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R

nován úspěchem,
o čemž svědčí var−
hanní koncert,
který se uskutečnil
4. 6. 2016. V pod−
večerních hodi−
nách více jak sto−
členné auditorium
vyslyšelo čisté tó−
ny opravených varhan v podání Alž−
běty Bočkové, Marka Horáčka a Ma−
ria Kudely. Okrášlením varhanního
koncertu bylo houslové vystoupení
Marka Blahy a doprovod zpěvaček
Báry Šalšové a Marie Baďurové. Dle
názoru výše jmenovaných mistrů hud−
by ratíškovické varhany jsou v dobré
kondici, a tak můžeme být potěšeni,
že nás v prostorách chrámu při dnech
svátečních a slavnostních (i v dnech
smutku) budou provázet tóny bez
vad a falše.
PhDr. Radim Šťastný,

Ratíškovické

varhany

atíškovické varhany v kostele
sv. Cyrila a Metoděje po dlouhá
léta hrály bez zásahu opravářů
a bylo to znát. Řada píšťal přestá−
vala hrát, řada hrála jinak než měla.
Proto farnost s finanční podporou
obce přistoupila k jejich opravě. Celý
nástroj byl rozebrán na jednotlivé
komponenty, a nebylo jich málo, jen
píšťal je více jak 2 300 kusů, ty byly
očištěny a doplněny, znovu instalo−
vány a naladěny.
Práce na opravě zabraly mistrům
Mariu Kudelovi a Janu Lorencovi ně−
kolik set hodin a výsledek byl koru−

místostarosta
(Další fotografie na straně 11)
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 47 ze dne 4. 4. 2016
Rada obce:
z schvaluje realizaci úpravy venkov−
ního osvětlení před radnicí obce,
z schvaluje realizaci opravy akumu−
lační nádrže v krytém plaveckém
bazénu. Práce provede firma Sto−
kláska, která podala nejnižší ce−
novou nabídku.
z bere na vědomí prodej podílu obce
ve společnosti ECOMOSYS Ratíš−
kovice spol. s r.o.,
z rozhodla, že Plán odpadového hos−
podářství obce Ratíškovice a obec−
ně závaznou vyhlášku o systému
třídění a nakládání s odpady zpra−
cuje Ing. František Piliar, Faros
projekt, s.r.o.,
z schvaluje realizaci venkovního
osvětlení − dvou osvětlovacích
sloupů v areálu Baník Ratíško−
vice,
z projednala průběh stavebních
prací na Aktivním centru – Spol−
kovém domu.
Rada obce č. 48 ze dne 18. 4. 2016
Rada obce:
z souhlasí s projektovou dokumen−
tací VaK Hodonín, a.s. „Ratíško−
vice, ul. Sportovní – oprava vodo−
vodu“,
z schvaluje darovací smlouvu a při−
jetí dotace pro Osvětovou besedu
Ratíškovice z Ministerstva kul−
tury ČR ve výši 50 000 Kč na rea−
lizaci akce „48. Mezinárodní festi−
val dechových hudeb Ratíškovice“,
z schvaluje pronájem zrcadlového
sálu v budově obecní knihovny,
z schvaluje zprávu o hospodaření
ZŠ a MŠ Ratíškovice za I. Q 2016,
z schvaluje smlouvu o výkupu od−
padu se společností KOVOSTEEL
Recykling, s.r.o.,

z schvaluje finanční příspěvek Mo−
ravskému rybářskému svazu Ra−
tíškovice na konání rybářských
závodů.
Rada obce č. 49 ze dne 9. 5. 2016
Rada obce:
z souhlasí s prodloužením licence
antiviru ESET Secure Office o tři
roky,
z schvaluje nákup čtyř záložních
zdrojů k PC,
z schvaluje přijetí dotace z JMK
ve výši 1 000 000 Kč na spolu−
financování instalace zařízení
Aktivního centra pro tělesně hen−
dikepované návštěvníky,
z schvaluje přijetí dotace z JMK
ve výši 66 000 Kč na spolufinanco−
vání „48. Mezinárodního festivalu
dechových hudeb Ratíškovice“,
z schvaluje návrh smlouvy o poskyt−
nutí dotace z JMK ve výši 45 000 Kč
na realizaci projektu „Škola pro
přírodu“,
z schvaluje přijetí dotace z JMK
ve výši 180 000 Kč na spolufinan−
cování akce „Oprava hasičské
zbrojnice“,
z schvaluje přijetí dotace z JMK
ve výši 25 000 Kč na realizaci pro−
jektu „Knihovna – dětský mikro−
svět pohody“,
z schvaluje přijetí dotace z JMK
ve výši 71 600 Kč pro ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice na realizaci projektu
z Preventivního programu,
z souhlasí s podáním žádosti o po−
skytnutí dotace z projektu Česká
knihovna,
z projednala problematiku perso−
nálního obsazení Baníku Ratíško−
vice s.r.o.,
z projednala technické varianty
opravy střechy smuteční síně,

Navštivte obecní
webové stránky
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z schválila Dodatek ke smlouvě
s firmou TextilECO a.s.,
z schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí podpory ze SFŽP
na akci „Výměna zdroje vytápění
v objektu základní školy v obci Ra−
tíškovice“,
z souhlasí s instalací informačních
tabulí naučné stezky na lesních
pozemcích obce,
z souhlasí se zapojením obce do in−
teraktivní hry přes QR kódy
v rámci projektu „Komunikační
kampaň Jižní Moravy“,
z schvaluje zřízení přípravné třídy
ZŠ Ratíškovice.
Rada obce č. 50 ze dne 23. 5. 2016
Rada obce:
z projednala podmínky T Machine−
ry a.s. stanovené pro obec ve věci
provozu šlapací drezíny,
z souhlasí se zateplením a obnovou
střešního pláště na budově smu−
teční síně,
z projednala znění obecně závazné
vyhlášky ke svozu odpadů,
z rozhodla o personálním obsazení
Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
z projednala zprávu auditora o vý−
sledku přezkoumání hospodaření
Obce Ratíškovice, která bude
předložena zastupitelstvu obce,
z projednala možnost dodávky vý−
konnější videotechniky pro Spol−
kový dům,
z schválila poskytnutí finančního
příspěvku taneční skupině Swee−
ties, která postoupila do finále
mezinárodního festivalu MIA
v Praze,
z projednala administrativu změn
územního plánu č. 2 a č. 3.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Mrkvica Matěj
Letochová Emma
Němčanská Mariana
Gajdíková Nela
Nazarejová Madlen
Zechmeister Tobias
Rocha Vincent

Foltýn František .................................................. 85 let
Gajdík Cyril ........................................................... 94 let
Kotásková Terezie ............................................... 85 let
Hančarik Ján ........................................................ 80 let
Budovičová Jiřina ............................................... 80 let
Gajdíková Josefa ................................................. 92 let
Bábíková Anežka ................................................. 80 let
Bařinová Žofie ...................................................... 91 let
Vacenovská Milada ............................................. 80 let
Tomečková Josefa ............................................... 80 let

Z našich řad odešli...
Turýn Jaroslav .....................................
Gajdíková Rosina ................................
Kordula František ...............................
Schlesinger Otto ..................................
Dobšíková Eva ......................................
Chramosta Josef ..................................
Kašík Jiří ...............................................
Petříková Anastasie ............................
Klimeš Alois ..........................................
Turková Emilie ....................................

78 let
91 let
87 let
71 let
87 let
59 let
53 let
73 let
75 let
87 let

Svatby...
Lukáš Nevřivý a Marie Hutová
Tomáš Grufík a Klára Gajdíková
Martin Michálek a Petra Kolibová
Marek Konečný a Lenka Šuralová

JK

Na rozlúčenú
Dostal dar v kolébce od Boha,
že neskazil, co partyja začla.
Pokaždéj sa rozjasnila obloha,
aj dyž před tým byly tam mračna.
Enomže – dnes néni nám do smíchu
a v hlavách nám bolestno lupká.
Včíl bysme chtěli tú potěchu,
co dával nám strýček Kordula – Trubka.

František Kordula

Jaro už mělo navrch nad zimú
a v sadoch trnka kvjétla.
Ale špatná novina letěla krajinú,
že smrť zas nekeho zmétla.

Stalo sa, co sa stat nemělo …
Je pryč a napořád. To bolí kór.
Mrakama zasej sa zatmělo
a posmutněl aj mužský zbor.

Gdo zprávu vyslechl, posmutněl.
Ale nakonec úsměv to vyhrál.
Ten, gdo nás opustil, na to měl
dat potěchu, přidat vtip a ít dál.

Včíl teda idete za světlem
a tú ranu ať čas zahójí.
Ať je Vám lechká naša zem
a odpočívajte v pokoji.

Vojta Koten
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Policie

Z deníku

obecní policie

Duben 2016
11. 4. Přijetí oznámení v 10:20 hod.
od paní XY, že jejímu synovi
někdo poškodil na vozidle dveře
u řidiče. Hlídka OP po přijezdu
na místo a dalším zjištění o celé
záležitosti informovala PČR Dub−
ňany.
12. 4. Přijetí žádosti Policie ČR ve
14:45 hod. o poskytnutí součin−
nosti, zda obcí Ratíškovice ne−
projížděl nákladní vůz, který měl
způsobit dopravní nehodu u obce
Vacenovice.
Přijetí oznámení v 19:10 hod., že
před hospodou U Klimešů volně
pobíhají 3 psi a napadli jiného psa.
Po přijetí hlídky OP na místo byli
psi identifikováni a hlídka OP ne−
prodleně vyrozuměla jejich maji−
tele. Majiteli psů byla uložena
bloková pokuta ve výši 500 Kč.
Majitel psů slíbil majiteli napa−
deného psa, že mu uhradí veteri−
nární ošetření.
22. 4. Přijetí oznámení ve 3:50 hod.
od KOPISu Brno o požáru osob−
ních aut v ulici Zlaté Písky. Po pří−

jezdu hlídky OP na místo hlídka
OP spolupracovala s Policií ČR
Dubňany.
23. 4. Přijetí oznámení ve 21:00 hod.
od Policie ČR Dubňany, že po−
třebují poskytnout součinnost
při rvačce, která se měla odehrát
po koštu vína v areálu FK Baník.
Přijetí oznámení v 00:19 hod. od Po−
licie ČR Dubňany, že v ulici Spor−
tovní před Restaurací Sport mělo
dojít ke rvačce. Hlídka OP po pří−
jezdu na místo určení poskytla
zraněnému pomoc spolu se svěd−
ky události a vyčkala do příjezdu
RZS Hodonín. Celou záležitost si
nakonec převzala Policie ČR Ho−
donín, oddělení kriminální služby,
jelikož se jednalo o trestný čin těž−
kého ublížení na zdraví.
Květen 2016
13. 5. Přijetí oznámení v 15:30 hod.,
od pana XY, že jeho maminku měl
kousnout pes, jehož majitelem je
pan XX. Po příjezdu hlídky OP
bylo nafoceno zranění osoby a celá
záležitost sepsána. Poškozená
hlídce OP uvedla, že se jede ne−

Svoz odpadu

P

říručka pro třídění a nakládání
s odpady je k dispozici na obec−
ním úřadě a na sběrném dvoře.
Nový systém svozu a sběru od−
padu se pomalu zabíhá. Na základě
výzvy se k němu vyjádřilo 24 obča−
nů. Část z nich nesouhlasila bez
uvedení jakéhokoli důvodu nebo ná−
vrhu, část chtěla snížit výši po−
platku za svoz odpadu a některé
připomínky byly skutečně podnětné
a zabývala se jimi komise ŽP a také
rada obce. Žádné však nebyly ta−
kové, abychom museli uvažovat o ra−
dikální změně.
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Někteří občané vyjádřili i souhlas
s novým nastavením a potvrdili, že
při třídění je skutečně vývoz zbyt−
kového odpadu 1x za 2 týdny úplně
dostatečný.
Ráda bych jen připomenula, že
vše, co dáváme jako zbytkový od−
pad do černé plastové nebo kovové
popelnice, končí na skládce a stává
se tak budoucím ekologickým vře−
dem − problémem v krajině. Od−
pad z Ratíškovic se vozí na skládku
v Těmicích. Chraňme proto život−
ní prostředí nejen v naší obci, ale
i jinde.

chat ošetřit na pohotovost do Ho−
donína. Hlídka OP udělila maji−
teli psa blokovou pokutu ve výši
300 Kč za přestupek proti poru−
šení obecně závazné vyhlášky
o volném pohybu psů v obci.
Přijetí oznámení ve 23:40 hod.
od paní XX, že v jejich ulici do−
chází k rušení nočního klidu vel−
kým hlukem, který vychází někde
od sousedů. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení bylo zjištěno,
že hluk vychází z domu paní
XY, kde probíhala narozeninová
oslava. Celá záležitost byla ře−
šena domluvou.
Přijetí oznámení ve 2:30 hod. od
PČR Dubňany, že potřebují po−
skytnout součinnost při rvačce,
která se měla odehrávat v míst−
ním baru. Po příjezdu hlídky OP
spolu s PČR Dubňany byla celá
záležitost vyřešena a přenechána
PČR Dubňany k dalšímu šetření.
15. 5. Přijetí oznámení ve 14:45 hod.
od pana XY, že při sečení trávy
na svém pozemku měl soused
po něm přes plot hodit PET láhev
naplněnou vodou, která jej za−
sáhla do hlavy. Při řešení situace
bylo narušitelem sděleno, zda je
normální 3 hodiny sekat trávu
v neděli. Hlídka OP poučila po−
škozeného, že se jedná o návr−
hový přestupek proti občanskému
soužití, který může být projednán
na jeho návrh a může si jej podat
písemně do 3 měsíců.
TF & PK

Samozřejmě, že nejde vytřídit
a zpracovat úplně vše, že existují
vícečetné domácnosti a domácnosti
s velkým množstvím zdravotního
odpadu (např. pleny). Pokud patříte
k takovým případům, je možné po−
řídit další popelnici nebo popelnici
větší, případně odvézt část odpadu
přímo na sběrný dvůr.
V rámci našeho systému sběru
odpadu obec stále vydává igelitové
pytle zdarma. Jejich čerpání však
bylo více než 3x vyšší než množství
pytlů sebraných při svozu. Z toho
důvodu je nyní vydávání igelito−
vých pytlů řádně evidováno a pytle
jsou vydávány pouze v kanceláři č.1
na obecním úřadě.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka obce
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Investice

Veřejně
prospěšné
práce

S

postupujícím jarem se veřejná
zeleň zazelenala do té míry, že
byl nutný zahradnický zásah, ne−
měla−li být nová výsadba například
ve školním areálu pohlcena rozbu−
jelými plevely. V dané situaci se však
obci nedostávalo, tak jako v přede−
šlých letech, pracovníků veřejně pro−
spěšných prací (VPP), jejichž mzdy
jsou částečně hrazeny z prostředků
úřadu práce. Teprve v polovině květ−
na se nepříznivá konstelace změnila
a „obecní četa“ byla doplněna o další
pracovníky VPP. Ti se neprodleně

zapojily do zahradnických prací či
do budování zpevněných ploch a fun−
damentů hřbitovních náhrobků.
Deficit pracovních sil byl rovněž
eliminován dobrovolnou pomocí

ratíškovických hasičů, kteří ve svém
volném čase se svou technikou za−
jistili tolik potřebnou zálivku mla−
dé zeleně. Za to jim patří poděko−
vání.
RŠ

Spolkový dům –
síťujeme, omítáme, obkládáme

S

mluvní čas předání díla – stav−
by Spolkového domu se rychle
blíží. V souvislosti s tím se zrych−
luje i pracovní tempo a subdodava−
telé jednotlivých řemesel na stavbě
přibývají jako houby po dešti. Hrubá
dřevo−betonová stavba naditá ka−
bely, rourami, trubkami, lištami se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

postupně kapotuje sádrokartonem,
akustickými panely a plechovými
dílci. Na tyto práce navazují obkla−
dačské práce, instalují se radiátory,
sanitární technika a osvětlení. Sou−
běžně se instaluje zařízení kogene−
rační jednotky, které bude vyrábět
elektřinu a teplo pro bazén, kabiny

kopané, restauraci i Spolkový dům.
Do víceprací je zahrnuta kompletní
rekonstrukce vytápění a dílčí obnova
podlah Restaurace Sport. V návaz−
nosti na tyto stavební a instalační
práce probíhá příprava projektové
dokumentace na venkovní úpravy
areálu Baník.
RŠ
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My sadíme, vy sklízíte

V

loňském roce se mohli občané
na obecním úřadu zařadit do
evidence zájemců o výsadbu
ovocných stromů před svými nemo−
vitostmi, a to na pozemcích, které
jsou ve vlastnictví obce. Daná evi−

dence se stala podkladem pro zpra−
cování projektu „My sadíme, vy sklí−
zíte“, který se stal součástí žádosti
o spolufinancování Státním fondem
životního prostředí. Po provedené
administrativní kontrole a vyhod−

Rohatecká cesta zarubaná

P

Kultura

o dohodě se Správou a údržbou
silnic Hodonín a lesním hospo−
dářem bylo vzhledem ke zdravot−

nímu stavu stromů (převážně akátů)
a jejich vychýlení nad vozovku ko−
munikace do Rohatce přistoupeno

nocení žádosti byl projekt akcepto−
ván. V současné době probíhá pří−
prava výběrového řízení na dodava−
tele výsadby 120 stromů, která by
měla být realizována na podzim to−
hoto roku.
RŠ

k jejich odstranění. Dřevorubecké
práce probíhaly za asistence obecní
policie, která regulovala dopravu
tak, že nemuselo dojít k úplnému
uzavření provozu. Odstraněním na−
kloněných a poškozených stromů se
zvýší bezpečnost provozu a sníží ri−
ziko ohrožení zdraví.
RŠ

Máme
nové jméno
i basistu!

N

a začátku května jsme se po
dlouhých spekulacích konečně
shodli na společném názvu dět−
ské cimbálové muziky − CM Malena
z Ratíškovic. Hrají zde i žáci z Vaceno−
vic, ovšem s výukou a zázemím v Ra−
tíškovicích. Také jsme si poradili
s problémem chybějícího basisty. Do−
posud nám jezdil vypomáhat Honza
Krist z Hovoran z cimbálové muziky
Lúka, za což mu velmi děkujeme.
Jelikož se nám nikdo nový na basu
nepřihlásil, vypomohli jsme si z vlast−
ních řad a basu vložili do rukou dosa−
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CM Malena z Ratíškovic

vadnímu houslistovi Martinu Kotás−
kovi, za což jsme mu všichni nesko−
nale vděční a přejeme hodně chuti
do hraní. Snad se nám podaří najít

ještě šikovného cimbalistu či cimba−
listku, i když možná už ... nechte se
překvapit!
Marie Ostřížková,
učitelka ZUŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Košt Brno−Vinohrady

V náročném programu se již posedmé odprezento−
valy Robky ze Séčky a cimbálová muzika Náklo.

Zpívání pod Náklem

Den matek

V

17. ročníku Zpívání pod Náklem
opět přálo počasí. Tak se mohly
v pohodové atmosféře vystřídat muž−
ské sbory z Ratíškovic, Vacenovic,
Strání, Dubňan a Pohořelic. Tradič−
ně se zde představila i cimbálová
muzika Náklo z Ratíškovic. Oko−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

řeněním programu bylo vystoupení
ženského sboru Ženušky a cimbá−
lové muziky Pantla z Boršic.
Všem účinkujícím i Vám platícím
návštěvníkům patří vřelý dík!
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka OB

neděli 15. května 2016 pro−
běhla v kinosále pod patro−
nací Jednoty Orla Ratíško−
vice a osvětové besedy oslava Dne
matek. Na pódiu se vystřídala
téměř stovka účinkujících. Mezi
prvními vystoupil s premiéro−
vými písničkami J.R.Band Ratíš−
kovice vedený učiteli p. Jarmilou
Rybovou a p. Josefem Příkaským.
Dále se v programu odprezen−
toval Dětský folklorní soubor
i se svými nejmladšími tanečníky
a zpěváky, cimbálová muzika Ma−
lena a Náklo, břišní tanečnice,
Mateřská škola U Jezérka a tem−
peramentní ZUMBA v podání
mladších i starších děvčat. Všem
vystupujícím moc děkujeme.
Mgr. Jana Koplíková,
ředitelka OB
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Seniorky tančily na pozvání…

K

rásné odpoledne s tancem a po−
vídáním zažili senioři v Rohat−
ci. Místní svaz invalidů pozval
seniory z Ratíškovic, aby vystoupili
v programu jejich výroční schůze.
Schůze se konala 6. května v kultur−
ním domě v Rohatci. V 16:45 hodin
vyjela 3 plně obsazená osobní auta

od místní pekárny Petra Příkaského
směr Rohatec. Seniorky s doprovodem
zatančily dva nacvičené tance „Hono−
lulu“ i „Labutí jezero“. Odměnou byl
nejen potlesk, ale i malý dárek s ka−
rafiátem. Vedoucí svazu invalidů paní
Anně Homolové patří dík za krásné
pohoštění, které pro naše vystupující

nachystala. Protože seniorům čas rych−
leji ubíhá, nestačil ani tentokrát na
větší pobesedování v krásně vyzdobe−
ném kulturním domě. Snad se jim po−
daří dokončit svoje povídání 16. červ−
na 2016 při setkání seniorů „Maryše“,
kde by měli senioři z Ratíškovic vystu−
Růžena Šeďová
povat.

Výroční schůze seniorů

V

e čtvrtek 7. dubna 2016 na vý−
roční členské schůzi si senioři
z Ratíškovic pod vedením paní
Heleny Vybíralové zaschůzovali.
Protože členská základna seniorů je
velká a v Ratíškovicích momentálně
není dostatečně velký sál, musí si
již několik let pomáhat přejezdem
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do sousedních Vacenovic. A to i au−
tobus, který je zajištěn k převozu
seniorů, se vlastně musí točit ales−
poň 2x.
Schůzi zahájila paní Helena Vy−
bíralová, přivítala hosty, kterými
tentokrát byli starosta obce Rohatec
Ing. Jarmil Adamec a starostky obcí

Ratíškovic Ing. Bc. Anna Hubáčková
a Vacenovic Ing. Jana Bačíková, MBA
a paní Ing. Vladimíra Motlová.
Starosta obce Rohatec nabídl
seniorům, kteří pracovali v čokolá−
dovnách Maryša Rohatec setkání.
K tomu se přidala Ing. Vladimíra
Motlová a vyzvala všechny, kteří
vlastní fotografie z doby, kdy praco−
vali v Maryši, k jejich zapůjčení. Mů−
žeme dodat, že závod Maryša zajiš−
ťoval nejen výdělky pro rodiny, ale
v tehdejší době měl vybudovaný so−
ciální program na vysoké úrovni
od mikrojeslí přes jesle až mateřskou
školku. Zajišťoval také výuku v Jílo−
vém u Prahy pro studenty do výroby.
Mladí pracovníci si mohli dodělat
školu s maturitou atd. Pro zaměst−
nance vybudoval saunu s masážemi,
měl svou vlastní zubní ambulanci,
gynekologickou poradnu, praktic−
kého lékaře v areálu závodu. Neza−
pomeňme na rekreace pro zaměst−
nance a zájezdy jak tuzemské, tak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

i zahraniční. Pro děti zaměstnanců
letní tábory. Pro dnešní zaměstna−
vatele neřešitelné?
Následně Ing. Bc. Hubáčková byla
mile překvapena počtem seniorů
a po krátkém a výstižném projevu
ujistila přítomné, že příští setkání
bude už v Ratíškovicích v nově bu−
dovaném kulturním stánku.
Přítomní senioři ocenili vystou−
pení starostky z Vacenovic, která
poděkovala za vždy krásná a plno−
hodnotná setkání a také jsme usly−
šeli poděkování za využití hostov−
ského pobytu ve Vacenovicích.
Schůze seniorů pokračovala kul−
turním programem, kdy nacvičení
baletu na hudbu Petra Iljiče Čajkov−
ského Labutí jezero bylo překvape−
ním pro přítomné. Vévodila černá la−
buť – Anna Antošová, kterou vysvo−
bodil princ – Vojta Koten. Důstojnou
úlohu královny měla Karla Ilčíková
a v neposlední řadě sehrála a odtan−
čila svou krásnou roli šestice bílých
labutí v podání Růženy Šeďové, Ireny
Tomančákové, Jany Mackové, Květy
Mickové, Marie Motyčkové a Liby
Antošové. Konec představení, který

ukončil velký aplaus ze strany di−
váků, dovedl účinkující zpět na par−
ket. Neodolala ani starostka Ratíš−
kovíc paní Anna Hubáčková, která
po poděkování všem účinkujícím se
s nimi vyfotila.
Následovalo sólo pro oslavence,
kteří se v I. pololetí 2016 dožívají ku−
latých a půlkulatých výročí. Každý
oslavenec byl obdarován karafiátem.
Zaznělo i sólo pro paní Helenu Vybí−
ralovou, které bylo poděkováním
za její práci pro seniory.
Překvapením na závěr bylo vy−
stoupení tří seniorek z Prušánek.
Přestrojené za Romky a tancem
s bubínky předvedly obdivuhodný
výkon. Děkujeme!!!
K tanci a poslechu výborně hráli
a zpívali manželé Grufíkovi a zába−
va, která byla na vysoké úrovni, se
rychle nachýlila ke konci. První
z autobusů odjížděl po 22. hodině
a i druhý autobus byl plně vytí−
žený. Tímto děkujeme řidiči auto−
busu, který měl tolik trpělivosti
a ochoty při převážení dobře na−
laděných seniorů.
Růžena Šeďová

Open Air košt
podesáté

N

echce se to ani věřit, ale je to už
9 let, kdy museli jít zahrádkáři
do neznámého rizika koštu pod
širým nebem na letním parketu Ba−
níku. A zatím všech deset koštů bylo
doprovázeno dobrým, až i výborným
počasím, což je vždy základem spo−
lečenského a hlavně komerčního
úspěchu akce tohoto typu.
Letos před pořadateli vyvstal pro−
blém, kde zorganizovat smaz s bodo−
váním a kde postavit stany ke koštu.
Díky pochopení pana ředitele jsme
našli zázemí pro sběr vzorků, smaz
a degustaci v jídelně místní základní
školy.
Už při výdeji lahví bylo zřejmé, že
letos bude vzorků hodně a nakonec
rekordní množství 1100 dalo organi−
zátorům i degustátorům pořádně
zabrat. Bylo potěšitelné, že mezi
85 hodnotiteli bylo hodně mladých
vinařů. O místě konání koštu nebylo
dlouho jasno, vědělo se pouze, že to
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

bude někde v areálu Baníku. Když
nakonec vedení fotbalového klubu
souhlasilo s využitím travnaté tré−
ninkové plochy, první základ úspěchu
byl položen. Už zbývalo „pouze objed−
nat“ dobré počasí. Meteorologové
strašili studenou dešťovou frontou.
Ta naštěstí dorazila do Ratíškovic
s 12hodinovým zpožděním, tedy až
v neděli v časných ranních hodinách.
Tak si mohlo na 1200 návštěvníků
pochvalovat a užívat krásného pro−
středí a výborného vína na tmavo−
zeleném pažitu.
Kladných ohlasů bylo tolik, že po−
kud to počasí jenom trochu dovolí
a vedení FK Baník povolí (trávník
to přežil bez větší úhony), travnatá
plocha bude pro příští rok nejlep−
ším místem pro tuto velkou akci,
byť nový Spolkový dům bude již
k dispozici.
(Foto na další straně.)

Přátelství ve víně

Zapadá slunéčko za borový háj
zapadá slunéčko za vinorad.
Dyž už sa na nebi hvězdičky rožínajú,
to chlapci a děvčata
ve sklépku vinném sa scházávajú,
že úrodu vínečka ochutnajú.
Všady smích a dobrá nálada
to hned sa hospodářovi z bečky
koštéřem líp táhá.
Bílé nebo červené, jaké kdo má rád,
šak při pohárku vínka je hned
každý s každým kamarád.
Už z cimbálu ozvaly sa první tóny
už veselo je dost,
tož teď si budem kamarádi,
všecí spolem zpívat
pěkně od plic pro radost.
O tem našem pěkném kraji,
kde dobrému vínku sa tak hojně daří.
Děvčata už červené líca majú,
to dyž už doví kolikátú pjesničku
s chlapcama si zazpívajú.
Ale veselo je převelice.
Tož muziko ty hraj nám eště,
šak nám sa jít spat vůbec nechce.
Tož hraj nám, až do bílého rána
ať dobrá nálada néni nigdy sama.
Nad ránem až zazpívá nám první
ptáček a z kostela zazní zvon,
to každý z nás už bude vědět,
že nastal čas jít pomály dom.
Před sklépkama na Slavíně
v kamarádském objetí,
listy vinné révy pohladíme
a k pánubohu v tichosti sa pomodlíme.
Ať úrodu zas nám dobrú dá,
přátelství a kamarádství naše,
v krásném víně ať navždycky přetrvá.
Radek Golby Koplík

Ing. Jiří Hubáček
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4x foto J. Hanák

Open Air košt

Přehlídka dětských folklorních souborů Klobouky u Brna
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Nové varhany

(Pokračování z titulní strany)

Mikroregion Nový Dvůr zve a informuje

L

etošní sezóna v konírně na milo−
tickém zámku je už v plném prou−
du. Zahájili jsme ji výstavou slo−
vácké keramiky, z níž podstatnou
částí byly práce Karla Němce. Další
pak jeho žáka Jaroslava Neduchala
z Milotic. Kolik z nás má jejich kera−
miku doma, keramiku trvale připomí−
nající své tvůrce a svoji dobu. Velmi
milou návštěvou vernisáže byla paní
Zita Němcová, manželka Karla Něm−
ce a jeho dlouholetá spolupracovnice
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v keramické dílně. Následující vý−
stavou chceme ukázat práce řez−
bářů z obcí mikroregionu − Jiřího
Šťastného z Ratíškovic, Františka
Setínského z Vacenovic, Václava Ko−
laříka ze Svatobořic−Mistřína a pana
Dobeše z Milotic. Nejen se dívat, ale
i něco tvořit − to je cílem tvořivých
víkendů pro děti i dospělé. První byl
keramický víkend, další pak korál−
kový, připravujeme perníčkový, ná−
ramkový, růžičkový a další. Na děti

se každý otevírací den těší dráček
ve své staronové dračí sluji.
Konírna plní také funkci informač−
ního centra mikroregionu a jeho obcí.
Návštěvníci u nás najdou mapy, pro−
pagační materiály obcí, suvenýry z re−
gionu, dárkové předměty. Dále si mo−
hou půjčit 6 ks jízdních kol včetně
výbavy nebo se zkusit obléct do slo−
váckého kroje.
Stavte se, budeme rádi!
Ing. Vladimíra Motlová
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Slet ratiškovských čarodějnic
Foto I. Bařinová

P

okud o některé z žen řeknete,
že je „pěkná čarodějnice“, může
vám za to hrozit pokuta za uráž−
ku na cti. V pátek 29. dubna to ale
mnohé Ratiškovjanky považovaly
za čest.
Spousta velkých i malých čaroděj−
nic a čarodějů se sešla odpoledne
před radnicí, aby jim ta nejvyšší a nej−
mocnější z nich, naše starostka, po−
volila jejich každoroční velký slet. Ty
nejmladší pomalovaly prostranství
kouzelnými hieroglyfy a formulemi,
jejichž magické síly otevřely odpo−
ledne plné hrátek. V zahradě ma−
teřské školy „U Jezérka“ se naučily
s pomocí svých starších kolegyň ča−
rodějnic vyrábět kouzelné škapulíře,
motat netopýry, lovit ježibaby nebo
zvýšit co nejvíce svoji rychlost v letu

na koštěti. O to, aby při svých rejích
nevyhládly, se postarali sladkostmi
jejich čarodějné maminky a tatín−

kové, kteří místo upalování čaroděj−
nic na velkém táboráku opékali špe−
Irena Bařinová
káčky.

Vernisáž výstavy v sobotu 21. května 2016

S

kupina fotografů KONTAKT pat−
řila vždy počtem svých členů
k menším fotografickým sdruže−
ním, avšak díky své aktivitě rozhod−
ně nezůstává v pozadí fotografic−
kého dění. Kontakt sdružuje foto−
grafy s různým zaměřením a je pro
něj typická značná žánrová pestrost.
Každý z autorů má vymezen svůj
okruh tvorby, v němž si za léta praxe
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Foto C. Gajdík

Skupina KONTAKT vystavuje na Vítězné

vypracoval svůj osobitý styl a do−
sahuje v něm nejlepších výsledků.
Ke kvalitě fotografií přispívá fakt,
že většina z nich vzniká na Kyjov−
sku, Hodonínsku a Horňácku, tedy
v prostředí, kde všichni členové
Kontaktu žijí a které důvěrně znají.
Přestože Kontakt podnikl několik
společných fotografických výprav
do rumunského Banátu nebo maďar−

ské puszty, tyto fotografie v jeho
tvorbě nepřevažují.
Nestorem Kontaktu, a nyní už
jediným z jeho zakládajících členů,
je Cyril GAJDÍK. Jeho doménou
je reportáž a dokumentární foto−
grafie, kterým se věnuje celý život.
V jeho bohatém archívu nalezneme
snímky oceněné nejprestižnějšími
cenami, spousta jiných však dosud ne−
byla nikde zveřejněna. Cyrda za své
praxe vyzkoušel téměř všechno, snad
s výjimkou makrofotografie. Známé
jsou jeho krajiny, zátiší a jako jediný
ze skupiny Kontakt se zabývá aktem,
v němž rovněž dosáhl mimořádných
úspěchů. Podle jeho vlastních slov
není fotografa, který by akt aspoň
jednou nevyzkoušel. Jestli jsou jeho
slova pravdivá, máme se u ostat−
ních členů Kontaktu ještě na co tě−
šit. Pravdou však je, že „Cyrdovým
aktům“ lze konkurovat jen stěží
a na výstavách právem zaujímají
čestná místa.
Fotografické začátky Radka SE−
VERY jsou spojeny s fotografováním
přírody. Odtud byl jen krok k makro−
fotografii a zejména krajině, kterou
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Historie

lze považovat za vrchol Radkovy
dosavadní praxe. Jeho obrázky slo−
vácké krajiny z okolí Kyjova, mezi
fotografy nazývané též moravské
Toskánsko, jsou ukázkou brilantní
práce se světlem a skvěle zvládnuté
techniky, v níž klíčovým prvkem je
použití dlouhého ohniska. Díky tomu
Radek dosahuje stylizace obrazu
do linií a ploch, které účinek jeho
fotografií ještě umocňují. Radek
s úspěchem vyzkoušel i jiné náměty,
avšak ani ryze technické prostředí
vrtných věží nezapře na jeho obra−
zech oko zkušeného krajináře.
Ladislav MRKVA se vždycky pre−
zentoval jako autor, který výborně
zvládá dokument a reportáž. S vytří−
beným citem pro situaci zachycuje
okamžiky z obyčejného života na ves−
nici, který v jeho obrazech dominuje.
Jeho fotografie zachycující práci,
odpočinek i drobné radosti obyvatel
Horňácka mají šanci stát se jednou
obrazovou kronikou této části mo−
ravského Slovácka. I když těžištěm
Laďovy práce jsou fotografie lidí, vy−
mezení jeho námětů není striktní.

A tak v nich lze někdy nalézt odklon
k okolní krajině, jindy se dotknou
vztahu člověka k přírodě. Některé
z jeho fotografií jsou nejen doku−
menty, ale i zdařilými portréty. Pro−
středí horňácké vesnice je však pro
všechny tyto snímky spojujícím prv−
kem.
V době, kdy Milan HAVLÍČEK za−
čal působit ve skupině Kontakt, vě−
noval se především krajinářské fo−
tografii inspirované zemědělskou
krajinou moravského Slovácka. Ča−
sem však začal svoje fotografické za−
měření diverzifikovat a tato změna
se mu vyplatila. Osvědčil se jako vý−
borný dokumentarista, jehož foto−
grafie z houslařské dílny jsou stejně
dobré jako reportáž z turnaje v boxu.
Milan si rovněž oblíbil portrét, jemuž
věnuje hodně času. O jeho schopnosti
využívat k dosažení optimálních vý−
sledků různých technických pomůcek
svědčí i jeho neustále se rozšiřující
ateliérové vybavení a sofistikovaný
systém zábleskového osvětlení, v je−
hož používání nemá v Kontaktu kon−
kurenci.

Dúbrava IX

D

úbrava byla také spolehlivě ml−
čenlivým svědkem, jednak mi−
lostných schůzek, ke kterým
měsíc lásky máj vybízel omamnou
vůní konvalinek v Panisádku i v Rúd−
níčku, jednak místem tragických
konců životních poutí, o čemž svědčí
názvy lesa, kde se neštěstí stala,
obrázky a pomníčky.
Až na novějších mapách najdeme
část lesa s názvem U Zabitého. Po−
vrchnější a zavádějící zprávu nalez−
nete ve Zvonu č. 3 z roku 2011. Proč
zavádějící? Je tam zmínka o tom, že
vrah byl z Rosičky u Brna. Taková
obec neexistovala a neexistuje. Detail−
nější informace zapsal do farní kro−
niky tehdejší farář Josef Celý, cituji:
„22. října na kraji březí při lesní
cestě z Ratíškovic do Rohatce za naší
vesnicí zavražděn Ladislavem To−
manem a pomocníkem dosud ne−
známým Arnošt Schüller z Vídni,
kterého ve Vídni pro podobu nápad−
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Zdeněk KUČERA si cestu k foto−
grafování prošlapal díky lovům beze
zbraní. Toto zaměření začalo později
krystalizovat do dvou souběžných
aktivit. První z nich je makrofoto−
grafie, která je pokračováním ně−
kdejších fotografických safari v pod−
mínkách mikrosvěta a kde základní
zbraní k lovu záběrů hmyzu, pavouků
a jiné drobotiny je 80 mm makro−
objektiv. Druhou oblastí je krajina,
v níž Zdeněk věnuje značný prostor
černobílé fotografii. V průběhu po−
sledních dvaceti let však Zdeněk
stále častěji nahrazuje stativ ultra−
lehkým letadlem a v současné době
zabírají v jeho archívu letecké foto−
grafie největší prostor. Díky letům
ve výškách kolem 200 m a častému
používání dlouhého ohniska si vět−
šina snímků zachovává charakter
krajinářského snímku, ovšem s ty−
pickým úhlem pohledu a specifickou
kompozicí.
Výstava potrvá do 30. června 2016,
zájemci o prohlídku volejte na mobil
Cyrila Gajdíka – 735 855 223.
Srdečně zve Skupina KONTAKT

(morbidní)

nou se sebou pod záminkou že ho
udělá správcem v koupeném dvoře,
tam vylákal a zavraždil, mrtvolu
zohavil, do svého oděvu oblekl, ně−
které listiny na sebe znějící kolem po−
hodil, aby tak vzbudil jistotu, že byl
Lad. Toman zavražděn a on s po−
mocí svých přátel mohl zmocniti po−
jistky 90.000K na život; podvod záhy
byl odhalen a vrah v Brně zatknut;
zavražděný pohřben na zdejším hřbi−
tově, příbuzný žádný se k němu ne−
přihlásil.“ To je zápis z roku 1911,
v roce 1912 je zapsáno tamtéž.
„Vrah Schüllerův Lad. Toman od−
souzen porotou v Uh. Hradišti v mě−
síci červnu k smrti provazem – trest
mu změněn po obdržení milosti v doži−
votní žalář, který odpykává v Jičíně
v Čechách. – Byl stoupencem agrár−
ní strany, čtenářem Lidových novin
– členem spolku pro spalování mrt−
vol – zapřisáhlým nepřítelem svého
faráře v Sulíkově.“

Tato informace mě přes publikaci
Místní jména, autorů Hosáka a Šrám−
ka, zavedla do Sulíkova, pod jejíž
farnost patří i Rozsíčka (v roce 1881
se psala Rosíčka, v roce 1924 Roz−
síčka, předtím Rosička) u Kunštátu
a mohl se tak napravit omyl kroni−
káře Mikla. Zkusil jsem pak štěstí
v okresním archivu. Přes počáteční
rozpaky se karta obrátila a k této
smutné (a zištné) události bylo shro−
mážděna spousta informací a mys−
lím si, že by je občané nebo čtenáři
Zvonu měli znát. Začneme Slovác−
kem z 27. října roku 1911.
Bestiální vražda. Hrozná zločin−
ná vražda spáchána byla v noci z ne−
děle na pondělí v lese u Ratíškovic.
Čtyři dělníci, ubírající se v pondělí
ráno v 5 hodin do hodonského cuk−
rovaru, nalezli u cesty na pokraji lesa
strašně zohavenou mrtvolu nezná−
mého muže, asi 28 až 30 let starého.
Učinili ihned oznámení u četnictva
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v Rohatci, které uvědomilo četnictvo
hodonské a zahájilo dalekosáhlé
vyšetřování. Nebožák byl v pravém
slova smyslu děsně dorasován. Ob−
dukcí se zjistilo, že nejdříve byl stře−
len z předu do čela, kulka pro−
jela hlavou, pak byl sekerou na−
paden ze zadu, a bit až mu pra−
vé oko vylezlo, uši ponatrhány,
brada, nos, vrchní čelist a rty
uraženy. Nakonec mu byly po−
hlavní orgány ostrým nožem,
anebo břitvou vyříznuty a asi
patnáct kroků od mrtvoly po−
hozeny. Všechny kapsy obou
kabátů a svrchníku byly zpře−
vráceny a vyrabovány. Pouze
pravá kapsa u kalhot byla ne−
dotčena a nalezena v ní to−
bolka s 6 K 33 haléři, jízdní
rychlíkový lístek z Vídně do
Břeclavi s datumem 21. října.
V náprsní tašce měl obálku
na adresu: Velectěný pan La−
dislav Tomall, velkostatkář
v Rosečkách u Kunštátu. Ně−
kolik kroků dále nalezen byl
telegram, znějící na adresu: To−
man, hotel „Slavia" Brno; v telegra−
mu jednalo se o peníze, podepsán byl
David. Mrtvý byl pouze v ponožkách
a bez klobouku. Druhý den, pomocí
policejních psů, poslaných z Morav.
Ostravy, nalezena byla zakrvácená
vesta a modrá zástěra. Stopa vedla
za Rohatec vedle stohů slámy a pak
na místo, kde dvě „společnosti“ ko−
mediantů Richterr a Langr v den
činu tábořily. Oba jmenovaní byli
v úterý ráno četníky zatčeni a odve−
deni do hodonské trestnice, poněvadž
na nich lpí podezření, že z jejich
středu někdo vraždu spáchal. Hnus−
ný tento čin byl proveden v neděli
asi o půl 10. hod. večer. Okolo de−
váté hodiny strhl se u blízké há−
jovny pokřik, psi zuřivě štěkali a pak
po půl hodině vyšel výstřel, který
slyšel jinou cestou ubírající se jistý
rolník a všichni členové hájovny. To−
tožnost zavražděného muže do uzá−
věrky listu nebyla ještě zjištěna, neví
se také, jedná−li se o vraždu loupež−
nou, anebo ze žárlivosti. Prvnější je
ale pravděpodobnější. Ať již však byl
motiv vraždy jakýkoliv, v každém
případě je to bestiální a odsouzení
hodný čin. Vyšetřování jest v plném
proudě, výsledek neopomeneme ctě−
nému čtenářstvu sděliti.
Proces s úkladným vrahem To−
manem a jeho společníky před porot−
ním soudem v Uherském Hradišti
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začne dle sdělení denních listů ve
středu 12. června. Obžalovací spis po−
drobně propracovaný čítá 90 tisko−
vých stran. Mimo Tomana, jenž je
žalován pro zločin úkladné vraždy

a několikanásobný podvod, ocitnou
se na lavici obviněných: zástupce
pojišťovny „Viktorie" Čeppl a bývalý
solicitátor Železný pro zločin pod−
vodu. Josef Bláha, rolník z Jobovy
Lhoty, pro zločin nadržování zločin−
cům. Proces je rozvržen na deset
dnů. Žalobu vypracoval a bude ji za−
stupovat státní návladní Minařík,
Tomana hájí dr. Seifert a dr. Ne−
chuta z Brna. Ostatní obviněné
dr. Daněk. Tomanův proces budí
velký zájem a k přelíčení dostaví se
velký počet posluchačstva. (Slo−
vácko č. 21−1912.)
Toman před porotou. (Původní
zpráva Uh. Hradiště 17. června
1912.)
Rohatecká vražda, která na pod−
zim Hodonín tak pobouřila a která
je právě předmětem porotního lí−
čení, přinesla mnoho jiných věcí
na světlo denní.
Hlavní hrdinové zodpovídají se
dnes před porotou. Jsou to Ladislav
Toman, statkář z Rosičky (posledně
býval v Sulíkově) u Kunštátu, Lud−
vík Čeppe, inspektor pojišťovny „Vik−
torie“ z Brna a Josef Blaha hostin−
ský v Jobově Lhotě.
Přelíčení rozvrženo jest na deset
dní a počalo v úterý 12. t. m. První
čtyři dny věnovány byly výhradně
podvodům, které Toman se Že−
lezným na Kunštátsku prováděli.

Podvedeni jsou četní lidé na Kun−
štátsku, tak manželé Šustrovi, Já−
lovi, Tihounovi atd. o značné sumy
až 20 000 korun.
Toman přiveden byl do soudní
síně v průvodu dvou četníků.
V cele je od svého zamýšle−
ného, ale překaženého útěku,
stále přinýtován v okovech.
Vzezření jeho není takové,
jak jsme původně očekávali.
Oblečen je v bezvadný frakový
oblek, elegantně. Vlasy má
krátce přistřižené a vous pod
nosem mu už narostl. Na ostat−
ních částech obličeje je oholen.
Prvé dva dny přelíčení simu−
loval stále duševně chorého.
Obličej stahoval, seděl jako bez
života, odpovídal slabě, nesou−
visle a žádal jednu chvíli upro−
střed jednání lékaře, že prý ne−
slyší. Když však návrh jeho
obhájce dra Kučery o znovu
prozkoumání duševního stavu
Tomanova byl zamítnut, ná−
hle obrátil. Obrat ten bylo po−
zorovati při výslechu svědka,
notáře dra Javůrka, který vypovídal
v neprospěch Tomanův. Toman při−
hlásil se o slovo a mluvil déle než půl
hodiny. Řeč jeho, ačkoli mluvil bez pří−
pravy, působila mohutným dojmem
na všechny přítomné. Toman v ní
osvětloval svůj poměr k dru Javůr−
kovi, vyvracel některé jeho výpovědi
a uváděl některé episodky ze svých
soudních i mimosoudních styků s ním.
Kdyby to nebyl Toman, jsem si jist,
že by se mu tleskalo.
V obličeji není Toman rovněž ni−
jak zvláště vyhublým.
Divíme se obrovské duševní síle
a svěžesti Tomanově, jenž, ačkoli již
od podzimku je ve vyšetřovací vazbě,
sestavil si krátce před porotním líče−
ním celý plán útěku z vězení na 4
strany archového formátu, který se
mu ovšem nezdařil. Během líčení uka−
zuje neobyčejnou bystrost duševní, pa−
matuje se, ovšem pouze chce−li, anebo
je−li to k jeho prospěchu, každou jed−
notlivou podrobnost. Jinak chová se
„politicky“. Nikoho nechce vyzraditi.
V pondělí přišla na přetřes vražda
rohatecká. Toman byl vyslýchán celý
den. Výpovědi jeho byly zajímavé.
K vraždě dle výpovědí Toma−
nových došlo asi následovně: O pod−
vodné získání peněz se jednalo,
plány ale byly dva.
(Pokračování příště)
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Rok 1916
Ratíškovice a I. světová válka

Z

emě Dohody a hlavní německé
vedení naplánovaly začátkem
roku velké ofenzívy na západní
frontě. Hlavní německý útok směřo−
val na francouzskou pevnost Verdun,
kde chtěli Němci zničit francouzské
vojsko a otevřít si cestu na Paříž.
V průběhu této bitvy padlo více než
600 000 vojáků. Současně podnikla
Dohoda také dvě velké ofenzívy –
v jedné z nich na řece Sommě byla
nejkrvavější bitva I. světové války,
při které od července do listopadu po−
ložilo život více než 1 300 000 vojá−
ků. V ní také použili Britové 15. září
poprvé tanky.
Podle zápisu ratíškovického fa−
ráře Josefa Celého „čtyrdohoda, ne−
mohouc nás vojensky zmoci, do−
mnívá se, že prodlužování války
nás vyčerpá hospodářsky, a proto
se bojuje se zlovůlí nepřátele dále.“
Na frontu byli odvedeni i starší muži
– 17. ledna 42 až 44 letí, 21. ledna
48 až 50 letí a počátkem února byli
odvedeni také ratíškovičtí radní Petr
Antoš (51 roků), Kundrata František
a Jan Šupa. K odvodu se musel do−
stavit také starosta, který byl nako−
nec „reklamován“. Všichni ostatní
narukovali do Brna, před odjezdem
„měli společnou mši sv., při níž při−
stoupili ke stolu Páně, po výcviku,
který je krátký, poněvač skoro všich−
ni jsou vysloužilí vojáci, odejdou vět−
šinou do dobytého území, aby vy−
střídali mladší ročníky, které ode−
jdou na bojiště.“ Po odvodu nejstar−
ších ročníků provedl farář soupis zby−
lých mužů v obci, od 18. roku věku
jich zůstalo 201, většina však byla
povolána ještě v březnu a dubnu té−
hož roku. Ve věku 19 – 50 let bylo
dosud odvedeno 247 mužů. Někteří
se vrátili domů jako invalidé – Jo−
sef Dobeš měl poraněné oči, Jan
Kordula byl střelen do hlavy, Kund−
rata Fr. ml. byl střelen mezi oči,
Antonín Janda (r. 1884 Rohatec)
se zbláznil. Syn účetního rady ve Víd−
ni, ratíškovický revírník Antonín
Kögel (r. 1874), který bojoval u Soči,
„z úzkostí zažitých dostal otřesení
nervů“.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

V průběhu roku bylo c.k. okres−
ním hejtmanstvím vydáno několik
svolávacích vyhlášek. V lednu se
měli dostavit na okresní velitelství
branci ročníku narození 1868 a 1869,
v březnu to byl ročník 1898, v dubnu
ročníky 1897 až 1866, v červenci roč−
ník 1897, v srpnu ročníky 1896 až
1885, v září ročníky 1892 až 1866
a 1892 až 1880. V říjnu byli svoláva−
cími lístky povoláni muži ročníků
1871 až 1866, v prosinci pak roč−
níky 1879 až 1872. Případné překro−
čení hodiny nástupu k jednotce bylo
„přípustno toliko tehdy, když je
lze poměry dopravními odůvodniti“.
Neuposlechnutí povolávacího roz−
kazu „trestá se přísně podle platných
zákonů“. Každý z odvedených měl
mít u sebe „domobranecký legitimač−
ní lístek“, který jej opravňoval k jíz−
dě zdarma po železnici s výjimkou
rychlovlaků.
O „soucítění“ s odvedenými muži
„Jeho c. a. Apoštolské Veličenstvo“
císař František Josef „ráčil nejmilos−
tivěji vydati Nejvyšší vlastnoruční
list“. V něm píše hraběti Stürgkhovi
mimo jiné také o tom, že „plní Moji

milovaní národové i doma plnou
měrou nadšeně svoji povinnost…
Správně chápajíce opatření pro bla−
ho naší vlasti potřebná, snášejí ome−
zení hospodářského života… a maří
úskočné záměry našich nepřátel“.
V těchto vážných, „avšak nadějepl−
ných památných dnech nutká Mne
dáti obyvatelstvu opětně věděti, že
průkazy jeho vlastenecké obětavosti
nikdy neutuchající plní Mne hrdou
radostí.“ Tento císař však 21. lis−
topadu t.r. zemřel na vídeňském
zámku Schönbrunnu. Ještě týž den
po něm převzal vládu Karel I. Ten
neměl na vypuknutí války žádný po−
díl a po celou dobu se neúspěšně sna−
žil o zastavení bojů a o národnostní
smír v monarchii. Už den po nástu−
pu na trůn ve svém dopise „uvádí ve
všeobecnou známost“, že chce „činiti
vše, aby v nejkratší době zažehnány
byly hrůzy a oběti války, aby těžce
pohřešovaná požehnání míru vrá−
cena byla Mým národům… Chci vy−
soce si vážiti jejich ústavních svobod
a jinakých práv a pečlivě chrániti
rovnost a práva všech… Proniknut
vírou v nezničitelnou životní sílu
Rakouska−Uherska, prodchnut vrou−
cí láskou k Mým národům chci Můj
život a mou veškerou sílu věnovati
tomuto vysokému úkolu.“
V některých oblastech byli k ze−
mědělským a veřejným pracím při−
dělováni jako výpomoc váleční za−
jatci z „nepřátelských“ vojsk, aby tak
jejich práce byla „plně využitkována
na prospěch domácího národního
hospodářství všude tam, kde jest toho
v zájmu celku naléhavá potřeba“.
V březnu t. r. byla proto vydána
vyhláška o tom, „jak civilní obyva−
telstvo vůči válečným zajatcům cho−
vati se má.“ Každý, který zajatce po−
tkal mimo vymezené prostory, byl
povinen nahlásit jej četnickému ve−
litelství, bylo zakázáno nalévat jim
lihové nápoje, rovněž „není pří−
pustno, aby zajatci chodili do zá−
bavních místností, hostinců neb ji−
ných veřejných místností“. Kdoko−
liv tuto vyhlášku porušil, mohl být
podle císařského patentu z roku 1854
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Vojáci v lazaretu

potrestán pokutou až 200 korun nebo
14denním vězením. Každé podporo−
vání útěku válečných zajatců se
trestalo podle vojenského zákona.
„C. a k. ministerium vojenství“
a „Komitét rak. Červeného kříže pro
péči o válečné zajatce“ v té době vy−
daly vyhlášku, která udávala formu
pomoci zajatým vojákům C. a K.
Rakouska−Uherska. „Úzkostlivá péče
naše pamatovala nouze a strádání
našich válečných zajatců v Rusku“,
a proto ruská vláda po dohodě poří−
dila rychlovlaky, kterými zástupci
švédského červeného kříže dopravo−
vali „milodary“. Bylo povoleno zasí−
lat „toliko nové teplé košile, teplé
spodky, vlněné punčochy, pletené
vesty nebo sweatry, pokud možno
u krku uzavřené, … nátepničky, …
kapesníky bez obrázku, … šle bez
gumy, … prostředky proti hmyzu,
mýdlo… Přibalovati jiné věci jest za−
kázáno!“
Z Ratíškovic byl 9. června v Dar−
nici u Kyjeva zajat František Gajdí−
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k (r. 1893). Z ruského zajetí se do
rodné obce vrátil Matouš Příkaský,
který měl rozstřelenou dlaň, a proto
byl jako tesař neschopen vykonávat
svoji práci. 4. 6. 1916 byl na italské
frontě u Monfalcone zajat Tomáš
Rybecký (r. 1874 Rohatec). 28. 5. se
u Bučače na Ukrajině do zajetí do−
stal vojín Vavřinec Svoboda (r. 1894),
ten se pak v prosinci přihlásil do za−
hraniční armády ve vesnici Kova−
lovce v Haliči.
Z českých dobrovolníků − zajatců
vznikla v Rusku roku 1914 tzv. Čes−
ká družina, která byla doplněna
na pluk a na jaře 1916 na celou Čs.
brigádu, jejíž jednotky většinou
sloužily jako oddíly rozvědčíků.
V červnu t.r. na frontě u Lucku pře−
běhl k ruské armádě jako dobro−
volný zajatec také Tomáš Dobeš
z č. p. 4 v ulici Dědina. 16. 8. 1916
byl do čs. vojska zařazen jako stře−
lec − desátník František Blaha
(r. 1893 Holešov). Ten pak v Oděse
absolvoval v I. srbské divizi důstoj−

nickou školu a posléze byl zařazen
jako podporučík do záložní roty, poz−
ději přešel na pravoslaví a zvolil si
jméno Vladimír. V září přešel k čs.
vojsku svobodník František Gajdík
(r. 1893). V červnu v Darnici u Ky−
jeva byl přijat do legií četař Fran−
tišek Hadamík (r. 1890 Milotice),
který se pravděpodobně během vál−
ky naučil ruštinu, srbštinu a něm−
činu. Po zajetí v Rovně na volyňské
Ukrajině přešel v srpnu 1916 jako
starší ohněstrůjce do střeleckého
pluku čs. vojska Antonín Urbánek
(r. 1896 Slavkov). 6. prosince pak
v Rusku přestoupil na pravoslaví
a získal jméno Ilja.
29. 6. 1916 napsal svému bratru
Michalovi z fronty Jan Kotásek:
„Drahý bratře a všichni naši do−
mácí přijmite ode mě srdečný po−
zdrav s častou vzpomínkou na vás –
vzdali se ještě někdy doma ve zdraví
všecí shledáme! Ale už nedoufám?
Ještě dosud su zdravý, ale jak
dlouho? Kolik ještě hodin to nevím,
neboť toto píši když jedem zase
do předu. Ale ať už je jak chce, šak
dobrého nás nic už nečeká. Psal
bych co nového ale to nestoji zato.
Lístek od 13. 6. sem teprve obdr−
žel který mě potěšil zde v cizině,
za který ti milý bratříčku mnoho−
kráte děkuji. Dostal sem od Tomaša
Koplového karetku tak píše že jich
3 regementu málo ostálo a Minařík
a Kopl Jos. že sú zajatí a o Ig. Baři−
novému není slechu. To my sme eště
jak tak ještě pohromadě, ale na to
stačí jenom hodina a bude veta
po nás. Ale člověk musí doufat a ne−
zoufat Třeba to vezme už spěš
nejaký konec? Také pozdravuji
naši rodinu a sousedů a kmotrů
a všem dávám s Pánem Bohem.
Jestli budu moct psat tak napíšu
jak sem zase dopadl. Zůstávám i na−
dále váš Jan.“
Ve válečném roce 1916 padl 19. 6.
u Marco – Rovereto v severní Itá−
lii pěšák Antonín Kotásek (r. 1896,
č. p. 1). 24. 6. zemřel v polní nemoc−
nici Gorjansko v dnešním Slovinsku
František Běloch (r. 1878, č. p. 183)
a byl pochován na místním hřbi−
tově. 12. 7. padl v boji u Barcola Ro−
vereto ve Švýcarsku Petr Toman
(r. 1881, č. p. 310) a byl pohřben
v táboře „vlevo od cesty k průsmyku
Barcola povyše taverny“. Svůj ži−
vot položil na frontě také František
Svoboda (r. 1896, č. p. 141).
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Ekologie

Ukliďme
Ratiškovice

U

kliďme svět, ukliďme Česko, je
dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé
České republiky. Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek − společně
v sobotu 16. dubna. Do akce se může
zapojit kdokoliv, ať už zájmový spo−
lek, obec či jednotlivci.
Minulý rok se pár nadšenců z Kra−
sospolku do akce také přidalo, ale
nebylo nás moc. Přesto jsme pár
pytlů s odpadky podél cyklostezky
nasbírali. Zato letos se díky inici−
ativě paní starostky konalo v rámci
obce Ratíškovice hned několik ne−
závislých úklidů, které přilákaly
enormní počet účastníků. Jenom
na společné schodové fotce jsme
napočítali 44 dětí (cca do 15 let)

a 27 dospělých. Jsou na ní zachy−
ceny skupiny seniorů a juniorů (dětí
ze ZŠ Ratíškovice a Liščata), skau−
tek a skautů, SPK, Krasospolku
a myslivců. Navíc se k velkému ra−
tiškovskému úklidu ještě tento den
připojili hasiči, rybáři, volejbalisti,
ZRTV a mnoho dalších jednotlivců,
kteří sbírali na vlastní pěst na mís−
tech, kde to naše obec nejvíc po−
třebuje. Celkem odhadujeme účast
na více než 100 lidí, sesbíráno bylo
cca 60 pytlů odpadu a dvě plné vleč−
ky. Smetáky, lopaty a pytle na od−
padky se hemžily všude – u Jezérka,
u Hliníčku i za Hliníkem, na hřišti
Pod junáckou vlajkou, kolem Muzea
ve Vagóně, v okolí štreky, u hřbitova,
v okolí lesa směrem na Hodonín
a dokonce i na Slavíně a na Nákle.

Všimli jste si po úklidu, toho roz−
dílu? Nejvíce byl asi patrný při po−
hledu na spokojené tváře všech zú−
častněných.
Díky, že jste přišli, má to smysl.
A příští rok zas!
Krasospolek

Seniorky se zapojily
Ukliďme Česko

V

sobotu 16. dubna 2016 se parta seniorek zú−
častnila v rámci akce – Ukliďme Česko – brigády.
I když by seniorky měly již odpočívat, přesto se
do této akce zapojily.
Ráno byl sraz u obecního úřadu, kde paní starostka
Anna Hubáčková přivítala přítomné a Jiří Kovařík
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poučil všechny o používání ochranných pomůcek
a pokynech byť i při malém úrazu. Po rozdělení
úseků brigádních prací předali přítomným potřeby
k úklidu – igelitové pytle, rukavice.
Výbor seniorů děkuje tímto všem zúčastněným se−
niorkám za kus odvedené práce.
Růžena Šeďová
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Ratíškovičtí také slavili Den Země

R

ecyklovat odpad, hledat nové
obnovitelné zdroje energie
i další environmentální akti−
vity to byl původní námět myš−
lenky, která v roce 1969 napadla
Johna Mc Connellyho a s ní souvi−
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sející i možné oslavy Dne Země.
Toto se odehrálo v době značného
odporu proti válce ve Vietnamu
a možná i proto měla tato idea velký
ohlas hlavně mezi studenty, kteří
se do tohoto hnutí 22. dubna roku

1970 zapojili. OSN začala tento
svátek uznávat a slavit již v roce
1971 a od roku 1990 se k Americe
připojil i zbytek světa, a tak se
22. duben stal Mezinárodním dnem
Země.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Školství

Den Země dnes slaví víc jak mi−
liarda lidí ve 175 státech celého
světa. Den Země se tak stal největ−
ším sekulárním (společně uznáva−
ným − světským) svátkem, který
slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národ−
nost. V naší obci se tento svátek po−
prvé připo−mínal při zprovozňování
Hliníčku 16. 4. 2014, i když členové
mykologického kroužku jsou na tuto
akci ekology zváni do Hodonína už
pátým rokem.
Svou původní aprobaci v sobě ne−
zapře naše paní starostka, a to byl dů−
vod, že zaktivizovala vedení školy
i houbaře na uspořádání tohoto do−
poledne. A mezi žáky obou stupňů −
od druhé do šesté třídy − byl o účast
tak velký zájem, že se dokonce mu−
selo o ni losovat. Žáci z nejvyšších
ročníků už dělali pořadatele na jed−
notlivých stanovištích.
Počasí pořadatelům přálo a po chlad−
ném ránu se v okolí ZŠ 21. dubna pa−
desát dětí nedočkavě těšilo na pl−

nění každého ze třinácti úkolů. Děti
luštily stopy lesní zvěře a rozezná−
valy ji podle parohů, určovaly keře
a stromy podle listí, byliny dle vůní,
trefovaly se do košíků šiškami, pro−
kazovaly obratnost i odhad vzdále−
nosti a také znalosti v mateřském
jazyce. Na závěr je čekaly dva hou−
bařské testy a minivýstavka hub,
které právě rostly. Ovšem super−
star byly živá ovečka a koza. S na−
pětím očekávali zapojení a ohlas také
houbaři − a byli příjemně překva−
peni. Soutěžící měli na posledních
třech stanovištích informace ve for−
mě fotografií a povídání o houbách
a k tomu dvacet otázek. K velkému
překvapení autorů této soutěže bylo
z padesáti startujících šest abso−
lutně správných a byla spousta těch,
co správně odpověděli devatenáct−
krát a osmnáctkrát.
Které děti byly nejzdatnější?
2. ročník:
Vít Kadlčík, Tereza Fukanová
a Natálie Šimečková

3. ročník:
Eva Nováková, Šárka Kalábková
a Tomáš Květoň
4. ročník:
Dorota Miškeříková,
Matěj Mokráš a Bára Gajdová
5. ročník:
Zuzana Hložánková, Vojtěch
Toman, Šimon Kotásek
a Martina Zdařilová
6. ročník:
David Sukup, Amálie Mokrá
a Julie Blahušková
Nejlepší luštitelé houbařského testu:
Eliška Bednaříková, Julie
Blahušková, Lucie Kulíšková,
Julie Tomanová, Matěj Mokráš
a Vojtěch Toman.
Pořadatelé a účastníci si nejen
smlsli na sladké odměně, ale pyšní
se i tričkem RATÍŠKOVICE SÚ
EKO. A zároveň věří, že to nebyl
poslední ročník, ale bude se dál
pokračovat a stane se z toho tra−
dice.
Václav Koplík

Den maminek v MŠ U Jezérka

M

aminka představuje pro každé
dítě nejdůležitějšího člověka
v jeho životě. Maminka je ta,
která se o dítě stará, ta, která jej
utěší, pohladí a obdaruje jej úsmě−
vem, který dítěti rozzáří celý svět.
Maminka dítě provází celým živo−
tem, je jeho rádcem a utěšitelem, je
tou, která odpouští a mnohdy žije
více život svých dětí, než její vlastní.
Toto pouto si matka s dítětem zacho−
vávají po celý svůj život. Vždy, když
nám bylo nejhůř, byla tu maminka,
za kterou jsme pospíchali. Když jsme
si mysleli, že je celý svět proti nám,
upokojila nás maminčina náruč a my
jsme opět začali věřit, že všechno
bude zase v pořádku.
Lásku dětí ke své mamince vi−
díme jako učitelky v mateřské škole
snad každý den. Radost v dětských
očích, když uvidí dítě maminku
a když jí povídá zážitky, které se mu
ve školce přihodily, je nepopsatelná.
Vždy, když se dítěti něco přihodí,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

první osoba, na kterou myslí je jeho
maminka. Pokud dítě něco vytváří
nebo kreslí, ve většině případů chce
tímto výrobkem obdarovat svoji
maminku, protože ví, že jí tím udělá
radost.
Každá třída naší mateřské školy
si pro maminky připravila malou
besídku na oslavu Dne maminek.
Společně s dětmi jsme celou školku
vyzdobily srdíčky a barvami tak,
aby se u nás maminkám líbilo. Děti
si pro maminky připravily spoustu
krásných básniček, písniček a ta−
nečků. Některé děti dokonce za−
hrály na flétničku a ukázaly tak, co
všechno se už naučily.
Besídky všech třech tříd prová−
zela atmosféra plná radosti a smí−

chu. Bylo krásné pozorovat tváře
rodičů, když sledovali jejich dítě
při vystoupení. Dětská přiroze−
nost a upřímnost vykouzlila všem
přítomným úsměv na tváři. Na zá−
věr vystoupení děti rozdaly ma−
minkám dárečky a přáníčka, které
zodpovědně, pečlivě a malinko
s naší pomocí, pro maminky vy−
tvářely.
Doufáme, že se Vám, rodičům,
besídky líbily alespoň stejně tak,
jako nám, učitelkám. Myslím si, že
není na světě krásnějšího citu, než
láska mezi maminkou a jejím dítě−
tem.
(Foto na další straně)
Barbora Kotásková,
učitelka MŠ I

„Nikdy skutečně neporozumíte lidské povaze, dokud nepo−
chopíte, proč dítě na kolotoči při každé otočce zamává své
matce – a ta mu vždy zamává zpět.“
Wiliam Tammeus
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MŠ U Jezérka
Den maminek
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Pálení čarodějnic
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MŠ Sluníčko

Návštěva u včeliček
pana Kadlčíka

Brigáda s rodiči na zahradě MŠ

Cyklovýlet předškoláků

Den Země

Oslava Svátku maminek

Učíme se třídit odpad

Návštěva divadelního představení Romeo a Julie

B

yl krásný a slunečný den, když
se žáci II. stupně základní ško−
ly sešli u hlavní zastávky. Ho−
diny ukazovaly za deset minut čtyři
a náš autobus přijel, aby nás za−
vezl do Mahenova divadla v Brně
na večerní představení Romeo a Ju−
lie.
Romeo a Julie je vedle Hamleta
snad nejslavnější a nejznámější
divadelní hrou všech dob, příběh
se už přes čtyři sta let hraje po ce−
lém světě, byl mnohokrát zfilmo−
ván a stal se námětem baletů, oper
i muzikálů. V pondělní květnový
večer jsme ho měli zhlédnout i my.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016
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Po nastoupení do autobusu nás
paní učitelky spočítaly, rozdaly vstu−
penky a mohli jsme vyrazit. Po ho−
dinové jízdě jsme se ještě zastavili
v Olympii na jídlo a netrpělivě po−
kračovali směrem k divadlu.

Drama Romeo a Julie trvalo ne−
celé tři hodiny. My jsme se však ne−
nudili. Bylo to krásné, zábavné
i smutné a myslím, že nikdo z nás
nelitoval, že jel. Divadelní předsta−
vení nebylo takové obyčejné a nudné

jako asi většina z nás očekávala, ale
byl to pravý opak. Tímto bychom rádi
poděkovali všem učitelům, kteří
pro nás tuto akci vymysleli i mimo
školní výuku.
Dominika Blahová,
žákyně 9. A, ZŠ Ratíškovice

Škola a sportovní zápolení

Florbal − mladší žáci

McDonalds Cup

Pohár Rozhlasu

V

časovém harmonogramu škol−
ního roku jsou duben a květen
měsíce nejvíce nabité soutěž−
ními událostmi, ve kterých proti sobě
stojí školní výběry v různých spor−
tech. I naše základní škola není vý−
jimkou. Pojďme se tedy ve struč−
nosti podívat, co se podařilo a na−
opak v čem ještě máme drobné či
větší nedostatky.
V malém florbalu hraném na malé
brány a bez brankářů si nejlépe vedlo
mužstvo mladších žáků složeno pře−
devším z žáků šestých a sedmých
tříd. Po suverénním postupu z okrs−
kového kola nakonec vystoupalo na
bronzový stupínek v konkurenci
všech okresních škol. Jedná se zcela
jistě o úspěch, byť před samotným
okresním finále nebo ještě i v jeho
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průběhu se dalo pomýšlet na lepší
umístění. Starší žáci se do okres−
ního kola přes svůj okrsek neprobo−
jovali a obsadili v něm třetí příčku.
Dalším školním týmem, jenž naši
školu ve florbalu reprezentoval, byl
výběr starších žákyň sestaven pri−
márně z řad osmých a devátých tříd.
Protože ne každá škola je schopna
poskládat družstvo, přeskakují se
okrsková kola, z nichž by vždy nej−
lepší postoupil do okresního finále,
ale rovnou se hraje závěrečný tur−
naj. Co se týká výsledku, neobstáli
jsme a skončili ze sedmi účastníků
poslední. Jelikož ale většina holek
florbal (oproti některým jiným ško−
lám) téměř nehraje a jednalo se o ja−
kýsi experiment s cílem začít se po−
malu i takových akcí zúčastňovat,

byl výsledek druhořadý. Nějaké
branky jsme vstřelili, nikdy jsme ne−
prohráli drtivým poměrem a jako
bonus se holkám podařilo v posled−
ním utkání remizovat (v zápase,
jemuž by víc slušela naše výhra).
Když už nic jiného, tak se alespoň
ratíškovské hráčky podrobněji se−
známily s pravidly a některé z na−
šich se konečně naučily, že florbal
je sport hraný hokejkou a ne pál−
kou.
První půle května patří již pravi−
delně fotbalovému McDonald’s Cupu
pro první stupeň ZŠ. Okrskové kolo
se konalo na fotbalovém hřišti v Ra−
tíškovicích a obě naše družstva po−
stoupila do okresního finále. Letos
se vše sešlo tak, že žádný z favoritů
neměl problémy se do Hroznové
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

Lhoty probojovat a konkurence byla
vysoká. Mladší kategorie (první až
třetí třída) skončila na šestém místě
a je třeba sportovně uznat, že sou−
peři byli výborní a lepší než my.
Starší (čtvrtá a pátá třída) si vedli
lépe a v zápase o bronz po velkém
boji těsně padli. V poločase to vypa−
dalo ztraceně, když Kyjov vedl 3:0.
Konečný výsledek byl 3:2 a po výbor−
ném výkonu dělil kluky jen zlomek
alespoň od penaltového rozstřelu.
Škoda, za bojovnost ve druhé půli
by si jej zasloužili.
Ve vybíjené pro první stupeň jsme
nepostoupili v konfrontaci hlavně
základních škol z Hodonína z okrs−
kového kola a malá kopaná pro
druhý stupeň se teprve bude konat.
Poslední soutěží, které jsme se zú−
častnili, byl Pohár Rozhlasu. Tý−
mová atletická soutěž skládající se
z 60 m sprintu, vrhu koulí, skoku
vysokého a dalekého, vytrvalostního
běhu a štafety na 4 x 60 m. Další ex−
periment. Soutěž, kde jsme zatím
nestartovali a do budoucna bychom
to chtěli změnit.
Výsledky byly lepší, než se čekalo.
Všechna tři naše družstva (starší žá−
kyně, mladší a starší žáci) za sebou
pár škol nechala. Když se vezme
v potaz, že většina našich se v prů−
běhu akce seznamovala s tartanem,
s nově zakoupenými tretrami, s prů−
během a pravidly atletického zá−
vodu, byl to celkem úspěšný zá−
vod v příjemném prostředí. Jedná
se o týmovou soutěž, ale ocenění
byli i jednotlivci v každé z disciplín.
K velké radosti celé výpravy vy−
hrála Kristýna Koudelová skok vy−
soký výkonem 152 cm a navrch při−
dala páté místo v běhu na 800 m.
Na pátém místě doběhla i dívčí šta−
feta. Další úspěšný individuální vý−
kon byl v podání Martina Kotáska,
který velmi těsně skončil čtvrtý
ve skoku dalekém.
Bodově přispěl k úspěchu týmu
někdo víc a někdo míň, což je nor−
mální. Přispěl však každý, nikomu
se „nepodařilo“ nebodovat (ať už dis−
kvalifikací nebo třeba neplatnými
pokusy v technických disciplínách).
Vzhledem k tomu, že například tech−
niky skoku dalekého a vrhu koulí
se dolaďovaly na poslední chvíli až
na místě, byla naše první výprava
na Pohár Rozhlasu do Kyjova zvlád−
nuta velmi dobře.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba,
učitel ZŠ Ratíškovice
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Praha
7. A a 7. B na školním výletě

M

áme tu středu 25. května, a to
je den, kdy odjíždí třída 7. A
a 7. B na další školní výlet,
tentokrát jsme si vybrali hlavní
město České republiky, Prahu. Sraz
byl v Hodoníně na vlakovém ná−
draží.
Poté, co jsme se dostavili na vla−
kové nádraží, nasedli jsme do vlaku,
kde jsme byli rozděleni do čtyř sku−
pin pod vedením paní učitelky Uhlí−
kové, Dočkalové, Příkazské a Ilčí−
kové. V Olomouci jsme přestupovali
na Pendolino a do Prahy jsme dora−
zili v 12.15 hod.
Další cesta směřovala k metru, kte−
rým jsme jeli na Letňany, kde byla
výstava Titanicu. Dostali jsme kar−
tičky se jmény a informacemi o ně−
jaké osobě, která cestovala na Tita−
nicu a na konci jsme se dozvěděli,
jestli jsme přežili, nebo ne. Dobrým lá−
kadlem byl pravý ledovec, na který
jsme si mohli sáhnout nebo zmen−
šená špička lodi, kde jsme se mohli
vyfotit.
Po výstavě jsme jeli metrem na za−
stávku Hradčanská a šli na Pražský
hrad. Viděli jsme také Chrám sv.
Víta, prošli jsme si Karlův most, za−
stavili jsme se u Staroměstského or−
loje a na Václavském náměstí.
Po dlouhém dnu, plném chození
s batohy na zádech, jsme se dostali
do hotelu. Na pohled nevypadal moc

dobře, ale uvnitř to bylo v pohodě.
Ubytováni jsme byli v jedenáctém
patře. Ráno, když jsme vstali, šli jsme
na snídani. Po snídani jsme se sba−
lili, odevzdali klíče a čekaly na nás
další pokyny. Přepravili jsme se k Po−
slanecké sněmovně ČR, kde nás
vlídně přivítal pan poslanec Josef
Uhlík. Prohlédli jsme si krátký film.
Potom nás průvodce zavedl do budo−
vy, kde jsme prošli přísnou kontrolou
a teprve pak nás pustili do sněmov−
ny. Chvíli jsme pozorovali jednání
poslanců, kterých tam bylo docela
málo, proto je paní poslankyně Něm−
cová zkritizovala. Nedostavila se ani
velká část ministrů. Prošli jsme se
i po slavnostním schodišti, potom jsme
šli do klubu KDU−ČSL, kde na nás
čekal pan Ing. Uhlík, který nám vy−
světlil spoustu věcí. Dostali jsme
také malé občerstvení, vyfotili jsme
se a za to vše jsme velice vděční.
S Prahou jsme se rozloučili, na−
sedli do vlaku a jeli do Olomouce.
V Olomouci jsme ještě zašli do ná−
kupního centra. Pak už nás nečekalo
nic jiného, než cesta domů. Na ná−
draží si pro nás přijeli rodiče a od−
vezli nás domů.
Velké poděkování patří paní uči−
telkám a také panu Uhlíkovi, který
nám zařídil návštěvu Poslanecké
sněmovny. Mockrát děkujeme.
Žákyně 7. ročníku
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Výtvarný kroužek se dovybavuje

S

oučástí volnočasových aktivit
naší základní školy je i výtvarný
kroužek, kde se děti pod vede−
ním paní Michaly Čučkové věnují
kresbě, malbě i keramice. Vedle dětí
se ve školním atelieru výtvarným
aktivitám věnují i naši občané, kteří

školním lavicím již dávno odrostli.
Právě tvorba keramických arte−
faktů je natolik oblíbená, že pec
„nestíhá“. Navíc výtvarníci jsou stále
odvážnější a tvoří díla větších roz−
měrů. V této situaci se objevil mece−
náš – společnost elitbau s.r.o., Brno,

který věnoval obci finanční prostřed−
ky, z nichž byla zakoupena pro vý−
tvarný kroužek nová větší pec a na−
víc i grafický lis. Obec Ratíškovice
a ZŠ a MŠ Ratíškovice za tento úcty−
hodný počin společnosti elitbau s.r.o.
děkuje.
RŠ

Z činnosti střeleckého kroužku ZŠ Ratíškovice

V

sobotu 2. dubna 2016 střelecký
kroužek ve spolupráci s Česko−
slovenskou obcí legionářskou
jednoty Valtice pořádaly střeleckou
soutěž dvoučlenných družstev. Zú−
častnila se 3 družstva z Ratíškovic
a 2 družstva z Velkých Pavlovic. Zá−
vodilo se ve dvou disciplínách, a to
ve standardní střelbě vleže na vzdu−
chovkový terč a rychlostřelbě na pa−
dací terče.
Při prvním nástřelu to vypadalo,
že naši soupeři nebudou mít proti
nám šanci. Důvodem našeho opti−
mismu bylo skóre 57 z 60, ale během
závodu se štěstí otočilo a zvítězilo
družstvo z Velkých Pavlovic. A samo−
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zřejmě opět nesměla chybět i soutěž
ve střelbě z „airsoftek“. Tentokrát
byla připravena dvě stanoviště. Prv−
ní úloha byla inspirována přepade−
ním školy v Pešaváru, zde bylo úko−
lem vytáhnout ze školní brašny
zbraň a zasáhnout cíle představující
teroristy. Druhá úloha, nazvaná
Tourniquet, spočívala v poskytnutí
první pomoci tourniquetem (škrtidlo
používané v armádě) kamarádovi,
a pak zasáhnout určené cíle. Obě
úlohy bylo nutné zvládnout za co nej−
kratší čas. Soutěž probíhala ve velmi
přátelské atmosféře a už se připra−
vuje odveta, tentokrát ve Velkých
Pavlovicích.

Z další činnosti bych jen vzpome−
nul, že se připravujeme na novou stře−
leckou disciplínu, a to střelba na ko−
vové siluety. Tento střelecký sport
vznikl v polovině padesátých let v Me−
xiku, odkud se rozšířil do USA a dal−
ších zemí. Střílí se na siluety zvířat
(kuře, prase, krůta, beran), které jsou
umístěny v různých vzdálenostech
podle konkrétní disciplíny − např. Air
pistol − 10, 12, 15 a 18 m. Nejblíže bývá
kuře, pak následuje prase, krůta
a nejdále stojí beran. Závod se střílí
vždy na 40 terčů po deseti od kaž−
dého druhu, které je nutno k dosažení
uznaného zásahu srazit z podložky
na zem.
Vlastimil Haluza
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Sport

Pochod kolem Ratíškovic

D

ne 8. května 2016 se konal již
33. ročník tohoto tradičního ra−
tíškovického sportování. Letos
po dlouhé době si pořadatelky při−
pomněly začátky pochodů, které se
konávaly na hřišti Baníku. Později
start a cíl probíhal v blízkosti re−
staurace Sport a na Vlachovce. Le−
tos nově, pod stanem, opět na hřišti
Baníku. Na tratě vyšlo a vyjelo cel−
kem 769 chodců a cyklistů. Z toho
246 cizích, z blízkého okolí, ale také
ze vzdálených míst celé republiky.
Trať na 10 km tentokrát vedla
důsledně kolem Ratíškovic. Trasa
vedla kolem Rybářské bašty, Hli−
níka a dále směrem k junácké klu−
bovně, lesem k areálu zemědělského
družstva. Trasu zpestřila návštěva
Farmy Vlasta u Poláčků. Pochod
pokračoval přes Baťovku ke drezíně
a do cíle přes Vrbky. Pochodovalo
po ní 459 pěších.
Delší trasa pro pěší měřila 23 km.
Vedla částečně společně s kratší tra−
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sou, pak přes Dubňany, Milotice,
Vacenovice a Rúdník zpět do Ra−
tíškovic. Na této trase startovalo
40 turistů.
V názvu akce je název – Pochod
kolem Ratíškovic, součástí tohoto
sportovního dne je také cyklotu−
ristika. Pravidelně bývají připra−
veny dvě trasy. Letos měřily 35 km
a 62 km. Celkem startovalo 270 cyk−
listů.
Kratší trať, dlouhá 35 km vedla
přes Dubňany, Písečné rybníky u Lu−

žic, pak do Hodonína, Rohatce, Roz−
trhánky a do cíle na hřišti Baníku.
Tuto trať jelo 219 cyklistů.
Poslední, čtvrtou disciplínou byla
cyklotrať na 60 km. Byla vytipována
na sever od Ratíškovic, a to do Vra−
cova, Bzence, Těmic, Domanína, Os−
trožské Nové Vsi dále do Veselí nad
Moravou, pak zpět do Bzence, odsud
na Littner, Rúdník a na hřiště Ba−
níku. Cyklotrasu 62 km ujelo 51 cyk−
listů.
Organizátorky děkují všem, kte−
ří jakýmkoliv způsobem přispěli
k dobrému průběhu této sportovní
akce.
Helena Vybíralová

Sportovní gymnastika

N

áš oddíl má dlouholetou tradici
a během jeho trvání ho navště−
vovalo mnoho dětí. V současné
době základnu tvoří 50 dětí ve věku
4 až 12 let. Nejsou to jen děti z Ra−

tíškovic, ale i z blízkého či vzdále−
nějšího okolí, jmenovitě Vacenovic,
Milotic, Dubňan, Rohatce, Vlkoše,
Kyjova, Petrova a Syrovína. Pilířem
oddílu je Ludmila Kouřilová, která
Strana 25

gymnastice zasvětila celý život. Dnes
má oddíl 5 trenérek, a to Ludmilu
Kouřilovou, Evu Zemánkovou (Pad−
alíkovou), Ivanu Chladilovou (Janí−
kovou), Annu Gajdíkovou a Alenu
Výletovou (Padalíkovou) a Janu Gru−
fíkovou, (pomocná trenérka).
Děti dochází na tréninky 1x nebo
2x týdně. Trénujeme v pondělí a čtvr−
tek v tělocvičně ZŠ, ve středu ve cvi−
čebně Školy Pohody. A protože
každé úsilí se musí zúročit, tak jsme
se rozhodly, že uspořádáme místní
přebory, ale ne v rámci tréninku, ale
tak, jak to má být – o víkendu. Roz−
hodnutí padlo na sobotu 30. dubna
2016.
Závodu se zúčastnilo 36 dětí v pěti
kategoriích. Přestože většina dětí
cvičí necelý rok, tak každý předvedl
své umění na všech čtyřech nářa−
dích. Pro většinu dětí to byly jejich
první závody, ke kterým přistupo−
valy s velkou zodpovědností. Hodno−
ceny byly čtyřmi rozhodčími, které
bedlivě sledovaly výkony a snažily
se je spravedlivě ohodnotit. Závod
probíhal ve dvou sledech. Nejdříve
odcvičily mladší kategorie, pak ná−
sledovaly kategorie starší. K hlad−
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kému průběhu závodu přispělo RC
Bambino, které nám vyšlo vstříc
a otevřelo nám svoji hernu. Tu vyu−
žily děti v době, kdy nezávodily.
Gymnastky a gymnasty přišlo pod−
pořit velké množství diváků a také
paní starostka Ing. Bc. Anna Hubáč−
ková. O úplnou pohodu závodu se
postaralo několik maminek, které
z vlastní iniciativy připravily občer−
stvení a jeho výtěžek věnovaly na ná−
kup nářadí.
Vyhlášení výsledků byla třešnička
na dortu, děti dostaly medaile, diplo−
my, švihadla a sladkosti. Doufáme,
že všichni strávili příjemné sobotní
dopoledne. Chtěly bychom, aby se zá−
vody staly tradicí. K tomu, abychom
mohly s dětmi trénovat, potřebu−
jeme odpovídající nářadí, které se
nám pomalu daří pořizovat díky
sponzorům. Sponzorství nám posky−
tují firmy RUKO CZ z Kyjova, Van−
ďurka Zdeněk, Pekárna Příkaský,
T Machinery, a.s., Meritex, s.r.o.
a další příznivci SG.
Sedm děvčátek z oddílu se zúčast−
nilo 20. ročníku závodu ve SPOR−
TOVNÍ GYMNASTICE žactva ma−
teřských, základních a středních škol,

který se konal v sobotu 9. dubna
2016 v tělocvičně ZŠ Drnholec. V ka−
tegorii mateřská škola závodila dvě
děvčátka, Karin Polišenská a Edita
Koplová. Obě děvčátka to zvládla
na výbornou a z devatenácti dětí
se Karinka umístila na 5. místě
a Editka na 12. místě. V kategorii
1. a 2. třída závodilo pět děvčat:
Vilma Vyšinková, Anastázie Osič−
ková, Nela Bábíčková, Lenka Klás−
ková a Stella Valachovičová. V této
kategorii závodilo 46 dětí. Děvčata
si vedla velmi dobře, Vilma se umís−
tila na 7. místě, Anastázie byla 10.,
Nela 14., Lenka 30. a Stella 34.
Do prázdnin nás ještě čeká vystou−
pení na dětském dnu a sportovní
odpoledne, které bude věnováno at−
letice a zábavným hrám. Jeho sou−
částí bude opékání špekáčků a roz−
dání vysvědčení.
Rády bychom dokázaly, že spor−
tovní gymnastika má v Ratíškovicích
stále zelenou a mnoho dětí si gym−
nastiku zvolí jako svou volnočasovou
aktivitu a spolu s bývalými gymnast−
kami v příštím roce oslaví 50 let
Anna Gajdíková
od vzniku oddílu.
a Eva Zemánková
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Sweeties na MIA festivalu v Olomouci

S

jarem přišla i soutěžní sezóna,
a tak se taneční skupina Sweeties
Ratíškovice zúčastnila semifi−
nálového kola taneční soutěže MIA
festival. Posledního dubna se taneč−
nice vydaly soutěžit se svojí choreo−
grafií Blue Boots do hanácké metro−
pole Olomouce, kde obhájily krásné
druhé místo a vybojovaly si mimo
medailovou příčku i postup na mezi−
národní finále do Prahy, které se le−
tos uskutečnilo 28. května v pražské
Lucerně.
Den strávený v Olomouci si děv−
čata spolu s pevnou základnou fa−
noušků užila mimo taneční soutěž
i na laser game, hanáckých trzích či
v parku. Soutěžní etapu zakončila
děvčata dnem v Praze, kdy si z praž−
ské Lucerny a Mezinárodního taneč−
ního finále dovezly při velké konku−
renci 5. místo a oproti loňskému roku
se tak posunují v umístění vpřed.

Doufáme, že příští rok postup na me−
zinárodní finále konaného v Praze
opět vybojujeme a pro nás úspěš−

Cinkalo to!

M

imořádná a zvláštní byla le−
tošní kuželkářská sezona, pro−
tože všechna družstva byla od−
kázaná na šestidráhovou kuželnu
ve Vracově ze známého důvodu bu−
dování Aktivního centra v obci. Těch
faktorů, proč byla sezona jiná, by se
dalo vyjmenovat víc, ale nač se jimi
zabývat, když už je to snad celé
úspěšně za námi.
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Proč úspěšně se čtenáři doví z dal−
ších řádků. Prvnímu družstvu vra−
covský azyl vůbec nesvědčil, ale
v zápase pravdy na dačické kuželně
zvítězil a udržel 3. ligu. Podobně
na tom byla i rezerva, která si další
účast v krajském přeboru 1 zajis−
tila až vítězstvím v posledním kole
v sousedních Dubňanech. Zcela jiné
starosti měli mládežníci v doroste−

nou nastolenou příčku dokážeme
udržet i další sezónu.
Gabriela Koudelová

necké kategorii. Tam se také bojo−
valo do posledního zápasu, ale o cel−
kové prvenství mezi ratíškovskými
děvčaty a chlapci, kteří byli nako−
nec o dvě kuželky úspěšnější a zís−
kali nejen titul přeborníka Jiho−
moravského kraje, ale i finanční
odměnu.
A v určité mimořádnosti se ne−
sly i soutěže jednotlivců. Nejsloži−
tější cestu měl v kategorii seniorů
(50 let a výš) Luděk Vacenovský,
který se nejen probojoval do krajské−
ho přeboru, ale uspěl i v semifinále
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mistrovství ČR. Do užšího finále se
však neprobojoval, což se ale poda−
řilo Janě Mačudové v soutěži seňo−
rit. V užším finále MČR si zahrála
Martina Šupálková, proto se o Ba−
níku ví i ve vedení kuželkářského
svazu. Ale jak se v jedné reklamě
říká – „a to ještě není všechno“, pro−
to budeme ve výčtu úspěchů ještě
pokračovat.
Teď si dovolím zacitovat z výroční
zprávy oddílu kuželek: „Na přeboru
kraje žákyň a žáků, kdyby se hrála
a pokud by byla ratíškovická hymna,
tak by se ji účastníci jistě naučili.“
To proto, že kategorii mladších žáků
vyhrál Vojtěch Toman. Ratíškovičtí
ovládli i starší žákyně v pořadí Eliš−
ka Fialová, Kristýna Košuličová,
Denisa Chromková a Anna Oplušti−
lová. Téměř totožná byla i soutěž
chlapců, a to první místo Tomáš Ko−
plík, druhé Dominik Schüller a třetí
Jiří Šupálek.
V těchto žákovských kategoriích
se na mistrovství ČR postupuje
jednak podle vítězství v krajských
přeborech jednotlivců a také podle
umístění v dlouhodobé soutěži Po−
hár mladých nadějí a právě díky
dobrým celkovým výsledkům bylo
početné zastoupení také na „repub−
lice“. A kdyby jen početné, ale i kva−
litní, protože Kristýna Košuličová
ovládla soutěž děvčat ve sprintu
a získala pro Ratíškovice zlatou
medaili. V nelehké pozici odjížděl
na MČR Dominik Schüller. Proč ne−
lehké? Protože obhajoval loňské pr−
venství − a to se mu podařilo, takže
dvě zlaté medaile z MČR, a to už mi−
mořádné je. Tak i proto takový za−
čátek tohoto příspěvku.
Určitě stojí za zmínku i to, že se
na MČR probojovali i Denisa Chrom−
ková, Eliška Fialová a Anna Opluš−
tilová a hoši Tomáš Koplík a Jiří
Šupálek. Sedmé místo obsadila ju−
niorka Hana Beranová, která hos−
tuje ve Vracově ve 2. lize stejně jako
Jana Mačudová, Martina Šupálková
a Marta Beranová.
Takže v první řadě srdečná gra−
tulace k získaným úspěchům a také
upřímná rada, nepolevovat v úsilí
a tréninku, o čemž je snad přesvěd−
čily nevýrazné výkony na Májo−
vém turnaji v Pelhřimově. Závěrem
jedno přání − aby se podobné úspě−
chy opakovaly také, až se bude tré−
novat a hrát v nové domácí kuželně.
Václav Koplík,
tiskový mluvčí oddílu kuželek
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MiRaVa
Společná družstva v okresní lize zářila

R

atíškovice, Milotice – poprvé
bez kamarádů z Vacenovic, je−
jichž funkcionáři ze společ−
ného projektu vycouvali, ale po boku
některých hráčů Mogulu absolvo−
vali dlouhou zimní přípravu mladí
ratíškovičtí a milotičtí fotbalisté.

Spojená družstva hrající pod názvem
MiRaVa zářila především v okresní
halové lize, kterou opět po roce uspo−
řádala Komise mládeže Okresního
fotbalového svazu Hodonín.
Kolotoč turnajů v kategorii starší
přípravky letos v zimě absolvovalo
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jedenáct týmů, které o postupová
místa na závěrečný turnaj v Lužicích
bojovaly ve dvou skupinách. „Ze sku−
piny A šla dál čtyři družstva, z dru−
hé skupiny postupovaly jenom dva
celky,“ informoval milotický kouč
Libor Lamáček, který společný tým
vedl s ratíškovickým trenérem Ja−
nem Tomanem.
MiRaVa A ve své skupině obsadila
s osmapadesáti body druhé místo,
stejnou příčku brala i MiRaVa B,
která získala šestatřicet bodů.
Oba týmy se tak opět po roce pro−
bojovaly na finálové klání, které
hostila lužická hala. Kluci z áčka
nakonec na zlato nedosáhli, když
v rozhodujících zápasech doplatili
na únavu a náročný program. Přes−
to po velmi dobrých výkonech brali
nakonec bronz. Mladší tým MiRaVy
sbíral mezi mládežnickou elitou
okresní kopané cenné zkušenosti,
konečné šesté místo v silné konku−
renci je však velkým úspěchem.
Na konci února si společné muž−
stvo chlapců z Milotic a Ratíškovic
ročníku 2005 zpříjemnilo dlouhou
zimní sezonu turnajem v Rakousku.
V Poysbrunnu se mladí Jihomo−
ravané utkali většinou s o rok star−
šími hráči a konečné třetí místo
jen dokazuje, že práce s mládeží se
MiRaVě opravdu daří.
Mladší hráči starší přípravky se
před startem jarní části sezony před−
stavili na kvalitně obsazeném turnaji
v Nezamyslicích, kde se borci ze Slo−
vácka rozhodně neztratili. O ještě
lepší výsledky celek MiRaVy při−
pravil menší důraz v osobních sou−
bojích.

Mladší přípravka se pod vedením
trenérů Neduchala, Svobody a Lungy
připravovala třikrát týdně v milo−
tické tělocvičně. Družstva MiRavy
se zúčastnila spousty halových tur−
najů v Pohořelicích, Brně, Břeclavi
a dalších obcích a městech Hodonín−
ska. Společný výběr vybojoval hned ně−
kolik medailových umístnění. K nej−
větším úspěchům patří první místa
na turnajích v Hodoníně, Kyjově a Mo−
ravském Písku. „Obě naše družstva
se také probojovala na závěrečný
turnaj Okresní halové ligy mezi elitu
okresu, kde jsme skončili na druhém
a čtvrtém místě, což lze považovat
za velký úspěch a kvalitní práci na−
šich trenérů. Téměř na každém tur−
naji naši mladí fotbalisté získali
i individuální ocenění, jako jsou nej−
lepší hráč, brankář či střelec,“ pro−
hlásil Lamáček.
V dlouhé zimní přestávce nezů−
stali sedět doma ani nejmenší hráči.
Kluci z minipřípravky se pod vede−
ním trenérů Petra Vacenovského
a Pavla Kotáska snažili zlepšit své
fotbalové dovednosti. „Chlapci naro−
zení v roce 2009 a mladší odehráli
několik přípravných utkání s celky
z okolních obcí, zúčastnili se tur−
najů v Hodoníně a Vnorovech a ve−
škeré svoje umění předvedli na zá−
věr halové sezony na domácím dobře
obsazeném halovém turnaji v Ra−
tíškovicích,“ informoval Petr Vace−
novský.
Ten upozornil, že v této věkové
kategorii trenérům MiRaVy vůbec
nejde o dosažené výsledky. „Všech−
no se podřizuje tomu, aby kluci měli
fotbal rádi a naučili se jak pohybo−

MiRaVa se vytáhla
i na Zbrojovku

R

atíškovice, Milotice – Cenný
skalp brněnské Zbrojovky zís−
kali hned na začátku kariéry
mladí fotbalisté Ratíškovic a Milotic.
Společné družstvo hrající pod ná−
zvem MiRaVa zdolalo v krajském
přeboru mladších a starších přípra−
vek naděje známého ligového muž−
stva 7:4 a 17:7.
I když v této věkové kategorii
chlapců o výsledky až tolik nejde,
měli hráči i trenéři z výhry nad zvuč−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016

ným soupeřem velkou radost. „Pres−
tižní zápas byl pro kluky velkou mo−
tivací. Myslím, že jsme soupeře svým
výkonem i aktivitou docela překva−
pili. Naši hráči Brňanům nedali nic
zadarmo, když aktivně dostupovali
k hráčům a důrazně si počínali
i v osobních soubojích. Po skončení
utkání je čekal zasloužený potlesk,“
uvedl ratíškovický trenér Jan Toman.
Skóre otevřel ve 2. minutě Trojan,
vzápětí Popelka svým důrazem pře−

vým základům, tak i začátkům prá−
ce s míčem,“ říká Vacenovský. „To,
že se kluci snaží a zlepšují, doka−
zuje fakt, že nejlepší z nich úspěšně
doplňovali v případě potřeby na tur−
najích naše týmy hrající zápasy
ve starších kategoriích,“ dodal.
Soupiska starší přípravky
David Koplík, Petr Václavík, On−
dřej Brhel, Sebastian Toman, Dali−
bor Valachovič, David Vajčner, To−
máš Kundrata, Lukáš Pospíšil, Jan
Hřebačka, Martin Popelka, Petr Ko−
hút, Vojtěch Hanák, Marek Šlampa,
Petr Kašík, Ondřej Toman, Kryštof
Svítko, Šimon Luňák.
Trenéři: Libor Lamáček, Jan To−
man.
Soupiska mladší přípravky:
Adam Krist, Matěj Lamáček, Ši−
mon Příkazský, Rozálie Vinceová,
Damián Mičola, David Halla, Já−
chym Lunga, Vojtěch Šigut, Adam
Podhorský, Jan Svoboda, Filip Král,
Petr Kadlec, Dominik Koch, Jakub
Procházka, Patrik Vajgara, Štěpán
Kotásek, Štěpán Hanák, Dominik
Vařák.
Trenéři: Roman Neduchal, Roman
Svoboda, Erik Lunga.
Seznam hráčů minipřípravky:
Štěpán Kotásek, Štěpán Hanák,
Patrik Vajgara, Tomáš Foltýn, Ond−
ra Bíza, Jakub Šupálek, Dominik
Vařák, Filip Halla, Tomáš Gasná−
rek, Robin Poláček, Pavel Kordula,
Lukáš Jirásek, Pepa Holek, Honza
Kotásek
Libor Kopl

tlačil tři soupeře a podél gólmana na−
výšil skóre. Zbrojovka pak sice sní−
žila, ale Trojan po povedeném úniku
a střele Václavíka znovu vrátil Mi−
Ravě dvoubrankový náskok. Násled−
ně Brňané znovu snížili, ale do konce
prvního poločase se ještě z trestného
kopu prosadil gólman Toman a chyb−
nou rozehrávku soupeře potrestal
Šalša. Ve druhé půli si už slovácký ce−
lek náskok v klidu pohlídal.
Výhru nad Zbrojovkou si vychut−
návali i chlapci z mladší přípravky,
kteří rovněž k duelu s brněnským ri−
valem přistoupili s velkou motivací
ukázat se a podat co nejlepší výkon.
„Od začátku utkání jsme soupeře
převyšovali v rychlosti, soubojích je−
den na jednoho a především v nasa−
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zení. Díky naší aktivitě jsme si od za−
čátku utkání vytvářeli jednu bran−
kovou příležitost za druhou a v polo−
čase vedli 9:2,“ uvedl kouč týmu
MiRaVa Roman Svoboda.
Brňané sice ve druhé půli hru vy−
rovnali a začali se prosazovat, přes−
to se klukům ze Slovácka povedlo
ještě několik nádherných akcí, po kte−
rých stříleli góly do prázdné branky.

Ještě lépe vypadal zápas s Led−
nicí, kterou tým z Hodonínska de−
klasoval 20:3. „Toto utkání bylo vy−
rovnané pouze na začátku, kdy jsme
měli problémy se zpracováním míče
a především s pohybem. Pak se nám
však podařilo vstřelit čtyři slepené
branky. Kluci se po nich zklidnili
a začali hrát pohledný kombinační
fotbal,“ dodal Svoboda.

Novinář
s láskou

V

ídáváme ho na všeckých důleži−
tých sportovních akcích v okre−
se. Ať už přes týden, ale hlavně
o víkendech. Libor Kopl je tam, kde
ide o góly, body, sekundy. V násle−
dujícím rozhovoru sa o něm dozvíme
něco víc.
Libore, kdy a kde ses narodil?
V roce 1983 v Kyjově.
Proč v Kyjově, my Ratíško−
vjáci sme sa většinú rodili v Ho−
doši?
Já su totiž poloviční Rumun − mam−
ka je rozená Synková, bydleli sme
ve Vackách, otec tam dohrával fot−
balovou karieru a seznámil se tam
s mamkou. Pak sme se přestěhovali
do nového baráku v Raťkách.
Cos vystudoval?
Samozřejmě našu základku a střed−
ní stavební průmyslovku v Hodoši.
Byls na vojně?
Ano, dostal sem nabídku k letec−
tvu do Přerova, takže sem tam trá−
vil v letech 2003−04 čas jako velitel
družstva v hodnosti četaře. Udělal
sem si tam řidičák. Ale také jsem
tam přestal hrát fotbal a přibral sem
10 kg.
Tím sa dostáváme ke sportu.
Hrávals teda fotbal, že?
Ano, hrál sem od přípravky, přes
žáky až do dorostu. Většinou na postu
středního záložníka, měl sem roze−
hrávku, ale zase sem moc nepopo−
běhl a také sem měl blok na hlavičky.
Hrál sem v silném ročníku, často
na lavce, tak sem byl rád, když si
mě občas vytáhli do dorostu, kde sem
hrál paradoxně od začátku.
Zajímal ses o sport obecně už
od mala?
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Libor Kopl

Otec mě bral jako trenér na zápa−
sy, sbíral sem kartičky s hráči, také
sem četl sportovní časopisy a noviny
jako Stadion nebo Sport. Takže sem
ten zájem měl už od mala.
Po návratu z vojny ses zapojil
do pracovního procesu?
Ano, nastoupil sem jako dělník
do cihelny KM Beta, kde jsem dělal
4 roky.
Jak to bylo s koncem tvé fot−
balové kariéry?
Poslední rok dorostu sem hrál
ve Vackách, protože sem sa v Rať−
kách nepohodl. Ve Vackách sem de−
butoval i mezi muži v Ostrožské
Nové Vsi. Jinak rád vzpomínám na
zápase proti Poštorné a Starému
Městu, kterým sem dal v dorostu
pokaždé gól. S fotbalem sem skon−
čil v létě 2003 před vojnú, kdy sem
střídal za Raťky pár zápasú v divizi,
ale na to sem neměl, byl sem i dost
líný...
Měls nějakou přezdívku ve fot−
bale?
V dorostu mě říkali Rivaldo − byl
sem snědý a štíhlý. Dělal sem dost
skluzy, dostal sem několikrát i čer−
venou kartu.
Za co?
Bylo to za fauly a jednou i za vul−
garity − vynadal sem rozhodčímu.

Starší přípravka:
MiRaVa − Zbrojovka Brno 7:4 (5:2),
Alex Trojan 3, Martin Popelka 2,
Sebastian Toman, Filip Šalša
Mladší přípravka:
MiRaVa − Lednice 20:3,
Příkazský 7, Vinceová 5,
Lamáček 4, Podhorský 2, Krist 2
Libor Kopl

Angažoval ses do fotbalu po ná−
vratu z vojny?
Dělal sem maséra u „áčka“ a také
sem začal dělat internetové stránky
oddílu.
Jak ses dostal do novin?
Protože mě to internetové psaní
bavilo, tak sem se v roce 2008 při−
hlásil na konkurz do Slovácka, re−
spektive Deníku.
Jak takový konkurz probíhá?
Bylo nás tam třináct, měli sme asi
dvacetiminutový pohovor a pak sme
měli napsat článek o hokeji Vsetín −
Hodonín. Nakonec mi tu práci dali
a místo kolegy Turka jsem dostal
na starosti veškerý sport a poda−
řilo se ho rozšířit až na dvanáct
stran. Teď se to naopak snižuje.
Stejně jako náklad Slovácka, který
je teď asi 7500 ks, dříve býval i dvoj−
násobný.
Nedělá ti při psaní problém
čeština?
Myslím si že ne. Hodně sem četl,
v češtině sa celkem vyznám, moc
chyb snad nedělám. Když nevím, tak
si to vygúgluju. A taky máme korek−
torku paní Mikulcovou, která nás
opravuje.
O kterém sportu nejradši pí−
šeš?
O fotbale, protože sem ho hrával
a o běhu, který mě také chytl tak,
že pravidelně běhám kolem Ratěk.
Kdy začals?
6. ledna 2015, kdy sem měl 105,2 kg
a po měsíci běhání sem měl o 10 kg
méň. Teď mám stabilně 94 kg. K tomu
sem začal plavat, hlavně v bazéně
v Uherském Ostrohu, kam jezdím
z Ostrožské Nové Vsi, kde pobývám
u svojí přítelkyně Zuzany.
Jak ste sa seznámili?
Potkali sme sa na schodech do naší
redakce v Hodoníně, kde také pra−
cuje v jedné firmě. Podívali sme sa
na sebe a bylo to jasné! Je ale anti−
sportovec, zasej sem s ní začal žit víc
kulturním životem, teď sem sa třeba
stal králem plesu v Ostrožské, když
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Skauti

sem kúsl do závinu, v němž byl zape−
čený Pohár...
K tvé práci patří i focení. Kdo
tě to naučil?
Nikdo, dostal jsem zrcadlovku
a byl sem hozený do vody, dřív sem
fotil automatem.
Co noční můra novinářů − uzá−
věrka?
Jelikož Slovácko vychází až v úte−
rý, máme uzávěrku v pondělí v 19.30,
takže víkendové akce stačím v po−
hodě zpracovat. Většinou mám ko−
lem 13. hodiny hotovo. S tím souvisí
i moje pracovní doba, kterou si ur−
čuju sám, hlavně sú to ty víkendy.
Občas napíšu něco přes týden do De−
níku.
Zakazovali ti někdy o něčem
psát?
Ne, nikdy − nepíšu o politice... Spíš
mně radijú, o čem mám psát. Někdy
to zástupci oddílů vidí trochu jinak.
S jakýma sportovníma osob−
nostma dělals rozhovor?
S Pavlem Nedvědem, Danou Zá−
topkovou, Věrou Čáslavskou, Marti−
nou Sáblíkovou, Karolem Polákem.
Tomáš Řepka odmítl...

Jaký je tvůj oblíbený sporto−
vec?
Z regionálních třeba běžec Filip
Sasínek či házenkářka Jana Šust−
ková, hokejista Martin Erat, fotba−
lista Jirka Štajner. Ze světových
Kobe Bryant.
Cestuješ za sportem i do za−
hraničí?
Zatím sem toho moc nesjezdil.
Byl sem v Bratislavě na MS v hokeji
ČR − Německo, kde dal Jágr gól.
A také na Lvu Praha, když tam hrál
se Slovanem.
Ví se o tobě, že máš zajíma−
vou „úchylku“. Ve fotbale fandíš
Slovanu Liberec, což je tady cel−
kem neobvyklé. Jak k tomu do−
šlo?
Od mládí sem fandil Spartě −
máme to v rodině, ale od roku 2001
sem začal sledovat liberecký tým,
který hrál atraktivní fotbal a dostal
sa až do čtvrtfinále Poháru UEFA.
Potom sem sa jel do Liberca podívat
na Spartu, která tam prohrála 5:3
a od té doby fandím Liberci. Úplně
sem tomu propadl, mám spoustu
jejich dresů a dalších upomínkových

předmětů, mám přehled o všem, co
sa v klubu šustne. Jezdím tam pra−
videlně v létě, také sem tam byl ně−
kolikrát, když hráli evropské po−
háry − naposledy s Marseille. Se−
známil sem sa tam např. s bývalým
skokanem a nyní reprezentačním
trenérem Jakubem Jiroutkem, také
velkým fanouškem Liberca.
A co hokej? Komu fandíš?
Hlavně Zlínu, jezdím tam několi−
krát do roka. Vzpomínám si, že mě
to chytlo, když sme ještě s fotbalis−
tama navštívili zápas Zlín − Litví−
nov, kdy Zlín vyhrál 10:2. Naopak
nemám rád Kometu, hlavně kvůli
jejím fanouškům.
Libore, na závěr tvoje přání
do budoucnosti?
Pevné zdraví, stát se někdy tis−
kovým mluvčím FC Slovan Liberec
a dobře sa oženit!
P.S. To poslední přání sa Libo−
rovi asi brzo vyplní, neboť podle za−
ručených zpráv vejde 23. července se
svojí přítelkyní Zuzkou do svazku
manželského. Gratulujeme!
Přemek Kouřil a Marta Kordulová

Železná
sobota

J

unák Ratíškovice (a hutě) :−) moc a moc děkují za da−
rované šrotové železo. Necelá dvacítka brigádníků jez−
dila od 8 do 18 hodin a pomocí obecního traktoru
„Máně“ s vlečkou (řídil Obroda) a červené avie ze Zámeč−
nictví Stokláska (řídil Fanda) nasbírala přes 18 tun šro−
Palis
tového železa.
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Akce DRÁKULA 39 se zúčastnilo 12 dárců krve

Tradiční Svatojiřský závod

Pálení čarodějnic na ohništi u junácké klubovny
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Poslední soutěžní sběr papíru
proběhne v sobotu 11. 6. 2016 od 14 do 16 hod. ve sběrně
na dětském hřišti Pod junáckou vlajkou (u knihovny).

Skautské tábory 2016 v Nové Vsi
2. 7.− 9. 7. Rodinný tábor KPS (Klub přátel Junáka)
10 .7.− 24. 7. odd. Trojka
24. 7. − 7. 8. odd. Tuláci + Squaw

Kalendárium aneb co nás čeká a co nás nemine

1. Co nepatří do těsta na béleše?
HLADKÁ MOUKA, MLÉKO, KMÍN, DROŽDÍ,
SMETANA, VEJCE, CUKR, ŠPETKA SOLI,
VYŠLEHANÉ VAJEČNÉ BÍLKY
2. Přeložte do ratiškovštiny:
SLYŠET z VTIP z TEĎ z SÁČEK z POMALÝ
ČLOVĚK
3. Uveďte názvy všech ulic, které se napojují
na ulici Rohatecká z pravé strany, směrem
na Rohatec.
4. Doplňte slova do písničky:
Když sem já ….… z Ratíškovic, přes jednu ………,
viděl sem tam ….… ….…, v jedném ….…, hojá sa!
jednej bylo ….…, tej druhej, ….…
a tú třetí ….…, to byla má ….…, hojá sa!
5. Seřaďte jména duchovních správců naší far−
nosti, od minulých po současného:
Pavel Posád z Ludvík Bradáč z Miroslav Kunc z
Jiří Čekal z Josef Malík z Jan Veselý
Mgr. Zdeněk Gloz

26. 6. 2016 – RAFTOVAČKA NA HLINÍKU –
závod šestičlenných družstev o nejrychlejší přeplutí
Hliníku tam a zpět na šíř na raftu.
Palis

Inzerce

10. − 12. 6. 2016 – IX. OKRESNÍ JAMBORÉ –
setkání skautů, skautek, světlušek, vlčat a jejich
vedoucích z okresu Hodonín na Littneře.
19. 6. 2016 – NECKY−áda na Jezérku – soutěž plavidel
v originalitě a rychlosti + 2. ročník DUŠA−CUP
samostaná rychlostní soutěž v plavbě na duších.

Paměťové
okénko

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2016
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Připravované
akce
10. 6. Noc kostelů
17,00 hodin (dětská mše svatá, scholička,
CM Malena, CM Náklo, varhanní koncert
v podání Maria Kudely, písničkář Petr Linhart)
Součástí bude fotografická výstava
k historii kostela

11. 6. Hasičská soutěž
travnaté hřiště areál Baník Ratíškovice

12. 6. „Memoriál
Standy Vyhňáka“
hasičská soutěž – travnaté hřiště areál
Baník Ratíškovice

17. 6. Malování ornamentů
a cimbály na ulici
16.00 hodin u radnice

10. 7. 48. Mezinárodní festival
dechových hudeb Ratíškovice

Hledám ke koupi
rodinný dům v udržovaném stavu se zahrádkou
nebo stavební pozemek v Ratíškovicích.
Tel: 605 432 994.
Za nabídku děkuji.
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Závěrem

Ať sa (ta medaile)
hongá!

N

a svatého Mikuláša vylézajú
čerti z pekla a salaša. Jak praví
přísloví: „Kam čert nemože
(k Ilčíkom do sklepa), tam nastrčí
ženskú.“ Možná právě proto sa v ten−
to prosincový večer u Markéty zro−
dila myšlenka vyzkúšat si neco no−
vého, náročnějšího – Spartan Race.
Taková idea sa většinú neuchytne,
snad jen pokud grupa není správně
ovíněna a nakloněna každé srandě.
V krátkosti vysvětlím Spartan
race. Spartan race je jeden z nejpo−
pulárnějších překážkových závodú
na světě. Základem sú tři úrovně
obtížnosti, podle délky trasy a počtu
překážek – Sprint (minimálně 5 km
+ 15 překážek), Super (13 km + 21 pře−

kážek) a Beast (20 km + 25 překá−
žek). Mezi nejčastější překážky pat−
říjú překonávání vysokých stěn,
plazení sa pod drátem, šplh po laně,
ručkování a nošení břemena. Za
každú nesplněnú překážku násle−
duje trest v podobě třiceti angličákú
(dřep, klik, výskok). A na vše tam
dohlédajú pořadatelé.
Slovo dalo slovo a postupně sa
vytvořila partička nadšencú, která si

chtěla závod přinejmenším vyzkúšat.
V únoru sme sa sešli v restauraci
a zaregistrovali náš tým Dědina.
Pro amatérskú nezkušenost sme zvo−
lili Sprint. Poté, co sme všecí zapla−
tili startovné, již nebylo cesty zpět.
V sestavě Markéta Bábíková, Lenka
Ilčíková, Katka a Šárka Uhlíkovy,
Jiří Novák, Tomáš Bařina, Ondřej
Herník, Michal Vybíral, Pavel Mo−
rávek, Petr Nedvědický a s letošním
stárkem Petrem Šťastným sme sa
připravovali a navzájem sa podpo−
rovali ve zlepšování výkonú na tré−
ninkoch.
S blížícím sa termínem a s přibý−
vajícú nervozitú sa u většiny z nás
vyskytlo nějaké to malé či velké
zranění. Nejsme z cukru, nepole−
víme. Nastal den „D“ a my sa vydali
do Nitry. Museli sme vyjet v brzkých
ranních hodinách, abychom tam včas
dorazili. Po cestě však panovala
dobrá nálada a cesta rychle utekla.
V Nitře sa k našemu údivu hro−
madily stovky, ba tisíce lidí. Pořa−
datelé nám potvrdili účast a my sa
šli schovat před ostrým slunkem
do stínu. Přeslékli sme sa a po ne−
zbytném protažení sa přesunuli
ke startu. Naši fanúšci přebíhali
po trati, která sa točila kolem hlav−
ního stanoviště, a hromadným skan−
dováním „Ať sa hongá“ nás po celý
závod povzbuzovali. Všecí z Ratíško−
vic závod ve zdraví dokončili, i když
nám bahno lezlo doslova ušima. Me−
daile sa na našich špinavých krkoch
mohly konečně hongat (medailu do−
stane každý, kdo závod dokončí). Celí
zablácení sme sa okúpali, pojedli
a vydali sa na cestu zpátky do na−
šich Ratíškovic to pořádně zapit.
Spartan Race sme si velmi užili
a možeme ho všem doporučit. Podě−
kování patří rodinám a kamará−
dom, kteří nás po celou tu dobu pod−
porovali a snášeli naše stěžování si
na bolest a únavu, vychlúbání sa,
kolik jsme toho ten který den nabě−
hali a za připravování zdravých ve−
čeří. Děkuji našim fanúškom jmeno−
vitě Zdeňku Glozovi, Petru Ilčíkovi,
Karolíně Foltýnové, Ivetě Vybíralo−
vé, Kristině Šebestové, Dáši Pískaté
a Lucce Kopecké, kteří sa s nama
do Nitry vypravili. Bez jejich fan−
dění, obskakování, morální pod−
pory a fotografování bychom si to ná−
ležitě neužili. Takže ještě jednou
díky za nás, za závodníky.
Petr Nedvědický
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První svaté příjímání

Nové knihy
Beletrie pro dospělé:
Ahern Cecílie
Appleyard Murdith
Erskine Barbara
Brown Sandra
Cole Martina
Devátá Ivanka

Jak najít lásku
Doktorka z konce světa
Dědictví minulosti
Zdravím tě, temnoto
Dobrý život
Vůně posečené trávy
Radši nekoukat
Doležalová Marie
Café@cigárko
Dvořáková Petra
Sítě
Ebert Sabine
Tajemství porodní báby
Follet Ken
Sršeň létá v noci
Garwood Julie
Rychlá jízda
Borec
Chadwich Elizabeth
Letní královna
Zimní královna
Child Lee
Poslední sbohem
James. E. L.
Grey
Javořická Vlasta
Na časy, Bez požehnání,
Na pouti, Nezlomená,
V měsíci máji, Boží mlýny,
Tři sestry
Keleová−Vasilková Táňa Touhy
Kotaishová Jana
Studená řeka
Lyndon Robert
Císařský oheň
Mawer Simon
Provazochodkyně
Mlynářová Marcela
Život jako hobby
Moriarty Liane
Zamilovaná
Pittnerová Vlasta
Z našich dědin a městeček
Dary osudu
Roberts Nora
Posvěcené zlo
Náhlá vzplanutí
Smith Wilbur
Zlatý lev
Steel Danielle
Vítězové
Štráfeldová Milena
Trestankyně, příběh Růženy Vackové
Třeštíková Radka
To prší moře
Vondruška Vlastimil
Mrtvý posel
Walden Laura
Skrýš na konci útesu
Woodiwis Kathleen
Popel ve větru
Zhřívalová Petra
Šťastní a veselé
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Naučná pro dospělé:
Ivereigh Austehn
Papež reformátor
Jan Libor
Václav II., Král
na stříbrném trůnu
Kobza Miroslav
Cestou necestou za tajemstvím
Hrubého Jeseníku
Karlíček Miroslav
Základy marketingu
Kolaříková Lucie
Učebnice sebelásky
Koudelka Ivo
Oskar Brázda a jeho dvě múzy
Kundra Ondřej
Putinovi agenti
Machala Jindřich
Kronika libavská
Matějka, Lattenberg
Krajiny z druhé ruky
Motl Stanislav
Válka před válkou
Kam zmizel zlatý poklad
republiky
Nazarov Petr
Jižní Amerika
Jižní Afrika
Reid Carmen
Nová holka @
Strömberg Krantz
Amelie Posse – Brázdová
Vácha Marek
Návrat ke Stromu života
Neumělcům života
Pro děti a mládež:
Bussell Darcey
Březinová Ivona
Calonita, Jen
Green John
Krolupperová
Nelson Jandy
Reid Carmen
Maňák Vratislav
Mongredien Sue
Mrázková Eva
Peroutková Ivana
Russellová Ráchel
Reid Carmen
Roth Veronica
Sugg Zoe
Závadová
Mrázková Eva

Malá baletka I
Malá baletka II
Lauro, ty jsi ale číslo
Léto, jak má být
Léto na táboře
Sněží, sněží
Kouzelná aktovka
Dám ti slunce
Problémová holka
Expedice z pohlednice
Zatoulaná sovička
Zatoulané stěňátko
Knížka o knížce
Anička a velikonoce
Deník mimoňky
Nová holka @
Čtyřka
Girl Online
Jak písmenka stromovala
na bydláku
Knížka o knížce
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