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L

etos oslavujeme 1150 let od pří−
chodu soluňských bratrů Kon−
stantina a Metoděje na Velkou
Moravu, kam byli pozváni knížetem
Rastislavem. Přinesli nám nejenom
nové písmo a křesťanské zákony,
ale především křesťanskou liturgii
přednášenou lidem v jejich řeči, tedy
v jazyce slovanském. Na své svato−
řečení museli čekat více než tisíc

let a uznání se jim dostalo až za
slovanského papeže Jana Pavla II.,
kdy byli jmenováni spolupatrony
Evropy.
Podle teorie popularizované přede−
vším amatérským archeologem Ja−
nem Galatíkem mohl být hlavním
střediskem Velké Moravy, tedy „Ve−
lehradem“, vrch Náklo.
Pokračování na straně 4
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 68 ze dne 11. 6. 2013
Rada obce:
souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou Revenge a.s. o umístění dvou
kontejnerů na sběrném dvoře od−
padů a odvozu nashromážděného
textilu, obuvi a hraček,
rozhodla o příspěvku podnikatel−
ských subjektů v průmyslové zóně
na připojení na nově budovaný
vodovodní řad ve výši 10 000 Kč;
vlastníci RD a občanská sdružení
jsou od příspěvku osvobozeny,
rozhodla o odstranění závad zjiš−
těných při revizi elektroinstalace
v budově Restaurace Sport ve výši
17 500 Kč,
souhlasí s přidělením hrobového
místa na místním hřbitově,
souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv v CHDPS Ratíškovice,
souhlasí s nákupem pozemku od
firmy TENTE s.r.o. pod komuni−
kací v lokalitě Vlasta, záměr bude
předložen zastupitelstvu obce,
se seznámila s vyjádřením VZP
k Petici za zřízení gynekologické
ambulance v Ratíškovicích: v nej−
bližším okolí je 11 gynekologic−
kých ambulancí, čímž je hrazená
péče v oboru gynekologie zajiš−
těna,
pověřuje starostu k jednání s pro−
vozovatelem Hospody Na Zelni−
cách ve věci rušení nočního klidu,
souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou Organizačně správní institut
o.p.s., Brno, ve věci nákupu silové
elektřiny a zemního plynu pro rok
2014 na Českomoravské komo−
ditní burze Kladno,
rozhodla o tom, že žádost o fi−
nanční příspěvek z OPŽP na roz−
šíření kompostárny a optimalizaci
provozu sběrného dvora zpracuje
Ing. František Piliár, který podal
nejnižší cenovou nabídku,
rozhodla o instalaci podružného
elektroměru v budově obecní
knihovny,
rozhodla o vyhotovení předmětů
pro reprezentaci obce,
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rozhodla o nákupu svahovací lo−
paty pro traktor – nakladač New
Holland,
rozhodla o instalaci kamery v pro−
storu hlavní zastávky,
schvaluje směrnici č. 4/2013
o DPH,
na základě tří podaných cenových
nabídek rozhodla, že projektovou
dokumentaci vodovodu na Sla−
víně zpracuje firma Artesia, spol.
s r.o., jež podala nejnižší na−
bídku,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
vzala na vědomí průběh adminis−
trativy připojení fotovoltaické
elektrárny umístěné na tribuně
v areálu Baník,
byla starostou informována o prů−
běhu Valné hromady VaK Hodo−
nín,
souhlasí s podpisem smlouvy
č. FV201300064 mezi firmou Ba−
ník Ratíškovice s.r.o. a firmou
Centropol Energy a.s. o dodávce
elektřiny s převzetím závazku
dodat elektřinu do elektrické sou−
stavy.
Rada obce č. 69 ze dne 21. 6. 2013
Rada obce:
souhlasí s vyvěšením majetko−
právních záměrů na pronájem po−
zemků v lokalitě Padělky a Vrb−
ky,
vzala na vědomí ukončení ná−
jemní smlouvy s nájemníkem
CHDPS a rozhodla o přidělení
bytu v CHDPS novému nájemní−
kovi,
se seznámila s průběhem vý−
stavby chodníku v ulici Séčka,
stanovila seznam a administra−
tivní postup rekonstrukce a vý−
stavby chodníků v obci,
souhlasí s udělením Čestného ob−
čanství Obce Ratíškovice Mons.
Pavlu Posádovi,
souhlasí s pronájmem místa pro
umístění mobilního stánku s ob−
čerstvením občanu obce,

souhlasí s navýšením kapacity
školní družiny z 50 na 75 dětí a se
zřízením nového oddělení,
rozhodla o nákupu vysavače listí,
souhlasí s cenovou nabídkou Ing.
Libora Stránského na prove−
dení managementu projektu „Ra−
tíškovice – Hliníček, oprava nádr−
že“, který bude spolufinancován
z OPŽP,
souhlasí s cenovou nabídkou Ing.
Miloše Čecha na zpracování pro−
jektové dokumentace rozšíření
kompostárny.
Rada obce č. 70 ze dne 9. 7. 2013
Rada obce:
souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv na bytovém domě
v ulici Ulička a bytovém domě
U Hájenky,
souhlasí s podepsáním smlouvy
o dílo s Ing. Liborem Stránským
ve věci dotačního managementu
projektu ozelenění ulice Vítězná,
souhlasí s rozsahem a cenou oprav
v budově krytého plaveckého ba−
zénu,
projednala varianty územní stu−
die – lokalita Padělky u firmy Zera
a.s. a rozhodla o realizaci vari−
anty C,
projednala možnost spolufinanco−
vání Mikroregionu Hodonínsko ve
věci instalace herních prvků pro
děti, které budou součástí cyklo−
odpočívadla u Bašty,
se seznámila s cenovými nabíd−
kami na zpracování projektové do−
kumentace na vybudování částí
chodníku v ulici Sportovní, komu−
nikace v ulici Přilehlá a chodníku
k benzince a rozhodla, že pro−
jektovou dokumentaci zpracuje
Ing. Bedřich Jurčeka, který podal
nejnižší cenovou nabídku,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele prací
akce „Hliníček, oprava nádrže“,
se seznámila s výsledky energe−
tického auditu na budovy obec−
ního úřadu a rozhodla o vypraco−
vání projektové dokumentace
zateplení budovy.
Rada obce č. 71 ze dne 30. 7. 2013
Rada obce:
souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv na CHDPS Ratíško−
vice,
souhlasí s podepsáním smlouvy
o dílo ve věci výběrového řízení na
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dodavatele zateplení budovy
obecní radnice s Ing. Liborem
Stránským, který podal nejnižší
cenovou nabídku,
souhlasí s podepsáním Smlouvy
o zřízení věcného břemene na po−
zemku obce s JMP Net, s.r.o.,
souhlasí s podepsáním Smlouvy
o zřízení věcného břemene na po−
zemku obce s E.ON Distribuce,
a.s.,
projednala žádost MAS Kyjovské
Slovácko v pohybu o.s. o zapojení
obce do území MAS a projednání
v Zastupitelstvu obce Ratíškovice.
Tento dokument je nutný pro
zpracování integrované strategie
pro celé území tak, aby mohli ža−
datelé z jednotlivých obcí žádat
o dotaci z Programu LEADER pro
období 2014 – 2020,
vzala na vědomí oznámení firmy
Telefonica Czech Republic a.s.
o zrušení telefonní budky v ulici
Posvátná z důvodu jejího nevyu−
žívání,

se seznámila s žádostí Města Ho−
donín o vyjádření ke Konceptu
dopravy města Hodonína. Navr−
žená koncepce dopravy je v sou−
ladu s požadavky Obce Ratíškovi−
ce, tzn., že napojení komunikace
II. třídy z Ratíškovic do Hodo−
nína na komunikaci I. třídy R55
bude ve stávajícím křížení nebo
bude komunikace vyvedena podél
R55 od Pánova až ke křížení sil−
nic ulice Brněnská.
souhlasí s přijetím dotace z roz−
počtu JMK pro Osvětovou besedu
Ratíškovice na akci „Po celý den
s dechovkou“,
vzala na vědomí zprávu o hospo−
daření ZŠ a MŠ Ratíškovice ke dni
30. 6. 2013,
rozhodla, že průkaz energetické
náročnosti budovy radnice vyho−
toví Ing. Petr Novák, který podal
nejnižší cenovou nabídku,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele čistící
komunální techniky,

Zastupitelstvo obce...
Zápis č. 19 ze zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 26. června 2013,
v 18.00 hodin
ZO schvaluje program XIX. zase−
dání zastupitelstva v navrženém
znění, včetně doplněných bodů.
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 2/
2013. Součástí změny rozpočtu je
finanční dar ve výši 100 000 Kč
na pomoc obci postižené jarními
záplavami. Konkrétní obec, příp.
obce, určí Rada na svém nejbliž−
ším zasedání na návrh členů ZO.
ZO schvaluje Závěrečný účet Obce
Ratíškovice za rok 2012 bez při−
pomínek.
ZO schvaluje Účetní závěrku Obce
Ratíškovice za rok 2012.
ZO upouští od vymáhání po−
hledávky od firmy ECOMOSYS
Ratíškovice spol. s r.o. ve výši
1 614 396 Kč (kupní cena po−
zemku v areálu bývalé cihelny)
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z důvodu ukončení soudního
sporu mezi Obcí Ratíškovice a stá−
tem ČR, kdy pozemek byl určen
do vlastnictví státu ČR.
ZO souhlasí, aby audit obce za rok
2013 provedla privátní auditorka
Ing. Gita Štolfová.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje směnu pozemků p.č.
2403/7, p.č. 2403/10, p.č. 2403/13,
p.č. 2403/17 ve vlastnictví Obce
Ratíškovice v ceně 192 850 Kč za
pozemky p.č. 2206/1, p.č. 2206/2,
p.č. 2369, p.č. 2465/45, p.č. 2467/
9, p.č. 2469/51, p.č. 2470/109, p.č.
2605/30, p.č. 2605/61, p.č. 2633/39,
p.č. 2633/134, p.č. 2633/160, p.č.
2808/2, p.č. 3193/116, p.č. 3194/
381, p.č. 3194/426, p.č. 3212/29,
p.č. 3318/8, p.č. 3319/99, p.č. 3319/
106, p.č. 3319/107, p.č. 3355/95,
p.č. 3653/23 v ceně 217 090 Kč.
Náklady řízení hradí žadatel.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje směnu pozemků p.č.

rozhodla o zpracování PD kanali−
zační přípojky k domům v loka−
litě Rubanice,
rozhodla o zpracování projektové
dokumentace opravy opěrné zdi
a výstavby protihlukové stěny na
volejbalovém a tenisovém hřišti
v areálu Baník Ratíškovice,
projednala trasování nových chod−
níků v ulici Sportovní, Přilehlá
a Rohatecká,
zabývala se stížností občanů Ba−
ťovka na nevhodné chování zahra−
ničních pracovníků ubytovaných
v ubytovně na Baťovce,
byla informována o výsledcích jed−
nání ve věci stížnosti občanů na
hlučnost provozu Hospody Na Zel−
nicách,
souhlasí s umístěním nové trafo−
stanice E.ON ČR s.r.o. v lokalitě
u cihelny,
souhlasí se zřízením nového od−
běrného místa na hlavní autobu−
sové zastávce z důvodu instalace
RŠ
kamery.

2397/5, p.č. 2403/18, p.č. 2400/1,
p.č. 2401/5, p.č. 2395/7 ve vlast−
nictví Obce Ratíškovice v ceně
51 300 Kč za pozemky p.č. 2395/8,
p.č. 2396/9, p.č. 2396/11 v ceně
52 510 Kč. Náklady řízení hradí
žadatel.
ZO schvaluje směnu pozemků p.č.
2400/7, p.č. 2403/16 ve vlastnictví
Obce Ratíškovice v ceně 9 970 Kč
za pozemek p.č. 2399/4 v ceně
9 830 Kč. Náklady řízení hradí
směňující strany rovným dílem.
ZO schvaluje směnu pozemků p.č.
2797/122 ve vlastnictví Obce Ra−
tíškovice v ceně 3 040 Kč za poze−
mek p.č. 2797/121 v ceně 5 140 Kč.
Náklady řízení hradí žadatel.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 9 120 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice:
p.č. 480/49 6 010 Kč
p.č. 763/370 1 000 Kč
p.č. 763/230 2 110 Kč
Náklady řízení hradí kupující.
ZO schvaluje nákup pozemku za
celkovou cenu 52 800 Kč, jedná se
o parcelu v k.ú. Ratíškovice: p.č.
2394/13 52 800 Kč
Náklady řízení hradí kupující.
ZO schvaluje nákup pozemku za
celkovou cenu 9 620 Kč, jedná se
o parcelu v k.ú. Ratíškovice: p.č.
3653/51 9 620 Kč
Náklady řízení hradí kupující.
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ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 119 670 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice:
p.č. 2470/55 17 260 Kč
p.č. 2605/381 11 140 Kč
p.č. 2609/52 15 390 Kč
p.č. 2612/62 1 190 Kč
p.č. 2617/129 12 100 Kč
p.č. 2630/95 13 130 Kč
p.č. 2633/117 49 460 Kč
Náklady řízení hradí kupující.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 340 220 Kč, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice:
p.č. 17/94, p.č. 18/56, p.č. 339/4, p.č.
763/102, p.č. 763/185, p.č. 763/328,

p.č. 976/1, p.č. 2441/77, p.č. 2446/
12, p.č. 2456/27, p.č. 2457/66, p.č.
2457/126, p.č. 2474/4, p.č. 2598/10,
p.č. 2605/53, p.č. 2605/160, p.č.
2605/261, p.č. 2605/333, p.č. 2605/
377, p.č. 2609/43, p.č. 2612/71, p.č.
2617/125, p.č. 2620/33, p.č. 2620/
222, p.č. 2727/93, p.č. 2796/19, p.č.
3193/18, p.č. 3194/63, p.č. 3194/
146, p.č. 3194/160, p.č. 3194/
514, p.č. 3198/90, p.č. 3281/65,
p.č. 3319/29, p.č. 3319/139, p.č.
3355/27, p.č. 3458, p.č. 3459.
Cena 294 100 Kč, dle ocenění
Ing. Řezníčkové. Lesní pozemky:
p.č. 2389/11, p.č. 2389/44, p.č.

2401/34, p.č. 3352/2, p.č. 3355/7.
Cena 46 120 Kč, dle ocenění Ing.
Tatiany Řezníčkové.
Náklady řízení hradí kupující.
ZO bere na vědomí informace
z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
ZO schvaluje stanovy Mikrore−
gionu Nový Dvůr (čl. X doplněn
o odst. 5).
ZO uděluje čestné občanství Obce
Ratíškovice Mons. Pavlu Posádo−
vi, světícímu biskupu českobudě−
jovickému, k jeho 60. narozeni−
nám.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Dokončení z titulní strany

Sv. Cyril a Metoděj
stojí na Nákle
Cyrilo−Metodějský spolek Náklo
společně s Obcí Ratíškovice, Mikro−
regionem Nový dvůr a s Kyjovským
Slováckem v pohybu pořádal 7. čer−
vence na tomto místě již desátou ju−
bilejní pouť. Při této příležitosti tu
byla dp. Jiřím Čekalem a dp. Pav−
lem Kopeckým slavnostně posvě−
cena socha věrozvěstů Cyrila a Me−
toděje, jejímiž autory jsou manželé
Jitka a Marcel Stoklasovi z Nečtin.
Spolupatronem se stal Královský řád
Moravských rytířů svatého Rasti−
slava a Kolumbána.
Posvěcení sochy na Nákle před−
cházela v pátek 5. 7. oslavná mše
svatá v místním kostele se zpívá−
ním ve staroslověn−
štině, a protože se
konala ve svátek
našich věrozvěstů,
v podání členů Cy−
rilo−Metodějského
spolku byli přítomni
i soluňští bratři. Ti
nás pak v neděli od−
poledne osobně na
Nákle seznámili s hi−
storií Moravy, a Fran−
tišek Zelinka, coby
kníže Rastislav, di−
vákům nastínil bu−
doucnost tohoto mís−
ta. Protože jsme na
Moravském Slovác−
ku, a to je vždy spo−
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jeno s písničkou, nechyběla
ani tady. „Vacenovické Cecil−
ky“ − chrámový sbor sv. Cecí−
lie pod taktovkou Libora Mi−
kulčíka, připomněly divákům
zpěv ve staroslověnštině, své
písničky přidaly ratíškovické
Ženušky a Robečky ze Séčky,
Drmolice a Mužský pěvecký sbor
z Dubňan, Slovácký mužský pě−
vecký sbor Ratíškovice, Mužský pě−
vecký sbor a ženský sbor Marijánky
z Vacenovic a Charvatčané z Char−
vátské Nové Vsi. Moravskou hymnu
a chorál „Dědictví otců zachovej nám,
Pane“ si společně se sbory zazpívali
také diváci. K poslechu a tanci pak

do noci vyhrávala ratíškovická cim−
bálová muzika Náklo. Kdo chtěl,
mohl si na památku odnést ručně
foukanou skleničku s liliovým kří−
žem, kterou zhotovil sklář L. Brez−
nický z Květné (kdo má zájem, může
si ji pořád koupit u Jana Holečka −
Kašuby).
Cyrilo−Metodějský spolek Náklo
touto cestou děkuje
všem, kteří se poutě
zúčastnili, a také těm,
díky jejichž příspěvku
bude dalším genera−
cím socha sv. Cyrila
a Metoděje připomí−
nat naši historii. Byla
vytvořena díky vět−
ším či menším spon−
zorům, chybějící část−
ku 60 000Kč doplatili
„Nákloši“ ze svého.
Pokud chcete přispět
i vy, pořád máte mož−
nost − vaše finanční
pomoc bude vždy ví−
tána!
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Společenská rubrika
Investice

Vítáme nové občánky...

Zemánek Stanislav .............................................. 87 let
Burešová Terezie ................................................. 84 let
Kordula Jan ..........................................................76 let

Foltýn Vilém
Mikloš Adrian
Mňuk Michael
Staňková Tereza
Šeďa Petr
Tihlaříková Lucie
Burdzinski Jakub
Hladík Matyáš

Blahopřejeme...

Z našich řad odešli...
Bařinová Františka .............................
Šulcová Marie .......................................
Tomanová Anna ...................................
Kobliha Bohumil ..................................
Blahová Josefa .....................................
Polášek Augustin .................................
Šnajdrová Ludmila ..............................
Procházková Libuše ...........................

90 let
84 let
75 let
67 let
97 let
81 let
62 let
85 let

Podéšťová Terezie ............................................... 85 let
Toman František ................................................. 93 let
Tomanová Rosalie ............................................... 97 let
Norková Anežka ................................................... 80 let
Gajdík Petr ............................................................ 80 let
Matzová Vlasta ..................................................... 80 let
Pekárková Anna .................................................. 85 let
Foltýnová Žofie .................................................... 80 let
Kordula František ............................................... 85 let

Uzavření sňatku...
Zbyněk Košulič a Vladislava Ilčíková

Diamantová svatba...
Jan a Františka Zichovi

Pozemkové úpravy –
cesta k lepší budoucnosti

O

bec Ratíškovice nabírá ve srov−
nání s jinými okolními obcemi
zpoždění v realizaci komplex−
ních pozemkových úprav. Například
Vlkoš, Hodonín, Šardice, Hovorany
je již mají hotové, Milotice jsou
v procesu schvalování. Tyto úpravy
jsou mechanismem, jak se jednorá−
zově vypořádat s rozdrobeným vlast−
nictvím pozemků v extravilánu obce,
které brání vybudování veřejně pro−
spěšných zařízení.
Pozemkové úpravy umožňují ve
veřejném zájmu pozemky prosto−
rově a funkčně uspořádat, pozemky
scelit či rozdělit, aby se srovnaly hra−
nice a vytvořily se podmínky pro ra−
cionální hospodaření. Pozemkové
úpravy tak umožňují vybudovat spo−
lečná zařízení, která zvýší funkčnost
zemědělské krajiny. Takovými spo−
lečnými zařízeními jsou polní a lesní
cesty k soukromým pozemkům, pro−
tierozní a vodohospodářská díla ur−
čená k tvorbě a ochraně životního
prostředí (svodnice, mokřady, rybní−
ky, protierozní výsadba) či prvky
ekologické stability.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Uskutečněním pozemkových
úprav jsme schopni řešit dnešní pro−
blémy zemědělské krajiny. Mezi tyto
problémy patří:
extrémně velké půdní bloky, které
způsobují, mimo zvýšení eroze, též
monotónnost krajiny; krajina je tak
degradována na esteticky nehod−
notné produkční prostředí,
nedostatek ekostabilizačních prv−
ků, jako jsou remízky, mokřady,
meze, aleje, biokoridory a biocentra,
nepřístupnost vlastnických po−
zemků a nedostatečná průchodnost
krajiny způsobená rozoráním bez−
počtu polních cest,
nepříznivý stav malých vodních
toků a nádrží, což vede ke snížení
schopnosti krajiny zabránit nebo
alespoň snížit povodňové rozlivy
v obcích nebo naopak zadržet vláhu
v období sucha, případně zadržet
hnojiva a spotřebovat je v místě apli−
kace,
rozdrobenost vlastnických vztahů
(běžné je, že jeden vlastník má až
několik desítek parcel, které spolu
nesousedí),

nevhodné tvary zemědělských po−
zemků – příliš úzké parcely, nebo
parcely s ostrými hranami neumož−
ňují jejich obdělávání zemědělskou
technikou.
Přínosem pozemkových úprav pro
vlastníky pozemků je:
upřesnění vlastnictví pozemků co
do výměry i polohy
možnost scelení pozemků a jejich
bezplatné vytyčení v terénu
úprava tvaru pozemků
možnost reálného rozdělení spo−
luvlastnictví
zpřístupnění pozemků vytvořením
sítě polních cest
zvýšení tržní ceny pozemků
možnost zahájení užívání svých
pozemků (před pozemkovou úpravou
jinak nepřístupných)
ukončení zatímního užívání cizích
pozemků
uzavření nových nájemních smluv
na již zcela přesnou výměru jednot−
livých parcel
vyšší efektivita využití pozemků
včetně stabilizace jejich užívání
vytyčení lesních pozemků (v pří−
padě jejich řešení v pozemkových
úpravách).
Přínosem pozemkových úprav pro
obce je:
zprůhlednění vlastnických vztahů
k pozemkům
dohledání doposud nezapsaného
obecního majetku a jeho optimální
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Realizaci pozemkových úprav
předchází řada kroků: získání sou−
hlasů vlastníků půdy k provedení
pozemkových úprav, podrobný prů−
zkum terénu a jeho vyhodnocení
(zjišťování vodohospodářských po−
měrů, ochrana před vodní a větrnou
erozí, dopravní poměry území, prů−
zkum z hlediska ochrany životního
prostředí), tvorba plánu společných
zařízení, přičemž celého plánova−
cího procesu se má právo účastnit ve−
řejnost, především pak vlastníci po−
zemků.
Vlastníci pozemků, jichž se pozem−
kové úpravy týkají, o své vlastnictví
nepřijdou. V případě, že na jejich
pozemku by mělo být vybudováno spo−
lečné zařízení (cesta, svodnice, prvek
ekologické stability), dostanou náhra−
dou půdu v jiné lokalitě o stejné bo−
nitě. Navíc je možné v rámci pozem−
kových úprav, jak již bylo předesláno,
roztroušené pozemky daného vlast−
níka scelit v jeden lán.
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Pozemkové úpravy jsou možné jen
v případě, že vlastníci více jak 50 %
výměry orné půdy v katastru obce
podají prostřednictvím obce na
Státní pozemkový úřad pro Jihomo−
ravský kraj, pobočka Hodonín, žá−
dost o provedení pozemkových
úprav. Poté může být přistoupeno
k tomu, že se provede průzkum úze−
mí, analýza dat, pak se naplánují
cesty, svodnice, větrolamy, scelí se
soukromé pozemky, napřímí hra−
nice tak, aby řádky vinice nekončily
v jednom rohu trojúhelníku. Tento
plán komplexních pozemkových
úprav musí být schválen a teprve
poté může být přistoupeno k jeho
realizaci. Následně se mohou bu−
dovat nové či zpevňovat původní
cesty, budovat protierozní opatření,
scelovat pozemky, upravovat jejich
tvar atd.
Obec již loni zahájila jednání s jed−
notlivými vlastníky. Obec potřebuje
k zahájení přípravy (analýza, plán
společných zařízení) ve věci kom−
plexních pozemkových úprav sou−
hlas vlastníků, v jejichž držbě je
alespoň 324 ha orné půdy. Po roce
jednání má obec souhlasy ke kom−
plexním pozemkovým úpravám od
40 vlastníků půdy o celkové výměře
78 ha, 13 vlastníků pozemků o cel−
kové výměře 21 ha se vyjádřilo, že
souhlas k pozemkovým úpravám
nedají. Další jednání probíhají.
Je třeba si však uvědomit, že
vlastnická práva k pozemkům se
mění v čase: stávající vlastníci umí−

Policie

rozmístění v kontextu s veřejně pro−
spěšnými záměry v krajině
převedení většiny pozemků pod
navrženými společnými zařízeními
do vlastnictví obce, což vede ke zjed−
nodušení jejich budoucí realizace
realizace prvků společných zaří−
zení pozemkovým úřadem ze stát−
ních prostředků nebo zdrojů EU pře−
cházejících do majetku obce, pokud
není stanoveno jinak
snížení pohybu zemědělské tech−
niky uvnitř obce v důsledku reali−
zace polních cest kolem obcí v rámci
schválených pozemkových úprav
všestranné využití vybudovaných
polních cest, např. jako cyklotras,
a tím zatraktivnění oblastí pro tu−
ristiku
vyřešení neškodného odvedení
povrchových vod a ochrany území
před záplavami pomocí realizace
protierozních a vodohospodářských
opatření
zvýšení ekologické stability a pes−
trosti okolní krajiny v důsledku vý−
sadby místních prvků ÚSES
zjednodušení a zlevnění zpraco−
vání územního plánu obce
konkretizace některých prvků dle
platného územního plánu až na úro−
veň jednotlivých parcel
nové uspořádání pozemků tak,
aby byly přístupné a zemědělsky
využitelné i po realizaci výstavby
obchvatů obcí, silničních a železnič−
ních koridorů.

rají, pozemky prodávají, odkazují
v dědictví, pozemky jsou v exekuci.
Tím se celý proces pozemkových
úprav komplikuje a časově prodlu−
žuje. Některé dnešní souhlasy jsou
již zablokovány dědickými řízeními.
Chceme−li se skutečně chovat jako
zodpovědní hospodáři, kteří chtějí
zvelebovat pozemky své a pečovat
o okolní krajinu obce, neměli bychom
váhat se souhlasem k pozemkovým
úpravám. V rámci těchto úprav
nikdo nebude zbaven vlastnictví
půdy, mohou se pouze upravit tvary
polí, vinic a sadů, mohou se scelit
rozdrobená políčka, v místech, kde
je vlhko a zapadají tam při orbě
stroje, vytvořit mokřady, tam kde je
povětrno vysadit biokoridory.
Obec Ratíškovice se proto obrací
na vlastníky půdy v katastru obce
s žádostí o součinnost a podepsání
Žádosti o provedení pozemkových
úprav, kterou můžete podepsat na
Obecním úřadě v Ratíškovicích. Tato
žádost bude prostřednictvím obec−
ního úřadu postoupena na Státní po−
zemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Jihomoravský kraj, Po−
bočka Hodonín, který zahájí řízení
komplexních pozemkových úprav,
a to v případě, že souhrn rozloh
parcel jednotlivých vlastníků bude
větší než 324 ha. Tyto úpravy zcela
jistě napomohou nejen nám, ale pře−
devším generacím budoucím, je to
šance, která by se neměla promar−
nit.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Z deníku

obecní policie

Červen 2013
2. 6. − Přijetí oznámení v 10:05 hod.
o krádeži chvojek za smuteční síní.
Po přijetí hlídky OP bylo zjištěno,
že bylo odcizeno celkem 9 chvojek.
Hlídka OP celou věc předala PČR
Dubňany.
8. 6. − Přijetí oznámení v 1:00 hod.
od pana XY, že v ulici Mokré
Řádky dochází k rušení nočního
klidu. Po přijetí hlídky OP na
místo určení bylo zjištěno, že

k rušení nočního klidu dochází
z důvodu velmi hlasité hudby,
která byla reprodukována na
narozeninové párty v zahradě
u slečny XX bytem Řádky. Hlídka
OP poučila slečnu XX o rušení noč−
ního klidu, načež poté dotyčná
hudbu ztlumila.
15. 6. − Přijetí oznámení ve 20:00
hod., že v ulici Rohatecká se před
rodinným domem propadla silni−
ce. Hlídka OP vyrozuměla pracov−
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níka OÚ a spolu s ním místo pro−
padení silnice zajistila zábranami.
19. 6. − Přijetí oznámení ve 13:00 hod.
od ředitele školy, že v areálu ZŠ
u tělocvičny bylo nalezeno mládě
sovy, které nemůže vzlétnout. Po
přijetí hlídky OP na místo určení
byla sova odchycena a odvezena
do ZOO Hodonín.
22. 6. − Přijetí oznámení ve 23:20 hod.
od operačního střediska PČR,
kterému volal anonym, že na Ba−
ťovce se má nevhodně chovat ně−
jaký muž. Po přijetí hlídky OP na
místo určení se zde však nikdo ne−
nacházel, a proto hlídka OP o celé
události vyrozuměla PČR Dubňa−
ny, která se měla taky na místo
určení dostavit.
23. 6. − Přijetí oznámení ve 22:40
hod., že v areálu FK Baník do−
chází k rušení nočního klidu z dů−
vodu velkého hluku. Po přijetí
hlídky OP na místo určení byla
celá záležitost zklidněna a řešena
domluvou.

Červenec 2013
3. 7. − Přijetí oznámení v 13:45 hod.,
že u DPS při sečení trávy zaměst−
nancem OÚ došlo k rozbití bočního
okna na autě Charity Hodonín.
Hlídka OP případ zdokumento−
vala pro další šetření.
4. 7. − Přijetí oznámení, že po obci se
pohybují občané romské národ−
nosti a nabízejí výměnu rýn.
Hlídka OP o celé věci informo−
vala PČR Dubňany.
17. 7. − Přijetí výzvy ve 20:30 hod.
od PČR Dubňany k poskytnutí
součinnosti při krádeži peněz
v ulici Mokré Řádky. Po přijetí
hlídky OP na místo určení bylo
zjištěno, že majitelce domu paní
XX byla odcizena větší část pe−
něz, a to panem XY. Hlídka OP
poskytla PČR Dubňany součin−
nost v pátrání po dané osobě.
18. 7. − Přijetí oznámení ve 12:40 hod.
od PČR Dubňany, že v Miloticích
se stala dopravní nehoda se smr−
telným zraněním a je nezbytné

Máme je mezi sebou
a tváří se jakoby nic

N

ení toho málo:
ukradený květi
náč z parapetu
knihovny, další dva
květináče pohozené
do Hadačového járku,
roztřísknutá skleněná
tabule hlavní autobu−
sové zastávky, podva−
kráte vyklátěné do−
pravní značky mezi
Baťovkou a hřbitovem,
9 uloupených chvojek
u hřbitova. Poslední
to kapkou je vytrhané
kvítí a zlomená sedmi−
letá hrušeň u Komunálu.
Z toho všeho se člověka zmocňuje
pocit zmaru, bezmoci a poté vzteku
na neznámé pacholky, kteří ničí
obecní majetek, a tak okrádají nás
všechny, neboť nápravu někdo musí
zaplatit a zaplatí se to z obecní kasy.
Místo toho, aby tyto peníze byly smě−
řovány třeba na další opravy silnic,
chodníků, kanálů, výsadbu stromů
atd.
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Dobrou zprávou v tomto ratíško−
vickém vandalském marasmu je, že
zlomenou hrušeň bez prodlení ošet−
řil a fixoval pan Jiří Šťastný, a za−
tím to, i přes vysoké pařáky, vypadá,
že stromek zůstane zachován při ži−
votě. Panu Jiřímu Šťastnému za zá−
chranu hrušně patří poděkování,
stejně tak i Petru Dubasovi, který
„maródný strom“ dennodenně zalévá.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

vyrozumět příbuzné z rodiny pana
XY, který je účastníkem nehody
a byl odvezen do nemocnice.
19. 7. − Přijetí oznámení v 0:25 hod.
od PČR Dubňany, že v lokalitě na
Baťovce se někdo snaží dostat
do domu. Po příjezdu hlídky OP
spolu s PČR na místo určení bylo
zjištěno, že se někdo snažil dostat
do domu majitelům XY. Hlídka OP
provedla spolu s PČR kontrolu
dané lokality, ale nikoho zde již
neobjevila.
20. 7. − Přijetí oznámení ve 22:20
hod., že na Zelničkách v areálu na
Orelském hřišti hraje silně hud−
ba, a proto dochází k rušení noč−
ního klidu. Po přijetí hlídky OP na
místo určení bylo zjištěno, že
v areálu slaví narozeniny pan XY,
který byl hlídkou OP vyzván, aby
hudbu ztlumil.
22. 7. − Asistence při prováděné kon−
trole Státní veterinární správy
v ulici Rohatecká. Přijetí ozná−
mení v 16:23 hod. od KOPISU
Brno o požáru kabiny nákladního
automobilu na silnici mezi Ratíš−
kovicemi a Vacenovicemi. Hlídka
OP po příjezdu na místo události
řídila po dobu hašení a vyšetřo−
vání dopravu.
25. 7. − Přijetí oznámení v 7:40 hod.,
že v ulici Ulička někdo zlomil vy−
sazený strom v ceně 1 600 Kč.
Hlídka OP provedla šetření v této
věci. Přijetí oznámení v 8:00 hod,
že v ulici Zelničky se nachází
vosí hnízdo. Hlídka OP po pří−
jezdu na místo provedla jeho od−
stranění.
28. 7. − Přijetí oznámení ve 20:05 hod.
od PČR Dubňany o poskytnutí sou−
činnosti v ulici Posvátná u paní
XX, která oznámila, že ji měl na−
padnout pan XY. Hlídka OP pro−
vedla výjezd na místo a poskytla
součinnost při vyšetřování. Během
vyšetřování bylo přijato další
oznámení od paní XX, že má
strach o svého expřítele, který
měl paní XX po telefonu oznámit,
že jeho věci najde na vlakovém
nádraží a že jí měl moc rád, a poté
si vypnul mobilní telefon. Po dal−
ším šetření OP uvedla paní XX, že
její expřítel měl dříve uvést, že
raději skočí pod vlak, než být
bezdomovcem. Hlídka OP spolu
s PČR vyrozuměla MP Hodonín,
aby provedla kontrolu vlakového
nádraží. Poté se pan XY sám ozval,
TF & PK
že je v pořádku.
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opět i s námi

bec se opětovně, tedy podruhé,
přihlásila do soutěže Vesnice
roku. V úterý 18. června odpo−
ledne do obce zavítali jihomoravští
komisaři – hodnotitelé, a posuzovali
mnohé: jakým spolkovým životem
obec žije, jak si stojí zemědělství, jak
občané a obec pečují o veřejnou
zeleň, jak se vyvíjí výstavba, jak
funguje odpadové hospodářství či
obecní knihovna.
V rámci dvouhodinového pobytu
hodnotitelé navštívili minifarmu
manželů Poláčkových, kde si jedna
z komisařek vyzkoušela podojit
kozu, poté byli uvítáni presidentem
Mykologického kroužku Vaškem
Koplíkem na myslivecké chatě na
Vlastě, kde jim byly nabídnuty hou−
bové speciality: smažená bedla, pi−
kantní smaženice na topince, hřibový
karbanátek a kapúrková lihovina
s macerovanou lesklokorkou lesk−
lou.
Po vykoštování houbového troj−
boje navštívili místní hřbitov a kos−
tel, kde je přivítal dp. Jiří Čekal,
a kde se v přívětivém chládku chrá−
mové klenby zaposlouchali do zpěvu
Mužského slováckého pěveckého
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sboru a farní
scholy a hudby
v podání ra−
tíškovického
houslového vir−
tuosa Marka
Blahy. Poté ko−
misaři pozdra−
vili na farní zahradě seniory a na−
stoupili do rozpáleného mikrobusu,
aby absolvovali obhlídku obce a uvi−
děli opravenou studnu na Posvátné,
sběrný dvůr a novou kompostárnu.
Jízda skončila v obecní knihovně,
která byla opravena z velké části
z dotací Programu obnovy venkova.
Zde je uvítali žáci školy polonézou
a mládežnická cimbálová muzika
Náklo. K nahlédnutí zde byly kro−
niky, mapy územního plánu, strate−
gie rozvoje, vydané knihy, obecní
noviny, kalendáře a na počítačích
více než 10 000 historických fotogra−
fií.
Dvouhodinová expedice skon−
čila. Vedení obce se s komisaři
však setkalo záhy, a to ve čtvrtek
20. června v moravskokrasové obci
Vavřinec u Sloupu, kde byly komisí
vyhlášeny výsledky soutěže. Vítězem

3x foto Josef Hanák

Soutěž

O

Vesnice roku

soutěže Vesnice roku 2013 se v Ji−
homoravském kraji stala obec Šak−
vice. Ratíškovice se však neztratily.
Byla jim přiznána Oranžová stuha
za spolupráci obce a zemědělských
subjektů, a tak jako loni i Krajáč
hejtmana Jihomoravského kraje za
nejlepší místní pokrm (náš hřibový
trojboj s kapúrkovú). Oficiální předá−
vání stuh a cen proběhne 17. srpna
2013 v Šakvicích. Držitelé Oran−
žové stuhy z jednotlivých krajů po−
stupují do celostátního kola sou−
těže o tuto stuhu. Hodnotitelé
celostátního kola navštíví Ratíško−
vice 21. srpna 2013.
Obec Ratíškovice děkuje všem
spolkům a občanům, kteří se zapo−
jili do zdárného průběhu soutěže.
Díky vám byla snaha obce koruno−
vána nemalým úspěchem.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Školství

Základní a mateřská škola

informuje

Rodičům dětí
s odkladem povinné
školní docházky
Novela školského zákona (zákon
č. 472/2011 Sb.) omezuje bezplatnost
posledního ročníku mateřské školy
na 12 měsíců. Děti, kterým je pro
školní rok 2013/14 povolen odklad
povinné školní docházky (v Ratíško−
vicích se jedná o 14 dětí, tj. 23 % ze
všech přijímaných dětí do 1. třídy)
a které vyčerpaly 12 měsíců bezú−
platné docházky do mateřské školy,
mají povinnost hradit úplatu ve výši
stanovené ředitelem mateřské ško−
ly. Bližší informace lze nalézt na
http://www.msmt.cz/file/19764.

Nové oddělení školní
družiny
Vzhledem k nárůstu zájmu o umís−
tění žáků 1. stupně ZŠ do školní dru−
žiny vedení školy rozhodlo o zřízení
3. oddělení školní družiny, které
nebude v samostatné místnosti, ale
bude vykonávat svoji činnost ve tří−
dě 1. A. Od 1. září 2013 je tedy sta−
novena celková kapacita družin na
75 žáků (3x25 žáků).

Změna úplaty
za školní družinu
V souladu s § 14 vyhlášky č. 74/
2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
byla stanovena nová výše měsíční
úplaty za zájmové vzdělávání ve
školní družině, a to 150 Kč/žák, což
představuje 98,04 % průměrných
skutečných neinvestičních výdajů na
účastníka za rok 2012. (Výše úplaty
nesmí dle výše uvedené vyhlášky
překročit 120 % průměrných skuteč−
ných neinvestičních výdajů na účast−
níka v uplynulém kalendářním roce
ve stejné nebo obdobné činnosti.)

Změna placení „školkov−
ného“ a „družinovného“
Na základě pokynu České školní
inspekce zavádí ZŠ a MŠ Ratíš−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

kovice od 1. září 2013 platbu za
předškolní vzdělávání („školkovné“)
a úplatu za školní družinu („druži−
novné“) formou inkasa. Podobně již
probíhá platba za stravné ve školní
jídelně. Důvodem je zkvalitnění ad−
ministrace plateb a elektronizace
školního účetního systému.

Změna školního
vzdělávacího programu
Na základě dokumentu Opatření
ministra školství, mládeže a tělový−
chovy, kterým se mění Rámcový vzdě−
lávací program pro základní vzdě−
lávání ze dne 29. ledna 2013, se mění
a upravuje Školní vzdělávací pro−
gram pro základní vzdělávání ZŠ
Ratíškovice (ŠVP) s účinností od
1. září 2013 takto:
Volitelný předmět Německý jazyk
je vymezen jako součást vzdělá−
vací oblasti Jazyk a jazyková ko−
munikace v rámci vzdělávacího
oboru Další cizí jazyk v hodinové
dotaci 2+2+2 od 7. ročníku.
Do učiva vzdělávacího oboru Mate−
matika a její aplikace na 1. stupni
byla doplněna problematika dese−
tinných čísel a zlomků.
Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět byla doplněna problematika
zdraví, bezpečí a ochrany člověka
za mimořádných událostí, do−
pravní výchovy, finanční gramot−
nosti, korupce a obrany státu.
Do vzdělávací oblasti Člověk a spo−
lečnost, vzdělávacího oboru Vý−
chova k občanství byla vložena
problematika finanční gramot−
nosti, ochrany člověka za mimo−
řádných událostí, korupce a ob−
rany státu.
Do vzdělávacího oboru Přírodopis
a Zeměpis byla vložena problema−
tika ochrany člověka za mimořád−
ných událostí.
Do vzdělávací oblasti Člověk a zdra−
ví, vzdělávacího oboru Výchova ke
zdraví, byla začleněna problema−
tika zdraví a bezpečí za běžných

a mimořádných událostí, doprav−
ní výchovy a sexuální výchovy.

Výsledky celostátního
testování
Ve dnech 13. května až 7. června
2013 se uskutečnila druhá celo−
plošná generální zkouška ověřování
výsledků vzdělávání žáků na úrovni
5. a 9. ročníku základních škol. Účast
základních škol je v této generální
zkoušce povinná na základě Pro−
gramu zjišťování výsledků vzdělá−
vání – Zjišťování výsledků vzdě−
lávání ČŠI ve školním roce 2012/
2013, který vyhlásil ministr školství
22. října 2012.
Testování žáků v obou ročnících
probíhalo i na naší škole v předmě−
tech český jazyk, matematika a an−
glický jazyk formou certifikova−
ných elektronických didaktických
testů, výsledky byly ihned po ukon−
čení testu odeslány k vyhodnocení
a každý žák se mohl okamžitě do−
zvědět výsledek testování v procen−
tech. Na druhý den již byly k dispo−
zici detailní výsledky testování, a to
v rámci třídy, školy a všech testova−
ných žáků ČR, jejichž počet dosáhl
166 150 žáků z 3 759 základních
škol.
Cílem celoplošného testování je
vytvoření Národního monitorova−
cího systému vzdělávání v souladu
s evropskými standardy OECD, ne−
boť v současné době neexistují infor−
mace o studijních výsledcích žáků,
které by byly srovnatelné mezi ško−
lami, kraji, v čase a ve shodě se vzdě−
lávacími cíli České republiky. Hlav−
ním garantem testování je Česká
školní inspekce, která vnímá proble−
matiku ověřování výsledků žáků
jako jeden z mnoha hodnotících ná−
strojů pro komplexní posouzení ško−
ly. Kromě toho jsou výsledky testo−
vání zpětnou vazbou pro žáka, jeho
rodiče, učitele a ředitele škol v tom,
do jaké míry žák umí to, co by měl
podle Rámcového (Školního) vzdě−
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lávacího programu umět, v čem je
slabší a v čem naopak požadavky spl−
ňuje. Takové informace rozhodně
napomáhají smysluplné úpravě dal−
šího směru, cílů a forem učení.
Testovací úlohy každého před−
mětu měly dvě úrovně obtížnosti.
Každý test začínal skupinou úloh zá−
kladní úrovně (Obtížnost 1), a podle
toho, jak v nich žák uspěl, se mu
zbytek testu naplnil buď opět úlo−
hami základní úrovně (pokud ne−
měl alespoň 67 % úloh úvodní části
správně), nebo úlohami vyšší úrovně
(Obtížnost 2); nemělo smysl, aby ten,
kdo má první část úloh téměř bez
chyby, celou dobu řešil pro něj ne−
přiměřeně lehké úlohy. Rámcovou
úspěšnost žáků naší ZŠ vyjádřenou
v procentech ukazuje následující ta−
bulka, a to ve srovnání v rámci třídy
– škola – Česká republika.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

5. ročník

9. ročník

Obtížnost 1 Obtížnost 2

Obtížnost 1 Obtížnost 2

Matematika
5.A
5.B
Škola
ČR

45,0%
42,0%
43,0%
50,0%

67,0%
44,0%
52,0%
65,0%

U
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53,0%
52,0%
52,0%
48,0%

57,0%
63,0%
60,0%
60,0%

65,0%
72,0%
68,0%
69,0%

63,0%
76,0%
70,0%
71,0%

54,0%
68,0%
60,0%
61,0%

71,0%
86,0%
82,0%
80,0%

Český jazyk
5.A
5.B
Škola
ČR

66,0%
65,0%
66,0%
68,0%

76,0%
84,0%
81,0%
82,0%

9.A
9.B
Škola
ČR

Anglický jazyk
5.A
5.B
Škola
ČR

82,0%
80,0%
81,0%
78,0%

62,0%
66,0%
64,0%
64,0%

Školní družina bilancuje

plynulý školní rok jsme se
s dětmi ze školní družiny za−
pojili do celoročního projektu
s názvem „Safari“ a na celých deset
měsíců jsme se stali strážci rezerva−
ce. Jako ochránci ohrožených druhů
zvířat jsme cestovali, jak se říká, prs−
tem po mapě, po celém světě a po−
znávali jednotlivá zvířata, každý
měsíc jiný živočišný druh. Ty jsme,
po splnění určených úkolů, dopravo−
vali do stanovišť na mapě naší „re−
zervace“. Úkoly děti pokaždé jinak

9.A
9.B
Škola
ČR

překvapily. Podle daného tématu
kreslily, vyráběly, soutěžily, zpíva−
ly, hrály hry a sbíraly tak co nejvíce
vědomostí o dosud nepoznaných
krajích a jejich obyvatelích. Hru „Sa−
fari“ jsme završili sportovním odpo−
lednem na hřišti, kde děti plnily
zábavné úkoly na jednotlivých sta−
novištích.
Tuto zmíněnou činnost jsme do−
plňovali již tradičním programem
školní družiny, ve kterém se sna−
žíme dětem co nejlépe vyplnit jejich

9.A
9.B
Škola
ČR

volný čas. Každý den ve školní dru−
žině je proto pestrý a pokaždé ně−
čím jiný.
Děti se vždy těší na výlety, které
se již staly tradicí. Navštívili jsme
například ZOO v Hodoníně, letiště
u Kyjova, velice se nám líbila ná−
vštěva Hasičského záchranného
sboru v Hodoníně nebo akce „Pod−
zim na dědině“ ve Strážnickém skan−
zenu. Alespoň jednou do roka je−
deme do kina, byli jsme na výstavě
betlémů v Hodoníně. Do družiny za−
vítal i kouzelník Waldini nebo paní
Janková, se kterou děti tvořily
z marcipánu. Oblíbená je také „Šip−
kovaná“ aneb Cesta za pokladem,
tentokrát po loupežnické stezce.
Budeme se těšit na děti, které se
nám příští rok vrátí do tříd, i na prv−
ňáčky, pro které bude vše nové.
Troufám si říct, že se dětem v dru−
žině líbí. Důkazem toho je fakt, že
s námi spolupracují a vrací se i starší
děti, ale také počet přihlášených dětí
pro příští školní rok.
Potěšila nás jedna maminka,
která měla zpočátku názor (bohužel)
většiny rodičů, že děti v družině jen
čekají na to, až si je rodiče vyzved−
nou a vychovatelky je pouze hlídají.
Nakonec ji překvapilo množství zá−
žitků, vědomostí nebo i výrobků,
které si její dcera odnášela domů,
svůj názor tedy přehodnotila. Čas
dítěte strávený ve školní družině
určitě není promarněný.
Miluše Michenková, vychovatelka ŠD
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

4x foto Josef Hanák

Školní akademie

V

e čtvrtek 13. června 2013 se ko−
nal již IV. ročník Školní akade−
mie, která je vyvrcholením Ba−
revného týdne pro Afriku, v rámci
projektu Škola škole. Naši žáci se
za podpory učitelek zapojují podle
svých možností – někteří vytvářejí
výrobky, někteří nacvičují písničky
nebo taneční vystoupení (např. žáci
5., 7. a 8. tříd své tance sami vy−
mysleli a secvičili) a nebo přispívají
alespoň zakoupením některého
z výrobků.
Na Akademii jsme mohli vidět taky
děti z obou našich MŠ, cimbálovou
muziku Náklo, orientální tanečnice
i tanečnice zumby.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Každý rok se dozvídáme od koor−
dinátorky projektu Elišky Nová−
kové (www.bezmamy.cz) o problé−
mech dětí z Tanzanie a taky o tom,
co všechno se za vybrané peníze po−
dařilo v naší partnerské škole Kise
udělat. Vždy na začátku kalendář−
ního roku jezdí osobně do Afriky, do
všech vybraných škol, kde dohlíží
na nákup pomůcek, lavic, učebnic,
stavebního materiálu apod., finan−
covaných partnerskými školami
z ČR.
Z peněz vybraných letos chceme
dětem přispět na některé učebnice,
pomůcky do výuky a též na lavice
na sezení.

Chci moc poděkovat všem, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu této
akce: žákům, učitelkám a učitelům
ZŠ a MŠ, účinkujícím, zvukařům,
divákům a taky OÚ za bezplatné
zapůjčení podia a aparatury.
Vzdělání je důležitou investicí ve
všech světadílech na naší planetě
a dětem z Tanzanie jejich rodiče
už bohužel nepomohou, proto se
jim snažíme pomáhat a v projektu
chceme i nadále pokračovat.
Ještě jednou děkuji všem za po−
moc a podporu. Bez vás bychom ne−
vybrali ohromnou částku 13 828 Kč!
☺
Mgr. Jana Lovečková,
koordinátorka projektu
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Fotografická eko−soutěž

O

Historie

bec Ratíškovice a vedení základ−
ní školy vyhlásily 22. dubna
2013 ke Dni Země fotografickou
soutěž určenou pro žáky základní
školy, kteří rádi fotografují a budou
do 22. října 2013 zachycovat foto−
aparátem krásy přírody okolí obce
a nebo naopak ekologicky závadná
či nevábná místa. Nejhodnotnější
fotografie, které vybere komise pod

R

Nezapomeňte uvést přesně své
jméno a třídu. Počet zaslaných foto−
grafií není omezen, rozmazané a ne−
ostré fotografie nebudou do soutěže
zařazeny. Technické parametry za−
slaných fotografií:
minimální velikost: 13 x 18 cm
minimální rozlišení: 300dpi
Radim Šťastný, místostarosta obce
Josef Hanák, ředitel školy

Mlýn na Rúdníku

údnický mlýn, stejně jako osa−
da Rúdník, ležící na katastrál−
ním území Vacenovic, patřil mi−
lotické vrchnosti a byl pronajímán
nebo prodáván za určitých podmínek.
Například smlouvou z 10. června 1748
byl prodán dědičkou milotického pan−
ství Carolinou, hraběnkou Serenyi,
provdanou de St. Julien, mlynářce
Kubové za částku 200 fr. (rýnských
zlatých), kterou Martin Kuba ho−
tově zaplatil. Kupující musel ze
mlýna a přilehlé zahrádky ročně
navíc odvádět plat ve výši 25 rýn−
ských zlatých. Další jeho povinností
bylo, stejně jako v dřívějších letech,
spravedlivě šenkovat pivo. Vrchnost
se pak zavázala každý rok poslat
dvanáct pěších pracovníků − robo−
tířů na cúdění [čištění] příkopu a dá−
vat uživateli mlýna pozemek o veli−
kosti 6 měřic k zasetí ozimého
obilí. Z něho pak byl každý desátý
snop odevzdáván vrchnosti. Na
mlýně bylo dovoleno užívat louku,
chovat 2 krávy, 7 kusů černého do−
bytka a drůbež podle vlastní potře−
by. Voda pro mlýn se udržovala ve
dvou rybnících − v Horním, který byl
na 200 kop rybí násady, a v Dolním
na 100 kop rybí násady.
Dalším známým majitelem byl
František Geba, který 1. října 1790
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vedením ratíškovického fotografa
pana Cyrila Gajdíka, budou sou−
částí stolního kalendáře pro rok
2014, jenž následně obdrží každý žák
ZŠ zdarma.
Kdo z žáků má i v době letních
prázdnin zájem se této soutěže zú−
častnit, může průběžně zasílat na e−
mail ředitele základní školy –
zs701@centrum.cz – své fotografie.

prodal mlýn za 800 fr. Václavu Dr−
balovi. Podle sčítacích operátů byl
majitelem v roce 1857 Josef Liška,
od kterého mlýn později získává Ig−
nác Hanák (*1841, Halenkovice) a po
něm jeho manželka Františka Ha−
náková (*1836, Vacenovice). Syn bý−
valého mlynáře Karel Liška (*1923,
Vacenovice) zde pracoval určitou
dobu i jako mlynářský pomocník.
Krátce tu žila rodina Matouše Šťast−
ného, která se zabývala pouze rol−
nictvím. Pak se rodina Hanákova na
mlýn vrátila.
Podle nařízení vodního zákona byl
mlýn v roce 1885 popsán a zapsán
do vodní knihy. Podle protokolu od
c. k. okresního hejtmanství v Ky−
jově ze dne 30. května 1885 „mlýn
tento leží na levém brehu potoka, na−
zvan. Rudnická a Ratiškovská voda
v obci Vacenovické. Mlýn leží v poli
nazyvan Rudnický mlýn. Mlýn po−
hybuje se horní vodů a obnáší jedno
složení německého spůsobu a kašník
[vyráběly se zde z prosa jáhly],
které se jednym vodnim kolam po−
hybuji. Potřebná voda k hnáním
strojů nadrží se na lanfeště [náho−
nu] a pouští se stavidlama na kola.
.... Lanfešt jest s dřeva 4m 26cm
dlouhý a u stavidel 1.0 metr široký.
před lanfeštem jset zděny mostek.

Mlýnský prah nalezá se na konci
lanfeštu na kterým dvě mlýnská sta−
vidla jsou...“. Podle protokolu byla
kola 40 cm široká a 1,39 m vysoká.
Mlýnská strouha vedla od rúdnic−
kého mlýna „k soboňskému mlýnu“.
Ještě za mlynáře Lišky tu byl u ná−
honu hamovní kůl, ale za mlynářky
Hanákové už byl jako trvanlivější
značka do rohu stavení u lanfeštu
zazděn čtvercový kámen „38 cm
dlouhy, 35 cm vysoký a 17 cm sylný.
V prostřed vykřesaná jest čára co ha−
movní znak. Dále nacházý se na
přední ploše znamení F. H. 1885.“
Tento hamovní kámen sloužil jako
tzv. normální znamení nebo také
vodní cejch či fix, od kterého se od−
měřovala výška vody v náhonu. Po−
vinností mlynáře bylo udržování
a „coudění mlýnské struhy pod mlý−
nem až po bzenecké hranice to jest
pod mostek a zástavy nad mlýnem.“
Od vdovy Hanákové zakoupila
mlýn rodina Doležalova, jejíž po−
tomci zde žijí dodnes. Přesné datum
odkupu se mi nepodařilo zjistit, ale
podle dostupných dokumentů v roce
1897 získali na základě svatební
a odstupní smlouvy od svých předků
mlýn č.p. 71 i s loukami, zahradou
a rybníkem manželé Karel (*1871,
Kostelec) a Kateřina (*1870, So−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

bůlky) Doležalovi. V roce 1900 jim
na mlýně pomáhal jako pacholek
František Jurásek (*1884, Kněždub);
v hospodářství měli 2 kobyly, 1 jalo−
vici, 2 krávy, 3 prasata, 9 slepic,
3 husy a 3 kachny. V letech 1907
a 1909 přikoupili pole „rudník“. Na−
rodili se jim synové František
(*1897) a Cyril (*1901) a dcery Ma−
rie (*1903), Hedvika (*1906) a Žofie
(*1909).
V roce 1923 zažádali manželé Do−
ležalovi „o udělení povolení ku pře−
stavbě mlýna svého a postavení
nových strojů“, protože mlýn „jest
starý, poháněný vodním kolem. Bu−
dova mlýnská a budova obývací
tvoří jednu dlouhou budovu na jejíž
spodním konci při potoku a na jižní
straně jest část mlýnská. Mlýnská
část jest jediná místnost rozměrů 7,2
x 7,7. V nejspodnější místnosti (za−
náška) jest pohon, vodní kolo v led−
nici... V prostřední části jest vlastní
mlýnice. Tyto části byly dříve posta−
veny. Zde bylo staré mlýnské zaří−
zení.“ Úprava mlýna byla v roce 1923
povolena, budova dostala taškovou
střechu a proběhla modernizace.
Podstřeší bylo odděleno od obytných
částí železnými dveřmi a pevnou zdí,
dveře na půdu byly ohnivzdorné,
v celé budově bylo úředně zakázáno
kouřit a musela být opatřena hasí−
cími prostředky. Ve mlýně také ne−
směly být zaměstnány „námezdné
síly.“
V lednu roku 1925 si zažádal mly−
nář Karel Doležal o „povolení ku po−
stavení plynového motoru o výkon−
nosti 12HP“. Bylo mu vyhověno
a motor v prosinci t.r. zakoupil. Podle
dopisu „v důsledku, že tento míním
již používati, prosím, aby mi toto
nové zřízení síly bylo blahovolně
schváleno... Znamenám se v plné
úctě.“ V polovině dvacátých let měl
mlynář problémy s majiteli okolních
pozemků, protože několikrát upozor−
ňoval správu milotického velko−
statku na „podkopání hrází“ při
čištění potoka. Ovšem podle zprávy
hospodářského inspektora „neškodí
nájemce velkostatku vodnímu dílu
mlynářovu neboť hráze dříve u po−
toka nebyly, nýbrž... mlynář poško−
dil pozemku velkostatku.“ V prosinci
1930 Karel Doležal okresní úřad
v Kyjově v „dokonalé úctě... žádá
zdvořile, by mé dílo bylo zaneseno
do vodní knihy“. V přiloženém do−
tazníku je uvedeno, že je zde mlýn
od „nepaměti“. Šířka náhonu u vy−
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Mlýn na Rúdníku − kresba Jan Norek (1922−1995)

pouštěcích stavidel byla 5 m a těsně
před dřevěnými koryty na vodu, tzv.
vantroky, 90 cm. Vantroky měly
délku 5,75 m, šířku a hloubku 90 cm.
Bylo tu jedno stavidlo o šířce 42 cm,
jalový odpad byl 1/2 m široký a 1/2 m
hluboký. Vodní nádrž měla plochu
1 měřice. V místě hamového kame−
ne, který byl podle nových zákonů
nedostatečný, měl být usazen nový
betonový ham.
Určitou krátkou dobu je ve dva−
cátých letech uveden v korespon−
denci jako mlynář i jejich syn Fran−
tišek, ovšem manželé Doležalovi
ještě za svého života postoupili
všechny své nemovitosti s příslušen−
stvím (ale bez inventáře) zletilému
synovi Cyrilu Doležalovi, který už
byl trvalým bydlištěm v Ratíškovi−
cích. Až do své smrti si vyhradili
právo „nerozdílně užívati a použí−

vati obytných a hospodářských míst−
nosti, přináležejících k mlýnu čís.
71“. Starý mlynář zemřel v září 1936.
Cyril pak vyplatil dědické podíly
svým sourozencům − bratrovi Fran−
tiškovi, který v roce 1923 odjel jako
svobodný do Buenos Aires v Argen−
tině, sestrám Hedvice prov. Michen−
kové, Žofii prov. Hnilicové (man−
želce ratíškovického kováře) a Marii
prov. Tomanové, která v roce 1925
odjela s manželem taktéž do Buenos
Aires. Ti všichni měli také podle
smlouvy „právo služebnosti chůze,
honění a jízdy přes dvůr mlýna“. Své
matce, vdově po mlynáři, poskytl na
mlýně bezplatné doživotní spolubyd−
lení a podle smlouvy k ní měl také
určité vyživovací povinnosti.
Za II. sv. války se rúdnický mlýn
stal také úkrytem partyzánů. Po spá−
chání atentátu na zastupujícího říš−
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ského protektora a SS−Obergruppen−
führera Reinharda Heydricha se
musely u ohlašovacího úřadu přihlá−
sit všechny osoby, které se zdržo−
valy v Protektorátu a nebyly přihlá−
šeny k trvalému pobytu. „Kdo by se
od soboty 30. května 1942 ještě bez
přihlášení zdržoval v Protektorátě,
bude zastřelen. Rovněž budou zastře−
leny ty osoby, které nepřihlášené
osoby od soboty 30. května 1942
u sebe přechovávají.“
V Ratíškovicích zůstávalo mimo
jiné několik mladých chlapců, kteří
byli na útěku z koncentračního tá−
bora, a na svých pozemcích je skrý−
vala také Kateřina Doležalová. Po−
bývali tady pouze kratší dobu a pak
pokračovali ve své cestě domů; déle
zůstal jen jeden z nich − 22letý Jugo−
slávec Jurka. Protože bylo mletí
obilí omezeno a mlelo se pouze na
mlecí povolení, rodina Doležalova
bydlela v Ratíškovicích (v domě č.p.
108 u dnešní hl. zastávky) a v mlýně
zůstávala jenom stará mlynářka −
vdova. Jurka jí vypomáhal s pra−
cemi ve mlýně, staral se o koně a po−
máhal v hospodářství. Byl také tak
smělý, že pokud to bylo možné, ně−
kolikrát se odvážil do dědiny k pe−
kaři nebo do obchodu, měl i odvahu
pomáhat při mlácení v dědině. Znali
ho také četníci z Vracova a Bzence,
kteří několikrát při obchůzce navští−
vili rúdnický mlýn. Protože to byli
dobří Češi, nikomu jeho úkryt nena−
hlásili a také ho nijak nerušili. Ně−
kolikrát se s ním setkal i tehdejší
obecní kronikář Jan Foltýn. Když
bylo na cestě vidět vozy s obilím,
které se blížily k mlýnu, Jurka
v úkrytu čekal, až cizí hospodáři od−
jedou. Jednou však přijel semlet
úrodu hospodář, kterého mlynář
podezříval ze spolupráce s Němci.
Protože Jurka při své neposednosti
nevydržel ve své skrýši, bylo dost
pravděpodobné, že ho viděli. Oka−
mžitě po jeho odjezdu se musel chla−
pec skrýt a během několika hodin
opravdu přijeli Němci. Prohledali
mlýn s celým okolím, ale nakonec
museli odjet s nepořízenou – nikoho
nenašli. Jurka seděl schoulený na
lodičce, ukrytý v palaší blízkého ryb−

níčka. Schovala ho tam mlynářka –
Jurka jí pak říkával: „Starenko, ja
na vas nezapomenu ani v hrobě!“ Po
smrti Heydricha musel odejít, aby
rodinu Doležalovu nepřivedl do ne−
bezpečí.
Po válce byl neobydlený mlýn
úplně zničen a materiál rozebrali
Ratiškovjáci na stavby. Část pou−
žila i rodina Doležalova v padesátých
letech na postavení svého nového

Navštivte webové stránky mikroregionu

www.novy−dvur.cz
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domu v obci. V současnosti se o ob−
novení mlýna, i když nefunkčního,
postarala nástupnická rodina Vlasá−
kova.
Přestože mlýn patří podle map do
katastrálního území Vacenovic (hra−
nici tvoří Járek − co je za ním, je va−
cenovické), mleli v něm Doležalovi
hlavně pro obyvatele naší obce.
Podle vzpomínek byla prý rúdnická
mouka levnější než od ratíškovic−
kého mlynáře Weinhary. A protože
jsou Ratíškovice mlýnu blíž než Va−
cenovice, mlynářovy děti k nám cho−
dily také do školy a rúdnický mlýn
je považován za „ratiškovský“.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Kultura

A na této výstavě

jsem se tázal...

K

Umělecké nadání dané geny a ro−
dinnou výchovou bylo umocněno in−
stitucionálně na Střední umělec−
koprůmyslové škole v Uherském
Hradišti a poté na AVU v Praze,
v sochařském ateliéru profesora Jin−
dřicha Zeithammla a v intermediál−
ním ateliéru profesora Milana Kní−
žáka.
V hradišťské galerii Jan vysta−
vuje spolu se svým kolegou Patri−

Více na: www.slovackemuzeum.cz
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

2x foto Josef Hanák

oncem měsíce července byla
vernisáží zahájena v budově
původní městské zbrojnice,
nyní galerie Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, výstava ratíš−
kovického rodáka Jana Kováříka
(*1980 v Kyjově). Jan pochází z ro−
diny, kde je umělecký kumšt den−
ním chlebem, maminka Ludmila je
známá svými artefakty z keramiky,
tatínek zase díly z kamene a kovu.

kem Háblem, který se zde prezen−
tuje malbou odkazující na japonské
umění. Janovy relativně velké arte−
fakty upoutají nejenom svými tva−
ry, ale i barvou a texturou. Z dálky
vnímaná povrchová monochromie se
zblízka ukáže jako titěrně namá−
havá malba. Některé abstraktní
skulptury se jeví jako zvětšeniny or−
ganických i anorganických struktur,
jež vidíme pod mikroskopem, takže
můžeme přemýšlet, zda se jedná
o umění abstraktní. A pakliže nám
při obhlížení těchto děl vyvstávají ta−
kovéto otázky, je to dobře, neboť
dobré umění má podněcovat a posu−
novat nás ve vnímání života dále.
A na této výstavě jsem se tázal…

Sv. bratři ze Soluně
V předvečer svátku sv. Cyrila a Metoděje a jednoho
z hlavních svátků naší farnosti byl v kostele při příleži−
tosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

na Moravu uspořádán slavnostní koncert Varmužovy
cimbálové muziky spolu s hosty. Svou premiéru zde měla
AMA − Amatores Musicae Antiquae a dětský pěvecký
sbor ZUŠ Dubňany.
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Folklor

R

Dolina v Polsku

atiškovská Dolina a cimbálová
muzika Cangla se na pozvání
Wolsztyńského Domu Kultury
(nebo lépe Darka) zúčastnila festi−
valu v polském Keblowo a Wolszty−
nu. Byl to II. Festival folklorních sou−
borů. Tak, jak oni nazývají: Druhá
Země Wolsztynského folklorního se−
tkání 2013. Zážitků je tolik, že to
nejde ani popsat a podělit se s ostat−
ními. To by ani Zvon nestačil. Takže
budu stručná a raději přidám fota.
Autobus přistavený ke kinu ne−
měl chybu. Sedačky odpadaly dob−
rovolně, klimatizace fungovala sty−
lem kapání na hlavy, špína v buse,
škoda psát. Pan řidič najel o 160 km
více. Navigace nefungovala. Dál−
niční známka nebyla. Ale dojeli
jsme.
Ubytování jsme měli velice
pěkné v zámečku ve Wroniawy,
s krásným velkým parkem. Pokoje
byly prostorné, ale někdy i hlučné.
Byli jsme ubytovaní se souborem
z Rakouska Folkstanzkreis St. Os−
wald. Byli starší, ale dost dobří. Ráno
nás budili buď trúbením na trum−
petu a nebo rozcvičkú, zatímco Doli−
ňáci spali, neboť do rána „pařili“.
Poláci nepoužívají sůl, ale zato
kopru mají víc než dost. A v pohoš−

tění jsou dost skromní.
Ale hlady jsme neumře−
li. Kopr jsme viděli i ve
spánku.
Novodobým vlakem
jsme navštívili Wolsztyń−
ské parní lokomotivy (je−
jich chlouba) a skanzen,
kde se roztáčel mlýn ru−
kama – „našima kluka−
ma“. A pak došlo na
skanzenskou krčmu, ale
pouze jen ve vyprávění.
A žízeň a horko bylo.
Zpoždění vlaků se v Pol−
sku nebere.
Ale nejde nevzpo−
mnět na nácvik závěreč−
ného tance. Jen 4 soubo−
ry − Rakousko, Dolina,
Český Těšín a místní
Keblowo grupa (Darek) −
musely nacvičit hodně
dlouhé, nudné taneční
sestavy na závěr festi−
valu. Byly vybrané jen
4 páry, ty nej… z kaž−
dého souboru. A ty se
u toho fakt nenudily. Ti, co nemu−
seli nacvičovat, se u toho bavili. Ti,
co museli, proklínali vedoucí. Záži−
tek z toho máme nezapomenutelný.

A taky jsme byli přijati na rad−
nici ve Wolsztynu, kde jsme si roz−
dali dárky a vyfotili se. Stárek byl
řečník a popravdě pronesl řeč, že
některým i slza naskočila. (Naše
kroje sú šité ručně a srdcem).
A stárka musím chválit, nebýt jeho,
tak není Dolina a není zájezd.
Vystoupení: Doliňáci občas zlo−
bíte, ale jinak to umíte. Bohužel
musím jen chválit. Šlape vám to,
umíte to: trefú, klobúkovým a teď
čardášem berete lidem dech. Jen
někdy nechcete poslúchat. A hlavně,
ty naše kroje okouzlily všechny.
A CM máme skvělú. Díky, Cang−
lačky a Maruško. A naštěstí jsme
zase dojeli tím naším busem a ces−
tou necestou do Ratíškovic.
Mohla bych pokračovat, zážitků je
opravdu víc než dost. Hlavně děku−
jeme Osvětové besedě za finanční
podporu.
Ilona Příkaská
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45. mezinárodní festival dechovek
v Ratíškovicích

D

echovkovým svátkem v Ratíško−
vicích se tradičně stává druhá
červencová neděle. Nejinak
tomu bylo i letos. Samotné přípravy
na tento ročník započaly někdy za−
čátkem března, protože organizá−
toři nechtěli nechávat nic náhodě
a přáli si důstojně připravit v pořadí
již 45. ročník.
Při organizaci však silně chyběla
osobnost pana Josefa Nováka, který
byl v té době nemocen. Daný slib,
že všechno připravíme tak, aby di−
váci byli spokojeni, jsme se snažili
naplnit během zbývajících měsíců.
A tak, než zazněly první tóny na ra−
tíškovickém stadionu, poděkování
patřilo právě nepřítomnému Josefu
Novákovi za organizaci 44 ročníků,
za udržování kulturních tradic v obci
a za výchovu mladé dechovkové ge−
nerace.
Po slavnostních fanfárách se na
podiu v dopoledním programu vy−
střídaly dechové kapely Fialenka
z Lanžhota, Mladá muzika ze Šar−
dic, Orchestr mladých ZUŠ Hranice,
Cajlané ze Slovenska, Svatobořáci
a švýcarská kapela Fyrobemusig
pod vedením pana Paula Brec−
hbühla, který v minulosti spolupra−
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coval s Veselou muzikou z Ratíško−
vic. V tomto bloku se o konferování
postarala již ostřílená dvojice Rů−
ženka Dobešová a Karel Kopřiva,
kteří na festivalu vystupovali již po
35 ročníků.
S přibývající teplotou přibývalo
ku spokojenosti pořadatelů i poslu−
chačů na hlavní tribuně, kterých bylo
v letošním roce kolem 1100. Umě−
lecká agentura BRIVA za účasti
kmotrů pana Josefa Ištvánka, An−
tonína Pavluše, Václava Hlaváčka
a Jany Koplíkové provedla křest ka−
lendáře Dechové orchestry
2014. Tento oblíbený kalen−
dář obsahuje termíny všech
festivalů a přehlídek de−
chové hudby, které se budou
pořádat v roce 2014 a mezi
milovníky dechovky je velmi
vyhledávaným zbožím.
Hlavní odpolední program
začal ve 14.00 hodin slav−
nostním proslovem pana sta−
rosty Josefa Uhlíka. Ten
poděkoval všem sponzorům
a organizátorům za pomoc
při všech 45 ročnících a po−
slal přání brzkého uzdra−
vení panovi Novákovi.
Jako první se na festivalu
prezentovala stálice festi−
valu − dechová hudba Mistří−
ňanka, po ní se představila
domácí Veselá muzika z Ra−

tíškovic, tentokrát pod vedením
Jožky Nováka ml. a Jana Antla,
pěkné skladby zazněly i od Stříbr−
ňanky, Vacenovijáků a Žadovjáků.
Poprvé si na festivalu zahrála i de−
chová hudba Křídlovanka z Čech,
která je v poslední době nositelkou
ocenění Mistr Evropy v interpretaci
české a moravské dechovky v roce
2008 a 2012.
Bravurní konferenciérský výkon
předvedl Karel Hegner, který má
velký smysl pro humor a do konfero−
vání dokázal zatáhnout i přítomné
krojované děti, které vystupujícím
předávaly kytičky, a to Nelinku Gas−
nárkovou, Viktorku Vybíralovou,
Martinku Zdařilovou, Barunku Ga−
jdovou a Adámka Tomečka, který mu
dokonce zazpíval a zaverboval. Závěr
festivalu byl tradičně ukončen mon−
strkoncertem zúčastněných kapel.
A co říci a napsat na závěr? Dě−
kuji všem zpěvákům, kapelám, spon−
zorům a dárcům za finanční příspěv−
ky, za pomoc při organizaci Obci
Ratíškovice, Baníku Ratíškovice
s.r.o., firmě Jaromíra Rajchmana
z Dolních Bojanovic za ozvučení fes−
tivalu a téměř 30 nejmenovaným
dobrovolníkům, kteří pomáhali
v pokladnách, u vstupu, s úklidem,
s výzdobou, a hlavně i vám, všem ná−
vštěvníkům letošního festivalu.
Bc. Jana Koplíková,
předsedkyně Osvětové besedy
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Lázně Hodonín
Z
ačátkem května se ženský sbor
Ženušky a Mužský slovácký pě−
vecký sbor z Ratíškovic zúčast−
nily slavnostního otevření lázeňské
sezóny v Lázních Hodonín. Protože
tento předvoj nezklamal, byly Ratíš−
kovice, resp. Osvětová beseda, požá−
dány o opětovné vystoupení pro lá−
zeňské hosty.
Začátkem července, kdy se Ra−
tíškovice připravovaly na kulturní
maratón, a to oslavy příchodu 1150.
výročí sv. Cyrila a Metoděje na Vel−

kou Moravu, od−
halení sochy na
Nákle a festival
dechovek, folk−
lórní skupina
našich nejmlad−
ších dětí v po−
dání Dětského
folklórního sou−
boru, cimbálové muziky Náklo a do−
rostu Ratiškovské Doliny jela na
přání pořadatelů rozdávat radost
hostům do nedalekých lázní.

V téměř dvouhodinovém prog−
ramu se střídaly písničky a tance
z repertoáru obou souborů. Za srdce
přítomné diváky chytil hned na za−
čátku Adámek Tomeček se Šimon−
kem Mokrým, coby ratíškovičtí ver−
bíři. S „polským“ programem se
prezentovala Ratiškovská Dolina
s cimbálovou muzikou Cangla. Vel−
kou návštěvnost a skladbu celého
programu si pochvalovala nejen sa−
motná organizátorka, paní Čermá−
ková, která v lázních připravuje kul−
turní programy.
Poděkování proto patří jak dětem,
tak i jejich rodičům a v neposlední
řadě i Ratiškovské Dolině, cimbálo−
vým muzikám Náklo a Cangla i ve−
doucím za pěknou reprezentaci ra−
tíškovické kultury v Hodoníně.

Výstava

Bc. Jana Koplíková

N

Tajuplná Ďáblova bible
poprvé v Kyjově!

ejvětší rukopisná kniha světa,
Codex gigas, či chcete−li Ďáblo−
va bible, nazvaná tak podle vy−
obrazení v ní obsaženého ďábla, se
dnes nachází v Královském muzeu
ve Stockholmu. V České republice
byla vystavena naposledy v roce
2007, poté se vrátila zpět do Švéd−
ska. Díky knihařskému mistrovi Ji−
římu Foglovi však byla − na zakázku
olomouckého Nadačního ústavu re−
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gionální spolupráce o. p. s. a pod
odbornou garancí Ing. Jiřího Ru−
dolfa − zhotovena maketa, která jako
jediná v naší republice umožňuje
návštěvníkům výstav neomezeně si
listovat v obsahu tohoto legendami
opředeného osmého divu světa!
Jeden z vůbec nejpozoruhodněj−
ších rukopisů vznikl někdy na po−
čátku 13. století v benediktinském
klášteře v Podlažicích, malé obci ne−

daleko Chrudimi. Kdo ví, proč právě
na takto odlehlém místě? Byla snad
kniha sepsána jinde a do Podlažic jen
dovezena anebo vznikl klášter za
účelem stvořit v něm a uchovat nej−
větší a nejobsažnější rukopisnou
knihu světa? Odpovědi a názory his−
toriků se různí.
Cestou osudu se Codex gigas do−
stal postupně do majetku cister−
ciáků v Sedleci, benediktinů v Břev−
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nově a v Broumově a v roce 1594
o něj projevil zájem císař Rudolf II.,
který jej následně získal do své
pozoruhodné sbírky. Za třicetileté
války se Codexu zmocnili Švédové
a obdarovali jím svou vzdělanou
a umění i vědění nakloněnou králov−
nu Kristinu.
Codex gigas je 90 cm vysoký,
50 cm široký a 75 kilogramů těžký,
nelze si tedy představit, že by mohl
sloužit k běžnému čtení. Nejednoho
badatele proto logicky zajímá, jaký
byl důvod k sepsání takto monumen−
tální knihy a co je v ní obsaženo.
Dle legendy ji vytvořil podlažický
mnich, jenž se tak snažil vykoupit
z těžkého hříchu a hrozilo mu za−
zdění zaživa. Souvisel snad nějak
jeho hřích s archeologickým nálezem
ženských a dětských koster v areálu
kláštera? Mnich prý ve snaze vy−
hnout se trestu navrhl, že za jednu
noc napíše největší knihu světa, ale
protože záhy poznal, že jde o nadlid−
ský úkol, uzavřel smlouvu s ďáblem,
který knihu sepsal za něj a nakonec
se v ní i zpodobnil.
Otevřeme−li Ďáblovu bibli, spatří−
me hned na začátku přehled abecedy
hebrejské, řecké, latinské, stejně tak
poznámku opata Bavora ze 13. sto−
letí o držení kodexu, ve 14. století zde
byla ještě dopsaná hlaholice a cyrili−
ce, pak následují texty Starého záko−
na, spisy židovského historika Josefa
Flavia: Židovské starožitnosti a Židov−
ská válka; najdeme tu rovněž nepo−
stradatelný Nový zákon; dále encyklo−
pedické dílo Etymologie od Isidora ze
Sevilly, lékařské spisy Johanna Ale−
xandrijského, žáka proslulého Galéna,
dále pojednání o očním lékařství pře−
ložené Johannem Afrikánským.
Před proslulým vyobrazením
ďábla je umístěn text penitenciálu, tzn.
zpovědního zrcadla, umožňujícího zpo−
vědníkům klást cílené otázky a ná−
sledně navrhnout správné pokání. Ne−
tušíme však, proč v tak podrobném
návodu ke zpovědi nejsou zmínky
o vraždě, cizoložství a incestu. Za pe−
nitenciálem následuje zpodobnění
nebeského města Jeruzaléma a již
zmíněný půlmetrový obrázek ďábla

sedícího v podřepu
se zelenou hlavou
a dvojitým jazykem,
coby
symbolem
dvojsmyslnosti jeho
mluvy, s rukama na−
taženýma vzhůru,
vše v prázdném pro−
storu připomínají−
cím cestu hříšníka,
uposlechne−li jeho
rady. Za uvedenými
iluminacemi si mů−
žeme přečíst exor−
cismy (modlitby,
které napomáhaly
z lidí, zvířat, věcí,
označených za po−
sedlé, vyhnat ďábla
nebo zlé síly, a jež
dodnes jsou sou−
částí mnoha nábo−
ženských obřadů).
V Codexu gigas
nalezneme i zaklí−
nadla proti nemo−
cem a zlodějům.
V Codexu ne−
schází ani Kosmova
kronika česká, je−
den z nejstarších textů, který mohl
vzniknout možná i za Kosmova ži−
vota. Dále zde měly své místo regule
benediktinského řádu, které však
byly z rukopisu vyříznuty před ro−
kem 1561. Kromě těchto stránek,
o jejichž obsahu víme, ale z ruko−
pisu zmizely i jiné stránky. Co na
nich bylo a proč musely být v minu−
losti odstraněny, opět netušíme.
Neméně zajímavý je soupis osob
spojených s podlažickým klášterem
či benediktinský kalendář se jmény
patronů pro každý den, kalendář je
doplněn podlažickým nekrologiem
(seznamem zemřelých mnichů). Po−
zoruhodný je zápis u dne 10. listo−
padu: „Hermanus monachus inclu−
sus“ (tzn. uzavřený mnich Heřman).
Je otázkou, nemohlo−li se náhodou
jednat o tajemného autora rukopi−
su, o kterém se v legendě praví, že
měl být uvězněn. Codex gigas uza−
vírají údaje sloužící k výpočtu Veli−
konoc v průběhu 26 let.

Výstava Codex gigas bude ve Vlastivědném muzeu v Kyjově zpří−
stupněna od 9. září do 13. listopadu 2013. Jako příjemný bonus bude
pro návštěvníky v pátek 11. října 2013 v 17 hodin připravena před−
náška knihařského mistra Jiřího Fogla, již vzpomenutého autora
makety Codexu gigas, který promluví o práci na ojedinělé kopii tohoto
světového unikátu.

Velice pozoruhodné je, že takřka
celý rukopis je psán velmi drobným,
naprosto totožným, úhledným pís−
mem, tedy jako by jej vytvořil jeden
člověk. Dle odborníků by však autor
Codexu musel ke stvoření takového
díla vynaložit nejméně deset let usi−
lovné práce. Jedinými částmi, jež
vykazují jiný typ písma, jsou peni−
tenciál a pasáž věnovaná exorcis−
mům.
Případní hledači historických zá−
had a všichni příznivci středově−
kého umění se tedy budou moci za
vlídného dozoru průvodce ponořit do
tajemství největší knihy světa a spo−
lečně v ní zalistovat, což by přiro−
zeně u originálu možné nebylo.
Kromě zmíněného Codexu gigas
budou za příznivých okolností vysta−
veny i další funkční faksimile, a to
Boskovická bible (originál pochází
z počátku 15. století; maketa zapůj−
čena z Muzea Boskovicka) a Antifo−
náře královny Elišky Rejčky (ori−
ginál vznikl v roce 1317; maketa
zapůjčena rajhradským Památní−
kem písemnictví na Moravě).
Kdo chce vidět originál, musí
do Stockholmu, kdo si ale chce
Ďáblovu bibli prolistovat, za−
vítá do kyjovského muzea!
Ester Vratislavská
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Osobnosti

o je nová webová adresa ra−
tíškovického mykologického
kroužku. Po změně obecních
internetových stránek ty houbařské
spíše stagnovaly, než se rovíjely.
A myslím, že aktivity členů jsou
velmi přínosné a významné, proč
bychom se tedy měli prezentovat
jen na celostátních stránkách České
mykologické společnosti myko.cz?
S jejich zakládáním byly i problé−
my, původní byly nepřehledné, ná−
zev byl dlouhý a těžko zapamatova−
telný, ale přišla zajímavá nabídka
ze zámoří z „hrdého Albionu“. Z Lon−
dýna se ozval Jirka Kovářík, svým
dílem přispěl pochopitelně i obecní
webmaster Tomáš Hanák a též můj
syn Petr má na tom podíl, že v půlce
července už nás to „nechtělo pustit
dál“, protože jsme vyčerpali měsíční
kapacitu serveru.
Přes toto omezení se návštěvník
stránek může seznámit s historií
sbírání hub v ratíškovických i okol−
ních lesích, mykologického kroužku,
s jeho aktivitami, prohlédnout si
korespondenční lístky k výstavám

V

Se Zimovčákem
v sedle

loňském školním roce navští−
vil naši základní školu v Ratíš−
kovicích pan Josef Zimovčák,
který je několikanásobný mistr
světa v jízdě na vysokém (starodáv−
ném) kole. Projel na tomto kole
všechny největší cyklistické závody
na světě a několik kontinentů. V ra−
tíškovické základní škole představil
mimo jiné svůj projekt ,,Na kole dě−
tem“, který spočívá v tom, že již tře−
tím rokem objíždí celou republiku
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i koštům a také fotografie běžných
i vzácných hub.
Materiálu − fotografií, seznamů hub
z výstav i třeba plakátů je dost a běh
času i návštěvnost stránek ukáží
potřebu, například přikoupení kapa−
city stránek. I tak jsou na nich in−
formace o vcelku úspěšné besedě
v rohatecké knihovně, která byla
o jedovatých, jedlých i vzácných hou−
bách Dúbravy. Jsou tam také re−
cepty, které opět proslavily Ratíško−
vice v krajském kole soutěže o Ves−
nici roku 2013, kde se nám poda−
řilo obhájit prvenství v kategorii
místních specialit. Jednou z nich
byla i Topinka lapky Raťky, se kte−
rou se po „vyštengrování kmot−
řenkou Petřáčkou“ (Vladimírou
Motlovou) budou chtít houbaři pre−
zentovat na Trhu místních produk−
tů 15. září v Miloticích („snáď neco
poroste a bude co kuchtit“).
To už za sebou budeme mít ná−
vštěvu výstavy hub ve slovenské (Ma−
ria Tál) Mariance. Za týden na to,
21.−23. září, čeká houbaře „matu−
rita“ – 33. Výstava hub, která bude

na svém vysokém kole za spoluúčasti
dalších cyklistů jak profesionálů,
tak amatérů. Tímto se snaží vybrat
peníze na konto pro pomoc onkolo−
gicky nemocným dětem na jejich re−
konvalescenci po léčbě rakoviny.
Zapojil do toho několik významných
sponzorů a známých osobností,
kteří jezdí často a rádi na kole.
Když mně syn o té jeho návštěvě
ve škole povykládal, rozhodl jsem se,
že tam příští rok nemůžu chybět.

jubilejní tím, že v roce 1978 (tedy
před pětatřiceti lety) byla výstava po−
prvé. Na 5. října má hodonínská
ZOO připraveny Dny zdraví, na kte−
rých budou mít ratíškovičtí mykolo−
gové svoji expozici, a to „živou“, kde
budou houby čerstvé, i „dokumen−
tární“ s fotografiemi Ladislava Špe−
ty. Možná dojde i na povídání o hou−
bách v místní knihovně (doma není
nikdo prorokem), a tak alespoň
ze začátku bude co na obnovené
stránky dávat.
Tak nashle na ratiskovice.com my−
kologický kroužek, nebo myko.ratis−
kovice.net.
Václav Koplík,
prezident Mykologického kroužku
v Ratíškovicích

Letošní cyklotour ,,Na kole dětem“
startovala 6. června 2013 v Aši,
pokračovala přes severní Čechy,
kde horskou prémií byl Ještěd, dále
do středních Čech, přes jižní Čechy
až k hranicím s Rakouskem a pak se
přesunula na Vysočinu, severní Mo−
ravu, kde byla další chuťovka v po−
době výjezdu na Praděd, a odtud
do Brna. Poslední etapa byla naplá−
nována na 15. 6. a jela se z Brna
na Velehrad, což byl i můj cíl.
Etapa byla namyšlena na délku
150 km, což hned každého trkne,
že to nemůže být z Brna na Velehrad
tak daleko. Ovšem pan Zimovčák
a jeho cyklobanda to naplánovali
přes Slavkov u Brna, vrchem přes
Vyškov, Kroměříž, Zlín a potom zase
na jih přes Staré Město na Velehrad.
Já jsem si spočítal, že když pojedu
do Hodonína na vlak na kole a po−
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tom z Velehradu domů také na kole,
tak bych měl ujet cca 200 km. Říkal
jsem si, že bych konečně mohl doká−
zat za jeden den ujet to, co ujel i můj
ratíškovický cyklistický vzor Jura
Kotásek.
Takže ráno jsem vyrazil podle
plánu a do Brna na náměstí Svo−
body jsem dojel z vlakového nádraží
na kole v 7:30. Ale jelikož oficiální
start cyklotour byl v 7:00, tak ná−
městí už zelo prázdnotou. Tak jsem
po předem plánované trase vyrazil
sám a peloton jsem zastihl na první
zastávce, a to ve Slavkově u Brna.
Na každé zastávce to probíhalo tak,
že byl moderátorem představen
projekt ,,Na kole dětem“, proběhl ně−
jaký krátký program a lidé mohli
přispívat na dobročinnou akci do ka−
sičky nebo zakoupením reklamních
předmětů. No a taky se mohli připo−
jovat k pelotonu další cyklisti.
Už ve Slavkově jsem viděl, že můj
trekový Author za 13 tisíc bude jak
pěst na oko oproti těm silničním
sporťákům, každý v hodnotě zhruba
nového automobilu nižší třídy.
Skoro každý měl značkový cyklistic−
ký trikot, ale já jako ratíškovický pa−
triot jsem zvolil reflexní vestu se zna−
kem Ratíškovic, kterou mám ještě
z cesty do Chorvatska. Na výkonu
ty rozdíly byly taky vidět. Měl jsem
co dělat, abych jim stačil. To se mně
dařilo první tři úseky trasy a pak už
jsem je musel dojíždět, když oni od−
počívali a propagovali na náměstích
cyklotour.
Při cestě v pelotonu jsem se dal
mimo jiné do řeči s nějakým starým
pánem, který řekl, že na silnici
patří silniční kolo, a že na tom mém
se zbytečně nadřu. Já jsem odvětil,
že jiné nemám a on na to, že to
chce neutrácet za kouření a za pití
a na silniční kolo bude hned. Načež
jsem reagoval, že nekouřím a za pití
moc neutratím, protože ho mám plný
sklep. Tak se tomu zasmál a jelo se
dál. No a v dalším městě bylo před−
stavování významných účastníků
cyklotour a z toho pána se vyklubal
pan profesor MUDr. Pavel Pavko,
největší chirurgická kapacita v zemi,
který provádí již 50 let špičkové ope−
rační zákroky (mimo jiné operoval
i prezidenta Václava Havla).
Parta cyklistů byla výborná. Akce
se zúčastnil např. chlapec, kterému
rakovina vzala pravou nohu a on jel
na upraveném kole pouze s tou jed−
nou, ale tempem takovým, že jsem
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mu zdaleka nestačil. Dalším borcem,
kterého jsem po cestě vyzpovídal, byl
nějaký Svaťa Božák, cyklistický ul−
tramaratonec, který se vloni jako
zatím jediný Čech zúčastnil nejtěž−
šího cyklozávodu na světě. Závod se
jmenuje RAM, jede se napříč USA
a je dlouhý 4 800 km. A teď zbystřete.
Tento člověk ho ujel za 10 dní a 15 ho−
din!?! Takže tato akce pro něj byla
výletem takovým, jako pro nás vy−
jížďka na Lučinu.

Akce měla ovšem i jednu „chybu“
– celá probíhala za asistence Policie
ČR a tudíž byla vyhlášena přísná
prohibice po celou dobu cyklotour.
No, ale kdo jel někdy delší trasu
na kole, ví, že ničím jiným než pivem
se žízeň zahnat nedá. Takže jsem
musel jak partyzán vždycky vypít
pivo někde bokem náměstí, aby mě
Zimovčák a jeho parta nezahlédli.
Nakonec jsme to všechno zvládli
a přesně na čas v 17:45 jsme byli
všichni na Velehradě.
Na celé cyklotour z Aše
na Velehrad bylo najeto
1554 km, zastavila se
v 54 městech ČR a vybra−
lo se na ní včetně darů od
sponzorů cca 400.000 Kč,
takže cyklistická mise
splnila svůj účel.
Po oficiálním ukončení
mě čekala poslední etapa,
a to k domovu, ač jsem měl
nohy už dřevěné a zadek
na šrot. Takže, jestli
chcete podpořit dobrou
věc a chvilku se projet
s cyklistickými šílenci, tak
neváhejte a příští rok se
zúčastněte dalšího, již
pátého ročníku cykloakce
,,Na kole dětem“. A na zá−
věr bych chtěl předat je−
den vzkaz Jurovi Kotás−
kovi: ,,Jirko, tak jsem to
dal také!“
Vladimír Dobeš − Joka

Děkujeme, Františku!
V
letošním druhém čísle Zvonu
psal místostarosta Radim Šťast−
ný o obecním lese. Byla jsem
ráda, protože mně vlastně nic ne−
tuše udělal úvod k článku, který
jsem si už nějakou dobu připra−
vovala. Je také o obecním lese, ale
z pohledů jiných. Tím, kdo v našich
obecních lesích řídí provoz, je Fran−
tišek BÁBÍK.
Vždy jedenkrát za rok se pořádá
výjezd obecního zastupitelstva do ra−
tiškovského lesa. Jede sa na kolech.
To aby naši zvolení zastupitelé vi−
děli, jak sa ten náš les u Bábíků má.
Jeďme s něma. Celkem 367 ha

plochy mají naše obecní lesy, to víme
od Radima. Jsou kolem Ratíškovic,
ale „gró“ naší lokality je ve směru
na Soboňky. Dvě úsměvnosti: nej−
starší porost je za mateřskú školkú
(má 120 let) a Panenka Maria je
naša.

Nyní dám slovo celoživotnímu le−
sákovi Františku Bábíkovi, aby zhru−
ba popsal složení ratiškovského les−
ního porostu: „Rostou u nás hlavně
borovice, břízy, olše, lípy, duby, osiky,
akáty, habry, modříny. Až dost je
v našem lese „výstelky“ z malenáčí,
ostružin, hlohu a všady tu máme
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„mraky“ střemchy. No, a ko−
mu sa v ratiškovských le−
soch líbí žit...? Pestrost
ptáků a zvěře u nás žijí−
cích je veliká – srnčí, divo−
čáci, lišky, bažanti, jezevci,
kuny, zajíci, ježci..., ale
i stehlíci, kukačky, drozdi,
čejky, rorýsi, sluky, brh−
líci, žluvy, ťuhýci, čápi.
Žije a loví u nás také mo−
ták, sova, sýček, puštík,
káně nebo jestřáb... (Věřili
byste? A to opravdu ještě
není výčet u konca.)
K životu našeho lesa ne−
zbytně patří Leoš Toman−
čák, ratiškovský odborný
a pečlivý lesní hospodář,
dle jehož hospodářského
plánu sa „jede“. Jak deseti−
letého, tak ročního. Trakto−
rista Zdeněk Lokaj, Karel
Poláček pracující s koněm,
pan Vlach z Roztrhánek
(nákladní doprava) a zave−
dení brigádníci jsou těmi, kteří
v obecním lese dělají. Práce je „na−
kopec“. Kromě těžby mýtní, pak též
nahodilé probírky, oplocování a též
nátěry, které chrání výsadbu malých
stromečků od zvěře. A tak by šlo po−
kračovat. (Sadbu nakupuje Franti−
šek Bábík v Kladíkově a Lešanech.
Dříve brával i z ratíškovské lesní
školky od Horáků.)

L

Pane Bábíku, k srpnovému ži−
votnímu jubileu Vám přeji hodně
zdraví, dlouhé pokračování šťast−
ného života a moc radosti z práce,
kterou pejsci dělají pro Vás!
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Bezočivost?

etos jsme měli dost dlouhou
a tvrdou zimu. Každý už si stě−
žoval na to, že by neuškodilo,
aby se trochu ukázalo i to sluníčko
a začalo jaro. Samozřejmě přišlo,
i když trochu opožděně, a s ním
k nám dorazili i poslové hezkých
dní – vlaštovky a jiřičky. Jedna pís−
nička sice říká „... jaro, abys věděla,
jedna vlaštovička nedělá...“ a snad
i pro tu dlouhou zimu jich letos ne−
máme v dědině tolik jako dříve.
Snad je to i tím, že si lidi na vsi
zvykli na nevýhody venkova, jako
je štěkání psů, pálení suché trávy
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Ještě k těžbě. Probíhá hlavně v zi−
mě, nejvíce požadované dřevo od nás
je borovice, bříza a pak lípa. Pro vaši
technickou informaci je následující
věta: K práci Bábíkovu lesnímu týmu
slouží dva traktory Zetor s dvojkolkú,
půdní fréza, vlečka na 9 tun, křovi−
nořez, jamkovač a naviják.
Už nějaký rok píši do Zvonu o na−
šich lidech, kterým „září v očách“.

Není možné, abych tam Františka
Bábíka, který řídí provoz v ratiš−
kovském obecním lese, nezařadila.
(A to má denně práce „jak na koste−
le“.)
Je v Ratíškovicích ženatý 27 let.
Pochází z Vacenovic, lesařinu má
v genech přes mamku. Doma bylo
hospodářství včetně psíků – srdíč−
ková to Frantova záležitost. Vyučení
lesním mechanizátorem ve Bzenci
byl velmi dobrý životní krok. „Uči−
liště, mající hlavu patu!“ – jeho slova.
Byla radost poslúchat, co toto uči−
liště klukovi do života dalo. Používá
dodnes vše.
A pejsci? U Bábíků mají cho−
vatelskou stanici drsnosrstých stan−
dardů Z ratiškovských vinohradů –
tato věta je silně sdělná. Jezevčíci
Hery, špičkový barvář Árny, chovný
Ben, Čiko, chovná fenka Feli, štěně
Iriska – ti kdyby mluvili lidskou řečí,
tak sem doplní, kteréže to tituly jim
z vysokých soutěží náleží. Já bych
to nesvedla přesně. Místo toho při−
pisuji chovateli velkými písmeny
ÚCTU.

a listí, ranní ko−
krhání kohoutů
a samozřejmě i do−
vádění nezbed−
ných vrabců v za−
hrádkách a létání
těch několika má−
lo vlaštovek, které
ještě přiletěly, i když si nemají kde
postavit svá hnízda.
Ano, nemají. Z domů jim lidé
hnízda boří a kravíny a stáje už po−
malu na vsi žádné nejsou. Přesto
k nám houževnatě přilétají a snaží
se založit nové rodiny a vyvádět mlá−

Ilustrační foto

ďata z hnízd. A jak už to u vlaštovek
a jiřiček bývá zvykem, když jsou vět−
ší, musí je připravit na odlet do tep−
lých krajin a tedy je naučit létat.
Nádherné divadlo, které se mi na−
skytlo zhlédnout před domem, kdy
mláďata popolétávala a usedala na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Skauti

Ilustrační foto

silnici, aby si odpočala nebo se snad rozhodovala o tom, kam to vez−
mou při příštím vzletu, a rodiče švitořící a létající kolem a nabádající
je k letu.
Tak to dělají všichni rodiče se svými dětmi. Učí je chodit, mluvit
a jejich největší pýchou je, když se to podaří a dítě vykročí samo. Toto
štěstí však už mnohý z nás nedopřeje jinému tvoru. Viděla jsem bě−
hem několika minut projet před mým domem auta bez ohledu na to,
že vlaštovčí mláďata nestačila uletět. Chtělo se mi plakat nad tím, jak
beznadějně ti malí modrobílí poslové jara oblétávali mrtvá tělíčka svých
dětí. A přitom stačilo jen zatroubit, aby uletěli, stačilo zpomalit.
Vaše děti možná v těch autech byly, jak jim vysvětlíte později, že
jste se taky zasloužili o to, že sice jaro máme, ale poslové jara už jsou
k vidění jen na obrázcích v knihách? A tomuto chování říkám já, stará
babka, bezočivost.
Dana Voříšková
Naštěstí máme v naší obci i pěkné zkušenosti. Když koncem jara
u Mráků (na Mináříčkovém) spadlo hnízdo s vlaštovkami, dala je
paní Marie Mráková do košíku, kde je rodiče krmením (i na prstě)
vypravili do vlaštovčího života.
(Poznámka redakce)

Tábor Trojka
2013

N

a letošním táboře jsme vstou−
pili na území pirátů. Abychom
se zachránili, museli jsme se stát
také piráty a sesbírat všechno Az−
técké zlato. V tom nám pomáhal Jack
Sparrow a Tia Dalma. Ale ani při boji
s piráty jsme nezapomněli na zábavu
a výlety.
Starší se vydali na dobrodružnou
dvoudenní výpravu, při které našli
další část Aztéckého zlata. Putovali
z Kramolína přes rozhlednu Baby−
lon, kde přespali pod širákem. Druhý
den se vydali přes mohelnskou Had−
covu step a údolím řeky Jihlavy
až pod Templštejn. Mladší členové
museli hlídat tábor před piráty.
Ve čtvrtek jim ale v táboře Tia Dal−
ma nechala lucernu, která odpuzuje
piráty, takže mohli beze strachu
opustit tábor. Také od ní dostali
další tip na nalezení Aztéckého
zlata a tak se vydali na cestu do okolí
Ivančic.
Získávání Aztéckého zlata nebylo
vůbec jednoduché, museli jsme plnit
různé úkoly a zdolávat překážky.
Zkusili jsme si stavbu voru, různé
pirátské turnaje, boje o vlajky
nebo úprk před pirátskými útoky
a spoustu dalšího. A protože jsme
si ve všem vedli velmi dobře, če−
kala nás v pátek návštěva zábav−
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ného parku Permonium v Oslava−
nech a netradiční letní kino v Nové
Vsi.
Během tábora jsme se naučili pra−
covat ve skupinkách, udržovat oheň
přes celou noc, dobře se pohybovat
v řece a zdokonalili jsme se i ve tří−
dění odpadu, vázání uzlů, ve zdra−
vovědě, v práci s GPS a v luštění
šifer.
Letošní tábor byl ale jednoznačně
ve znamení velkých veder, a tak ne−
chybělo každodenní koupání v řece
nebo v bazénu.

Po večerech jsme hráli různá di−
vadla, Partičku, Kolotoč nebo třeba
natáčeli krátký film. Nechyběly ale
ani táboráky a zpívání s doprovo−
dem kytary. Jednou z mnoha po−
vinností, které jsme museli plnit,
byly noční hlídky, služba v kuchyni
a ranní chození do obchodu pro čer−
stvé pečivo.
A na závěr chceme poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě
a chodu celého tábora.
Markéta „Maya“ Machalová
a Simona „Čína“ Vacenovská
strana 23

Nechte si od skautů umýt sklo...
Pomůžete v boji s leukémií

V

pátek 14. června „narazili“ řidiči na dvaapadesáti čer−
pacích stanicích po celé České republice na skauty
v „krvavě“ rudých tričkách. Uskutečnil se totiž již
16. ročník tradiční sbírky Společně proti leukémii! Skautky
a skauti z Ratíškovic umývali okna projíždějícím autům
i traktorům za drobný příspěvek do zapečetěné kasičky. Vý−
těžek ze sbírky následně putoval na konto Nadace pro trans−
plantace kostní dřeně, kam za dobu konání sbírky skautky
a skauti přispěli částkou 7 746 835 Kč. Letos se vybralo jen
v Ratíškovicích přesně 4 201 korun českých!
Děkujeme za spolupráci majiteli pumpy, všem zúčastně−
ným dobrovolníkům z řad skautů a všem, kteří přispěli.
Kája a Frenký

Skautský tábor 2013
Tuláci & Squaw

O

d 7. do 14. 7. 2013 som sa zú−
častnil skautského tábora v No−
vej Vsi u Oslavan. Tábor orga−
nizovali skauti z našej družobnej
školy v Ratíškoviciach. Z našej školy
išlo 10 detí.
Prvý deň sme prišli autobusom
do tábora. Tam nám všetkých pred−
stavili a ubytovali nás. Bývali sme
po dvoch v stanoch, ktoré mali stre−
chu z celtoviny. V ňom boli dve po−
stele a poličky na veci. Spali sme
v spacáku. Boli sme rozdelení do sku−
pín, každá mala svoj názov. Ja som
bol v skupine Apačov. Museli sme pl−
niť rôzne úlohy, bobríkov... Museli
sme postaviť prístrešok, učili sme sa
telegrafovať a používať morzeovku.
Staršie decká chodili aj píliť drevo
na večernú vatru. Ja som pomáhal
taktiež. Za každú splnenú úlohu sme
dostali tzv. „doláre“.
Ráno aj večer sme mali nástupy,
kde sme spievali skautskú hymnu.
Skauti boli v rovnošatách a my sme
dostali naše čierne tričká, na kto−
rých bolo logo tábora. Taktiež sme
dostali aj super šiltovku s baterkou.
Boli sme aj na rôznych výletoch.
Navštívili sme Prahu, kde sme boli
vo vojensko−technickom múzeu. Po−
tom sme sa boli pozrieť na kryptu,
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FOND
MIKROPROJEKTŮ

Účast slovenských dětí na táboře oddílů Tuláci & Squaw a také výlety
do Lidic, Prahy a na znojemské pevnosti byly spolufinancovány z Česko−
slovenského projektu „Skautskou stezkou k česko−slovenským kořenům“.
kde zomreli atentátnici Heydricha.
Po Prahe sme cestovali do Lidíc. Tam
sme mali exkurziu po areáli, išli
sme do múzea, kde nám púšťali film

o histórií Lidíc. Mali sme aj výlet, pri
ktorom sme boli vo vojenskom bun−
kri. Boli tam všelijaké zbrane a kto
chcel, mohol aj v bunkri prespať.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Bol to super tábor, veľa sme tam zažili a skamarátil
som sa tam s mnohými chalanmi. Dúfam, že aj na bu−
dúci rok budem môcť ísť do takého super tábora!
Matúš Snopek, Skalica

PS: Jedním ze zajímavých tábornických úkolů bylo po−
rovnávání významů některých slov v českém a sloven−
ském jazyce. Že je českým dětem slovenský jazyk již
poněkud vzdálen, posuďte sami ze hry „Zvládneš to?“,
kdy ratíškovičtí junáci hledali správný český ekvivalent:
Slovenský
Odhad významu slova
výraz (slovo) ratíškovickými junáky

Český
ekvivalent

bocian
cencúl‘
cintorín
dážďovka
gombík

čáp
rampouch
hřbitov
žížala
knoflík

krtek
cop
kostel, citrón
střecha
zombík (malý zombee)

hocičo
lienka
modlivka
nádcha
nevädza
obličky
pečeň
pery
svokra
téglik
trúd
vankúš
žerucha
žriebä
žubrienka

holič
Lenka
modlitba
nadšení
nevadí
malovátka, skříně,
obličej
upečené jídlo, pečeť
zuby, ostrov, peří, pera
sponka
kolík
čmelák

cokoli
beruška
kudlanka
rýma
chrpa
ledviny
játra
rty
tchýně
kelímek
trubec
(sameček včely)
polštář

venku
masožravka,
žere machry
řeřicha
žebra, žrádlo
hříbě
zubní kartáček, zubařka pulec

Vybral J. Hanák

Výlet
do Lidic

N

ěkdo píská budíček! Jsou čtyři
hodiny ráno a všichni ospale vy−
lézají ze stanů. Vstáváme tak
brzy, protože nás dnes čeká dlouhá
výprava do Lidic. Rychlá snídaně
a už se plahočíme na cestě k auto−
busu. Po deseti minutách všichni
usínáme opřeni o okna autobusu a do−
háníme ztracené hodiny spánku.
Kolem deváté ráno vysedáme u li−
dického památníku. Průvodkyně už
nás čeká u kamenného zábradlí s vy−
hlídkou na území původních Lidic.
Dnes už se na tomto místě rozléhá
jen velká travnatá plocha s památ−
níky připomínajícími Lidice a utr−
pení jejich obyvatel, kteří se dne
10. června 1942 stali obětí nacistic−
kého násilí.
Na začátku naší prohlídky se do−
vídáme o atentátu na Heydricha,
který předcházel vypálení Lidic,
a o dopisu, který zavedl příslušníky
SS až do této malé vesnice. Po pís−
čitém chodníčku v trávě se blížíme
k nejdůležitějšímu památníku. Pa−
mátník zobrazuje všech 82 lidických
dětí. Sochy vypadají jako ty děti,
mají stejnou postavu, výšku a šaty,
jen tváře nejsou jejich. Dívají se ke zdi
Horákova statku, kde byli zastřeleni
jejich otcové. Osud dětí je ze všech
nejsmutnější, protože byly odloučeny
od svých matek a po několika týd−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

nech odvezeny do vyhlazovacího tá−
bora v Chelmnu nad Nerem.
Zastavujeme se u památníku li−
dických mužů. I přesto, že byli za−
střeleni bezdůvodně a nebylo jim
řečeno, proč budou zastřeleni, šli
na smrt statečně a důstojně. Na je−
jich hromadném hrobu jsou rudé
růže a na památníku stojí: „Ač mrtví,
stále bojují.“ Jako poslední na území
Lidic je hřbitov. Před vypálením obce
byl zničen a zneuctěn a neušel po−
mstě nacistů.
Prohlídka končí u kašny v Růžovém
sadu, kde voní stovky růží a z dáli
se k nám nese hudba. Teď už jdeme
do muzea, kde je všechno shrnuto,
prohlížíme si staré fotky, nejdojem−
nější jsou dopisy dětí, které píší z tá−
bora svým maminkám a příbuzným.
Dopisy se promítají na stěně a jsou

čteny dětskými hlásky, které vás
opravdu dojmou. Odjíždíme sklí−
čeni. Jsme smutní z toho, co se tam
stalo, a až teď chápeme a uvědomu−
jeme si jejich utrpení. Lidské životy
byly zničeny kvůli pomstě a kru−
tosti nacistů a tyto osudy měly být
i odstrašujícím příkladem, že se ně−
mecké říši nikdo nesmí vzbouřit.
Naše cesta dále pokračovala do Pra−
hy, do kostela a krypty sv. Cyrila a Me−
toděje, kde se ukrývali parašutisté
skupiny Anthropoid po úspěšném
atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha. Tímto naše
výprava končí a my se vracíme zpět
do tábora s nevšedním zážitkem
a novými příběhy, které se staly
během války.
Napsaly Jana Chovancová
a Eliška Příkaská
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Vzpomínka
N

edělní sportovní odpoledne pro
nejmenší se konalo opět na hřiš−
ti pod junáckou vlajkou a zase
od 10 do 12 hodin. Řekla bych po
snídani, až do oběda. Počasí dětem
přálo, tehdy bylo venku moc pěkně.
Zato teď je venku zima a pořád je−
nom prší, prší a sluníčko svítí jenom
chvíli. I na ten Mezinárodní den dětí
1. června svítilo jen dopoledne.
Soutěží se zúčastnilo 64 dětí. Kaž−
dé dítě dostalo při vstupu od mladé
paní kartičku, na které bylo 11 úkolů.
U každého čísla soutěže byl někdo,
kdo dohlížel, jestli dítě úkol splnilo.
Po potvrzení na kartičku se šlo rychle
dále. Těm malým se moc líbilo udě−
lat na pískovišti bábovičku, nezůstá−
valo tak jenom při jedné... Také kres−
lení na tabuli splnily děti rychle.

Moje vnoučata Zuzanka s Martin−
kou rády kreslí křídami na silnici
před naším domem na Zelnicách.
Jezdí tam málo aut, a to je dobře
nejen pro malé děti, ale i Magdičce
Havránkové naproti nás tam jde
dobře jízda na kolečkových bruslích.
Ale zpátky na hřiště. Mým děvčatům
se líbilo stavění kostek do výšky –
komínu. Škoda, že foukal tehdy vítr,
nejvíce vydrželo stát jen 8 kostek
a pak komín spadl. Běh dětí na trá−
vě s lopatičkou, na které byl míček –
to bylo k zasmání velkých i těch
malých. Však to jednoduché není,
že ne.
Potom byly za úkol dřepy a šplh –
takový tělocvik. Na hřišti se sešlo
hodně kočárků s miminky, hodně
maminek, tatínků, babiček a nechy−

běli ani dědové, bylo tam zkrátka
VESELO. Když měly děti splněno
všech 11 úkolů, šly znovu ke stolu
jako na začátku a dostaly od paní
zelenou kartičku se svým jménem,
takový diplomek. To byla letos no−
vinka. Pak soutěžící dítě dostalo
na ruku razítko a mohlo si jít vybrat
odměnu. Např. pastelky, křídy, ku−
kátko.
A konečně, jak řekla moje Mar−
tinka, se šlo k velikému skákacímu
hradu. Na křesílku se děti zuly a už
se šplhalo do výšky a s výskotem jelo
dolů. Dospělí fotili své radující se ra−
tolesti ostošest.
A co napsat na konec? Veliké podě−
kování všem junákům, kteří umějí
nejen udělat radost dětem, ale pra−
videlně pořádají i Železnou sobotu,
na kterou jsme si tu v Ratíškovicích
zvykli. Sběr starého železa prospívá
totiž junákům i našim domům.
Dobrou náladu všem přeje čtenářka Zvonu
Marie Chvátalová

Raftovačka na Hliníku
Neděle 30. 6. 2013

L

etos opět startovaly pouze 4 po
sádky. (Asi proto, že dopoledne
pršelo a měkčí týmy to odra−
dilo). A dopadlo to takto:
1. místo AMERICKÁ
čas 3:09
(Rada Panák st. aj ml.,
Jožka Panák, Joka,
Dan, Šakal)
2. místo RATBOJ
čas 3:12
(Ondra a Lukáš Stoklásci,
Staňa Stříž, Radim,
Samuel a Jano Dubinovi)
3. místo KMČ (Kdo Má Čas) čas 3:12
(Peťa Voříšek a jeho banda −
Renata, Alena, Oliver,
Laďa, Igor)
4. místo TULÁCI
čas 3:20
(Bob, Flip, Kakao, Hugo,
Hrach, Palis)
Vítězové byli jako obvykle odmě−
něni chutnými cenami (pivo, klobásy,
salám a jablka) a byla předána pu−
tovní cena pro 1. tým. Letos byl
ovšem boj raftujících posádek oboha−
cen o významnou událost, a to doda−
tečné slavnostní otevření 1. ratíško−
vické pláže „BÉLEŠ BÍČ“ samotným
starostou obce Jožkú Uhlíkem. Při
této příležitosti byla i odhalena ce−
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dule s názvem pláže a krátce poho−
vořeno o provozu pláže – (starosta
slíbil, že bude dosýpat písek a zdů−
raznil, že koupání na Hliníku je
stále NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ).

Připilo sa koziňónem a bylo po raf−
tovačce, jak po žabě.
P.S. Sponzoři cedule: Zámečnictví
Stokláska a COPYSHOP Papírový
drak Hodonín.

Pozvánka
V sobotu 30. srpna 2013 zveme všechny čtenáře (děti i dospělé) na LANÁČ
(mobilní lanové centrum) a TÁBORÁK u junácké klubovny.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

Rodinný tábor KPS
v Nové Vsi již poosmé

L

etos se opět ukázalo, že touha
po soužití s přírodou ve formě tá−
boření je v nás skautech velmi
silně zakořeněna. Odrazilo se to opět
na mohutné účasti rodičů a jejich
(i hodně malých) dětí na již 8. rodin−
ném táboře v Nové Vsi – přes čtyři−
cet účastníků, z toho polovina dětí.
Kromě spaní ve stanu, koupání, jež−
dění na výlety, rozcviček, bobříka od−
vahy, nezbytné návštěvy Permonia
a dělání ohňů jsme letos zazna−
menali i pár zajímavých perli−
ček. Například jsme potkali v lese
na vycházce „psí hotel“ – slečna
s dvacítkou psů různých ras a ve−
likostí volně okolo ní pobíhajících.
Dále jsme navštívili renesanční
zámek Oslavany a v něm per−
fektní muzeum nabité obrovským
množstvím exponátů z různých
oborů – mimo hasičského oddě−
lení se zde nachází hornická část,
elektrárenská, národopisná, dále
expozice přístrojů vyráběných
od 20. let minulého století: lam−
pové radiopřijímače, gramofony,
magnetofony, televizory, ale i vy−

savače, fotografické přístroje, promí−
tačky, kamery atd., prostě přístroje,
které ještě mnozí z nás pamatovali
v provozu. Rozhodně doporučuji ná−
vštěvu, a to jsme neprošli všechno.
Zajímavá byla také návštěva pa−
mátníku Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou, kterou podnikla menší,
ale zvídavější a starší část tábora.
Bible kralická je česká tištěná bible,
kterou z původních biblických jazyků

NECKYáda na Jezérku
Neděle 23. 6. 2013

O

rganizačně se na akci podílely
tyto tři složky – Mikroregion
Nový Dvůr, Obec Ratíškovice
a Junák Ratíškovice.
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Soutěž byla rozdělena do dvou
sekcí: 1. kolo – každá obec mikrore−
gionu jedno plavidlo (děti do 11 let),
2. kolo – divoká karta (ostatní). Ne−

(hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny)
přeložili překladatelé a teologové
původní Jednoty bratrské. Svůj ná−
zev dostala podle místa vytištění,
kterým byly jihomoravské Kralice.
Je to první český překlad bible z pů−
vodních jazyků, nikoli z latiny. Od je−
jího posledního vydání letos uply−
nulo 400 let.
Také nelze nezmínit nový přístup
pana starosty Nové Vsi Ing. Jana Do−
brovolného k údolí, ve kterém již přes
10 let táboříme. Obec se o údolí za−
čala vzorně starat – pravidelné se−
čení, budování laviček a odpadko−
vých košů, výsadba nových stromů
atd. No, cítíme sa tam skoro jak v Prů−
honickém arboretu.
Palis

chyběla ani plovoucí lávka odvahy
s vodotryskem a záchranný skaut−
ský raft. Letos bylo navíc i ozvučení,
oheň, pár soutěží na souši a bufet –
to kvůli přespolním účastníkům.
Počasí skvělé, voda špinavá, účast
diváků i plavidel dobrá.
Abych pravdu řekl (napsal), ani
nevím, kdo vyhrál, neboť v tom
mumraji to jaksi zaniklo, ale vlast−
ně to ani není důležité. Pro mě je
jednoznačným vítězem Vlastik Pří−
kaský, zvaný Rozetka, a jeho pěti−
členná posádka ve vojenských mun−
dúrech a jejich monstrózní plavidlo
na proudový pohon s několika palu−
bami, vybavené navíc sacím čerpad−
lem, tryskami, houkačkou, počítačem,
blikačkou a faxem. Navíc v podobné
sestavě se tento triumf opakoval
na jedné z prvních Neckyád v Ratíš−
kovicích (ne−li na první) před třiceti
lety. Dík také patří dvojici vodníků,
kteří letošní NECKYádu krásně
zpestřili.
Palis
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Charita

C

Jak pracuje

Charitní pečovatelská služba

harita Česká republika je orga−
nizace, která ve svých službách
staví na první místo klienta jako
člověka a ne zisk a vlastní prospěch.
Na službách pro Vaše blízké se po−
dílí dotací i Vaše obec, která tak má
i právo kontrolovat, jak je o její ob−
čany postaráno. Kromě toho podlé−
háme kontrolám kvality služeb ze
strany JMK a MPSV.

Služba, díky dlouholeté práci pro
Vás, naše klienty, disponuje potřeb−
ným materiálním vybavením k pro−
vozování kvalitních služeb (automo−
bily, PC, software, elektrické polo−
hovací postele, invalidní vozíky, cho−
dítka, toaletní křesla aj.).
Personál v naší organizaci má
dlouholeté zkušenosti s péčí o se−
niory a je veden zkušenými ve−

doucími, kteří znají Vaše potřeby.
Všichni pracovníci jsou každoročně
proškolováni. Služba Vám také na−
bídne zapůjčení kompenzačních po−
můcek, včetně předvedení, dovozu
i montáže.
Chcete svému blízkému po−
skytnout tu nejlepší péči?
Obáváte se, že na to nebudete
mít dostatek sil a schopností?
Charitní pečovatelská služba
ve Vaší obci je tu právě pro Vás,
umožní Vám řešit situaci, která Vás
tíží a zajistí Vašim blízkým nejlepší
možnou péči s lidským přístupem.
My se postaráme o Vaše blízké
a Vy můžete jít s klidnou duší do
práce.
Lidé se po staletí léčili pouze
v kruhu rodiny, teprve v poslední
době se péče a léčba přesunula spíše
do ústavů a nemocnic, mimo domácí
prostředí. Služby dostupné v dnešní
době však stále více umožňují dal−
ším a dalším pacientům zůstávat
doma, kde se o ně starají profesio−
nální kvalifikované pečovatelky.
Dnes může, s pomocí služeb, probí−
hat doma i léčba, která dříve byla
bez pobytu na nemocničním lůžku
jen těžko myslitelná. Výhody pečo−
vatelské služby:
udržuje rodinu pospolu i v době
nemoci některého jejího člena
napomáhá ke zlepšení psychic−
kého i fyzického stavu klienta
a umožňuje trvalou podporu Vaší
rodiny
snižuje náklady na zdravotní péči
(mimo jiné i díky rychlejšímu
uzdravení)
zajistí Vašim blízkým maximální
a profesionální péči, kterou jim
sami nemůžete nabídnout
Co nabízíme ve Vaší obci?
Pro klienty jsme tu od pondělí do
pátku od 7.00 hodin do 15.30 hodin.
Péči mimo tuto dobu, o víkendech
a o svátcích jsme schopni zajistit po
domluvě. Služba je určena starším
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lidem s různým stupněm soběstač−
nosti a rodinám, které chtějí zajistit
důstojný a kvalitní život pro své blíz−
ké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě
imobilních klientů. O klienty pečují
profesionální pečovatelky v jejich
domácím prostředí s ohledem na je−
jich bezpečnost, zdravotní stav a in−
dividuální potřeby.

Knihovna

Co pro Vaše blízké uděláme?
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při přípravě a podání jídla
a pití
Pomoc při zajištění chodu domác−
nosti

další služby po domluvě
Při své práci nejčastěji odpovídá−
me na tyto otázky:
Můžeme Vaší služby využít
i o víkendech a o svátcích?
Ano, jsme tu pro Vás denně
včetně víkendů a svátků.
Lze si pečovatelskou službu
objednat na celý týden?
Ano.
Kolik lidí se u nás doma bude
v péči střídat?
Budou Vám přiděleny pečova−
telky podle potřeby (podle času a ná−
ročnosti péče atd.)… většinou se
u Vás budou střídat dvě pečovatel−
ky.

Nové knihy
v knihovně

Nové knihy pro dospělé
Čermáková Dana
Devátá Ivanka
Erskinová Barbara
Fieldingová Joy
Follet Kenn
Goldoni Carlo
Horáková Naďa
Herčík Jan,
Hrachovcová K.
Child Lee
Ivančáková Ivana
Keleová−Vasilková Táňa
King Stephen
Kubelka Susana
Monaghanová Louise
Nesbo Jo

Nesvadbová Barbara
Pajer Jiří
Pancolová Katherine
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Jarek Nohavica
Jak jsem se zbláznila
Řeka osudu
Potok stínů
Zima světa
Sluha dvou pánů
Tři v kruhu
Ženy na pranýři
Zvěrolékař v akci
Muž na odstřel
Velké holky nepláčou
Lži
Ranč u dědečka
Závan klíčovou dírkou
Madame dnes přijde
později
Ukradená – útěk ze Sýrie
Netopýr
Švábi
Lovci hlav
Přítelkyně
Čtení o Horňácku
Žluté oči krododýlů 1. díl
Pomalý valčík želviček
2. díl
Veverky z Central parku

Je možné získat na péči pří−
spěvky od státu?
Ano, je to možné a rádi Vám po−
můžeme s vyplněním a podáním for−
mulářů.
Není pečovatelská služba
drahá?
Drahé je, když členové rodiny
musí opustit zaměstnání, aby se
sami starali o seniora nebo nemoc−
ného. Drahé je, když péči svěří ne−
profesionálovi, který může nemoc−
nému uškodit. Drahé je, když se
dohodnutá pomoc nedostaví a čle−
nové rodiny nemohou ten den odejít
do práce.
Za Oblastní charitu Hodonín
Pavel Novotný, projektový manažer

bývají v pondělí smutné
3. díl
Pavlík Jan
Sága rodu Chlebakupova
Robertsová Nora
Pohanský kámen
Rowlingová J. K.
Prázdné místo
Schwarzenbergová Therese Má cesta zpátky do života
Tomšíček Jan
K Viktoriiným vodopádům
na kole
Na jachtě do světa
V Jihoafrické republice
na kole
Afrikou domů na kole
Do Vladivostoku
na zmrzlinu
Urbaníková Eva
Za facku
Vondruška Vlastimil
Msta písecké panny
Přemyslovská epopej III.
Král rytíř Přemysl II.
Otakar

Nové knihy pro děti a mládež
Němeček Jaroslav,
Štíplová Ljuba

Wilsonová Jacqueline
Russellová Rachel Renée
Lanczová Lenka

Simonová Francesca

Texaské rodeo (Čtyřlístek)
Poklad kapitána Kida
(Čtyřlístek)
Cirkus Pepi (Čtyřlístek)
Vzdušné zámky
Deník mimoňky 1. a 2. díl
Pár minut lásky
Potížistka
Kapky rosy
Darebák David rockerem
Fotbal a vše o něm –
pro děti 4−7 let
Autíčka. Podívej se
pod obrázek.
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Malá

knihovnická
lekce
Jak pracovat
s on−line katalogem
Naše knihovna používá plně
funkční automatizovaný výpůjční
systém. Ten umožňuje čtenářům
zjistit si na internetu z pohodlí do−
mova veškeré informace o knihách
v knihovně i o svých výpůjčkách.
Stačí si otevřít webové stránky
knihovny (www.ratiskovice.knihov−
na.cz) a v levém sloupci si otevřít
záložku On−line katalog. On−line
katalog (doporučuji otevřít do no−
vého okna, pak je tabulka větší a pře−
hlednější) nám umožní:
1. Vyhledávat ve fondu knihov−
ny. Do připravených polí – autor,
název, klíčové slovo – se zadá hle−
daný termín (stačí pouze jeden)
a stiskne se Hledej. Výsledky vyhle−
dávání se zobrazí v tabulce. Po klik−
nutí na název knihy zjistíte, zda je
titul půjčený či k dispozici v knihov−
ně. Pokud je hledaná kniha půjče−
ná, je možné si ji rezervovat.
2. Rezervovat. Po kliknutí na tla−
čítko Rezervuj se zadá číslo prů−
kazky a PIN − tj. šest číslic data na−
rození ve tvaru rok, měsíc, den (např.
datum narození 5. 5. 1980 se zadá
ve tvaru 800505, datum narození
20. 11. 1975 − zadá se 751120 atd.).
Po odeslání se vytvoří rezervace na
zadaný titul. Pokud čtenář nahlásí
při registraci svůj e−mail, počítač in−
formaci o rezervaci vygeneruje au−
tomaticky. Do deseti dnů si ji čtenář
musí vyzvednout v knihovně.
3. Sledovat své čtenářské
konto. Zde můžete:
a) nahlédnout do vlastní čtenářské
karty – opět po zadání čísla své prů−
kazky a PINu. Tady zjistíte, kdy jste
zaplatili roční poplatek, které doku−
menty jste měli již půjčené, které
máte právě půjčené a do kdy je mu−
síte vrátit,
b) prodloužit si potřebné dokumenty.
4. Vyhledat novinky − zobrazí
se nové knihy za posledních 14 dní
(délku doby lze nastavit).
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Telegraficky

Úspěšné gymnastky

Naše gymnastky i gymnasti se zúčastnili závodů ve sportovní gym−
nastice v ZŠ v Moravské Nové Vsi, kde se našim dařilo. Závodů se
zúčastnili též závodníci z Hrušek a Hustopečí, ředitelkou závodů byla
naše rodačka Věrka Šimečková Padalíková.
oddíl SG SK Baník Ratíškovice

Navštivte obecní
webové stránky

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2013

www.ratiskovice.com
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