lidi i zvířata.
Bude Vás čekat dopoledne plné
informací, soutěžení a samo−
zřejmě tvoření a zábavy. Děti
se seznámí s tradičními odrů−
dami stromů, uvidí práci lesního
hospodáře, budou poznávat
druhy stromů, představíme jim
městský park a jeho stromy, za−
stavíme se i v deštných prale−
sích, podíváme se, jak se staví
stromostan, ochutnáme čaj
z kůry stromů a uděláme si
v parku výstavu obrázků „Co si

Ratíškovický Zvon

přejí stromy“, podíváme se pod ruce
řezbáře atd.
Přivítáme každý Váš nápad, po−
moc i aktivní zapojení a těšíme se
na setkání s Vámi. Plakátek a po−
drobnější program Vám zašleme
v květnu, prozatím si prosím rezer−
vujte datum v kalendáři. Za tým
Kyjovského Slovácka Vám přeje
hezký den

Hana Horňáková, Kyjovské Slovácko v pohybu
tel. 518 610 180, 774 664 668, www.kyjovske−slovacko.com
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