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Vesnice roku 2014
– návštěva komise JMK

iž potřetí se naše obec zúčastnila
soutěže Vesnice roku. Poprvé,
v roce 2012, jsme zvítězili s obecní
knihovnou, která se stala nejlepší
obecní knihovnou Jihomoravského
kraje, a poté v celostátním kole Kni−
hovnou roku 2012. O rok později
jsme v rámci soutěže Vesnice roku
2013 získali Oranžovou stuhu, která
je udělována za dobrou spolupráci
obce se zemědělskými subjekty.
V letošním roce obec Ratíško−
vice získala stuhu Modrou, která je

oceněním za bohatý společenský ži−
vot.
Hodnotitelská desetičlenná komise
nás navštívila v pátek 30. května
v 8.00 hodin. Prezentace obce začala
ve farním kostele, jehož návštěva
byla zpestřena hudbou naší cimbá−
lové muziky Náklo. Poté komise
navštívila nově zrekonstruované
zahrady mateřských škol, kom−
postárnu, knihovnu a revitalizova−
nou vodní nádrž Hliníček.
Pokračování na straně 5
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 91 ze dne 22. 4. 2014
Rada obce:
souhlasí s přijetím dotace OPŽP
na projekt Zahrady v přírodním
stylu mateřské školy Sluníčko
a U Jezérka,
souhlasí s přijetím dotace OPŽP
na projekt Návrh doprovodné ze−
leně komunikací v obci Ratíško−
vice, ulice Vítězná,
projednala majetkoprávní záměry
– odkup a prodej pozemků,
rozhodla, aby odměna z Motivač−
ního programu firmy Elektrowin
ve výši 15 000 Kč byla určena na
rozšíření plechového oplocení Sběr−
ného dvoru odpadů Ratíškovice,
rozhodla o zrušení zadávacího ří−
zení veřejné zakázky Rozšíření
MŠ Ratíškovice,
souhlasí s rozšířením herních
prvků u Rybářské bašty,
souhlasí s dodatkem ke smlouvě
s firmou Revenge, a.s., ve věci
odběru použitého textilu, obuvi
a hraček,
rozhodla o nákupu motorového
postřikovače,
souhlasí s předloženým návrhem
studie výstavby Aktivního centra,
rozhodla, že smlouvu na dodávku
vnitřního vybavení přístavby ma−
teřské školy U Jezérka uzavře
s firmou Pyralis s.r.o., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku.
Rada obce č. 92 ze dne 12. 5. 2014
Rada obce:
otevřela obálky s nabídkami na
provozování Restaurace Sport,
souhlasí se zřízením věcných bře−
men s firmou E.ON Distribuce, a.s.,
souhlasí s finančním příspěvkem
na pořádání Česko−slovenského
turnaje v kuželkách nevidomých
v Ratíškovicích,
projednala připomínky stavební ko−
mise k projektu Aktivního centra,
rozhodla, že výběrové řízení na
dodavatele stavby vodovodního
řadu v lokalitě Vlasta a Slavín
provede Mgr. Pavel Jurečka,
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souhlasí s cenovou nabídkou firmy
S.O.S. – Dekorace na dodávku
vánoční výzdoby do ulic Dědina
a Vacenovická,
souhlasí s podpisem smlouvy
s JMK ve věci dotace na projekt
EVVO „Jedna škola, jedna obec,
jedna příroda“ ve výši 36 000 Kč,
se seznámila s přijetím dotace
z JMK ve výši 30 000 Kč na ná−
kup schodolezu do budovy obecní
knihovny,
projednala stížnosti na následky
akce Slet čarodějnic v Ratíškovi−
cích,
se seznámila s variantami umís−
tění nové komunikace v ulici Polní,
rozhodla o přidělení finančního
příspěvku na výroční schůzi MO
zdravotně postiženým,
souhlasí s návrhem zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku na
akci „Výměna zdroje vytápění v ob−
jektu základní školy v Obci Ratíš−
kovice“,
rozhodla o výměně plynového
ohřívače vody v bytovém domě č.p.
101 v ulici Ulička,
projednala harmonogram prací
pracovní čety obce,
projednala žádost o odkup po−
zemků Obcí Ratíškovice,
rozhodla o vyhotovení smaltova−
ných tabulí s texty „Zákaz podo−
mního prodeje“ a „Obec střežena
kamerovým systémem“.
Rada obce č. 93 ze dne 26. 5. 2014
Rada obce:
odročila rozhodnutí o instalaci
kogenerační jednotky v areálu Ba−
ník Ratíškovice,
na základě posouzení nabídek na
provoz Restaurace Sport roz−
hodla, že smlouva bude uzavřena
s paní Jitkou Chvátalovou, Vace−
novice, která podala nejvýhodnější
cenovou nabídku,
souhlasí s uzavřením smluv o zří−
zení věcného břemene na pozem−
cích obce s firmami RWE GasNet,
s.r.o. a E.ON Distribuce, a.s.,

rozhodla, že nový vůz Obecní poli−
cie Ratíškovice bude pojištěn u fir−
my ALLIANZ pojišťovna, která
podala nejvýhodnější nabídku,
souhlasí s přidělením finančního
příspěvku na charitativní akci
Na kole dětem, podporující onko−
logicky nemocné děti,
schválila závěrečný účet dobrovol−
ného svazku obcí Mikroregionu
Hodonínsko za rok 2013 a bere na
vědomí Zprávu o výsledku pře−
zkoumání hospodaření,
souhlasí s uložením inženýrských
sítí na pozemcích obce v přístu−
pové uličce ke škole,
souhlasí s přijetím dotace z roz−
počtu Jihomoravského kraje ve
výši 30 000 Kč na podporu Mezi−
národního festivalu dechových
hudeb v Ratíškovicích.
RŠ

Jiří Čekal a Božena Příkaská

Paní Božence
V přírodě už to tak platí:
co jednú začne, to čeká konec.
Ani stohy vědeckých statí
neumlčijú poslední zvonec.
Na prahu krásného leta,
dyž všecko chystá sa zrát,
zazněla jedna krutá věta,
o kteréj dlúho bude sa zdát.
Tá věta letěla rychlosťú blesku,
veliký smutek, jak rozlehlé moře.
Příkaských dům halí sa do stesku
a z jeho dechu cítit je hoře.
Odešla maminka, tiše jak pěna,
to první, ale krutý je vjem.
Na mysl dere sa − ščastná to žena,
co radosť (enom tak) dávala všem.
To dobro, co nosila v sobě,
dávala každému, gdo o to stál.
Bezelstný úsměv, jak v kolébce robě,
že gdo smutný byl, s ňú sa rád smál.
Včíl ste už na cestě a v dálce to bliká,
bliká tam světlo velice tenko.
Zbohem, tož zbohem, žal nás zalyká,
v hlubokéj úctě, pani Boženko…
Vojta Koten, 8. 6. 2014
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Zastupitelstvo
obce...

Výsledky
eurovoleb

Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice, konaného dne 24. dubna 2014,
v 18.00 hodin

Volby do Evropského parlamentu konané
na území ČR ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014
Obec Ratíškovice

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
vnitra ČR na nákup nové cisternové automobilové stří−
kačky pro JSDH Ratíškovice v roce 2015. Předpoklá−
daná cena vozidla je 5 600 000 Kč, dotace z Minister−
stva vnitra ČR činí 2 500 000 Kč, dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje 1 000 000 Kč a finanční pro−
středky Obce Ratíškovice z rozpočtu na rok 2015 ve
výši 2 100 000 Kč.

Okrsek
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
% platných hlasů

1
1 168
154
13,18
154
153
99,35

2

3

1 125
202
17,96
202
202
100,00

1 097
151
13,76
151
149
98,68

ZO schvaluje skutečnost čerpání rozpočtového provi−
zoria za měsíc leden a únor roku 2014.

Výsledky hlasování – Obec Ratíškovice

ZO schválilo stanovy družstva RABYD, bytové druž−
stvo, včetně navrženého doplnění článku č. 6.

Strana
číslo a název

ZO schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy před−
stavenstva RABYD, bytové družstvo, a odměnu před−
sedovi představenstva ve výši 5 000 Kč/měsíc.

4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
32
37
38

ZO schvaluje PhDr. Radima Šťastného do funkce
člena představenstva RABYD, bytové družstvo, a na−
vrhuje jej do funkce místopředsedy družstva.
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlast−
nictví věcí movitých v ceně 41.620 Kč mezi Obcí Ra−
tíškovice a ZŠ a MŠ Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup a prodej prodej pozemků v kata−
strálním území Ratíškovice.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice dává předběžný sou−
hlas s prodejem pozemků v k.ú. Ratíškovice v lokalitě
kolem býkárny o celkové výměře 6248 m2 společnosti
ZERA, a.s.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje přijetí daru
od firmy T Machinery a.s. a Darovací smlouvu mezi
spol. T Machinery a.s. a Obcí Ratíškovice. Předmě−
tem smlouvy je finanční dar spol. T Machinery a.s. ve
výši 121 000 Kč, který bude použit na rozšíření do−
pravní obslužnosti v obci – Dodatek č. 2 Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK.
(Bližší informace na webových stránkách obce.)
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Navštivte obecní
webové stránky
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Celkem
3 390
507
14,96
507
504
99,41

Platné hlasy
celkem a v %

NE Bruselu − Národní demokracie
5 0,99
KDU − ČSL
127 25,19
Str. zdr. rozumu − Nechceme EURO
3 0,59
Koalice TOP 09 a STAN
46 9,12
Liberálně ekologická strana
3 0,59
LEV 21 − Národní socialisté
1 0,19
Komunistická str.Čech a Moravy
51 10,11
Republ. str. Čech, Moravy A Slezska
1 0,19
Česká str.sociálně demokrat.
90 17,85
ANO 2011
73 14,48
„Strana rovných příležitostí“
1 0,19
Moravané
7 1,38
Občanská demokratická strana
22 4,36
VIZE 2014
2 0,39
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
14 2,77
Strana zelených
10 1,98
Strana svobodných občanů
20 3,96
Komunistická str. Československa
1 0,19
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
1 0,19
Česká pirátská strana
23 4,56
Občanská konzervativní strana
1 0,19
Věci veřejné
2 0,39
Zdroj: www.volby.cz
Josef Hanák

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Panák Pavel
Vinklerová Adéla
Dobiáš Antonín
Ševelová Stella
Dobešová Ema
Holeček Denis

Hasníková Jiřina ................................................. 85 let
Ivanová Anna ........................................................ 97 let
Kotásek František ............................................... 80 let
Gajdíková Josefa ................................................. 90 let
Gajdíková Anežka ................................................ 85 let
Novák Josef ........................................................... 85 let

Malátová Ella
Růžička Lukáš
Šimek Jindřich
Kovářík Bonifác
Peš Štěpán

Z našich řad odešli...

Svatby...

Zicháčková Ludmila ........................... 68 let
Kovaříková Zdeňka ............................. 63 let
Zedník František ................................. 51 let
Blahová Magdalena ............................. 84 let
Příkaská Božena .................................. 94 let
Dobešová Antonie ................................ 79 let
Gregorovič Jan ..................................... 56 let

Martin Chovanec a Agnieszka Kulesza

Emanuel a Žofie Šťastní
Jiří a Marie Mackovi
František a Antonie Hanzalíkovi
Vojtěch a Františka Zemánkovi

Z deníku

obecní policie

Duben 2014
2. 4. Přijetí oznámení v 17.00 hod.,
že v ulici Múdrá se nachází rom−
ský občan a prodává zboží. Po při−
jetí hlídky OP na místo určení
byl občan ztotožněn − jednalo se
o pana S.M. z Hodonína. Záleži−
tost byla řešena domluvou.
Přijetí oznámení ve 22.20 hod. od
paní XX, že před hospodou „Ko−
munál“ se pokusila odcizit jízdní
kolo paní XY z Ratíškovic. Při této
činnosti ji přistihl majitel jízd−
ního kola. Hlídka OP vyrozuměla
OO PČR Dubňany, která si celou
věc na místě převzala.
3. 4. Přijetí oznámení v 5.15 hod., že
v obchodě u paní XY ji obtěžuje
nějaká žena. Po přijetí hlídky OP
na místo určení se zde již žena
nezdržovala, ale po dalším šet−
ření bylo zjištěno, že se jedná
o „slečnu XX“.
Přijetí oznámení v 9.15 hod., že
v ulici U Včelína u majitele domu
pana XY spí na schodišti před
domem nějaká žena. Po přijetí
hlídky OP na místo určení se zde
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Zlaté svatby

již žena nenacházela, ale byla
spatřena v ulici Zbrodek. Hlídka
OP nasměrovala „slečnu XX“
domů.
26. 4. Přijetí oznámení ve 02.45 hod.
od paní XX, že dochází k rušení
nočního klidu před Hospodou Na
Zelnicách. Po dalším šetření bylo
zjištěno, že rušení nočního klidu
způsobili nájemníci v ubytovně
Hospody Na Zelnicách.
Přijetí oznámení v 16.15 hod. od
pana XY, že se v lokalitě Slavín
ztratilo malé dítě. Hlídka OP při
příjezdu na místo určení spatřila
malé dítě jdoucí směrem ke skle−
pům Slavín a po dalších pracov−
ních úkonech bylo dítě vráceno
zpět mamince, paní XX z Vaceno−
vic. Ta hlídce uvedla, že dítě se jí
ztratilo při cestě z lokality Náklo.
Celá záležitost byla řešena domlu−
vou.
Přijetí oznámení v 16.45 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují
poskytnout nezbytnou součinnost,
a to z důvodu nálezu mrtvoly
muže v lokalitě Slavín ve vino−
hradě.

Přijetí oznámení ve 23.25 hod. od
PČR Dubňany, že před areálem
FK Baník, kde probíhá košt vína,
mělo dojít ke rvačce. Hlídka OP
spolu s PČR Dubňany zůstala na
místě a vyčkala, než se hosté ro−
zejdou, aby nedocházelo k rušení
nočního klidu.
27. 4. Přijetí oznámení ve 02.45 hod.
od PČR Dubňany, že v ulici Ba−
ráky v Hospodě Na Zelnicách
mělo dojít ke vloupání. Po přijetí
na místo určení bylo hlídkou OP
spolu s PČR Dubňany zjištěno, že
někdo vykopl dveře z bočního
vstupu do restaurace. Šetřením
bylo zjištěno, že celou záležitost
způsobil nájemník, který byl
ubytovaný v Hospodě Na Zelni−
cách.
Květen 2014
9. 5. Přijetí oznámení od paní XX,
že na místní střelnici jsou slyšet
velké rány. Hlídka OP po přijetí
na místo zjistila, že zde probíhá
střelba ze zbraní, které na této
střelnici mohou být používány.
10. 5. Přijetí oznámení, že v ulici
Sportovní došlo k popíchání dvou
dětí včelami. Po přijetí hlídky
OP na místo bylo zjištěno, že roj
včel se usadil na keři. Hlídka
OP provedla vyrozumění místní
jednotky sboru dobrovolných
hasičů, kteří poté roj včel odstra−
nili.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Ocenění

13. 5. Přijetí oznámení v 10.45 hod.
od pana XY, že při výkopových
pracích ve své firmě v lokalitě
Vlasta nalezl 2 kusy zřejmě pová−
lečné munice. Po přijetí hlídky OP
na místo spolu s PČR Hodonín
byla vyrozuměna pyrotechnická
služba PČR Brno. Po příjezdu py−
rotechnické služby bylo dalším
šetřením zjištěno, že jde pouze
o předmět připomínající munici.

24. 5. Přijetí oznámení ve 22.50 hod.
od pana XY, že před obchodem
COOP leží muž. Po přijetí hlídky
OP spolu s PČR Dubňany bylo zjiš−
těno, že se jedná o cizího státního
příslušníka. Hlídka OP muže
vzbudila a muž odešel pryč.
Přijetí oznámení ve 22.55 hod. od
paní XX, že její dceru při cestě
z odpolední směny obtěžoval na
cestě mezi Rohatcem a Ratíškovi−

cemi nahý muž. Po přijetí hlídky
OP na místo a po provedení kont−
roly daného místa se zde již muž
nenacházel.
25. 5. Přijetí oznámení ve 3.05 hod.
od pana XY, že dochází ke slov−
nímu napadání mezi jeho otcem
a matkou. Situace byla řešena do−
mluvou.
TF & PK

Vesnice roku 2014
– návštěva komise JMK

Dokončení z titulní strany
Nakonec hodnotitelé zavítali do
junácké klubovny. Zde je přivítali
svižnou hudbou mladí muzikanti
orchestru J. R. Band, francouzskou
písní děti z Dětského folklorního
souboru, ohromujícím francouzským
šansonem Bětuška Mokrá, junáci,
Liščata z mysliveckého kroužku, čle−
nové Československo−francouzské spo−
lečnosti, zástupce mysliveckého sdru−
žení Dúbrava či naši mykologové.
Součástí hodnocení byla i soutěž
o Jihomoravský krajáč, který jsme
v předešlých dvou letech vyhráli. Le−
tos jsme komisi nabídli k ochutnání
opékané sele, které připravil Dan
Kordula − vítěz v pořadu televize
Prima „Prostřeno“. Aby bylo pra−
sátko připraveno k ochutnání, mu−
sel mistr kuchařský zatápět pod
grilem již ve 3 hodiny ráno. K seleti
členové mykologického kroužku při−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

pravili jemnou houbovou polévku
a houbový salát. Vše bylo patrně
chutné, neb co nestačili sníst po−
rotci, dojedli v přátelské náladě

všichni účastníci setkání, jimž patří
poděkování. Bez nich bychom oce−
nění nezískali.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Investice

Postupně,

z rozpočtu obce ve výši
2 125 000 Kč. Na ukončené
práce bude navazovat v ná−
sledujících měsících rekon−
strukce chodníku, vybudo−
vání parkoviště u mateřské
školy a výměna poškozených
panelů na komunikaci v uli−
ci Polní.
V současné době je roz−
pracována studie rekonstrukce výše
zmiňované panelovky v ulici Polní.
Tato rekonstrukce si bude vyžado−
vat výkup částí parcel v soukromém
vlastnictví občanů. Pakliže se obci
podaří tyto pozemky vykoupit, může
být přistoupeno ke zpracování dal−
šího stupně projektové dokumen−
tace a výhledově k odstranění této
třasavé dopravní atrakce.

pro někoho pomalu, ale přece

V

měsíci dubnu byly zahájeny
práce na vybudování nového
chodníku v ulici Rohatecká
a mezi ulicemi Vítězná a Školní.
Zámkovou dlažbu do uhutněné ka−
menné drti položili pracovníci obecní
čety. Konečná cena díla dosáhla výše
240 000 Kč. Práce byly ukončeny
v měsíci květnu. Vybudováním chod−
níku se v tomto úseku zvýšila neje−
nom komunikační obslužnost k ro−

dinným domům, ale především pak
bezpečnost chodců.
V ulici U Jezérka skončilo skota−
čivé hrkotání kol kočárků, bicyklů
a aut po panelovce. Od „lesní“ ma−
teřské školky až po Jezérko je vybu−
dována bezhrbolatá asfaltová místní
komunikace. Stavbu bez větších
komplikací a v dohodnutém termínu
zrealizovala firma Swietelsky Sta−
vební, a.s. Dílo bylo plně hrazeno

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Hřiště
generací

D

ěti byly nejvšímavější. Koncem dubna
byl završen projekt „Hřiště generací“,
který byl připravován v rámci MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu od loňského
roku. Cílem projektu bylo dovybavit dětské
hřiště za knihovnou o pohybové a rela−
xační fitness prvky, které by mohly vy−
užívat nejenom děti, ale rovnou měrou
i dospělí, rodiče a prarodiče, dozorující „spú−
zající“ ratolesti na houpačkách a skluzavce. Právě ty
odrostlejší „ratolesti“ si ihned všimly nově nainstalova−
ných pohybových strojů a ihned za šera je v čerstvě
zabetonovaných základech odzkoušely, což vyvolalo ná−
slednou korekci a upevnění. Je potěšující, že tato nová
„hejblátka“ se silou a svaly dětí i dospělých svižně pohy−
bují a jsou v čilém užívání. V době sedavé kultury
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u televizních sériových seriálů, fejsbuků, nojtbuků
a ajpadů to bylo naším cílem.
Obec Ratíškovice děkuje pracovníkům MAS Kyjov−
ské Slovácko v pohybu za vstřícnou spolupráci a Stát−
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu za finanční
podporu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Zahrady školek

v přírodním stylu

O

d března tohoto roku až do květ−
na probíhaly na zahradách ma−
teřských škol instalační a vý−
sadbové práce. Herní prvky, které
nevyhovovaly přísným bezpečnost−
ním normám, byly odstraněny. Poté
byly provedeny terénní práce, insta−
lovány tunely, stavby z vrbového
proutí − klikatící se oplocení, kom−
postéry, záhony, „krtčí doupě“ či
„mravenčí hnízdo“, dále byla vyko−
pána jezírka spojená s vodními
herními prvky. Nakonec se nainsta−
lovaly rozmanité prvky, jako lanov−
ka, lanové dráhy, prolézačky, hou−
pačky, hmyzí hotel, dřevěný xylofon
atd.
Zajímavou atrakcí je pec na chle−
ba, jež je funkční, což dokázal sám
pan stavitel – pecař, když zaměst−
nance školky počastoval vlastno−
ručně zakvaseným a upečeným boch−
níkem.

Nový vůz

Připomeňme si ještě, že hrací
prvky z „hagasového dřeva“ vyrobila
a nainstalovala firma TR Antoš s.r.o.
a zahradnické práce provedlo Zahrad−
nictví Lattenberg ze Skoronic. Dílo

bylo z velké části spolufinancováno
Evropskou unií a Ministerstvem život−
ního prostředí. Realizátorům i finanč−
ním donátorům patří poděkování.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

obecní policie

Ř

ada našich občanů již jistě zaregistrovala, „že naši
policajti majú nové auto“. Někteří tuto skutečnost ko−
mentují tím, že bychom jim měli raději koupit bicyk−
ly. Potíž je v tom, že na kole neodvezete ani zaběhlého psa
ani opilého výtržníka a ani se rychle nedostanete tam,
kde je toho třeba. Stávající policejní Fabia již dosluhovala
a náklady na její opravy neúměrně narůstaly. V daném
okamžiku, nežli vrážet peníze do poruchového vozu, je hos−
podárnější koupit vůz nový, a tak se i stalo.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014
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Za starú ledničku

nový plot

N

aše obec ve spolupráci s občany shromažďuje elek−
trospotřebiče, světelné zdroje a baterie, tedy komo−
dity, jež jsou nebezpečným odpadem. Nashromáž−
děný materiál obec postupuje na základě smluv firmám,
které mají oprávnění s těmito komoditami dále praco−
vat a daný materiál recyklují. Jedním ze smluvních part−
nerů je firma Elektrowin, která nám odebírá „bílou elek−
troniku“ – ledničky, pračky, varné konvice, mikrovlnky,
mixéry atd. a v rámci Motivačního programu nás finanč−
ně motivuje k vyšším výkonům – odevzdávat ještě větší
množství elektrospotřebičů. Ačkoliv firma v tomto Mo−
tivačním programu u obcí naší velikosti přitvrdila: za
více odevzdaných elektrospotřebičů méně peněz, tak se
nám podařilo dosáhnout na odměnu ve výši 15 000 Kč,
která byla neprodleně proměněna za část plechového
oplocení našeho sběrného dvora.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Hliníček

Z

a Mlýnem se sice terénní práce bagrů zastavily již
na podzim loňského roku, ale v průběhu letošního
jara tu bylo ještě živo. Ke Dni Země zde bylo
s finanční podporou Jihomoravského kraje vysázeno
7 stromů a koncem května zde byly osazeny 3 lavičky,
odpadkové koše a informační tabule s historickými ma−
pami obce, na nichž je patrno, že Hliníček zde byl již
v 18. století, a fotografiemi živočichů, které lze v této
lokalitě spatřit. Informační panel připravila Mgr. Kris−
týna Kotásková spolu se členy mysliveckého kroužku
Liščata, jehož je vedoucí. Všem, kdo se na zatraktivnění
Hliníčku a okolí podíleli, patří poděkování. Přejeme si,

aby se toto přírodní zákoutí stalo místem příjemné rela−
xace a sloužilo oddychu i poučení.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Rekonstrukce zdi

J

iž po dlouhá léta jsme mohli vidět, jak se zadní zeď
u volejbalových kurtů v areálu Baník nachyluje do
soukromých zahrádek. Po dlouhá léta jsme s tím nic
nedělali, nicméně, že z toho může vzniknout patálie, jsme
tušili všichni. S vědomím obezřetného předcházení ne−
bezpečí zřícení a navíc ještě pod tlakem občanů, kteří si
stěžovali na hlučnost některých hráčů na tenisových
kurtech, obec přistoupila k úplné rekonstrukci této zdi.
Stávající konstrukce byly odstraněny, byly vybudovány
základy, opěrné sloupy a poté byly instalovány panely
a pletivo. Cena díla dosáhla částky 474 000 Kč.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Schodolez

V

rámci etapovité stavební obnovy
obecní knihovny bylo v obou pod−
lažích rekonstruováno WC s tím,
že zde byly provedeny úpravy pro po−
hybově hendikepované návštěvníky.
Nicméně na instalace pojízdné plo−
šiny na schodišti do 1. patra již ne−
byla z důvodu finanční náročnosti
realizována. Náhradním řešením
v současné době je schodolez, který byl
pořízen za finanční spoluúčasti Jiho−
moravského kraje, za což mu patří po−
děkování. Výhodou tohoto řešení je, že
schodolez lze snadno přemisťovat, takže v případě po−
třeby jej lze využít i v jiných budovách.

Baťovka, vodovod
a včely

R

ekonstrukce starého vodovodního řadu ve stís−
něných poměrech prostřední uličky na Baťovce,
kterou financuje VaK Hodonín, a.s. a provádí
firma Artesia, s.r.o. byla dne 27. 5. 2014 narušena
rojením včel. Roj byl natolik velký a v blízkosti pra−
coviště, že zasahovat museli ratíškovičtí hasiči, kteří
se tohoto úkolu zhostili s profesionalitou sobě vlast−
ní. Tímto děkujeme našim hasičům za operativní
zásah a občanům Baťovky za pochopení omezení ob−
služnosti tohoto území v průběhu rekonstrukce vo−
dovodního řadu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Kompostárna
kompostuje

D

va roky pracuje naše kompostárna, která je sou−
částí areálu sběrného dvoru odpadů, na plné obrát−
ky. Biomasy od občanů je tolik, že jsme nuceni
kompostovat ve 4 posádech. Vzhledem k množství bio−
logicky rozložitelného materiálu jsme zpracovali projekt
na rozšíření kompostárny a tento projekt byl Státní fon−
dem životního prostředí akceptován. Součástí projektu
je rozšíření betonové kompostovací plochy, vybudování
dalších dvou boxů, zastřešení jednoho stávajícího boxu,
vybudování zpevněné přístupové komunikace, insta−
lace dvou buněk a kamerového systému.
Obec Ratíškovice děkuje občanům za zásobování kom−
postárny biomasou, která by jinak skončila, tak jako ještě
v mnoha případech končí, v popelnicích, či na okrajích
lesa. Odměnou občanům za tuto spolupráci je kompost,
který nám zkvalitňuje naše chudé písčité půdy.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014
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Historie

U

100 let Orla
v Ratíškovicích

stavující schůze orelské jedno−
ty v Ratíškovicích byla pravdě−
podobně ve spolkové místnosti
v hostinci u Klimešů čp. 25 v ul. Dě−
dina, kde se pak konala většina dal−
ších spolkových schůzí. Prvním orel−
ským starostou byl Matěj Toman
(*1868) a tajemníkem Tomáš Hole−
ček (č.p. 112). Podle zápisů z orelské
kroniky „V Obci Ratiškovské býl za−
ložen ‚Odbor Orla‘ na jaře roku 1914
od ‚Združení venkovské Omladiny‘
v Ratiškovicich. Po celý rok 1914 býl
ve velké činnosti, avšak následkem
‚Světové války‘ zanikl uplně. Ale po
válce ‚světove‘ roku 1919, 1. května
znovu býl povzbuzen a proměněn
v Jednotu Orla Československého“.
Poválečným náčelníkem byl zvo−
len 14 hlasy Jan Ilčík, ale už po
krátké době se společně s podnáčel−
níkem a předcvičitelem vzdali svých
funkcí „za přičinou doléhání soci−
álně demografické organisace skrze
práci v továrně“. Proto byla v červnu
1919 svolána mimořádná schůze, na
které byli zvoleni noví zastupitelé
těchto funkcí. Náčelníkem se stal
František Kordula, který byl nazý−
ván „náčelníkem“ po celý svůj život.
Činnost Orla se zaměřovala pře−
devším na mravní, osvětovou a vlas−
teneckou výchovu a na rozvoj tělo−
výchovné činnosti svých členů.

Vedla boj proti hrubému chování −
např. „bratr pokladník Příkaský Vít
vyzývá členstvo... aby se členstvo ne−
stydělo za svůj členský oznak. A aby
pilně davalo pozdrav křesťanský by
se vydělo, že jsme členi katolického
spolku“. V pozdějších zápisech
„bratr náčelník vibizí členstvo by
udržovalo lépe kázeň jak ve schůzi
tak i při cvičení i při veřejných vy−
stoupení, aby se pak nemuselo na nás
špatně ukazovat a nedělali svému
spolku hanbu“. Jejím úkolem bylo
také vychovávat své členy ke zdra−
vému životnímu stylu a byla velkým
propagátorem abstinence – „Volný
návrh – By členstvo se odříkalo li−
hovin. Za tím účelem usneseno
trestat tento přestupek pro první pří−
pad 10K druhý 20K a třetí vylouče−
ním z jednoty.“ Programem byly také
vzdělávací přednášky, recitace vlas−
teneckých básní a zpěv. Jednota ode−
bírala také několik ryze českých ča−
sopisů, např. Orel, Květy mládí,
Nový národ, Selka, Omladina, Orel−
ská osvěta a slovenský Tatranský
Orel. Vlastenecké cítění bylo udržo−
váno při každé schůzi, na které se
před ukončením zpívaly písně, mezi
které patřila také československá
hymna „Kde domov můj“ a písně
„Hej, vzhůru orle, vzhůru leť“
a „Kdos junákem“. Do programů

Orli v roce 1919

Strana 10

Matěj Toman

schůzí byla zařazována tzv. du−
chovní cvičení a vzdělávací před−
nášky – jednak naučného charak−
teru a převážná většina k různým
výročím a osobnostem české histo−
rie a kultury.
V počátcích se Jednota Orelská
potýkala jak s nedostatkem místa ke
své činnosti, tak s nedostatkem cvi−
čebního nářadí. Nejdříve jí byla
propůjčena školní zahrada a tělo−
cvičná třída ve škole v ul. Dědina,
kde se cvičívalo zpočátku po čtyři,
později až šest dnů v týdnu; v poz−
dější době se cvičilo v různých
hospodských sálech – na obecním
(dnešní Komunál), u Klimešů (č.p. 25
v ul. Dědina) či u Litochlebů (č.p.
123, dnes potraviny U Tomečků).
V roce 1925 zažádala jednota o po−
zemek, na kterém bylo vybudováno
vlastní cvičiště – Orlovna (v pros−
toru dnešní nové MŠ a prodejny
COOP v ul. Rohatecká). Pozemek byl
oplocen, byly vysázeny břízy a poří−
zen plán na tělocvičnu. Ta však ne−
byla zbudována kvůli nedostatku fi−
nančních prostředků. Až v roce 1929
ministerstvo zdravotnictví přidělilo
částku 3 960 Kč a ta postačovala
pouze na úpravu hřiště. Proto Or−
lovna sloužila jenom jako letní cvi−
čiště a od r. 1932 jako hřiště na
volejbal. Stala se i kulturním stře−
diskem − probíhaly tu oslavy Svátku
matek, dožínky, zábavy... V prů−
běhu roku se také konala orelská ve−
řejná cvičení, která sklízela velký
úspěch.
Finanční problémy spolku byly
řešeny po celou dobu trvání četnou
kulturní činností, hlavně divadel−
ními představeními. Už v červnu
1919 bylo na programu schůze
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

divadlo, později byl zřízen i ochot−
nický kroužek. Prvním režisérem byl
zvolen místní krejčí Bedřich Koten
(*1891, Stavěšice) a převážná část
zisků z představení byla dána na
zakoupení tělocvičného nářadí. V in−
ventáři byly hrazdy, bradla, švihadla,
činky, kordy, stojany na skok vy−
soký a jiné. Byl také ustanoven střá−
datelský kroužek s povinnými uklá−
danými částkami a pokutou za jejich
nedodržení. Ušetřené částky se po−
užily hlavně na financování zájezdů
a poutí do vzdálenějších míst kraje.
Každoročně pořádala jednota miku−
lášské zábavy s rozdáváním dárků
a různé zábavné večírky, několikrát
do roka to byly recitační a pěvecké
akademie, v zimním období plesy
„s řetazem“. Členstvo se zúčastňovalo
okrskových a župních cvičení; žup−
ních, zemských a celostátních sletů
– při těchto příležitostech reprezen−
tovali nejen místní Jednotu, ale také
regionální příslušnost ke svému ro−
dišti a kraji. Mimo jiné byly pořá−
dány exercicie – cvičení duchovní ob−
novy, která se konala jak u nás, tak
mimo Ratíškovice. 25. 3. 1924 při
nich bylo uděleno čestné členství
Orla okrskovému sdělovateli − pá−
teru Janovi Petrášovi z Mistřína.
V roce 1932 odkoupila Jednota od
místního čtenářského spolku Po−
krok místní kino a přenesla jej ze
sálu hospody „u Růžičků“ (dnešní Ko−
vomat) do sálu obecního domu. Do−
stalo název „Jubilejní kino Orla“
a v roce 1936 bylo ozvučeno. Celkový
náklad 12 000 Kč byl uhrazen upsa−
nými podíly členů ve výši 100 Kč. Při
promítání zvukových filmů se vy−
soce zvýšila návštěvnost místního
kina a tím také výše příjmů.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Šilingrovy oslavy 1933

Během II. sv. války byla zasta−
vena německými úřady práce všech
organizací v republice a s nimi také
ratíškovického Orla. Podle obecní
kroniky roku 1942 „...Okresní úřad
v Hodoníně zastavil s okamžitou
platností veškerou činnost Jednoty
Orla v Ratíškovicích. Jmění spol−
kové se zároveň zajišťuje. Zcizení
spolkového jmění a jakékoliv dispo−
zice s ním jsou zakázány ...“ . V prů−
běhu okupace německou armádou
byl mezi jinými zatčen a umučen
v koncentračním táboře jeden z nej−
významnějších členů orelského hnutí
u nás – tehdejší náčelník Jihomorav−
ské župy Šilingrovy ratíškovický ro−
dák Vít Příkaský (*1901) .
Po ukončení války byla činnost
Orla nakrátko obnovena. Podle zá−
pisu z orelské kroniky „Jednota Čsl.
Orla v Ratíškovicích zahájila činnost
hned v prvních dnech po osvobození
naší republiky Československé. Ač−
koliv měli byti všechny tělocvičné
korporace sloučeny, Čsl. Orel zůstal
samostatnou organisací nábožensko−
kulturní s programem tělovýchovným.
Celková činnost byla uspokojivá, za−
čátky byli těžké veškeré příručky zni−
čeny neb rozkradeny“.
Už v prvním roce své poválečné
činnosti členové jednoty obnovili
tradiční oslavy dožínek, 28. září
oslavy svatováclavské, divadelní
představení, plesy, žákovské a mi−
kulášské besídky. 12. srpna 1945 byl
„pohřeb br. Vita Příkaského, žup−
ního náčelníka a mučedníka mauta−
husenského, smutečních obřadů sú−
častnilo se asi 8.000 příslušníků
Orelstva a přátel zesnulého 17 kněží
a 13 řečníků ocenilo význam umuče−
ného orelského a národního pracov−
níka“.

Bylo opraveno cvičiště „na Orlov−
ni“, postaveny tribuny, záchody
a zavedeno elektrické osvětlení.
Ratíškovičtí Orli se podíleli na vý−
stavbě Masarykova sadu v obci
(v dnešní ulici Školní u járku za za−
hradou domu čp. 361). V zápisech
z 11. prosince 1947 je psáno: „Bratři
a sestry, do nového roku z novu chutí
do práce ať si můžeme ke konci roku
s hrdostí pohledět do očí a říct si, že
jsme nezahálely ale že to co jsme
vykonaly je jen malá část toho díla,
které chceme v příštích letech vyko−
nat, je základem pro postavení orel−
ského domu, který si jistě všichni
tolik přejeme. Naší práci Zdař Bůh!“
Bohužel se jedná o jeden z posled−
ních zápisů, protože činnost Jednoty
Orelské byla po únoru 1948 násilně
přerušena a po sloučení všech tělo−
výchovných organizací 4. 3. 1948
v Ratíškovicích zanikla. Cvičiště „na
Orlovni“ bylo během příštích let
zrušeno a v těchto místech postavil
Místní národní výbor prodejnu Jed−
noty a později také novou mateřskou
školku.
Na svoji tradici navázali Orli až
při své třetí obnově v roce 1990. Pro−
tože podle restitučních zákonů nebyl
majetek navrácen, získala Jednota
Orelská jako částečnou náhradu od
obecního úřadu nový pozemek, další
okolní pozemky později sama odkou−
pila a některé darovali místní obča−
né. V letech 2003−2005 požádala
Jednota o zařazení do investičního
plánu Orla a v této lokalitě se začal
postupně budovat sportovní areál.
Všem občanům tak v současnosti
slouží nová budova Orlovny, více−
účelové hřiště s umělým povrchem
a skateboardové hřiště pro děti.
Irena Bařinová
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K vydání nové knihy
PhDr. Miroslava Dekaře

V

těchto dnech je zasílána z Plz−
ně do Obecní knihovny v Ratíš−
kovicích nově vydaná kniha
PhDr. Miroslava Dekaře. Nese ná−
zev „Opovrhovaná i milovaná“,
s podtitulem „Svár slovácké světské
lidové písně, hudby a tance s decho−
vou hudbou a šlágrem v proměnách
času. Ohlas tohoto sváru v obci Ra−
tíškovice“. Jedná se tedy o obsáh−
lejší muzikologickou publikaci, do−
provázenou množstvím poznámek
a příloh.
Kniha, vydaná ve vlastním nákla−
du, je zároveň zasílána Národní
knihovně v Praze, Moravské zemské
knihovně v Brně, Etnologickým ústa−
vům v Brně a Praze, Národnímu ústa−
vu lidové kultury ve Strážnici, někte−
rým význačným osobnostem tohoto
hudebního žánru a televizi „Šlágr“.
Dále pak – jako již v minulosti – Měst−
ské knihovně v Hodoníně a knihov−
nám sousedních obcí – Dubňanům,
Miloticím, Vacenovicím a Rohatci.

Daleko podrobněji, než to mohla
z mnoha důvodů zaznamenat ve své
knize ratíškovická autorka Marie
Macková − Frolcová s názvem „Ra−
tíškovice – Minulost a přítomnost
obce“ či autorka Lucie Uhlíková
v části knihy „Ratíškovice – Minu−
lostí slovácké obce“, popisuje autor
vývoj hudebního života této obce.
Změny, ke kterým dochází v jejím
hudebním myšlení a cítění, probíha−
jící na pozadí politických, ekonomic−
kých a technologických změn světa,
Evropy i naší země. Od obecného ke
konkrétnímu a jejich vzájemnému
ovlivňování – tak bychom mohli na−
zvat zvolenou autorovu metodu při
zpracování této knihy. Obec Ratíš−
kovice se tak stává z tohoto hle−
diska zajímavým sociologickým
vzorkem! Bohatým svou hudební
minulostí, dobou, ve které ještě zá−
leželo především na kulturní akti−
vitě každého občana tohoto lokál−
ního společenství, jaká bude její

celková kulturní úroveň. Dobou,
v níž ještě neexistovala elektro−
nická média, až k dnešnímu bouřli−
vému rozvoji informačních techno−
logií.
Každý potenciální čtenář této kni−
hy, která se bude nacházet v knihov−
ním fondu obecní knihovny, si bude
muset sám zodpovědět otázku, zda
toto hudební dědictví a poselství
minulosti obce, popisované v auto−
rově knize, skrývá v sobě i nějaké
poučení pro přítomnost, či je jen zby−
tečným popisem toho, co bylo, a co
tedy nemá dnes smysl znovu připo−
mínat.
Poznámka:
Epilog celé knihy je již autorem
uveřejněn na http://dekar.blog.
idnes.cz/. V něm je možné vyhle−
dat i jiné autorovy články, týka−
jící se obce Ratíškovice. K obsahu
vydávané knihy se čtenář může vy−
jádřit i prostřednictvím emailu na
adrese miroslavdekar@seznam.cz.
Celá tato obsáhlá práce, s množ−
stvím doprovodných textů a foto−
grafií, obsažených v poznámkách
a přílohách knihy, je věnována pa−
mátce slováckých muzikantů a pře−
devším muzikantům ratíškovic−
kým, mezi nimiž prožil své mládí.
M.D.

70 let od seskoku
paradesantu Carbon

J

e tomu přesně 70 let, co v prosto−
ru potoka, rozhraničující vaceno−
vický a ratíškovický katastr ne−
daleko Muzea ve vagonu, v noci ze
12. na 13. dubna 1944 seskočil para−
desantní výsadek Carbon. Desant
čtyř mužů pod vedením Františka
Bogataje byl vysazen s cílem vybu−
dovat zpravodajskou síť. Tak, jako
každý rok, a to již po 12 let, si tuto
významnou událost v dané datum
u pomníčku v místě dopadu velitele
výsadku připomínají členové Mod−
rého života a jejich přátelé. Nebylo
tomu jinak ani letos. Po úvodním
slovu zakládajícího člena − modroži−
votníka a požehnání P. Jiřího Če−
kala se tak jako vždy posečkalo
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v družných rozhovorech při ohni,
v němž si přítomné ratolesti opé−
kaly špekáčky, až do 0.35 hodin, kdy
byl na minutu přesně připomenut
moment seskoku. Více informací
o Carbonu je na tabuli vloni instalo−
vané u Muzea ve vagonu.
Je rovněž zajímavé zmínit, že vý−
ročí seskoku si letos poprvé připo−
menuli i v Uherském Ostrohu, ro−
dišti Františka Bogataje. Po této
pietní akci za přítomnosti význam−
ných státníků a rodinných přísluš−
níků parašutistů, se neteř člena
výsadku, Josefa Vance (který v ob−
klíčení v obci Rudice u Uherského
Brodu ukončil vlastní rukou svůj ži−
vot, než aby padl do rukou gestapa),

navštívila i Ratíškovice a setrvala
chvíli u pomníčku v místech seskoku
tragicky zahynuvšího strýce.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Jan Břečka:

S padáky nad hlavou

V

návaznosti na kulaté 70. výročí a vzpomínkové se
tkání u pomníčku připomínající místo a dramatické
osudy paradesantu CARBON se dne 16. 4. 2014
v prostorách Obecní knihovny Ratíškovice uskutečnila
přednáška pracovníka Moravského zemského muzea
v Brně PhDr. Jana Břečky. Na 30 posluchačů shlédlo za
profesionálního výkladu několik stovek historických fo−
tografií, mapujících činnost všech paradesantních jedno−
tek, které byly vysazeny na území Protektorátu Čech
a Moravy v okupačních letech 1939 – 1945. Povětšinou
tragické osudy statečných výsadkářů a jejich rodin i po
zásluze potrestaných zrádců auditorium natolik zaujaly,
že se po semináři rozběhla ještě několikahodinová nefor−
mální diskuze.

Ekologie

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Den Země

V

e středu 16. dubna před Veliko−
nocemi se u Hliníčku za Mlý−
nem sešli děti ze školní družiny
a několik skautů, aby společně prací
a hrou oslavili Den Země. Celé od−
poledne bylo pojato jako putování se
skřítkem Kořínkem, který se přestě−
hoval k nově zrekultivovanému ryb−
níku a prostřednictvím zajímavých
úkolů poznával jeho obyvatele a oko−
lí. Děti si zahrály na skorce vod−
ního, který dokáže pod vodou zadr−
žet dech až na 30 vteřin a svými
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pařátky obrací
kameny a hledá
pod nimi potravu.
Poznávaly žabí
vajíčka nebo z ka−
mínků, větviček
a semínek lepily larvy chrostíků.
Součástí Dne Země byla také vý−
sadba 7 vzrostlých stromků (hrušně,
třešně, moruše) na východní a se−
verní straně Hliníčku. Akce, pře−
devším pak nákup stromů, byla fi−
nančně podpořena Jihomoravským

krajem. Na tomto místě bych ráda po−
děkovala paní Aničce Hubáčkové, ře−
diteli školy Josefu Hanákovi a mís−
tostarostovi Radimu Šťastnému za
příkladnou sadbu stromků, a všem,
kteří mi s přípravou herního odpo−
ledne pomáhali. Bc. Eliška Šťastná
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Školství

L

Akademie pro Afriku
– již 5. ročník

etos škola uspořádala 5. ročník
Akademie pro Afriku, která je
„třešničkou na dortu“ našeho
Barevného týdne v rámci projektu
Škola−škole. Proč barevný týden?
Protože každý den v tomto týdnu
máme na sobě oblečení a módní do−
plňky v příslušné barvě. PO – mod−
rá, ÚT – zelená, ST – žlutá, ČT –
černá a PÁ – červená barva. Kromě
červené jsou všechny ostatní barvy
na vlajce Tanzanie.
Jako každý rok naši žáci vyráběli
a prodávali výrobky, nacvičili pís−
ničky nebo taneční vystoupení. Sou−
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částí byla také kavárnička „Afrika“,
kterou jsme poprvé otevřeli na loň−
ském vánočním jarmarku, kde se
diváci i účinkující osvěžili kávou,
čajem, limonádou a ochutnali cuk−
roví, které naši žáci upekli ve školní
kuchyňce. Po skončení programu si
zájemci mohli zatančit na diskotéce.
Kromě našich žáků nás tradičně
podpořily svým vystoupením děti
z MŠ Sluníčko a MŠ U Jezérka.
V programu dále vystoupily: Dětský
folklórní soubor, CM Náklo, taneční
dvojice Nikol Fulytka a Matěj Štěp−
ka, taneční skupina Sweeties, orien−

tální tanečnice, J.R. Band a děti ze
ZŠ Skalica.
Moc děkujeme všem – učitelům,
žákům a dalším, kdo jste tuto akci
podpořili, ať už zakoupením výrob−
ků, dobrovolným příspěvkem a nebo
návštěvou kavárničky. Pro ni nám
firma PROP Františka Kotáska da−
rovala materiál na ubrusy. Ušila je
paní Barbora Koplíková, které s na−
stříháním pomohla paní Martina Ko−
plíková. Krásné náušnice a šperky pro
nás, jako každý rok, vyrobila paní
Milena Gajdíková. A samozřejmě
děkujeme obecnímu úřadu za pří−
pravu tělocvičny, postavení podia
a osvětové besedě za půjčení zvu−
kové aparatury.
Za vybrané peníze pořídíme dětem
v Kise učebnice, sešity, tužky, pera,
pastelky, pomůcky do vyučování
a lavice. Letos jsme utržili částku
11 575 Kč. Ještě jednou moc děku−
jeme. ☺
Jana Lovečková a Jana Melichárková
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Exkurze na Dlouhé Stráně
V

e středu 7. května v brzkých
ranních hodinách odjel autobus
s 45 žáky naší základní školy
a z partnerské soukromé školy ve
Skalici na technickou exkurzi do Je−
seníků. Cílovou destinací byla vodní
přečerpávací elektrárna Dlouhé
Stráně, která se nachází v katastru
obce Loučná nad Desnou v okrese
Šumperk. Elektrárna plní několik
významných funkcí v elektrické síti
ČR a má i tři „NEJ“:
dva generátory na výrobu elek−
třiny pohání největší reverzní
Francisovy vodní turbíny v Ev−
ropě
elektrárna má největší spád (výš−
kové převýšení) v ČR, a to 511
metrů mezi horní a dolní nádrží
je zde instalován největší „vodní“
výkon v ČR – 2x325MW
V době nadbytečné elektrické
energie v síti, to je především v noci,
využívá tuto energii na přečerpá−
vání vody z dolní nádrže do horní,
v době nedostatku elektrické ener−
gie vyrábí elektrický proud. I když
výstavba elektrárny byla zahájena
v květnu 1978, do provozu byla uve−
dena až v roce 1996.
Účastníci exkurze měli jedinečnou
možnost se podívat i do strojovny,
která je umístěna ve skále, v uměle
zbudované kaverně o rozměrech
88x26x50 metrů, kde jsou umístěny
oba elektrické generátory a ne−
zbytné technické zázemí.
I když počasí nebylo příznivé, pře−
sto jsme asi 10 minut strávili v blíz−
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kosti horní nádrže, která se nachází
v nadmořské výšce 1353 metrů, od−
kud je nádherný rozhled do okolí
Hrubého Jeseníku. Více informací
najdete na: www.dlouhe−strane.cz

Tento mikroprojekt je spolufinan−
cován Evropskou Unií, z prostředků
Fondu mikroprojektů spravovaného
Regionem Bílé Karpaty.
Josef Hanák, ředitel ZŠ
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Elektrotechnický
kroužek při ZŠ

J

iž v listopadu 2013 vznikl na naší škole elektrotech−
nický kroužek, jehož iniciátorem byl ratíškovický
rodák Miroslav Janík, nyní bydlící v sousedních Va−
cenovicích. Jeho myšlenka předávat dětem dovednosti
z elektroniky mi nebyla cizí, neboť dodnes spolu velmi
rádi a s nostalgií vzpomínáme na členství v Radiokrouž−
ku, který v 80. letech minulého století vedli členové míst−
ního Radioklubu OK 2 KNZ − Antonín Bardún a Miro−
slav Pípa.
Do kroužku se přihlásili chlapci 6. třídy, kteří po ně−
kolika málo měsících zvládají techniku pájení, pozná−
vají základní elektrosoučástky, jako je rezistor, cívka,
dioda, tranzistor, kondenzátor a především vlastnosti
a využití integrovaných obvodů. Již po třech měsících
dokázali chlapci samostatně měřit a vyhodnocovat hlavní
elektrické veličiny – napětí, proud a odpor, neboť Ohmův
zákon je „alfa−omega“ každého elektronika či elektriká−
ře, a sestavili zcela samostatně jednoduchou funkční
„blikačku“.
Ve čtvrtek 24. dubna členové kroužku navštívili
22. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení,
známý více pod názvem „Ampér 2014“, který se koná

každoročně na brněnském výstavišti. Podle výroků ně−
kterých účastníků bylo zřejmé, že je i vystavovaná elek−
tronika zaujala, o čemž svědčí i pravidelné nadstavování
času pátečních schůzek – plánovaná vyučovací hodina
se téměř vždy natáhne minimálně na hodiny dvě.
Jedním z mnoha výhod elektrotechnického kroužku
je rozvoj technických kompetencí žáků a získávání kon−
krétních představ o dalším studiu po základní škole. Kaž−
doročně vysoké procento žáků ještě začátkem března,
kdy se odevzdávají přihlášky na střední školu, nemá
jasnou představu o svém dalším studiu a už vůbec ne
o svém možném profesním zaměření, tedy i budoucím
povolání.
Josef Hanák, ředitel ZŠ

Pálava čistější

V

e čtvrtek 22. května se žáci tří−
dy 5.A naší základní školy spo−
lu s páťáky ze soukromé školy
ve slovenské Skalici vydali čistit Pá−
lavu. Dojeli jsme autobusem až do
Klentnice pod Tabulovou horu, vzali
pytle a rukavice a vyrazili k Sirot−
čímu hrádku. Počasí nám přálo, slu−
níčko svítilo, takže sbírání odpadků
se stalo více zábavou než prací. Ces−
tou jsme viděli i zajímavé brouky
a květiny.
Odměnou nám byl dobrý oběd
v mikulovské restauraci s velkým
akváriem a se spoustou zvláštních
ryb, ale hlavně návštěva Aqualandu
Moravia v Pasohlávkách. Užili jsme
si krásný den s dobrým pocitem, že
jsme alespoň trošku pomohli přírodě.
Tento mikroprojekt je spolufinan−
cován Evropskou Unií, z prostředků
Fondu mikroprojektů spravovaného
Regionem Bílé Karpaty.

FOND
MIKROPROJEKTŮ

Mgr. Iveta Kudrová, zástupkyně ředitele ZŠ
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Předškoláci už se těší...
Logoklubíčko vede paní
učitelka Jaroslava Váchová

Píšťalku vede paní
učitelka Milena Buřinská

Sportovní hry vede pan
učitel Ladislav Švidroň

Zpívanky vede paní
učitelka Hana Půčková

P

ředškoláci v MŠ Sluníčko se už
moc těší do školy. Připravují se
na ni i v kroužcích. Pojďme se
za nimi podívat.
DOBRÝ START DO ŠKOLY
A GRAFOMOTORIKA
Už jsem předškolák, nechci si jen
hrát. Chci něco vědět, do desíti počí−
tat. Řešit správně úkoly, co připraví
mě do školy. Kreslit auto, balón,
hrušku, přitom dobře držet tužku.
Ten, kdo to neumí, koho se to týká, je
tu pro něj kroužek Grafomotorika.

LOGOKLUBÍČKO
Kde si procvičit jazýček maličko?
No přece v logopedickém kroužku
Klubíčko. Vyslovit hlásku, vytleskat
říkanku, vyprávět pohádku, uhád−
nout hádanku. R a Ř už řeknu vám,
v Klubíčku se dobře mám.
ZPÍVÁNKY
Zpíváme si pro radost, písniček
umíme dost. Při hudbě si zatančíme,
rytmus pěkně procvičíme. A co nej−
raději děláme? Na rytmicko−melodic−
ké nástroje hrajeme.

Odpoledne s tatínky

B

ýt rodičem je práce na plný úva−
zek, to ví snad všichni, proto po
těší každá maličkost, která se
pro rodiče připraví, a my z MŠ Slu−
níčko spolu s dětmi tyto radosti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

s oblibou připravujeme. Svátek ma−
minek je u nás dlouholetou tradicí.
Děti spolu s učitelkami vymyslí pro−
gram, aby se maminkám u nás líbi−
lo, a společně prožijí chvíle, které

PÍŠŤALKA
Hbité prstíky, ty jsou potřebné, aby
z flétny nevylétly tóny falešné. Správ−
ně dýchat, sedm notiček v Píšťalce se
naučíme, s nimi spoustu písniček.
SPOROTVNÍ HRY
Fotbal, hoňka, basketbal, procvi−
číme každý sval. Umíme i kotrme−
lec, sportovky jsou bezva věc. Vítěz−
ství tu každý slaví, zkrátka pohyb
– ten nás baví.
Mgr. Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

potěší. Ale u jaké příležitosti podě−
kovat tatínkům, aby se necítili „od−
strčeni“? Připravili jsme tedy odpo−
ledne pro tatínky. A jak jinak, než
sportovní.
Před třemi lety se utkaly ve
fotbalovém zápase děti proti tatín−
kům, to měli navrch ještě tatínci.
Dětská energie je však nevyčerpa−
telná a ve volných disciplínách (např.
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Dobrý start do školy a grafomotoriku
vede paní učitelka Jiřina Bábíková

Knihovna

závody v běhu s dítětem na zádech)
pomalu tatínkové hledali sílu a ener−
gii jen v silných průpovídkách a he−
cování.
Letošní Den s tatínkem jsme po−
jali docela jinak, i když také „po
chlapsku“. Čekal nás výlet do are−
álu společnosti REC Group (dříve
Kovosteel) ve Starém Městě u Uher−
ského Hradiště. Ani pochmurné po−
časí nás neodradilo od dobré nálady
a zábavy plné poučení. Vláčkem
Steelinka jsme prozkoumali upra−
vený areál společnosti, kde se děti,

V

bizon. Kdo nebyl ještě unavený, mohl
vystoupit na unikátní 27 metrový
suchozemský maják, z něhož zamá−
val svým kamarádům, kteří právě
proplouvali na pirátské lodi Naděje.
Výlet se nám povedl, písničkou
„Vyjdi, vyjdi sluníčko“ se paní uči−
telce Kudrové a dětem podařilo za−
hnat tmavé mraky a domů jsme se
vraceli s modrou oblohou a zelenou
ekologickou myslí. Už se těším na
příští rok s tatínky a dětmi, co vy−
myslíme příště?
Ladislav Švidroň, učitel MŠ Sluníčko

Vlastimil Vondruška
v naší knihovně

pátek 11. dubna proběhla v naší
knihovně beseda s jedním z na−
šich nejoblíbenějších autorů
Vlastimilem Vondruškou. Pro neza−
svěcené – PhDr. Vlastimil Vondruš−
ka, CSc., píše knihy o historii, ať už
vědecké studie či historické romány,
ale i historické detektivky, jejichž
nejznámější postavou se stal detek−
tiv Oldřich z Chlumu. Tato literární
postava je smyšlená, ale mezi čtenáři
tak populární, že má dnes dokonce
svůj fanklub a žije si svým životem.
Historických knih napsal pan Vond−
ruška více než čtyřicet. Fascinuje ho
středověk, konkrétně 13. století.
Stejně jako jeho knihy, ani jeho
vyprávění nepostrádá nadhled, ale
současně je postaveno na reál−
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a možná že i někteří tatínci, dozvě−
děli, jak se správně třídí a recykluje
nejen kovový materiál.
Nejatraktivnějším bodem exkurze
však bylo − v Evropě docela unikátní
− Kovozoo, které je součástí areálu.
Modely zvířat vznikají z kovového
odpadu, zvířata jsou bez klecí, takže
si je děti mohly pohladit a vyfotit se
s nimi. Zkoumaly nos nosorožce, mě−
řily výšku s gorilou Minervou, hrály
na schovávanou s rodinou tučňáků.
Mně osobně se zalíbil nový přírůs−
tek místních chovatelů − mohutný

ných faktech. O své literární
tvorbě a o životě našich předků
vyprávěl velmi zábavnou for−
mou.
Jako spisovatel se dívá na his−
torické prameny jinýma očima
než školní učebnice, tím se snaží
dokázat, že historie není taková
nuda, jak jí často vnímají žáci ve
škole. Na besedě jsme se napří−
klad dozvěděli, že středověké pivo
chutnalo úplně jinak, než to dnešní.
A že se hojné pití piva nejen neodsu−
zovalo, ale naopak patřilo ke spole−
čenským povinnostem. A spoustu
dalších pikantností ze středověkého
života.
Z celého jeho vyprávění bylo znát,
jak tu dobu má dokonale prostudo−

vanou a hlavně, jak jí má rád. „Lidé
ve středověku měli z hmotného hle−
diska zlomek toho, co my, ale byli
optimisty, smáli se, radovali, věřili
v budoucnost. Mívali k sobě mnohem
blíž než dnes. Milosrdenství nebylo
prázdné slovo, ale každodenní rea−
lita,“ tvrdil.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Spolky

Ratiškovské šachy 2014

Z činnosti
šachového klubu

V

minulém čísle ZVONU jsem se
zmínil o konci šachové sezóny.
Ano, hlavní soutěž družstev pro
náš klub skončila, nicméně v zapo−
čatém úsilí účastnit se i ostatních
nepovinných šachových akcí jsme
pokračovali dál. Jednou z nich byl
i Krajský přebor mladších žáků
v RAPID šachu, který se letos usku−
tečnil až v Kuřimi. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o soutěž 6−ti členných
družstev, zvolil jsem cestu vlakem
z Kyjova přes Brno. Bohužel i tento
přebor doprovázely problémy s účastí
dětí a „bolest“, o které jsem v minu−
lém čísle psal, nás neminula ani ten−
tokrát. A tak se stalo, že na pláno−
vaný sraz na vlakové nádraží do
Kyjova, dvě děti nepřijely a místo
sedmi dětí (z toho měl být jeden ná−
hradník) jsme odjeli pouze v pěti. Na
dětech se již po cestě do Kuřimi pro−
jevila špatná nálada, která nás opus−
tila až v průběhu turnaje. I když
jsme neměli tak silné mužstvo, aby−
chom usilovali o postup na MČR,
chtěli jsme zabojovat a podat co nej−
lepší výsledek. Pro tým, kterému již
od samotného začátku chyběl jeden
hráč, to byl však nelehký úkol. Na−
konec se nám podařilo získat od
2. kola jednoho hosta z Lokomotivy
Brno a konečné 8. místo z 13ti druž−
stev nebylo vůbec špatné umístně−
ní. Pouze o jednu příčku byly lepší
mnohem silnější Vacenovice, se kte−
rými jsme v úvodním derby prohráli
vysoko 1:5 (z toho jedna kontumace
za chybějícího hráče). Našim nej−
úspěšnějším hráčem byl Dominik Ze−
mánek, který dokázal uhrát 5 bodů
ze 7, což je opravdu skvělý výsledek.
A kdo nás tedy v Kuřimi repre−
zentoval: Lenka Kratochvílová, On−
dřej Slatinský, Josef Příkaský, Domi−
nik Zemánek a Martínek Šlahůnek.
O tomto turnaji jsem se podrobně
rozepsal na našem webu. Mohu jen
dodat, že počasí vyšlo na jedničku,
cesta vlakem s přestupem v Brně se
dětem velmi líbila a spojení bylo bez−
problémové, takže až na malou kaň−
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ku na začátku se akce
podařila a myslím si,
že všem dětem na tur−
naji líbilo.
Další šachovou akcí, kterou ten−
tokráte pořádala Základní škola, byl
„povelikonoční“ přátelský turnaj ve
Skalici, který se koná v rámci pro−
jektu tzv. příhraniční spolupráce se
soukromou základní školou Čtyřlís−
tek. Od nás jsem se společně s ře−
ditelem ZŠ a MŠ Ratíškovice −
Mgr. Bc. J. Hanákem zúčastnil také
já a 9 školou povinných dětí. Nej−
lepší z našich hráčů byla Lenka Kra−
tochvílová, která se ziskem 5 bodů
obsadila 3. místo. „Bramborová me−
daile“ zůstala pro výborně hrajícího
Davida Tomana, který byl horší jen
o pomocné hodnocení. Další děti
skončily takto: Gabriela Zemánková
– 7. místo, Jakub Toman – 8. místo,
Pavel Blaha – 9. místo, Jan Toman
– 11. místo, Adam Michenka – 12.
místo, Josef Příkaský – 13. místo
a Robin Fanta – 20. místo. Turnaje
se zúčastnilo 21 dětí, a ty naše se
tam rozhodně neztratily.
Před „velkou“ událostí roku se
jako jediný z našeho klubu zúčastnil
Martínek Šlahůnek dvou individu−
álních turnajů. Ten první proběhl
v Brně pod názvem „Jarní turnaj“.
Zde v silné konkurenci 18 dětí pře−
vážně z Brna, skončil na celkovém
14. místě s 2,5 body, nicméně ve své
věkové kategorii dosáhl na výborné
4. místo. Vezmu−li v potaz, že Mar−
tínek je teprve předškolák, je to
krásné umístnění. Tím druhým tur−
najem, byl „Kyjovský koník“, jenž se
konal v malém sále KD Kyjov. Zde
bylo přítomno 36 dětí nejen z ok−
resu Hodonín, ale také Břeclav či
Vyškov a Martínek skončil na celko−
vém 25. místě. Opět hezké umístění
a Martínek podal velmi bojovný vý−
kon, za což mu patří obdiv.
Vrchol sezóny pro náš šachový
klub představoval prestižní turnaj,
který se v Ratíškovicích hraje již
4. rokem pod názvem „Ratiškovské

šachy“ a já jsem se ocitl v roli hlav−
ního pořadatele a organizátora.
Vzhledem k tomu, že Ratíškovice
nemají kulturní dům a bohatá ple−
sová sezóna nám neumožnila uspo−
řádat tento turnaj na konci ledna
(jak tomu bylo v I. a II. ročníku), byl
již vloni vyměněn termín s Vyško−
vem a bohužel se to projevilo na re−
kordně slabé účasti dětí. Vezmu−li
v potaz, že v roce 2012 přijelo do Ra−
tíškovic 119 hrajících dětí + dopro−
vod, v budově ZŠ tedy mohlo být cca
až 150 lidí, což jídelna ani vyčle−
něná třída nemohla pojmout. Proto
se v roce 2013 rozhodla tehdejší ve−
doucí šachového klubu Mgr. Kubáč−
ková uspořádat turnaj v tělocvičně,
která se proměnila v prostorný
hrací sál. Nakonec vloni přijelo
pouze 75 hrajících dětí a co do
účasti byl turnaj nejslabším.
Přesto jsem i já, s obavou o níz−
kou účast, zariskoval a připravil
jsem opět jako hrací místnost tělo−
cvičnu. Poučen z minulých nezdarů
jsem veškerou sílu a energii vložil
do propagace tohoto turnaje, což se
vyplatilo, a z konečných 101 přihlá−
šených dětí jich do Ratíškovic při−
jelo 94. Skvělá účast, parádní akce
a nás mohlo jen těšit, že jsme za dob−
rou organizaci a přípravu sklidili
obdiv a uznání od šachových funkci−
onářů a vedoucích jednotlivých dět−
ských výprav. Zastoupeny zde byly
děti např. z Vacenovic, Vracova,
Dubňan, Kyjova, Brna, Vyškova, Za−
stávky u Brna, Kuřimi, Adamova,
Břeclavi, Veselí nad Moravou, Pru−
šánek či slovenského Holíče a další.
Tento turnaj je pro náš klub důle−
žitý a významný, protože se jedná
o poslední ze série šesti turnajů
Grand Prix, které se hrají pod zášti−
tou Jihomoravského šachového
svazu a vítězové v jednotlivých ka−
tegoriích bojují o právo postupu na
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MČR v RAPID šachu mládeže. Po−
čítá se ovšem pouze 5 nejlepších vý−
sledků, a tak se „Ratiškovské šachy“
musely vypořádat s handicapem po−
sledního turnaje této série a také
s ne zrovna ideální polohou od Brna
a okolí, kde je tradičně nejsilnější
a nejpočetnější členská základna dět−
ských šachistů. Na druhou stranu
jsme těžili z nedostatku příležitostí
pro děti z okresu Hodonín, a tak
právě početná účast těchto dětí vy−
vážila slabší účast hráčů z Brna
a okolí. I přes neúčast některých, již
jistých postupujících, by se mohlo
zdát, že turnaj ztratil na hráčské
kvalitě. Ovšem zdání klame a např.
jedinečný systém, jakým byl turnaj
nalosován, umožnil, aby si děti,
které zatím nedosahují takové vý−
konnosti, poměřily síly s šachově
vyspělejšími hráči. To pomohlo také
dětem z našeho klubu, protože se sta−
lo, že v 5. kole hráli hned tři naši
hráči v TOP 10.
Celá tato akce se opravdu vyda−
řila a já nemohu jinak než poděko−
vat všem, kteří přispěli větší či menší
měrou při organizaci tohoto turna−
je. Především řediteli ZŠ a MŠ, ve−
dení obce Ratíškovice za vyslání pra−
covníků obecního úřadu, kteří se
podíleli na přeměně tělocvičny
v hrací sál, firmě DADKA s.r.o. Vra−
cov za sponzorské dary pro nejmladší
hráče, rodině Zemánkové a Šlahůn−
kové za pomoc při organizaci tur−
naje, a především mojí rodině a ba−
bičce Klimešové za bezproblémový
chod bufetu a jeho přípravě.
A jak tedy dopadly konečné vý−
sledky? S velkou radostí mohu kon−
statovat, že pohár pro vítěze v nej−
silnější kategorii hráčů do 16 let
zůstal „doma“ a po právu si ho od−
nesl Martin Kladňák, který zde za−
stupoval šachový klub DURAS Brno.
Velká gratulace Martinovi! 2. místo
obsadil Daniel Marko – LOKO Brno,
3. místo Filip Krajíček – LOKO Brno.
V kategorii U 13 – 1. místo Michal
Žitný – LOKO Brno, 2. místo Vojtěch
Jurásek – LOKO Brno, 3. místo –
Šimon Londin – SK Postějov. V ka−
tegorii U 10 (nejpočetnější) – 1. místo
Tajovský Matěj – ŠK Kuřim, 2. místo
Michael Kureš – LOKO Brno,
3. místo – Olga Dvořáková – Spar−
tak Adamov. Z našeho klubu byl
nejúspěšnějším hráčem opět Josef
Škorpík, celkově 16. místo, ve své ka−
tegorii dokonce 5. místo. Dále se tur−
naje zúčastnily tyto děti z našeho
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Ratiškovské šachy 2014 −
Martin Kladňák

klubu: Lenka Kratochvílová, Gabri−
ela Zemánková, Josef Příkaský, Do−
minik Zemánek, Jan Toman, Jakub
Toman, David Toman, Pavel Kotá−
sek, Martin Šlahůnek a Ondřej Sla−
tinský.
Tímto turnajem pro nás skončila
bohatá a náročná šachová sezóna,
i když se na 64 polích stále něco děje
a ten, kdo má chuť si zahrát, tak
může učinit individuálně na mnoha
šachových akcích, které se právě
v letních měsících konají. V době, kdy

vzniká tento článek, reprezentuje
náš klub Gabriela Zemánková na
mistrovství České republiky starších
žáků v RAPID šachu družstev, kde
hostuje v týmu ŠK AD Jičín, protože
jim chyběla dívka, která je v kombi−
novaném družstvu povinná. Turnaj
se koná v Seči, okr. Chrudim, ale
o této akci, jakož i o dalších až v příš−
tím čísle.
Podrobné reportáže na našem webu
http://internet.tgroup.cz/chess/
Martin Macek

Ozvěny koštu

P

ři přípravách letošního koštu
museli organizátoři řešit dosti
složitý problém. Vzhledem
k tomu, že velikonoční svátky i se
svými všemi různými akcemi termí−
nově připadly na víkend před naším
koštem, museli jsme bodování vín
provést 14 dnů předem. Kam ale ulo−
žit vína, aby se mimo sklepní pro−
story nepohnula špatným směrem?
Nakonec jsme je nechali v Šachovém
salonku v Kavárně Sport. Okna
z jižní strany jsme zabednili polysty−
rénem a nechali přivézt dvě pře−
nosné klimatizační jednotky. Na−
štěstí průběh počasí nám přál po
celou dobu až do koštu, takže jsme
klimy ani nezapnuli.
Po zkušenostech s nedostatkem
degustátorů jsme letos navýšili po−
čet vzorků u stolu v průměru na
35. Přesto bylo hodnotitelů zase
málo. Spousta místních tradičních
účastníků zůstala doma. Je to

škoda, neboť hodnocení je potom
značně neobjektivní a pak není vzác−
ným jevem, že víno, které se stalo
někde jinde šampiónem, v Ratíško−
vicích je hodnoceno jako průměrné,
někdy dokonce i podprůměrné.
Co se týká počtu vzorků, sledu−
jeme od přelomového (za 4 vzorky
vstup zdarma) a rekordního koštu
2012 (1062 vzorků) mírný pokles:
2013 – 1017 vzorků, 2014 – 962 vzor−
ků. Návštěvníků také ubylo, ale
můžeme být rádi i za těch 960 pří−
tomných, protože od rána pršelo
a přestalo jak na povel ve 13.00 ho−
din.
Za zvládnutí příprav i průběhu
výstavy je třeba poděkovat všem
dobrovolným pořadatelům, dále
Obecnímu úřadu a Baníku Ratíško−
vice s.r.o., dík patří všem sponzorům
a profesionálním vinařstvím. Na
shledanou v sobotu 25. dubna 2015!
Ing. Jiří Hubáček st.
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Hasičské závodění

J

ako každoročně patří druhý červ−
nový víkend hasičům, a ani letos
tomu nebylo jinak. V sobotu
7. června pořádali soutěž v požárním
sportu v kategorii muži a ženy –
O putovní pohár SDH Ratíškovice,
v neděli soutěž dětí – Memoriál
Standy Vyhňáka. Počasí na pří−
mluvu svatého Floriana (patrona ha−
sičů) nám letos skutečně vyšlo.
Na sobotní – dospělou soutěž se
sjelo 16 družstev mužů a 7 družstev
žen. Domácímu mužstvu se moc ne−
dařilo a skončilo na 16. místě neplat−
ným pokusem (po selhání „béčko−
vého spoje“), stejně jako dalších
5 družstev. Ratíškovické „B“ druž−
stvo bylo úspěšnější a umístilo se na
10. místě. Nejúspěšnější však byla
děvčata, která na domácí půdě bojo−
vala. S časem 19,11 sekundy druž−
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stvo žen získalo zlaté 1. místo. Za to
jim patří velká gratulace.
Nedělní sluníčko snad hřálo ještě
víc, ale ani to neodradilo 13 mlad−
ších a 12 starších družstev od toho,
aby se rozjely zasoutěžit k nám do
Ratíškovic. Děti soutěžily v těchto
disciplínách: ŠPD (štafeta požárních
dvojic), PÚ (požární útok) a ŠCTIF
(štafeta CTIF). Mladší žáci skončili
na 11. místě, zato starší následovaly
hasičky ze soboty a svou kategorii
s přehledem vyhráli. Nezbytné pří−
pitky z vyhraných pohárů a mnohdy
nedobrovolná koupel v hasičské kádi
nesměly chybět. Všem vítězům
patří gratulace a ostatním přejeme,
ať se jim to podaří příště a nebo
v jiné soutěži.
Veliké poděkování patří sponzo−
rům za příspěvky a dary, sousedům
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za shovívavost, členům i nečlenům za pomoc při přípra−
vě, průběh a úklid letošní soutěže. V neposlední řadě
patří díky všem rozhodčím, trenérům, fotografce Sa−
bině Haramiové za kouzelné fotečky, a všem dalším, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu
„tropického“ hasičského víkendu.
O to více nás těší letošní výsledky, protože náš sbor
slaví 125. výročí od svého založení, které se připome−
neme koncem června mší svatou v našem kostele a též
menší oslavou. V rámci těchto oslav pořádáme také
5. července Letní hasičskou noc, na kterou Vás srdečně
zveme.
Ještě jednou DĚKUJEME, díky moc!!!
Za SDH Jana Tomčalová st.

Cestování

Medailové výsledky:
Kategorie
Místo Mužstvo

N

Muži

1.
2.
3.

Mistřín „A“
Vřesovice
Pasohlávky

17,45
17,74
17,78

Ženy

1.
2.
3.

Ratíškovice
Kuželov
Velká nad Veličkou

19,11
20,05
20,63

Mladší žáci

1.
2.
3.

Vacenovice
Mistřín
Hrubá Vrbka

Starší žáci

1.
2.
3.

Ratíškovice
Mistřín
Kozojídky

Výsledné pořadí
je určeno
součtem bodů
ze všech
tří disciplín.

Kanada

igdy neříkaj nigdy. Táto múdrá
věta je pravda, to možu potvr−
dit. Dycky sem říkal, že do leta−
dla mňa nigdo nedostane ani zabo−
ha. Enomže – v jednéj slabší chvíli
sem našéj Bětušce v deň její svaďby
slíbíl, že za ňú dojedeme do Kanady,
gde včíl žije. Měli sme si s Vlastú
enom vybrat termín a o ostatní sa
prý nemáme starat. Obá sme při−
kývli, že by to šlo v květnu. A ešče
ani pořádně nezačal nový rok 2014,
dyž nám náš syn Lukáš oznámil,
že letenky sú kúpené a že poletíme
29. dubna z Vídňa přímo do Toronta
a že dom sa budem vracat 1. června.
A bylo to! Co včíl, otřepal sem sa
hrůzú, jak enom s týmto si poradím?
Čím vjec sa blížil konec dubna, tým
horší sem usínal. Jak napotvoru sa
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Čas [sek.]

gdesi u Aus−
trálie stratilo
letadlo a na
popichování
mojích kama−
rádů, že co sa seru, dyť to nic néni,
že enom si sednu a už letím, sem od−
povidal, že nevím, jak si mám zaří−
dit v hlavě, abych si myslel, že to nic
néni. Až sem si spomněl, co mně ří−
kali tetička Rozka: „Dyž je núza naj−
vyšší, pomoc boží najbližší!“
A tak sa stalo, že ráno na Veliko−
noční nedělu sem sa nastrójil a šel
sem do kostela „na hrubú“. A tam
sem za hlubokého rozjímání vložil
svoje starosti do ruk moci najvyšší.
Potom už šlo šecko ráz na ráz. Lu−
káš nás odvézl do Vídňa, na letišti
za nás šecko vybavil a do ruk nám

vložil cedulku, že neumíme žádnú
cizí řeč (kromě jednéj, kerá je nám
stejně nanic), aby nám v Torontě na
letišti pomohli dostat sa ke kufrom
a vymotat sa ven.
A než sme sa nadáli, už sme se−
děli v eropláně. Po maléj chvíli to pod
nama zavrčalo, zatřepalo sa to a byli
sme v luftě. Z výšky 11 kilometrů
sme viděli zem s polama řepky ako−
rát nad Německem a potom nad Bri−
tányjů (Manchester). Ináč sme byli
celú cestu nad mrakama a nic ne−
bylo vidět. Až sa to protrhalo nad
zamrzlým pobřežím v Kanadě.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Ale to sme sa dostali do takých tur−
bolencí, že sa celé letadlo drkotalo,
jak dyž sa jede po dálnici do Prahy.
Díval sem sa z okénka a potichu sem
říkal Vlastě, že esli na tych křídlách
nepoutahovali pořádně šecky šrúfky,
že sa moc daleko nedostanem. Ale
šecko dobře dopadlo a za hustého
déšťa sme sa znésli v Torontě na
zem.
Na náš první výlet nás vzala Bě−
tuška na ostrov Toronto, hned před
slavnú věžú CN TOWER (přes půl
kilometra vysokú). Překrásná pří−
roda mně vyrazila dech a poprvní
sem vyslovil, že bych sem z Ratíško−
vic snáď šel aj bývat. Bylo ešče dosť
zima, stromy byly holé, ale sem tam
už bylo vidět, že jaro je za dveřama.
Každé ráno sme chodili na dlúhé
procházky k jezeru Ontario. Společ−
níka nám dělal Hugo, psíček Bě−
tušky a Conana. Byla taká zima jak
v Petrohradě na nádraží. Moseli sme
na sebe ponavlékat teplé mikiny

aj s kapucama, ale Kanaďané už cho−
dili v kraťasoch a bez ponožek a na
mokrých plážách hráli volejbal bo−
sky. Pro nás to bylo tak na podli−
kačky a hrubú štamprlu.
První víkend sme odjeli ke Cona−
novým rodičom do města Niagara
Falls podívat sa na slavné vodopá−
dy. Voda tam padá z výšky vjec jak
padesáti metrů a na skaliskách byla
ešče třiceti metrová vrstva ledu.
V půlce dalšího týdňa za nama
do Toronta doletěl z Vancouvru Pa−
vel Koplík – Rašín (Petřákúj) a byl
s nama 9 dní, keré jsme vyplnili pra−
cú, aj zábavú. Předláždili sme u Co−
nana a Bětušky žulový chodník, ale
najvěčí počin udělal Pavel, dyž na
Torontskéj věži ešče s pár odvážliv−
cama ve výšce 300 metrů visal
z ochozu na štrankoch. Má to aj na−
točené a dyž sme sa na to dívali, tož
šecí odvážlivci šli k téj hraně, jak
dyby měli v gaťách. No, já bych měl
určitě…

Potom sme byli v hokejovéj síni
slávy. Na prohlídku by nestačilo ani
půl dňa, ale stihli sme sa pofotit
u nejzajímavějších věcí a vidět při
tem fotky Nedomanského, Machača,
Pospíšila, Dzurille a nevímkeho
ešče.
A potom nadešel (pro mňa)
osudný deň. 27. května ráno před
snídaňú sem ve filcových nazúvá−
koch zhobortoval ze schodú. Vím, jak
sa vypočítá zrychlení při volném
pádě, ale tady sa moseli slavní fyzici
a matematyci, keří ten vzorec vymys−
leli, trochu zmýlit. Bylo to ešče rych−
lejší − z devátého schodka sem byl
dúle, než bys řekl švec! Ležal sem
zmotaný jak špagát a bál sem sa po−
hnút. Moseli při mně stát šecí an−
dělé a svatí, protože na tú hrůzu to
ešče dopadlo jakžtakž. Bětuška mňa
odvézla do nemocnice, gde zistili, že
mám „enom“ naražené rameno,
zlomené zápěstí a odřítý nos. Dali
mně sádru a džogan proti tetanu
a bylo to.
Druhý deň ráno sme odjeli do USA
do státu New York za Jiřinú Shupp
– Dobiášovú, Vlastinú spolužačkú.
Jiřka si se svojím mužem Davidem
vybrali k bývání snáď jedno z naj−
pěknějších míst. Majú dům na břehu
jezera Seneca a jejich pohostinosť
neměla konca. Jiřka nás druhý deň
zavédla do národního parku Watkins
Glen, gde sme nestačili zavírat hubu
nad tým, co dokázala příroda vy−
tvořit. Vysokánské vodopády říčky
a hluboké zařezané kaňóny v břid−
licových skalách nám šeckým vyrá−
žaly dech.
Ale to už sa přiblížil deň odletu.
A tak sa stalo, že zatýmco cestú přes
oceán šecí spali, napsal sem to, co
včíl čtete.
Vojta Koten

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014
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Orel

Významné

jubileum

S

lavnostní mší svatou v neděli
26. května 2014 si členové Orla
připomněli sto let od jejího za−
ložení.
Toto kulaté a vzácné výročí si ne−
připomínali sami. Pozvání přijala
sestra Miluše Macková jako zástup−
kyně ústředí, členové rady Šiling−
rovy župy sestra Ludmila Špérová
a bratr Emil Polák a další zástupci
bratrských jednot. Jako vzácný host
se nejen bohoslužby účastnil i s man−
želkou Vít Příkaský, syn předváleč−
ného náčelníka Šilingrovy župy,
národního hrdiny Víta Příkaského,
umučeného v koncentračním táboře
v Mauthaussenu.
Důstojnost celému aktu dodaly
i dva prapory Jednoty, nesené zá−
stupci místní rady v nových orel−
ských stejnokrojích. Příslušností
k regionu se pro změnu hlásily sestry
ve stejnokrojích slováckých.
Po oslavení eucharistie následo−
valo zhotovení fotodokumentace pro
příští generace a poté se přítomní
odebrali na místní hřbitov, kde u vá−
lečného hrobu (tento statut získal
přede dvěma lety) Víta Příkaského
položili kytici. Při této příležitosti
vzpomínal syn tatínkovo zatčení
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a bratr Jan Příkaský
(jde jen o shodu jmen)
zase na slavnostní ulo−
žení urny. Při této
„orelské pouti“ v roce
1945 bylo přítomno asi
5000 lidí a 17 kněží.
Modlitbami a polože−
ním kytic pak byla
uctěna památka dal−
ších orelských starostů.
Po přesunu do Or−
lovny pokračovalo při−
pomínání orelskou
hymnou „Vzhůru orle
slovanský“ a slavnost−
ním přivítáním bra−
trem starostou Jednoty
Luďkem Vacenovským,
který v několika větách
vzpomenul i historii jednoty.
K takovémuto výročí patří i pře−
dání ocenění. Tomuto aktu předchá−
zela zdravice 1. místostarostky Orla
sestry Miluše Mackové, která pře−
dala stříbrné medaile ústřední rady
sestrám Terezii Pištěkové, Františce
Sedlačíkové a Marii Holečkové i bra−
trům Josefu Vacenovskému a Janu
Příkaskému, jehož si mnozí pamatují
také jako člena ústřední rady.

Následovala zdravice z vedení
župy Šilingrovy − sestry Špérové
a starosty obce (mimo jiné v novém
orelském stejnokroji) Josefa Uhlíka.
Poté došlo i na požehnání orelské
práce a podávaného jídla duchovním
správcem Jiřím Čekalem.
Když byly stoly prosty jídla a ná−
dobí, vzpomenul jakožto „chodící
kronika jednoty“ bratr Jan Příkaský
v mozaice uplynulých sto let, které
doprovázel projekcí fotografií
br. Josef Nedvědický. Součástí
tohoto setkání byla i výstavka
dobových i současných fotografií,
seznam funkcionářů, přehlídka
medailí (z ústředních akcí plavci
33 a kuželkáři 7, tou poslední je
bronzová Martiny Šupálkové ze
17. 5. z Olomouce) i historických
kronik a zápisů.
Moravské Slovácko − to jsou
kroje, písničky a muzika. Ta se
prezentovala vcelku netradičně,
a to J. R. Bandem („Juniorský ra−
tíškovický band“) hrajícím teprve
rok pod vedením paní učitelky
Jarmily Rybové (z Kyjova) a pana
učitele Josefa Příkaského (ro−
dáka z Ratíškovic). Na trubku
v něm hraje i orlík Jirka Šupálek.
Orchestr zvládá nejen džezové
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

úpravy, ale i lidovky, a byl odměněn
za své vystoupení zaslouženým po−
tleskem. Ten sklidily i „Ženušky“
v parádních, slavnostních krojích,
které okrášlily nejen sál a toto „po−
dujatie“, ale potěšily svým krásným
zpěvem.
Protože ke Slovácku patří i „plod
vinné révy a lidské práce“, tak se
také koštovalo, a to pak není daleko
k dalším písničkám a vzpomínání.
Neděle i sláva je s Boží pomocí
za námi a s Jeho požehnáním vy−
kročme do další stovky.
Václav Koplík

Na Josefa dělníka
O

sobnost Národního mučedníka
a náčelníka orelské župy Tomá−
še Šilingera Víta Příkaského
přesahuje Ratíškovice i hodonínský
okres nejen svou odbojovou činnos−
tí, ale i statečností a lidským, křes−
ťanským příkladem a odkazem. Stalo
se dobrým a záslužným činem si oběť
tohoto nositele „Válečného kříže
1939“ připomínat na kuželkářském
Memoriálu Víta Příkaského čtyřčlen−
ných družstev na 100 hodů sdruže−
ných. Termín tohoto zápolení i připo−
mínání se poslední čtyři roky ustálil
na svátek sv. Josefa dělníka, tedy na
1. května. Pět špičkových orelských
kuželkářských kolektivů z různých
koutů Moravy přijalo pozvání a po−
jalo ho i jako generální zkoušku na
mistrovství Orla, které má termín
17. května a dějištěm je osmidrá−
hová kuželna v Olomouci.
Loňské prvenství přijely obhajo−
vat Ivančice, dorazili i vítězové z roku
2012 Dvořáci z Blažovic, bohužel
oslabeni o dvojnásobného nejlepšího
hráče Pavla, pořadatelé letošního
mistrovství Hranice na Moravě i je−
jich téměř sousedé z Kelče a nená−
padná Telnice. Jim se snažili sekun−
dovat premiérově domácí a seskupení
známé z Ligy ratíškovického pivo−
varu jako Family.
Pořadatelé připravili nejen po−
háry pro tři nejlepší družstva, ale
tradičně i diplomy letos s odkazem
na skutečnost, že Orel v Ratíškovi−
cích se vzpomíná od roku 1914 a tu−
díž má stoletou tradici. Určitou
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

radost organizátorům učinili Tel−
ničtí tím, že memoriál vyhráli vý−
konem 1697k (kuželek) a pohár
i diplom budou zdobit jejich Or−
lovnu i vitrínu. Se druhým mís−
tem a menším pohárem odjížděli
Ivančičtí Orli s výkonem 1661k
a premiéru „na bedně“ mělo do−
mácí seskupení Family − 1629k,
opírající se o nejlepšího jednot−
livce Radima Čuříka − 468k. „Jen“
s diplomem odjížděla rodina Dvo−
řákova z Blažovic, které spadly
celkově o dvě kuželky méně. Páté
skončily Hranice − 1618k, šestí byli do−
mácí − 1608k, kterým premiéru ozdo−
bila Martina Šupálková nejlepším žen−
ským výkonem 430k a pořadí uzavřel
kolektiv z Kelče výkonem 1578k.
Součástí memoriálu bylo i du−
chovní slovo otce Jiřího Čekala i s po−
žehnáním od Panny Marie Lurdské
a úvodní připomínka starosty obce

Josefa Uhlíka, že jen díky obětem
takových hrdinů, jakým byl Vít Pří−
kaský, žijeme už 69 let v míru, a to
není až taková samozřejmost.
O závěr tohoto počinu se postaral
vinař Pavel Hnilica, jehož pozvání na
Slavín přijala většina účastníků a za
to si mohla ochutnat i šampiony z růz−
ných koštů vín.
Václav Koplík
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Příběh

I

Síla lásky

letos jsem chodila do kurzu tré−
nování paměti. Opět jsem seděla
proti paní Hedvice Kotáskové,
která byla pro mě stejně silný záži−
tek, jako náš vyučující Zdeněk Gloz.
Obě jsme od Jezérka, proto jsme
chodívaly z „tejto navečerní škole“
často spolem domů. Došla řeč, ze
které vyplynula moje nedávná ná−
vštěva u Kotásků v rodině. Napíši
vám, co jsem u nich viděla a sly−
šela.

Žijeme v době, kdy se
stěžování hrne ze všech
stran – a na všecko. O dob−
rém kolem nás se až bojí−
me mluvit. Žijeme v čase,
kdy moc dětí nemáme, svatby se tak
tak konají. A jak je to dnes s Láskou
− má pořád stejnou SÍLU jako dřív?
Třeba takovou, o jaké dnes napíši?
V deváté třídě seděla se spolu−
žáky před drogerií, měli namalovat
kovárnu, která byla na Hnilicovém.
Nebylo to pro ni vůbec lehké. On šel
akorát z kostela, viděl, jak se trápí
a namaloval kovárnu za ni. První
osudový dotek, po kterém se už z očí
nespustili. Volával na ni „Kudr“ – asi
pro ty kudrnky na hlavě. Svatbu měli
12. října 1957, nevěstě bylo 21 a že−
nichovi o dva víc. Postupně měli dvě
dcery. V obýváku jsem viděla foto−
grafii z obecního úřadu, kde pěkně
nastrojeni − ona nádhernou kytku
v ruce − slavili zlatou svatbu. Když
počítám dodnes, jsou spolu už více
než 60 let. A oči mají pořád blízko.
I přes to, že do jejich života „vstou−
pili“ doktoři. Koliba, Baláž, Smet−
ková…, polohovací postel, třikrát
v týdnu Homedika. Výrazy jako Pro−

Kníže Rastislav na Nákle

B

yli jsme všichni o deset let mladší, když vznik
la myšlenka uctít křížem naše věrozvěsty
a Velkou Moravu. A Náklo bylo pro tuto myš−
lenku nejlepším místem. Narostl statný dub, byl da−
rován, citlivě položen a na katru vyhrubován, zavezl
se do mlatevně a začal se rodit jeho tvar. Pokračo−
vání je známé. Společného úsilí se zúčastnilo mnoho
lidí bez nároku na odměnu a výsledkem bylo vzty−
čení Liliového kříže na Nákle při první Cyrilo−Meto−
dějské pouti v roce 2004. Liliový proto, že květ lilie
byl Mariánským symbolem prvních křesťanů a Me−
toděj si jej přinesl na Moravu jako svůj osobní. Při−
byl k němu kamenný Králův stolec, altán se zvonič−
kou a stoly s lavicemi.
Ke Kříži byly položeny první kameny z význam−
ných míst. Byl požehnán ratíškovickým knězem, pravoslavní svojí
mší připomněli tehdejší jazyk a zpěvy ženských a mužských sborů
z okolí zkrášlily toto místo. Začala vznikat tradice. K dnešnímu dni
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gram Kalipso, Lisparinova pumpa,
sonda PEG, nutriční strava … jsou
rodině srozumitelné možná víc, než
všem nám dohromady.
Pan Vavřin je totiž složitě ne−
mocný a už více než tři roky je při−
poután na lůžko. Byla jsem pří−
tomna celodenní péči paní Hedviky
a 23letého vnuka Martina kolem ne−
mocného. „Byli sehraní jak švýcar−
ské hodinky“. Vůbec bych nevěřila,
že jde doma takto odborně pečovat
o nemocného. Ono to asi téměř nejde,
jen se musí nesmírně chtít a spojit
se. (Že říkávala Hedvičina mamka
Žofka: „Když je v rodině Kříž a po−
máhá ho nést víc lidí, néni to potom
až tak tíživé…“.)
Kolik SÍLY LÁSKY se vejde do
věty: „Proč bych mu to neměla opla−
tit za to, jaký na mňa celý život byl!“
A on děkuje stiskem ruky, neja−
kým slovíčkem a tema očima, keré
sú blízko.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

proběhlo již deset každoročních poutí. Kříž doplnila socha sjedno−
titele Slovanů, knížete Sáma, a informační panely, byl upraven po−
zemek na konání poutí i návštěv během celého roku. Místo se stalo
známým a navštěvovaným − přibývají další kameny.
Při loňské pouti zde bylo odhaleno sousoší svatých
Cyrila a Metoděje.
Letos, již tradičně v neděli odpoledne, 6. čer−
vence odhalíme sochu knížete Rastislava.
Moudrého vládce Moravanů, který z Byzance povolal
Cyrila a Metoděje, naše věrozvěsty. Od nich dostal
slovanský lid písmo ke svému jazyku, lidé poprvé mo−
hli slyšet slovo Boží ve své řeči a také takto ho číst.
Jeho čin neměl v tehdejším světě obdoby a proto byl
Rastislav za něj náležitě odměněn. Neuměli ho po−
pravit, jenom oslepit. Snad je v tom symbolika, že oči
nejsou nutně potřeba, aby člověk viděl. Trvalo dlou−
ho, než všichni křesťané mohli slyšet to, co naši předci
slyšeli při mši již v devátém století. A právě toto po−
selství má nám ukázat socha oslepeného Rastislava.
Všechny Vás na tuto pouť zve
Cyrilo−Metodějský spolek Náklo o.s. z Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Skauti

Kalendárium

Junák Ratíškovice
informuje

aneb co nás čeká
a co nás nemine

neděle 22. 6. 2014
NECKYáda na Jezérku
soutěž plavidel v originalitě
a rychlosti
neděle 29. 6. 2014
RAFTOVAČKA na Hliníku
Závod šestičlenných družstev
o nejrychlejší přeplutí Hliníku
tam a zpět na šíř na raftu.

Skautské
tábory 2014
v Nové Vsi

5. − 12. 7.
Rodinný tábor KPS
(Palis + Zuzka Hnilicovi)
12. − 26. 7.
Trojka
(Svatopluk Stokláska ml.)
26. 7. − 9. 8.
Tuláci + Squaw
(Tomáš Motl − Šam, Pavel
Foltýn − Frenký, Kateřina
Motlová − Káťa, Kamila
Vařáková − Kamča)

Pálení čarodějnic na ohništi u junácké
klubovny se uskutečnilo ve středu 30. 4. 2014

Železná sobota

Železná sobota 10. 5. 2014

Tradiční Svatojiřský závod
proběhl v neděli 27. 4. 2014

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

Junák Ratíškovice (a hutě) :−)
moc a moc děkují za darované šro−
tové železo. Necelá dvacítka bri−
gádníků pomocí traktoru „Máně“
s vlečkou (Obroda) a červené Avie
(Fanda) nasbíralo přes 13 tun šro−
tového železa.
Palis

Akce Drákula 35 se v pondělí
14. 4. 2014 zúčastnilo 12 dárců krve
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Soutěž ve sběru papíru 2014

Obec Ratíškovice, Osvětová beseda Ratíškovice
ve spolupráci s NIPOS ARTAMA Praha
a pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana
pořádají

v neděli 13. července 2014
v areálu Baník Ratíškovice

46. Mezinárodní festival
dechových hudeb Ratíškovice
Dopolední program od 10.00 hodin
Mladá muzika ze Šardic, Holanďanka, Svatobořáci, Nenkovjanka,
Drietomanka, Veselá muzika z Ratíškovic
Odpolední program od 14.00 hodin
Šohajka, Pálavanka, Jižani, Ištvánci,
Stříbrňanka, Žadovjáci

Tento projekt vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, OSA.
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Fotbal

Béčko Baníku vyhrálo díky obratu

okresní pohár

V

elké věci mohou
dokázat i podceňo−
vané týmy, což na
zrekonstruovaném sta−
dionu ve Veselí nad
Moravou potvrdila i ra−
tíškovická rezerva.
Béčko Baníku neslo−
žily v dramatickém fi−
nále okresního fotbalo−
vého poháru ani dvě
rychlé branky mladých
kanonýrů Ondrouška
a Grdiny. Svěřenci kon−
čícího trenéra Jiřího
Voříška sice byli po
čtvrthodině hry na od−
pis, ale nakonec po sen−
zační výhře 3:2 zvedli
nad hlavu trofej pro ví−
těze atraktivní a fi−
nančně dotované sou−
těže. Obrat dokonal
v 89. minutě střídající Jiří Imrich.
Jednadvacetiletý mladík byl na
trávníku přesně deset minut, když
se k němu po standardní situaci
Zdeňka Petrů odrazil balon a Voříš−
kův žolík zblízka dostal balon za
nešťastného gólmana Vykydala. „Vy−
šlo nám střídání,“ usmíval se ratíš−
kovický kouč, který poslal Imricha
na hřiště s defenzivními úkoly. Vy−
soký mladík ale nakonec vyrovnaný
duel rozhodl.
„Všichni jsme šťastní, že jsme po−
hár vyhráli. Pro Ratíškovice je to
další úspěch. Klukům moc děkuji za
předvedený výkon,“ prohlásil Voří−
šek.
Jeho tým vstoupil do finále mizer−
ně. Už ve 3. minutě překonal doros−
tence Tomana kanonýr Ondroušek.
Ratíškovická defenziva byla na
začátku střetnutí hodně průchozí.
V 15. minutě zvyšoval Grdina stře−
lou pod břevno na 2:0. „To, co jsme
v kabině řekli, kluci na hřišti vůbec
nedodrželi. V úvodu utkání jsme udě−
lali hrubé chyby a po brejcích jsme
dostali dvě branky,“ zlobil se Voří−
šek.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2014

V té době by si na Baník nikdo
nevsadil. „Nebylo to nic příjemného.
Za stavu 0:2 jsme to měli velmi těž−
ké. Museli jsme až do konce utkání
tvrdě dřít, abychom výsledek zvrá−
tili. Pořád jsem věřil, protože od pat−
nácté minuty jsme byli lepší,“ řekl
kapitán Ratíškovic Michal Voříšek.
Naopak Zemas byl v té době na koni.
„Po dvou rychlých gólech to vypada−
lo, že utkání rozhodneme hned na
začátku. Místo toho, abychom přidali
další branky, jsme však přestali hrát
fotbal a začali chodit,“ uvedl šéf
Hovoran Vlastimil Podivínský.
Hovorany už nebyly ve druhém
poločase tolik nebezpečné. Rozhod−
nout mohl Ondroušek. Jeho pume−
lici odvrátil stoper Machala hlavou
na roh. Rozuzlení nakonec přinesla
89. minuta, kdy míč za brankovou
čáru dopravil střídající Imrich. Ze−
mas už odpovědět nedokázal, a tak
mohla vypuknout v ratíškovickém
týmu nefalšovaná euforie. Šam−
paňským se však na trávníku ani
v hledišti nestříkalo. „Máme radši
kořalku a víno,“ smál se Michal Vo−
říšek. „Ne že bychom s vítězstvím

nepočítali, ale nic dopředu jsme ne−
plánovali ani nechystali. Do zápasu
jsme šli s pokorou a respektem k sou−
peři, který byl favoritem. Do Veselí
jsme ale jeli vyhrát,“ pronesl kouč
Baníku.
Ratíškovice obdržely od předsta−
vitelů OFS Hodonín dvacet tisíc ko−
run. Polovinu částky si nechalo ve−
dení slováckého klubu, zbytek dostali
hlavní aktéři. „Něco propijeme večer
a zbytek necháme na ukončenou,“
plánoval Jiří Voříšek. Ten chce ještě
béčko Baníku zachránit v okresním
přeboru. Po dalším nesnadném
úkolu pak může osmačtyřicetiletý
lodivod v klidu skončit. „Už jsme se
o tom s vedením klubu bavili. Mám
dost práce a trénování zabírá hodně
času. Nemohu dělat všechno,“ řekl
Voříšek.
Letošní finále bylo stejně jako
v předchozích letech důstojným za−
končením okresního poháru. „Pořa−
datelsky to bylo dobře zvládnuté.
Žádný rozdíl oproti předchozím roč−
níkům jsem nezaznamenal,“ dodal
Podivínský.
Libor Kopl
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Kotásek spěchal po finále

do porodnice

M

Úřady

imořádný den ve středu prožil
předseda okresního fotbalové
ho svazu Petr Kotásek. Známý
ratíškovický funkcionář se devade−
sát minut před začátkem finálového
utkání dozvěděl, že má čtvrtého vnu−
ka. Kotáskova dcera Petra, která je
manželkou hodonínského hokejisty
Petra Peše, totiž porodila syna Ště−
pána. „Slavit budu asi dvojnásobně,“
usmíval se šéf OFS Hodonín, který
společně s kolegy předal vítězům
i poraženým poháry a medaile a spě−
chal za rodinou do porodnice. Cesta

zkušenému činovníkovi jistě rychle
ubíhala, neboť ratíškovická rezerva
dokázala otočit duel s Hovorany a na−
konec po boji zvítězila 3:2. „Pro mě
to nebylo jednoduché, protože jsem
z Ratíškovic a jsem i členem výkon−
ného výboru Baníku. Snažil jsem se
ale být při finále nestranný, což se
mi snad podařilo,“ pronesl Kotásek.
Ten si dramatické utkání stejně
jako většina fanoušků na zrekonstru−
ovaném veselském stadionu užil.
„Oběma týmům blahopřeji k po−
stupu do finále a děkuji jim za

velmi slušnou hru. Začátek jedno−
značně patřil Hovoranům. I Ratíš−
kovice ale ukázaly svoji kvalitu
a v závěru daly šťastný třetí gól. Zá−
pasu by asi více slušela remíza,“ řekl
Kotásek, který nezapomněl ani na
další důležité aktéry a hosty. „Dě−
kuji starostovi Veselí nad Moravou
Miloši Kozumplíkovi a všem domá−
cím funkcionářům za to, že nám
umožnili na jejich stadionu sehrát
finále okresního poháru,“ prohlásil
bývalý vynikající záložník.
Kotásek si pochvaluje i spolu−
práci s kolegy z výkonného výboru
a členy odborných komisí. „Své od−
vedli při finále i rozhodčí,“ řekl Kotá−
sek, který ihned po finále potvrdil,
že se soutěž bude hrát i v nadcháze−
jící sezoně. „Pohár má svoji úroveň
a byla by velká škoda ho zrušit,“
dodal.
Libor Kopl

Family Point
zve k návštěvě

J

iž od konce března mohou rodiče
s dětmi využívat služeb nového
kontaktního Family Pointu,
který se nachází v přízemí budovy
městského úřadu na Národní třídě
v Hodoníně. K dispozici je zde plně
vybavená místnost, která spíše než
úřední kancelář připomíná dětský
pokojíček se spoustou hraček, přeba−
lovacím pultem, stolečkem s poseze−
ním, mikrovlnnou troubou či jídelní
židličkou. Rodiče zde najdou krátko−
dobé zázemí, kde mohou přebalit či
nakrmit své dítě a společně si odpo−
činout, ať už při návštěvě centra
města či při vyřizování svých záleži−
tostí na městském úřadě.
Family Point se poprvé otevřel
veřejnosti v roce 2010. Nyní však
Odbor sociálních služeb ve spolu−

Navštivte obecní
webové stránky
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pozici jsou zde rovněž informace tý−
kající se podpory rodinného života
v podobě kontaktů na mateřská cen−
tra, organizace zabývající se volno−
časovými aktivitami dětí, vzdělává−
ním, hlídáním dětí a dalších oblastí
prorodinných služeb.
Odbor sociálních služeb
Provozní doba Family Pointu:
práci s Centrem pro rodinu a soci−
ální péči v Brně přišel s další novin−
kou. V dopoledních hodinách je zde
čtyři dny v týdnu přítomna kon−
taktní pracovnice, která zájemcům
zprostředkuje rodinné a sociální po−
radenství, vyhledá informace o zají−
mavých akcích v Hodoníně a okolí
a poskytne kontakty na místní po−
skytovatele sociálních služeb. K dis−

přítomnost kontaktní pracovnice
po a st
8.00–12.00
út a čt
8.00–11.30
pá
8.00–13.00
klíče na vyžádání na informacích
po a st
12.00–17.00
út a čt
11.30–15.30
hodonin@familypoint.cz

www.ratiskovice.com
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Tradice

Fotovzpomínky
z kulturních akcí

Folklórní festival Tvrdonice 2014

Brno Vinohrady – košt vína

Zpívání pod Náklem

Ratíškovický Zvon

Adámek Tomeček –
Verbíř 2014
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