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srdečně Vás zdravím na začátku prosince z pražských
poslaneckých lavic, do kterých jsem se dostal i díky
Vaší podpoře. Vážím si jí a děkuji za projevenou důvěru.

Dobří holubi se vracejí

Přeji Vám klidné prožití adventu, času bilancování
uplynulého období, očekávání a přípravy na něco nového.

(strana 31)

Nový jízdní řád

Ať Vám klid adventu přinese radostné a pohodové
vánoční svátky, mnoho sil, pevné zdraví a úspěchy
v novém roce.

(strana 36)
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 77 ze dne 1. 10. 2013
Rada obce:
se zabývala majetkoprávními zá−
měry odkupu a prodeje pozemků.
Tyto záměry budou předloženy na
zasedání Zastupitelstva Obce Ra−
tíškovice.
rozhodla na základě dvou ceno−
vých nabídek, že instalaci vá−
nočního osvětlení v ulici Vítězná
provede firma Stokláska, která po−
dala nižší cenovou nabídku,
rozhodla o znění návrhu smlouvy
o užívání pozemku a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí ve věci
vybudování vodovodního řadu v lo−
kalitě Slavín,
rozhodla, že odměna z Motivač−
ního programu ve výši 80 000 Kč
od firmy Elektrowin bude určena
na vybudování plechového skladu
v areálu Sběrného dvora odpadů
Ratíškovice,
souhlasí se zněním směrnice č. 5/
2013 k vytvoření podmínek pro
další upřesnění a dodržování vzá−
jemných práv a povinností mezi
zaměstnavatelem a zaměstnan−
cem,
rozhodla o vybudování komuni−
kace pro pěší od parkoviště u ZŠ
k čerpací stanici pohonných
hmot,
stanovila termíny plesů v plesové
sezoně 2014,
souhlasí s uskutečněním vzájem−
ných návštěv s partnerským měs−
tem Vouziers,
rozhodla o nákupu myčky na
černé nádobí pro kuchyň ZŠ a MŠ
Ratíškovice, koupě bude spolufi−
nancována z rozpočtu Jihomorav−
ského kraje.

vzala na vědomí podání žádosti
o dotaci na projekt Snížení ener−
getické náročnosti OÚ Ratíško−
vice,
vzala na vědomí oznámení ROP, že
žádost o finanční příspěvek na pří−
stavbu Mateřské školy U Jezérka
byla akceptována. Maximální výše
dotace činí 6 556 000 Kč.
rozhodla, že výběrové řízení na
dodavatele přístavby Mateřské
školy U Jezérka provede Regio−
nální rozvojová agentura Vyso−
čina,
se seznámila s programem ná−
vštěvy francouzské delegace z Vou−
ziers k oslavám 95. výročí vzniku
ČSR,
byla informována starostou obce
o konání setkání starostů Hodo−
nínska, na němž bylo projednává−
no: převod majetku obcí do VaK
Hodonín, a.s., změna rozsahu a cha−
rakteru rychlé záchranné služby na
Hodonínsku a institut spotřebitel−
ského ombudsmana. Rada pově−
řuje starostu obce prosazováním
původní varianty řešení rychlé
záchranné služby, a to jejím obsa−
zením lékařem.
na základě dvou cenových nabídek
rozhodla, že rekonstrukci osvět−
lení v tělocvičně ZŠ provede firma

Stokláska, která podala nižší ce−
novou nabídku,
souhlasí s předfinancováním pro−
jektu česko−slovenské spolupráce
mezi ZŠ a MŠ Ratíškovice a Sú−
kromnou základnou školou Ska−
lica, a to v rámci ekologického
projektu „Jednej lokálně, mysli
globálně – alespoň za česko−slo−
venskú hranicu“.
Rada obce č. 79 ze dne 22. 10. 2013
Rada obce:
se seznámila s cenovými nabíd−
kami 5 stavebních firem na vybu−
dování místní komunikace v ulici
U Jezérka, a rozhodla, že smlouva
bude uzavřena s firmou Swietel−
sky stavební s.r.o., která podala
nejnižší cenovou nabídku,
souhlasí s udělením pamětních
medailí paní Teresii Pištěkové,
Anně Zelinkové, Josefě Benovi−
čové a Františku Voříškovi za
zásluhy o rozvoj obce a při příle−
žitosti životního jubilea (viz foto−
grafie),
souhlasí se spoluprací se sloven−
skou obcí Voderady, a to v rámci
projektu „Čaro obyčajných vecí,“
schvaluje přijetí dotace od Jihomo−
ravského kraje ve výši 75 000 Kč
v rámci ocenění v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2013 v Pro−
gramu obnovy venkova,
souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou E.ON Distribuce, a.s. ve věci
zvýšení rezervovaného příkonu,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele prací
akce „Zahrady v přírodním stylu
mateřské školy Sluníčko a U Je−
zérka“,

Rada obce č. 78 ze dne 15. 10. 2013
Rada obce:
projednala odstranění revizních
závad na hromosvodu budovy
obecní knihovny,
rozhodla o nákupu čerpadla do
studny na Sběrném dvoře odpadů
Ratíškovice,
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byla informována radním – panem
Vojtěchem Kotenem – o úmrtí
pana Claude Mikchailenka,
dlouholetého člena a zakladatele
Československo−francouzské spo−
lečnosti ve Vouziers.

projednala program příštího zase−
dání Zastupitelstva obce,
se seznámila se zápisem z jed−
nání ve věci výstavby a rozšíření
silnice I/55 a dopadů jejího pláno−
vaného rozšíření na okolní obce.

Rada obce č. 80 ze dne 29. 10. 2013
Rada obce:
se seznámila s Výroční zprávou
o činnosti ZŠ a MŠ Ratíškovice ve
školním roce 2012−2013,
se seznámila s výsledky společ−
ného nákupu elektřiny a zemního
plynu pro obec, ZŠ a MŠ a Baník
Ratíškovice, s.r.o.,
se seznámila s investičním zámě−
rem E.ON na rekonstrukci sítě
NN v ulici Rohatecká, v rámci níž
bude venkovní vedení nahrazeno
kabelizací sítě. Předpokládaná
doba realizace je podzim 2014.
projednala snížení připojovacího
poplatku TKR,
projednala opravu zateplení ko−
lem vstupu budovy MŠ II v ulici
Múdrá,

Rada obce č. 81 ze dne 12. 11. 2013
Rada obce:
projednala žádost občana o proná−
jem obecních pozemků a stano−
vila výpovědní lhůtu dle občan−
ského zákoníku,
upřesnila termíny konání plesů
v plesové sezoně 2014,
souhlasí se změnou účelu dotace
pro SDH na rok 2013 z neinves−
tiční na investiční,
souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru na prodej části
pozemku pod zamýšlenou trafo−
stanicí firmě E.ON,
rozhodla o nákupu akumulátorů
pro napájení interních centrálních
hodin,
rozhodla o vyhotovení prosklené vit−
ríny ve vestibulu obecního úřadu,

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 20. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 24. září 2013
v 18.00 hodin
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje program XX. zasedání
zastupitelstva v navrženém znění.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje za ověřovatele zápisu
č. 20 Annu Foltýnovou, DiS.,
a Františka Slezara.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje změnu rozpočtu č. 3/2013.
Po započtení dotace ve výši
100 000 Kč do změny č. 3/2013:
Příjmy 3 251 200 Kč
Výdaje 3 860 100 Kč
Zapojení zůstatku BÚ 608 900 Kč
Celkové příjmy po změně:
50 226 900 Kč + financování
9 149 100 Kč = 59 376 000 Kč.
Celkové výdaje po změně:
53 376 000 Kč + financování
6 000 000 Kč = 59 376 000 Kč.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje skutečnost čerpání roz−
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počtového provizoria za měsíc le−
den – únor roku 2013.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje zařazení správního
území Obce Ratíškovice do územní
působnosti Místní akční skupiny
Kyjovské Slovácko v pohybu a sou−
hlasí s realizací Integrované stra−
tegie území Místní akční skupiny
Kyjovské Slovácko v pohybu na
období 2014–2020 na svém správ−
ním území.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje směnu pozemků dle GP
č. 1850−1100/1300: p.č. 10/84
o vým. 45 m2, p.č. 10/85 o vým.
31 m2, p.č. 10/86 o vým. 20 m2, p.č.
14/2 o vým. 13 m2, p.č. 14/3 o vým.
4 m2, díl „f“ o vým. 0,1 m2 ve vlast−
nictví Obce Ratíškovice celkem
v ceně 1676 Kč za následující po−
zemky: p.č. 13/1 o vým. 69 m2, p.č.
10/12 o vým. 36 m2. Náklady ří−
zení hradí smluvní strany rovným
dílem.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
souhlasí s bezúplatným převodem

rozhodla, že havarijní pojištění
k obecní Škodě Octavia pro rok
2014 bude ponecháno u České po−
jišťovny,
byla informována starostou obce
o probíhající petici poukazující na
nevhodné zacházení s koňmi na
statku Rúdník,
souhlasí s vybudováním kolárky
u ubytovny v areálu Baník,
byla informována starostou obce
o probíhajících jednáních ve věci
směny lesních pozemků v rámci
zamýšlené výstavby cyklostezky
z Ratíškovic do Hodonína,
rozhodla o zpracování pasportu
dopravního značení v obci; k po−
dání cenových nabídek na vyho−
tovení pasportu budou osloveny tři
firmy,
na základě doporučení ROP bude
v rámci akce „Přístavba MŠ I“
provedeno samostatné výběrové
řízení na stavbu a samostatné
řízení na dodavatele mobiliáře.
RŠ

pozemku ve vlastnictví ČR na Obec
Ratíškovice, jedná se o pozemek,
který byl vyčleněn GP č. 1843−
1099/2013 z pozemku p.č. 2737/
1: p.č. 2737/3 o vým. 24 m2.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup pozemků za celko−
vou cenu 53 080 Kč, jedná se o par−
cely v k.ú. Ratíškovice: p.č. 2424/9,
p.č. 3194/68, p.č. 3194/153, p.č.
3194/518, p.č. 3198/104, p.č. 3319/
67. Náklady řízení hradí kupující.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup pozemků za cel−
kovou cenu 48 730 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice: p.č.
2465/44, p.č. 2467/8, p.č. 2469/52,
p.č. 2470/110. Náklady řízení
hradí kupující.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup pozemků za cel−
kovou cenu 124 230 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice: p.č.
11/2, p.č. 12/2, p.č. 12/14, p.č. 13/
11, p.č. 17/24, p.č. 18/8, p.č. 25, p.č.
48, p.č. 763/108, p.č. 763/157, p.č.
2447/57, p.č. 2596/36, p.č. 2598/49,
p.č. 2630/86, p.č. 2633/136, p.č.
3198/48, p.č. 3212/13, p.č. 3223/1,
p.č. 3223/2, p.č. 3281/71, p.č. 3319/
145. Cena celkem 124 230 Kč, dle
ocenění.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
bere na vědomí informace z jed−
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nání Rady Obce Ratíškovice bez
připomínek.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
souhlasí s finanční spoluúčastí
na projektu „Rekonstrukce škvá−
rového fotbalového hřiště“ z roz−
počtu obce na rok 2014 ve výši
1 043 673,00 Kč pouze v případě,
že bude poskytnuta na projekt
dotace z MŠMT. Celkové náklady
rekonstrukce škvárového hřiště
činí 5 218 363,00 Kč.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
odročuje rozhodnutí o vložení in−
frastrukturního majetku do ma−
jetku společnosti Vodovody a ka−
nalizace Hodonín, a.s.
Výpis z usnesení 21. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 6. listopadu 2013
v 18.00 hodin
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje program XXI. zasedání
zastupitelstva v navrženém znění.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje za ověřovatele zápisu
č. 21 Mgr. Bc. Josefa Hanáka
a Ing. Zbyňka Polišenského.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje změnu rozpočtu č. 4/
2013.

Společenská rubrika

Navštivte obecní
webové stránky

č. 60000: p.č. 2432/101; 27 m2;
ostatní plocha.
Prodávající: Úřad pro zastupo−
vání státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
bere na vědomí informace z jed−
nání Rady Obce Ratíškovice bez
připomínek.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje předfinancování a rea−
lizaci projektu „Rozšíření MŠ Ra−
tíškovice“ v roce 2014. Předpoklá−
dané investiční výdaje projektu
8 205 528 Kč, předpokládané ne−
investiční výdaje projektu (2013−
2014) 100 400 Kč. Schválená do−
tace z ROP NUTS2 Jihovýchod
6 556 061 Kč.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje předfinancování a rea−
lizaci projektu „Zahrady v přírod−
ním stylu mateřské školy Slu−
níčko a U Jezérka v Ratíškovicích“
v roce 2014 v celkové předpoklá−
dané částce 4 148 222 Kč (přesná
cena bude určena výběrovým ří−
zením).
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
bere na vědomí informace z VaK
Hodonín a.s. bez připomínek.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

www.ratiskovice.com

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Kadlčíková Nela
Redková Denisa
Norková Julie
Vlasák Petr
Svatošová Šárka
Komendovi Jan a Michal
Mlátilíková Adina
Němčanský Vojtěch
Koplík Milan
Kotásek Tomáš a Marek

Chludilová Marie ................................................. 85 let
Duda František .................................................... 85 let
Zich Jan .................................................................. 80 let
Karasová Milena .................................................. 80 let
Jandová Josefa ..................................................... 92 let
Zemánková Františka ........................................ 80 let

Z našich řad odešli...
Zlatá svatba...
Antonín a Eva Bábíčkovi
Petr a Ludmila Bařinovi
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Příjmy − 3 679 200 Kč
Výdaje − 5 683 500 Kč
Financování 1 995 700 Kč
Celkové příjmy po změně:
46 547 700 Kč + financování
9 144 800 Kč = 55 692 500 Kč.
Celkové výdaje po změně:
47 692 500 Kč + financování
8 000 000 Kč = 55 692 500 Kč.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup státních spořicích
dluhopisů ve výši max. 2 mil. Kč
s dobou splatnosti max. 3 roky,
s úročením, dle podmínek MFČR,
2,3 % P.A. Nákup bude proveden
prostřednictvím České spořitelny,
a.s. do pátku 8. 11. 2013.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje ponechání finančních
prostředků ve výši 2,5 mil. Kč
u UniCredit Bank, a to nejdéle do
30. 9. 2014.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
souhlasí se změnou připojovacího
poplatku nového účastníka na ka−
belovou televizi nebo internet na
500 Kč včetně DPH. V ceně po−
platku není zahrnut vnitřní roz−
vod po domě nebo bytě účastníka.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup pozemku za cenu
2 350 Kč. Jedná se o pozemek
v k.ú. Ratíškovice zapsaný na LV

Kordulová Josefa ................................. 90 let
Škola Jaromír ....................................... 76 let
Macková Marie ..................................... 61 let
Kordulová Lenka ................................. 17 let
Reboutová Josefa ................................ 65 let
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Volby do Poslanecké sněmovny ČR
25. a 26. října 2013
Ratíškovice
Počet oprávněných voličů:
Počet vydaných obálek:
Volební účast v %:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasů:
Procento platných hlasů v %:

Okrsek 1

Okrsek 2

Okrsek 3

Celkem

1121
717
63,96
717
712
99,30

1129
728
64,48
728
723
99,31

1152
697
60,50
697
695
99,71

3402
2142
62,96
2142
2130
99,44

Číslo a název strany
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

%

ČSSD
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU − volební blok
ODS
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
KDU − ČSL
Suver. − Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
KSČM
LEV 21 − Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch. strana)

115
7
19
27
2
23
2
1
228
1
10
56
3
112
94
0
11
1

16,15
0,98
2,67
3,79
0,28
3,23
0,28
0,14
32,02
0,14
1,40
7,87
0,42
15,73
13,20
0,00
1,54
0,14

%
133
6
8
35
0
28
4
2
219
1
7
54
1
109
108
0
8
0

18,40
0,83
1,11
4,84
0,00
3,87
0,55
0,28
30,29
0,14
0,97
7,47
0,14
15,08
14,94
0,00
1,11
0,00

%
108
18
15
47
2
29
2
0
203
2
7
42
3
143
65
0
8
1

15,54
2,59
2,16
6,76
0,29
4,17
0,29
0,00
29,21
0,29
1,01
6,04
0,43
20,58
9,35
0,00
1,15
0,14

%
356
31
42
109
4
80
8
3
650
4
24
152
7
364
267
0
27
2

16,71
1,46
1,97
5,12
0,19
3,76
0,38
0,14
30,52
0,19
1,13
7,14
0,33
17,09
12,54
0,00
1,27
0,09

Policie

© JoHan

Z deníku

obecní policie

Říjen 2013
4. 10. Přijetí oznámení, že před míst−
ním hřbitovem bylo zaparkované
osobní vozidlo, na kterém někdo
rozbil boční okno a ze sedačky od−
cizil kabelku. Hlídka OP o celé věci
informovala PČR Dubňany, která
si celou věc převzala k dalšímu še−
tření.
13. 10. Přijetí oznámení, že směrem
na Náklo se již delší dobu pohy−
bují dvě štěňata. Po přijetí hlídky
OP na místo byla štěňata odchy−
cena, strážník OP si je odvezl
domů a následný den byla umís−
těna do útulku v Hodoníně.
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23. 10. Přijetí oznámení v 8.00 hod.
od vedoucí učitelky MŠ U Jezér−
ka, že v jejich areálu se nachází
vosí hnízdo. Po přijetí hlídky OP
na místo určení bylo zjištěno, že
vosí hnízdo se nachází pod stře−
chou. K případu byla přivolána
HZS Hodonín, která vosí hnízdo
zlikvidovala.
27. 10. Přijetí oznámení v 7.00 hod.,
že v ulici Ulička neznámý pacha−
tel zlomil tři mladé stromky. Po
dalším šetření bylo zjištěno, že
stromky polámal pan XY z Vace−
novic. Po prošetření události se
k činu přiznal spolu se svým ka−

marádem, výše škody, kterou
uhradili, dosáhla 4000 Kč. Dále
jim byla udělena bloková pokuta
ve výši 500 Kč za přestupek proti
majetku podle § 50 odst. 1a) pře−
stupkového zákona.
Listopad 2013
3. 11. Přijetí oznámení o dopravní
nehodě na Zbrodku. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že dopravní nehodu, při které bylo
poškozeno zábradlí, způsobil pan
XY z Vacenovic. Celková škoda
dosáhla výše 7000 Kč.
Přijetí žádosti od Kopisu Brno
o pomoc při součinnosti v otev−
ření bytu v ulici Rohatecká, kde
se jednalo o podezření na sebe−
vraždu.
23. 11. Přijetí oznámení, že u míst−
ního kina byla nalezena injekční
stříkačka. Po příjezdu hlídky OP
byl proveden sběr injekčních stří−
kaček.
TF & PK
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Od benzinky ke škole
a od Bumbálku k radnici

P

o skončení rekonstrukce průta−
hu v ulici Vítězná a vybudování
cyklostezky od kostela „k Lipě“
se sice doprava zatraktivnila, nic−
méně přístup k benzince (kde se ne−
chodí jen čepovat benál a nafta, ale
i ráno postát u kafého v plastiku, na−
koupit cigára, noviny a děcka colu
a bagetu) zůstal komplikovaný a pro
chodce nebezpečný. Ještě před ná−
stupem plískanic a zimy byly v mě−
síci říjnu zahájeny, a i zdárně dokon−
čeny, práce na vybudování nového
chodníku, a to od čerpací stanice
k parkovišti před školou. Cena díla
dosáhla výše 98 000 Kč. Výsled−
kem je bezpečnější dopravní situace
a méně zablácené polobotky.

Byť krátká, tak drnkavá a mnohdy
na nervy lezoucí jízda na bicyklu,
s kočárkem či automobilem na

Uličníci v ulici Ulička
U
lice Ulička patří svým umístě−
ním i životem k nejzajímavější
komunikaci. Spojuje dvě histo−
rická jádra původní zástavby obce:
Dědinu s kostelem (dříve kaplí sv.
Josefa) na jedné straně a svatým
Janem na straně druhé a stávající
centrum s Židovským uzlem (nyní
radnicí). V uličce se formovaly lam−
piónové a prvomájové průvody a je
to komunikačně důležitý přístup ke
škole, Komunálu a zdravotnímu stře−

disku. O míře dopravního využití
svedla zastupitelstva obce nejednu
žhavou debatu a hlasování, přičemž
i názory občanů jsou doposud rozdíl−
né. Jedni by chtěli do Uličky znovu
pustit automobilovou dopravu, a tím
si zkrátit cestu, jiní jsou naopak spo−
kojeni se stávajícím řešením, které
je bezpečné pro chodce. Bezpečnější
řešení našlo u zastupitelů větší po−
rozumění (a jsem tomu rád, byť si to
bars kdy od spoluobčanů schytávám).

Pozvánka na Silvestr 2013
Zveme všechny Ratíškovijáky na
Silvestrovský pochod
mikroregionu do Milotic
Téma pro Ratíškovice:
Večerníčkové postavičky
Proto, chystejte si převleky,
a 31. 12. 2013 určitě přijďte.
Více info na webu a Infokanále.
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nevyrovnaných panelech
v uličce spojující Bumbálek
s radnicí konečně skončila.
V měsíci listopadu byly pa−
nely odstraněny a na jejich
místo pracovní četa položila
zámkovou dlažbu, přičemž
byl vyrovnán i přiléhající
chodník. Celkové náklady
na tuto rekonstrukci činily
131 000 Kč s výsledkem plynulej−
šího a bezpečnějšího pohybu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

V návaznosti na minulý špatný
stav povrchu Uličky byla letos na
jaře komunikace opravena, byl za−
set trávník a vysázeno 10 hrušní
a v měsíci listopadu byly instalovány
lavečky bez opěrátka (to aby naše
omobilovaná a ajpedová mládež ne−
seděla právě na opěrátkách a nečis−
tila si drahé konversky (tenisky, ale
několikráte dražší) o sedátko.
Záhy po vysazení zapěstovaných
sedmiletých stromů byla jedna hru−
šeň neznámým lumpem brutálně
poškozena a poté zachráněna nepro−
dleným zákrokem našeho spoluob−
čana. V měsíci listopadu byl zločin
na stromech spáchán znovu. V noci
ze soboty na neděli byla jedna hru−
šeň vyklácena a dvě v koruně zlo−
meny. Opět zasáhl muž, jenž léčí
stromy, fraktury zafixoval a my bu−
deme čekat na jaro, zda stromky
oraší.
Útěchou v této vzteklé situaci
marnosti je, že tito nezletilí lum−
pové z vedlejší vesnice byli dopát−
ráni a po zásluze sankcionováni.
Doufejme jen, že nyní v době vege−
tačního klidu skutečně i naše hrušně
tohoto klidu naleznou, neboť jejich
klid je i klidem v nás.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Elektrowin opět s námi
D

íky nadstandardní spolupráci
s Elektrowinem, odebírajícím
z našeho sběrného dvora od−
padů použité elektrospotřebiče, se
s touto firmou na stránkách Zvonu
setkáváme poměrně často. Nejinak
je tomu i nyní – a po zásluze. Elek−
trowin finančně podpořil v rámci en−
vironmentálního vzdělávání, vý−

chovy a osvěty žáků naší základní
školy dva semináře v ekocentru Ros−
nička a dvě exkurze v areálu Kovos−
teelu, kde jsou provozy recyklace
odpadů. Neméně zajímavou sou−
částí exkurze byla návštěva neu−
stále se rozšiřujícího kovozoo. Půl−
denní výjezd žactva byl zakončen
exkurzí třídicích linek, kompos−

Hlasujte v anketě o nejkrásnější vánoční strom!
Z výhry z minulého roku bylo zakoupeno vánoční osvětlení na OÚ.
Více na: www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/

Světlo v obci, světlo v nás

V

Historie

ánoce jsou svátkem světla, chce−
me mít světlo v duši (mít roz−
jasněné usměvavé tváře a hře−
jivo na srdci), světélka na vánočním
stromu, prskající prskavky, roz−
žaté svíčky v ořechových skořápkách
a v neposlední řadě i rozzářené,
osvětlené balkóny, vchody, celé domy
i celé ulice. Očekávání prosvětlených
Vánoc umocňuje televizní prezen−
tace velkoměstských náměstí s více
než desetimetrovými vánočními stro−
my, ověšenými tisíci žároviček.
Očekávání vánočního světla dora−
zilo i do Ratíškovic, obzvláště pak,
když ostatní vesnice byly na tom

s lumeny lépe než my. Zastupitelstvo
obce proto rozhodlo o nákupu vá−
noční výzdoby a prosvětlování ve−
řejného prostoru mohlo započít.
V loňském roce byly ožárovkovány
stromy u pošty na Hlavní autobu−
sové zastávce. Letos byly pořízeny
nové světelné ozdoby v celkové hod−
notě 224 000 Kč včetně instalace,
a to v ulici Vítězná a kolem rad−
nice. Věřme, že nové vánoční osvět−
lení osvítí i naši mysl a Vánoce sku−
tečně budou svátkem Boží milosti
v podobě míru, pohody, přátelství
a lásky.

a oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje
v ratíškovickém kostele

V
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PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Plesová sezóna
2014
18. ledna
25. ledna
1. února
8. února
9. února
14. února
15. února
16. února
22. února
1. března
2. března
8. března

Obecní ples
Junácký ples
Ples FK Baník
Krojový ples
Dětský krojový ples
Ples T Machinery a.s.
Pyžamový bál
Ples seniorů
Hasičský ples
Lidový ples
Dětský karneval
Rockový ples

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Milotická hraběnka

letošním roce si připomínáme
1150 let od příchodu soluňských
bratří Cyrila a Metoděje na naše
území. Těmto patronům Moravy je
zasvěceno několik kostelů a v tom
našem, ratíškovickém, nám je připo−
míná oltářní obraz. Kostelu jej da−

tárny a především skládky v Těmi−
cích. Teprve při zhlédnutí obrov−
ského množství zahrabávaných od−
padků si můžeme uvědomit, co naše
civilizace produkuje, co všechno je
záhy pro nás nepotřebné, a jak je
pohodlné a přitom ekonomicky i eko−
logicky nevýhodné se odpadů zbavo−
vat. Přístup ve smyslu „sejde z očí,
sejde z mysli“ je krátkozraký a ča−
sem se nerudovský problém „kam
s ním“ objeví znovu, avšak v síle
a problematičnosti nevídané.

rovala milotická hraběnka Fran−
tiška z Hardeggu, která se stala už
při počátku stavby v roce 1856 „šle−
chetnou dobrodinkou nového chrá−
mu“. Jak napsal dubňanský kaplan
Jan Šmigmator čtenářům časopisu
Moravan „…projevila ... svůj ná−

božný úmysl, že chce darovati hlavní
obraz do kostela a dle možnosti se
o jeho krásu postarati.“
Hraběnka Františka se narodila
13. února 1808 v Miloticích a o den
později byla při křtu zapsána milo−
tickým farářem Josefem Dědkem
jako Františka de Paula Juliána
Evženie Marie Karolína. Jejím ot−
cem byl příslušník francouzské emi−
grantské šlechty markýz Gabriel
Choiseul d‘Aillecourt (1780–1840)
a matkou Kristýna roz. Serényi
(1780–1819). Kmotrem jí byl její dě−
deček Karel Bernard Serényi a kmo−
třenkou babička z druhé strany Ma−
rie Evženie Choiseul v zastoupení
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Hraběnka z Hardeggu,
Státní zámek Milotice

hraběnky Marie roz. Révay. V roce
1819, po smrti její matky, na ni
pravděpodobně přešlo patronátní
právo a vlastnictví celého panství.
25. srpna 1829 se v Miloticích pro−
vdala za o devět let staršího Jana
Františka z Hardeggu. V oddací
matrice je její manžel zapsán
jako „hrabě z Hardeggu, na Glatzu
a v Machlandu, císařsko−královský
komoří a kapitán kavalerie armády,
dědičný číšník [dvorský titul] v Ra−
kousku a majordomus Steyemarku,
pán panství Stetteldorf, Schmidau
a Wolfpassing v Rakousku“. Z jejich
manželství jsou známy tři děti − Klo−
tilda (1830–1897), Marie Aloisie
(1831–1919) a Jan Julius František
(1833 − ?). Hraběnka zemřela ve
Vídni přesně v den svých narozenin,
a to 13. února 1885. Místo uložení
jejího těla ale není dosud známo.
Františka Pavlína byla stejně jako
její matka dámou/členkou Řádu
hvězdového kříže. Podle milotic−
kého faráře Vincence Janalíka byla
velmi pobožná a štědrá k chudým
a „ouplně v šlépějích svého otce po−
kračuje“. Podporovala chudinský in−
stitut a na své náklady nechala mimo
jiné obnovit několik křížů v okolí
Milotic a vyhotovit obrazy do ta−
mější hřbitovní kaple a kostela. Pod−
porovala moravské národní hnutí
a v 50. letech 19. století se stala člen−
kou vlastenecké instituce Dědictví
sv. Cyrila a Metoděje, která vydá−
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vala katolicko−budi− uvidí, o to víc se těší z obrazu na
telské knihy a byla hlavní oltář, dovezeného dne 26. čer−
centrem pro šíření vence z Vídně.“ Hraběnka se toho dne
vzdělanosti, mravnosti přijela do Ratíškovic na obraz podí−
a vlastenectví mezi pro− vat a „uslyšev téhož dne lid, že uro−
stým lidem. Velkým zená paní hraběnka odpoledne se na
podporovatelem stavby nový obraz přijede podívat, hned ke
ratíškovického kostela kostelu se ubíral.“ V kostele bylo
byl také milotický kněz slavnostní požehnání, „při němž se
František Weber, který ratíškovičtí hudebníci vyznačili“.
byl i šiřitelem cyrilome− Poté ratíškovičtí občané hraběnce
todějské ideje, takže je za její dar poděkovali, „což nejenom
možné, že oltářní obraz vysoké dámy, nýbrž i všechny pří−
darovala ratíškovické− tomné až k slzám dojalo.“ Hraběnka
mu kostelu pod jeho vli− se svými průvodkyněmi navštívila
vem. V roce 1867 hra− nejen nový, v té době ještě skromně
běnka Hardeggová také vyzdobený kostel, ale nahlédla i do
„vymohla svou přímlu− staré kaple sv. Josefa, která stála
vou, že zbožný spolek ka− před kostelem a „bylo velmi pohnut−
tolický sv. Severina ve livé, když ... v kapličce na kolena
Vídni zdejšímu kostelu klekly a se modlily.“
křížovou cestu, pozustá−
Darovaný obraz „jest krásně ma−
vající z 14 obrazů na lován od vídeňského malíře pana
plátně olejovými barva− J. Šmída. Svatý Method jest oblečen
mi malovaných, i s rám− v biskupské roucho a drží kříž.
cem a pozlacenými Svatý Cyril co mnich, má v jedné
křížkami daroval.“ V Morawských ruce evangelium a druhou ukazuje
nowinách z roku 1858 je zmínka na kříž, jako kdyby kázal. U nohou
i o dalších dárkyních našeho nového jest vyobrazena krajina a to pustá
kostela a je zde mimo jiné uvedeno, a na vrchu jasnost nebeská. Vzadu
že „krásné stříbrné dukátovým zla− u vzdálenosti jest viděti Velehrad.
tem pozlacené ciborium jest od je− V celém obrazu značí se jak ráz vě−
jího Veličenství Karolíny Augusty rozvěstů, tak znak i věk tehdejší.
[rakouská císařovna a česká a uher− Obraz má pozlacený rám, jest 9 stře−
ská královna z rodu Wittelsbach, víců vysoký a stál přes 300 zl. stříb−
čtvrtá manželka císaře
Františka I. Rakouské−
ho] a jeden pěkný ornát
od J.C.K. Vysokosti Žo−
fie [bavorská princezna
z rodu Wittelsbachů,
rakouská arcivévodky−
ně a matka rakouského
císaře Františka Jo−
sefa I.].
V těchto novinách je
toho roku mimo jiné
uvedeno, že „První
chrám na Moravě ke cti
a slávě svatých patronů
zemských svatých Cyri−
la a Metoděje se čím dál
více zvelebuje, buďto obě−
tavostí osadníků, nebo
vznešeností dobrodinců.
Urozená paní hraběnka
z Hardagu, majitelkyně
statku v Miloticích, ve
své nábožné horlivosti je
vskutku velkou dobro−
dinkyní nového kostela...
Ačkoliv vždy se lid ra−
Foto zapůjčila Růžena Sochorová, č. p. 664
duje, kdykoliv nový dar
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

ra.“ Podle dalších slov v Morawských
nowinách „svěcení obrazu tohoto dů−
stojné bude a po obdrženém povo−
lení od církevních úřadů, co nejdří−
ve se konati, ku kterémužto obřadu
mnoho poutníků příjde ... Konečně
jsme přesvědčeni, že kdyby i kolébka
křesťanství − nynější Velehrad, ne−
byla do tisícileté památky náležitě
ozdobena − náš nový chrám bude se
stkvíti ... jako nevěsta, okrášlená
muži svému“.
Protože v těchto letech Ratíško−
vice patřily pod farnost Dubňany,
píše 20. září 1858 dubňanský farář
Jan Perníček „Hochwürdigstes bis−
chöfliches Consistorium!“, tedy „Ve−
lectěné biskupské konsistoři“ prosbu
o posvěcení tohoto obrazu. Podle jeho
dopisu „Vysoce urozená paní hra−
běnka Františka Hardeggová na Mi−
loticích věnovala v souladu se svým
osvědčeným smyslem pro zbožnost
a dobročinnost ratíškovickému kos−
telu nový obraz pro hlavní oltář, mi−
strovsky v církevním duchu zná−
zorňující svaté moravské apoštoly
Cyrila a Metoděje. Poníženě pode−
psaný z podnětu tohoto potěšujícího
obdarování prosí velectěnou biskup−
skou konsistoř, aby ráčila udělit své
nejmilostivější povolení k uskuteč−
nění svatého vysvěcení jmenovaného
obrazu.“
4. říjen 1858, tedy výroční den
posvěcení ratíškovického kostela, byl
pro místní obyvatele důležitým, pro−
tože se souhlasem biskupské konsi−
stoře byl „toho dne svěcen obraz hlav−
ního oltáře, v prvním kostele na
Moravě, ke cti svatých patronů zem−
ských sv. Cyrila a Methoda postave−
ném.“ Do Ratíškovic přišla procesí
z dubňanské a milotické farnosti
a sešlo se zde velké množství lidu.
Ranní bohoslužby sloužil milotický
kaplan František Petržel. Hned po
mši přišlo procesí z Milotic, vedené
tamějším farářem Webrem. Při
vstupu do naší obce jej přivítali tři
kněží a uvedli do kostela. Mši sva−
tou vedl a obraz posvětil dubňanský
farář d.p. Jan Perníček. Kázání na
základě slov sv. Lukáše měl d.p.
František Petržel. Kostelní hudbu
vedli pánové Antonín Maincel (dub−
ňanský učitel), Švarc a František
Jursa (ratíškovický učitel). „Ku
konci se zpívala národní hymna
a odpoledne bylo svaté požehnání.“
„Takým nábožným způsobem jsme
světili dle skrovných sil první hlavní
obraz v našem kostele, vší krásy do−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Obraz v kostele

sud prázdném, v dědině nedávno
hrubým požárem bolestně navštíve−
né. Než ale pevně věříme, že Všemo−
houcí, kterýž ledví a srdce zná, při−
jal tuto pobožnost tak laskavě, jako
kdyby se konala v některém nádher−
ném chrámě bohatého města. Slovák
a každý Moravan má aspoň útěchu,
že může své vlasti, v chrámě rukou
svých krajanů postaveném, vzývati
svých patronů svatého Cyrila a Me−
thoda...“
Podle zápisu ve farní kronice
ještě v roce 1868 obraz „posavád vi−
sel na zdi za hlavním oltářem pod
oknem, a tedy déštěm mnoho trpěl“.
Protože se během tohoto roku „okrá−
šil hlavní oltář“, byl obraz „sv. pat−
ronů kostelních ... pověšen a upev−
něn na sloupy schválně k tomu dole
zazděné.“ Rám byl celý znovu pozla−
cen a „nad rámem arabesky s křížem
znova shotoveny a pozlaceny; okolo
obrazů, jej držíce byli upevněni dva
cherubínové“. Práce se ujal p. Vác−
lav Bek, „pozlatitel“ z Uherského
Hradiště. „Za dva cherubíny, co drží
hlavní obraz, zcela znovu shotovené,
alabastrizované a pozlacené“ mu bylo
vyplaceno 100 zlatých, za očištění
obrazu a pozlacení rámu 70 zlatých
a za „za řezbu arabeskovou nad ob−
razem znova shotovenou, malovanou
a pozlacenou“ 30 zlatých. Podle do−
chovaných fotografií se cherubínci
v pozdějších letech „přestěhovali“ dál
od obrazu. Další oprava tohoto ob−
razu byla provedena v roce 1896, kdy
„na zlacení rámu a okrasy sešlé nad
obrazem sv. Cyrilla a Met.“ darovali

farníci 135 zlatých. Podle zápisu byl
mezi dárci i „Jan Bureš, stařeček
č. 83“, „jistá chudá žena“, obnos při−
šel i od „členů spolku sv. Rodiny
Naz[aretské].“ a „od selských děvčat“.
V tomto roce stálo „obnovení hlav−
ního obrazu a jemné zlacení rámu“
70 zlatých a 25 zlatých stálo „poly−
chromování a zlacení řezby“ nad tím−
to obrazem.
Další restaurace obrazu proběhla
až v roce 1943 na velikonoční svátky
a provedlo ji chrámové družstvo
v Pelhřimově. V období II. sv. války
byl obraz s mnoha dalšími poškozen
a o jejich opravu se v dubnu 1947
postaral malíř Pantlík z Blažovic
u Brna.
V březnu 1983 navštívili ratíško−
vický kostel manželé Procházkovi
z Brna, kteří se postarali o poslední
restauraci tohoto obrazu. Na finan−
cování prací se podíleli ratíškovičtí
farníci a hlavně místní farář d.p. Jan
Veselý. Obraz byl zavěšen zpět na
své místo v den svátku našich pat−
ronů, tedy 5. července t.r. Dne 23. 6.
1987 našli ráno farníci dřevěné po−
zadí, které bylo za tímto obrazem po
mnoho let, vytržené ze skob a nachý−
lené nad oltářem. Zpráchnivělé dřevo
bylo tak prožrané červotočem, že už
se podle místních stolařů nedalo
opravit. Proto byla dřevěná stěna
odstraněna a obraz zavěšen přímo na
zeď tak, jak jej vidíme i dnes.
Za podklady o hraběnce Hardeg−
gové děkuji panu Václavu Lungovi
z Milotic.
Irena Bařinová
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Preclíky byly
S
čítací lístky s obecním znakem
a starodávnou pečetí i preclíky
od Přemka Kouřila obdrželo víc
než šedesát účastníků letošní Be−
sedy nad kronikou. Tradičně ji po−
řádá MO KDU−ČSL na připomenutí
vzniku samostatné Československé
republiky i s paní kronikářkou Mar−
tou Kordulovou ve školní jídelně.
Letos netradičně už 20. října a ne−
tradiční byl také úvod, kdy se při pře−
hrávání básně Marie Koplíkové Člo−
věk a jeho kraj promítaly letecké
snímky Ratíškovic pořízené Josefem
Hanákem. Neobvyklá byla i první
informace, a to pověst o studánce
Cyrilce, protože na besedě se vždy
připomínají události a fakta, které
se staly v letopočtu končícím přísluš−
nou číslicí, letos tedy trojkou.
Pak se vzpomnělo královské město
Bzenec, pod které obec patřila od
roku 1333, i spor vrchnosti stráž−
nické a hodonínské v roce 1593, do
které se připletli také Ratíškovičtí
a který doplnil svými informacemi
rohatecký pan kronikář Zdeněk Bíza.
Pak došlo na jedno ze dvou nejvý−
značnějších datumů. To první je le−
topočet 1141 – nejstarší dochovaná
literární zmínka – a to druhé 26. le−
den 1613, ze kterého máme první do−
klad o použití ratíškovické obecní
pečetě. Od té se odvíjí i obecní znak
(zhotovený v roce 1991), a proto se
pečeť i znak ocitly na sčítacích lístcích.

Spousta in−
formací se tý−
kala církevních
věcí – vznik
dubňanské far−
nosti (1753),
pod kterou pa−
třily i Ratíško−
vice, centrální
kříž na hřbitově – nejstarší docho−
vaná datovaná památka (1783), in−
stalace nových zvonů ke kapličce sv.
Josefa (1793). Stavba fary a vlastně
osamostatnění farnosti (1863) i s prá−
vem pořádat církevní průvody,
z nichž nejslavnější je Boží tělo,
a také jména sousedů, kteří přijali
čestnou povinnost postavit oltář
u svého domu. Byli to Matouš Kopl
č.p. 21, Josef Antoš č.p. 31, Franti−
šek Kordula č.p. 99 a František
Macek č.p. 8. Zajímavá byla infor−
mace o produkci obecní cihelny, kdy
68 000 cihel, 17 500 kusů střešní
krytiny a 5 900 ks dlážky šlo na vý−
stavbu fary. Vzpomenuly se i arte−
fakty – sochy, oltář, korouhvičky
i kříže a jejich donátoři, většinou
čtvrtláníci, ale též svobodná farská
děvečka mezi nimi byla.
Promítaly se obrázky rohatec−
kého Auspitzova cukrovaru, zalo−
ženého roku 1863, kde pracovalo
mnoho dělníků z Ratíškovic, a oltář
místního kostela, na který „povozy,
cihle, cement a práci zednickou ob−

staralo ochotně místní představen−
stvo a jehož zvláštním dobrodincem
se stal ženich Pavel Zemánek čtvrtlá−
ník s nevěstou darem 100 zl. v roce
1903.“
Dnes už úsměvné bylo připome−
nutí z roku 1913, kdy se v obci popr−
vé použily secí stroje. Po informaci
o otci Janu Veselém, nar. 22. 5. 1923,
nás paní kronikářka seznámila
s kronikáři i hloubením Dolu Tomáš,
válečným rokem 1943 měnovou re−
formou. Několik vět a obrázek byl
věnován novoknězi Františku Do−
bešovi ze sousedního Rohatce a jeho
primicím v roce 1973; také výstavba
radnice a její slavnostní otevírání se
probíralo.
Rok 1963 byl ponechán až na ko−
nec. Tento rok byl významný růstem
hub, zvlášť čirůvek zelených (sviňů−
rek) se urodilo a vykoupilo u Vein−
harů za 40 000 Kčs. A 27. února se
Antonínu Uhlíkovi a jeho ženě Ce−
cilii, roz. Gajdíkové, narodil nej−
mladší chlapec Josef, jehož padesát
let bylo promítnuto ve videoklipu –
souboru fotografií doprovozeném slo−
vem a hudbou Josefa a Tomáše Ha−
nákových.
Závěrem bylo zodpovězeno ně−
kolik dotazů i od kronikářky sou−
sedních Vacenovic Lenky Svorové,
a přestože oficiální část besedy byla
po dvou hodinách ukončena, ještě
více než hodinu spolu někteří účast−
níci živě diskutovali i s balíčky sta−
rostova čaje, věnovanými kandidá−
tem voleb do Parlamentu ČR.
Takže účastníci, děkujeme za po−
zorné vstřebávání informací, pane
řediteli, vám za audiovizuální dopro−
vod, Přemku, tobě za preclíky, a po−
kud dožijem, příští rok besedu asi
hodně ovlivní I. světová válka.
Václav Koplík, MO KDU−ČSL
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Neprávem opomíjený

průkopník
P

Mykologie

rastarý název Dúbrava lze na− pozvání na Moravu Jan Bedřich
jít již v listině markraběte Vla− (Fridrich) Bechtel, ve Fuldě vystu−
dislava z roku 1214. Jedná se dovaný lesník, udělat odhad bzenec−
o rozsáhlý les mezi Bzencem, Vraco− kého lesa. Jako pětadvacetiletý se
vem, Vacenovicemi, Miloticemi, Dub− hraběnce Reichenbachové snažil od
ňany, Hodonínem, Ratíškovicemi roku 1825 zlepšovat a obnovovat
a Rohatcem. Prameny
lesní hospodářství. Se−
uvádí, že se jednalo
dmnáct let zarputile bo−
o majetek dvou velko−
joval s pískem, nepřízni−
statků, i když si myslím,
vým počasím i škodlivým
že majitelé byli tři. Les
hmyzem s málo výraz−
Náklo koupili v roce
nými výsledky. Zkoušel
1908 Ratíškovičtí od mi−
různé druhy semen
lotického majitele, kte−
dubu, břízy, olše, akátu,
rým byl František Karel,
borovice i modřínu.
hrabě Seilern−Aspang,
Teprve v roce 1842 na−
jenž měl i revír a maje−
stává v zalesňování zá−
tek v okolí Rúdníku. Ra−
sadní obrat, jak uvádí
tíškovický potok tvořil
bzenecký nadlesní J.B.B.
Jan Bechtel
přibližnou hranici mezi
ve svém spisu z roku
severní částí Dúbravy
1853. To na 10 jitrech
patřící bzeneckému panství Pruskov− čtverečních, což představuje 5,7 ha,
ských z Pruskova, později hraběnce začal pěstovat sazenice jedno, dvou
Reichenbachové. Jižní část vlastnil i tříletých borovic, a to buď bez po−
do roku 1762 poněkud výstřední laření, nebo s polařením, které se
a extravagantní hrabě Josef Czobor osvědčilo zejména pro boj s buřením.
(někde se uvádí i jako Zábor), než Přesto, že léto roku 1842 bylo horké
jej koupil císař František I. Štěpán a suché, přece jen se zdařila ona
Lotrinský a patřila tedy c.k. ma− sadba mezi bramborami. K tomuto
jetku.
pracovnímu postupu dostal přesný
Nedobře hospodařili Pruskovští
na svém majetku – les pastvou, le−
sopolařením a nadměrnou těžbou
zcela zdevastovali, i když pozadu
nezůstali ani císařští na Hodonínsku,
kde byly káceny velké paseky, jedna
vedle druhé, až vznikly šedesáti
i více hektarové holiny, na nichž se
těžko zalesňovalo. Nutno podo−
tknout, že císařští hodonínskou část
Dúbravy využívali hlavně jako lo−
vecký revír – počet vysoké zvěře byl
lovo zamykání vyvolává u řady
300− 400 ks, k tomu srnčí, zajíci,
lidí asociaci nějakého nebo něče−
i když se uvádí, že největší škodu pá−
ho ukončení. Pro ratíškovické
chali králíci, proti kterým pomohla
až energická vyhlazovací válka. Při− příslušníky Cechu sv. Víta (patrona
dáme−li k tomu nepříznivé počasí časných jiter, čili houbařů) to byla
a kalamitu mnišky, chrousta (i bez tradiční příležitost poděkovat za
zvláštní pomoci bylo nasbíráno 20q úrodu tajemných plodů lesa – hub,
larev) a obaleče, nebylo divu, že potažmo i připomenout aktivity bě−
vznikl přírodní útvar nazývaný Mo− hem uplynulého jubilejního roku. Ju−
bilejního proto, že v září uplynulo
ravská Sahara.
Je notoricky známo, že před 190 třicet pět let od pořádání první vý−
lety, a to 4. prosince 1823, přijel na stavy hub.

S
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návod od kolegy hodonínského
nadlesního Josefa Heinische.
Heinisch ovšem tento způsob vý−
sadby jen zprostředkoval, protože
takto se zalesňovaly paseky v revíru
Karla Jančíka v Ratíškovicích už
delší dobu. (Podle prof. Emila H.
Hachlera takovýto postup zalesňo−
vání začal v Ratíškovicích praktiko−
vat hajný Hnilica). Fígl či podstata
tohoto pěstování spočívala v pronaj−
mutí paseky místním lidem, kteří na
nich pěstovali prvním rokem bram−
bory a ve druhém žito. Ve třetím roce
byly plochy osázeny ve školce vy−
pěstovanými jednoletými borovicemi
s dlouhými kořeny, nebo tří až pěti−
letými břízami z pasek. Případné
ztráty byly později pečlivě vylepše−
ny, přičemž při sadbě, i ještě něko−
lik let po sadbě, se prováděla mezi−
kultura brambor za pracovní dny.
Karel Jančík se narodil kolem
roku 1787 v Kroměříži jako syn dů−
chodního (tj. správce důchodenského
úřadu) a na Hodonínsku působil od
svého mládí. Jevil se jako vynikající
odborník, který však v tehdejších
poměrech pravděpodobně nebyl ná−
ležitě oceněn a vyzdvižen (snad
z důvodů třídních či národních). Sám
Bechtel o něm uvádí, že byl horlivý
a jeho sadba v řadách ve vzdálenosti
6 palců (15 cm) byla velmi vhodná
a že podle jeho vzoru ve Bzenci za−
kládal všechny školky. Prokázal také
užitečnost výsadby místo síje.
Vašek Koplík

Bilancování
Podevatenácté se v lednu tohoto
roku v prostorách kavárny Restau−
race Sport sešli příznivci nakláda−
ných hub ve sladkokyselém nálevu
na koštu sviňůrek a houbařskou se−
zónu jsme i kvůli počasí (31. března
sněžilo a mrzlo) posunuli a nezahá−
jili v obvyklém termínu. Letos po−
prvé jsme se aktivně zapojili do Dne
Země v Hodoníně s ukázkou běž−
ných a málokdy vídaných druhů.
V hodonínském Klubu zdraví jsme
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Družba

si povídali se zá−
jemci o tržních
houbách i historii
prodeje hub. Při
této příležitosti
musím uvést, že
všechna „podujetí“
byla doprovázena
fotografiemi Ladi−
slava Špety, který
se podílel také na
atlasu Poznáváme
jarní houby. Při−
jali jsme též po−
zvání od kolegů z Nivnice na před−
nášku Jiřího Polčáka o hřibovitých
houbách a na jarní setkání mykolo−
gů ve Filipově údolí a první půlku
roku jsme zakončili v rohatecké
knihovně debatou o jedovatých, jed−
lých a vzácných houbách v Dúbravě.
Druhou půlku roku zahájila ražba
pamětních mincí a tisk korespon−
denčních lístků k výstavě. Pak to
bylo náročné. Soutěž o vesnici roku,
díky účasti ve finále obměněné re−

pete, návštěva spřátelené slovenské
Marianky, účast na Místních trzích
v Miloticích (aby nás nepomlouvali,
že „prostý lid“ neochutná to, co hod−
notící komise) a už jsme chystali
hasičárnu na výstavu. Na skok jsme
byli na výstavě na Salaši u Velehra−
du, v hodonínské ZOO jsme ke Dni
zvířat připravili výstavku hub a foto−
grafií i s určováním přinesených hub,
zavezli jsme vzorky na výstavu do
Dubňan a Nivnice a v břeclavské sy−

nagoze jsme probírali nejen vzácné
houby na jižní Moravě. Následoval
nejednoduchý výběr houby pro kalen−
dářík a PF 2014. Letos to vyhrála kra−
sočíška žlutá následovaná ohnivcem
zimním a hřibem sírovým.
A to někteří členové přišli na Za−
mykání lesa 17. listopadu (to je svá−
tek a nikdo se nemůže vymlouvat,
že je v práci) v nových klubových
větrovkách s křestním jménem a lo−
gem kroužku. (Zbylí si je také ob−
jednali.) Po cestě k „Šebkovéj rezi−
denci“ jsme na Zelničkách určili
strmělky mlženky a čirůvky fialové
a mohli jsme Jendovi (Šebkovi) a Mi−
lanovi (Matulovi) povinšovat k šede−
sátinám a dělat to, co se u takových
příležitostí dělá.
Takže Dúbravěnko, odpočívej,
naber síly, houbaři také, a přestože
sezóna byla dlouho rozpačitá, ať
ta příští je také alespoň taková
a všichni za ni ve zdraví na závěr
přijdeme poděkovat.
Vašek Koplík

25 let s Vouziers
a 95 let od konce 1. světové války

Ž

ádný vztah asi nevydrží existo−
vat jen z podstaty, je třeba ho
opečovávat, obohacovat, chránit
a rozvíjet. Ratíškovice a Vouziers to
dělají už celých 25 let! Ale jak to
všechno s Vouziers začalo, jsem se
dozvěděla od Vlasty Kotenové až ne−
dávno, během dlouhé cesty do Fran−
cie. Vlasta moc mile a srdíčkem mlu−
vila o začátcích, kdy Ratíškovice
byly až třetí volbou Vouziers při hle−
dání partnerské obce z bývalého Čes−
koslovenska. Dana Voříšková v kra−
janském spolku ve Francii navrhla,
že když nevyšla družba u dvou před−
chozích obcí, tak co velice – proč dál
nejistě hledat? „Svoje” Ratíškovice
dobře znala, tak to zkusila, i když to
nebylo tenkrát politicky jednoduché.
Dobře udělala, povedlo se a s teh−
dejším vedením obou obcí dokázali
založit a budovat přátelství Ratíško−
vic a Vouziers, které trvá dodnes.
Lidé, kteří ve společnosti pracovali
a pracují, odvedli velký kus práce,
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o které často ani nevíme. Díky za to
všem!
Druhým výročím, které nás spo−
juje, je 95 let od konce 1. světové
války. Na chvilku se vraťme do roku
1918. Dne 11. 11. 1918 bylo pode−
psáno příměří, které ukončilo první
světovou válku. Ve Francii si její
konec připomínají na stovkách míst
nejen v Paříži, ale i v menších ves−
ničkách, zejména v Alsasku, Cham−
pagni i kolem Verdunu. Z takzvané
velké války se nevrátilo téměř 1,4 mi−
liónu Francouzů. O někoho blízkého
tak přišla téměř každá rodina. Vou−
ziers a Terron se staly symbolem boje
čs. legionářů ve Francii, spolu s Ar−
rasem, kde v květnu 1915 statečně
bojovala česká Rota Nazdar.
V průběhu 1. světové války vstou−
pilo do řad československých jedno−
tek na území Francie celkem 9367
mužů, z nichž jich za celou válku 560
padlo. Letos jsem poprvé měla mož−
nosti zažít, jak Vouziers a celá Fran−

cie vzdává hold vojákům padlým
v 1. světové válce. Ceremoniál uctění
památky padlých je velmi důstojný,
jména na pomnících se čtou jednot−
livě a vždy s dovětkem „Padl za Fran−
cii!“. Čas letí neuvěřitelně rychle
a historie největších dvou světových
válek se nám víc a víc vzdaluje. Ale
jaký by byl dnešek, kdyby nebylo
jedné nebo druhé?
Je skvělé, že i přes jazykovou ba−
riéru na obou stranách (poděkování
šikovným překladatelkám) máme
k sobě už 25 let velmi blízko. Z lidi−
ček, se kterými jsme se potkali ve Vou−
ziers, jsem to cítila po celou dobu naší
návštěvy.
Ing. Vladimíra Motlová
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Výprava

meckých vojáků u Hun−
kovic s desítkami řad ka−
menných křížků a velkou
knihou s kovovými strán−
kami, na kterých jsou
vypsána jména padlých
vojáků. Většině z nich
bylo kolem dvaceti let.
I tady jsme chvilku postáli a položili
kytičku k velkému dřevěnému kří−
ži, který stojí u pramene malého po−
tůčku na konci hřbitova.
Druhý den výpravy jsme se z města
Svidník vydali zpět na západ, po
cestě byla zastávka v městě Bardě−
jov, jehož historické náměstí je pa−
mátkou UNESCO; díky za odborný
výklad zde patří účastníkovi zá−
jezdu přezdívanému bratr Náměstek.
Po krátké zastávce jsme doputovali
do penzionu Pltník ve Slovenském
národném parku Pieniny. Počasí
bylo opět parádní, a tak jsme vyra−
zili na plavbu na vorech zvaných slo−
vensky „pltě“ po řece Dunajec, která
tvoří hranici mezi Slovenskem a Pol−
skem. Díky kormidlování svérázných
místních pltníků a nádherným vý−
hledům na podzimně zbarvené hor−
ské scenérie „jak ze švýcarského
kalendářa“ to byl opravdu nezapo−
menutelný zážitek! Po asi dvou−
hodinové plavbě a venkovním obědě
jsme se společně vydali na túru po
hřebenech (kam jsme se nechali vy−
vézt autobusem) zpět do penzionu.
Zde po večeři jsme plni dojmů pose−
děli ve společenské místnosti a jen
ti nejodvážnější z účastníků vyra−

Dukelský průsmyk

V

ýpravu na Dukelské bojiště zor−
ganizoval Junák Ratíškovice ve
spolupráci s Klubom priatelov
dobrej nátury při SZŠ Skalica. Vy−
razili jsme týden po výročí Karpat−
sko−dukelské operace, v pátek 11. 10.
2013 ve 3.00 z Ratíškovic směrem na
východ. První den během dopoledne
jsme navštívili památník Sovětské
armády ve Svidníku a Vojenské his−
torické múzeum s přilehlým Parkem
bojovej techniky, kterou jsme si
mohli důkladně prohlédnout nejen
očima, ale i rukama.
Z města Svidník jsme pokračovali
přímo do Dukelského průsmyku,
který jsme přehlédli z místní vy−
hlídkové věže, postavené přímo na
státní hranici s Polskem. Pan prů−
vodce nám objasnil, odkud a kam se
průsmyk táhne a jak zde probíhaly
boje. Zmínil také, že obraz Karpat−
sko−dukelské operace se v průběhu
dějin měnil − jak interpretace jeho
výsledku, tak uváděné počty obětí.
V období bojů v roce 1944 zde podle
pramenů zemřelo nebo bylo raněno
kolem 150 tisíc vojáků!
Z rozhledny jsme sešli k památ−
níku a hřbitovu Československého
armádního sboru, kde jsme u vel−
kého pamětního pylonu položili ky−
tici a každému z „aleje Hrdinů Duk−
ly“ dali k bustě gerberu. Jelikož nám
počasí přálo, vydali jsme se na pro−
cházku okolím průsmyku a po za−
stávkách u letadla a bunkrů v lese
jsme túru zakončili v místní hos−
podě v obci Vyšný Komárnik, kde
jsme si připadali jako cestovatelé
v čase (interiér i ceny a la 70. léta).
Nahlédli jsme tu i do místního pra−
voslavného dřevěného kostelíku,
který stojí naproti hospodě.
Po cestě zpět do města Svidník,
kde nás čekalo ubytování, jsme ještě
absolvovali dvě zastávky. První
z nich v tzv. „Údolí smrti“, což je
místo velké tankové bitvy. Zde jsme
si pořádně prolašovali „sousoší“ so−
větského a německého tanku a za−
pózovali na nich pro společné foto.
Další navštívené místo nás všechny
zasáhlo. Byl to vojenský hřbitov ně−
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zili do nočního ruchu příhraniční ves−
nice.
Třetí den našeho výletu jsme brzo
ráno vyrazili na cestu k domovu, kte−
rou jsme si ještě zpestřili zastávkou
v termálních lázních Vrbov. Tu jsme
zjistili, že máchat se v teplé vodě
není jenom tak. Někteří netréno−
vaní z nás šli už po pár chvílách „od
kosti“ a moseli si udělat občerstvo−
vací přestávku. Úplně poslední za−
stávka pak byla v salaši Krajinka
u Ružomberku, kde jsme omrkli
místní zvířátka a nakoupili jedlé su−
venýry.
Akci jsme už na zpáteční cestě
zhodnotili úspěšně. Především kom−
binace turistiky, zaměřené na pozná−
vání historického vojenského té−
matu, spolu s přidanou hodnotou
uctění památky padlých, nejen čes−
koslovenských, vojáků (která vedla
k pozastavení a zamyšlení) se uká−
zala jako velmi silná. Daleká vý−
prava se uskutečnila díky projektu
„Skautskou stezkou k českosloven−
ským kořenům“, který realizuje spo−
lečně Junák Ratíškovice se Sú−
kromnú ZŠ Skalica, jehož cílem je
prostřednictvím poznávání společné
historie Čechů a Slováků posílit
družbu spolků v příhraničních oblas−
tech. Poděkovat bychom chtěli i panu
řidiči Kopečkovi z Dubňan, který byl
moc ochotný, šetřil nám čas a navíc
nás vezl parádním autobusem!
Díky všem za účast a super atmo−
sféru!
Za ratíškovické organizátory Hany Bany

Strana 13

Kultura

Vánoční dílničky

S

talo se již tradicí, že první ad−
ventní víkend je věnován advent−
ním a vánočním dílničkám.
První ročníky, které byly na škole
u drogerie, se musely z kapacitních
důvodů přesunout do tělocvičny, kde

přibyli návštěvníci i prodejci. Po le−
tošním ročníku jsme museli konsta−
tovat, že kdybychom chtěli uspokojit
všechny zájemce o prodej a řeme−
slné dílničky, musela by být tělo−
cvična přinejmenším nafukovací.

V průběhu dvou dnů se zde pre−
zentovalo téměř 30 prodejců, kteří
nabízeli kromě tradičního vánoč−
ního zboží – med, perník, vánoční
oplatky, věnce a svícny – i spousty
dalšího zajímavého zboží. Nechy−
běla zde ani Ježíškova pošta, kde
měly děti možnost napsat nebo na−
kreslit svá přání k Vánocům. Zcela
nově zde byla otevřena Africká ka−
várna, která opravdu neměla chybu.
Originální obsluha, příjemné vystu−
pování, prodej cukroví, které připra−
vily samotné žákyně pod vedením
Jany Lovečkové a Jany Melichár−
kové, byly tou pomyslnou třešničkou
na dortu celých dvou dnů.
K dobré adventní náladě přispěl
i bohatý kulturní program, ve kte−
rém se prezentovaly obě mateřské
školy, Dětský folklorní soubor s Cim−
bálovou muzikou Náklo a ZUŠ z Ra−
tíškovic. Vánoční stromeček i letos
nastrojily děti z družiny.
Za tuto pěknou akci bych chtěla
poděkovat v první řadě paní Evě
Schüllerové, která má každoročně na
starosti prodejce, obecnímu úřadu za
přípravu tělocvičny, vedení základní
školy za pronájem a veškerou vstříc−
nost, Františku Bábíkovi za vánoční
stromek, zvukařům za dobrý zvuk
a všem dalším, kteří každoročně
a nezištně s touto akcí pomáhají.
Bc. Jana Koplíková

Africká kavárnička s obchůdkem

V

rámci vánočního jarmarku jsme
prodávali školní výrobky a drob−
né dárkové předměty, a to v bý−
valých školních dílnách. A protože je
prostor velký, udělali jsme malý ex−
periment – kavárničku. Hezky jsme
si ji nachystali a vyzdobili. Děvčata
8.A hostům vařila kávu, různé druhy
čajů a nabízela cukroví a perníčky,
které pekli žáci základní školy. At−
mosféra uvnitř byla příjemná a uvol−
něná. Doufáme, že se náš nápad
líbil.
Žáci, učitelé i družina přispěli pod−
le svých možností, vyráběli drobné
výrobky a pekli dobrůtky. Bez nich
by se tato akce nemohla uskutečnit.
Výtěžek z akce bude věnován na
zakoupení učebnic, školních pomů−
cek a lavic pro děti v tanzanské Kise,
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které nemají rodiče a většina z nich
ani blízké příbuzné. Vzdělání jim
pomůže dostat se z nejhorší bídy
a bezvýchodné situace. Moc děku−

jeme všem, kdo jste přišli a podpo−
řili tak naši snahu pomoci dětem
v Tanzánii.
Mgr. Jana Lovečková
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Divadelníci z Popudin

U

ž podruhé k nám zavítali divadelníci
z Popudinských Močidlan. Tentokrát
v sobotu 16. 11. 2013 se představili
s komediální hrou Konečná stanice. Ra−
tíškovické kino bylo tak opět zaplněno
diváky nejen místními, ale i z Vacenovic
a Dubňan. Všichni amatérští herci by se
jistě svými výkony mohli zařadit mezi pro−
fesionály. Režisér i herec MUDr. Marián
Sivoň prozradil, že se v Ratíškovicích
všichni cítí moc dobře a budou rádi i za
další pozvání.
(Pozn.: V neděli 15. 12. 2013 v 10.00 ho−
din se v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ra−
tíškovicích představí herci – zpěváci z Po−
pudinských Močidlan.)
Jana Koplíková

Ovíněné múzy

O

becní knihovna již po několiká−
té ve své činnosti překročila
práh ratíškovického katastru.
Díky dobré spolupráci s Jiřím Hu−
báčkem jr., který je ne nevýznam−
nou postavou na poli poezie, se usku−
tečnil na středověké tvrzi v Hluku
poetický večer při víně. V kamen−
ných klenbách sklepení tvrze za−
znělo 11 originálních básní o víně,
přičemž odrůda byla zakódována
v básnických metaforách a názna−
cích. Auditoriu bylo k uhádnutí bás−
něného vína napomoženo nalitím
právě oné odrůdy z lahve bez etiket.
Ač k nevíře, zdálo by se, že podfu−
kem, jak jsme často přesvědčeni, nej−
úspěšnějším hadatelem vín byl pan
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starosta Hluku. Buď má dobře vína
vykoštovaná, nebo dobře rozumí po−
ezii a má znalosti o vinohradničení
a víně, nebo patrně obé. (Pozn.: Ji−
nak by to nemohl dotáhnout až na
starostu obce s tvrzí!)
RŠ
Hádej
Jako malé hříbě přivezli tě
Ze země za kterou končí Evropa
Už můj děda i jeho děda holýma
rukama za modrou hřívu tahali tě
Z vinohradu rovnou do sklepa
Za všechnu naši práci
za lásku co ukradli jsme našim
ženám a věnovali do vína
Odvděčíš se nám tím

že na tobě můžeme vyjet už na
svatého Martina

Tak jako tebe upálili pro tvou víru
Tak my bezvěrci vypalujem sudy
A měděnému drátu svěřujem
svou tíhu
Když už nevíme kam a kudy
Jediný svatý mezi víny
A kdo měl víno tak to zná
Jak pálí očí z cizí viny
Jak síra bolí, když je tma
Jak duše zdá se
Ale není
Bezedná
(Jiří Hubáček jr.)
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Jazz, poezie a svatomartinské

R

atíškovické jazzování se stalo
tradicí. Již po mnohokráte se
koná v listopadu, již po mnoho−
kráte se koná kolem svatého Marti−
na, pokaždé zde vystupuje jazzbube−
ník Jaromír Helešic a jazzbasista
František Uhlíř, vždy zde účinkují
noví jazzhudci (letos jazzpianistka
a jazzzpěvačka Zuzana Dubnová
a jazzsaxofonista David Vorbel),
pokaždé zde zazní básně ratíškovic−
kého poety Jiřího Hubáčka jr. a furt
sa rozlévá svatomartinské a aj star−
ší. Výsledkem tohoto opakování je,
že auditorium je stabilní početně
i charakterem a navíc si ta víno−
milná jeho část s sebou přináší své
skleněné pohárky, aby martinské

koštování při kvalitním jazzu mělo
tu pravou kulturu. Jazzovou hudbu
zde na stránkách Zvonu interpreto−
vat nelze, básně však ano.
RŠ
Mušle
Čím vším jsme už prošli
a co nás ještě čeká
Od narození po první lásku
Od člověče nezlob se po člověka
Občas se ztrácíme
pak místo sebe nacházíme jiné
Občas se rozcházíme
protože milovat se je nepovinné
A občas bývá smutno
Když večery ponuré, připomenou

nám naše hoře
Na stole víno, deka na duši
Pak berem staré mušle od moří
Posloucháme, jak v nich šumí
A doufáme, že ráno slunce slzy
osuší

Našim ženám
Házíte perly sviním
A svině (my)
Perly žerem k snídani
Úplně to vím, úplně to vidím
Že na Moravě svět leží chlapům
na dlani
A když je toho světa příliš
Když nebe padá na hlavu
Plazíme se zpátky domů
Do vašich náručí
Do vašich klínů
Do přístavů

Ratíškovice (dědovi)
V lednu, když koštujeme víno
Ještě mladé
A zmrzlý prst nedokáže
Udržet ho v koštýři
Jak kapky potu z čela
Padají na černou zem vinohradu
Tak víno kape pod sudy
A podle staré pravdy
Pak z kopce dolů
Aby naši mrtví ochutnali
Jaké je to loňské
(Jiří Hubáček jr.)

Maňáskový soubor

Beruška

T

éměř po roční odmlce se v místním kině dne 17. 11.
2013 odehrálo opět maňáskové divadelní předsta−
vení pro nejmenší děti. Dětské obecenstvo patří vždy
k těm nejvděčnějším a ne jinak tomu bylo i při pohád−
kách o Sněhurce a sedmi trpaslících, O líné Dorotě,
O perníkové chaloupce a Paní zimě v podání našeho ma−
ňáskového souboru Berušky.
Divadélko pracuje pod vedením paní Františky Kris−
tové, která s dětmi připravuje kulisy i režii pohádek.
Divadelní odpoledne moderovaly děvčata Pavlínka a Ka−
milka Gajdíkovy, které měly pro děti připravené různé
hádanky a samozřejmě i sladké odměny.

Kulturní akce na prosinec
15. 12. v 15.00 Koncert dechové hudby
Stříbrňanka
tělocvična ZŠ, předprodej 100 Kč
u úsekových důvěrnic a na OÚ.
Před programem 150 Kč.
26. 12. v 15.00 Koledování u jesliček
kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Ratíškovicích
27. 12. v 16.00 Svěcení mladého vína
Farní centrum Ratíškovice
31. 12.
Pochod za prasátkem
do Milotic

Jana Koplíková
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Školství

Konference KHK
v Ratíškovicích

V

pátek 18. října 2013 se konala
v sále Restaurace Na Mlýně pod
záštitou Krajské hospodářské
komory (KHK) v Brně a ředitele ZŠ
v Ratíškovicích odborná konference
s názvem Motivace žáků a žákyň
k volbě povolání v technických obo−
rech. Konference je jednou z cílových
aktivit projektu Základy podnikatel−
ského myšlení žáků základních škol,
jehož hlavním cílem je rozvoj podni−
katelských znalostí na úrovni žáků
6. až 9. ročníku ZŠ, dílčími cíli jsou
motivace žáků pro udržitelný rozvoj
v podnikání a motivace žáků k volbě
povolání v technických a přírodověd−
ných oborech. Na realizaci dvoule−
tého projektu se kromě nositele pro−
jektu (KHK Brno) podílejí ZŠ a MŠ
Ratíškovice, ZŠ Šardice, ZŠ a MŠ
Deblín a ZŠ a MŠ Pohořelice.
Konference se zúčastnili zástupci
základních, středních i vysokých
škol, České školní inspekce, Odboru
školství MěÚ Hodonín i Úřadu
práce v Hodoníně. V průběhu od−
borné konference byly prezentovány
zajímavé příspěvky, týkající se pře−
devším cílené motivace žáků základ−
ních i středních škol:
Co je motivace (RNDr. Břetislav
Svozil, Ph.D., ředitel ZŠ a MŠ
Deblín)
Bussineslike classroom jako efek−
tivní nástroj dosažení učebního
cíle (Mgr. Bc. Josef Hanák, ředi−
tel ZŠ a MŠ Ratíškovice)
Robotika a motivace k volbě povo−
lání (Doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.,
vedoucí katedry technické a infor−
mační výchovy PdF MU Brno)
Vnitřní a vnější motivace ve výuce
(Mgr. Monika Mandelíčková, Ph.D.,
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ De−
blín)
Motivace a profesní orientace žáků
(Bc. Blanka Kotásková, Úřad
práce Hodonín)
Motivace v praxi integrované
střední školy (Ing. Oldřich Život−
ský, ředitel Integrované střední
školy v Sokolnici u Brna)
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Příprava k volbě povolání (Mgr.
Pavlína Rohanová, kariérní po−
radce ZŠ a MŠ Deblín)
Poznatky a zkušenosti motivace
studentů VŠ v oblasti technické
výchovy na MU Brno (Mgr. Mar−
tin Kučera, odborný asistent KTV
PdF MU Brno).
Činnost a udržitelnost základních
i středních škol v ČR není možná bez
externí finanční podpory. Na proble−
matiku financování základní školy
v Ratíškovicích se ve svém pří−
spěvku Vícezdrojové financování ze
strany zřizovatele jako motivační ná−

stroj udržitelnosti školy zaměřil
PhDr. Radim Šťastný, místosta−
rosta obce a předseda Školské rady
při ZŠ Ratíškovice. Zdůraznil aktu−
ální možnosti a způsoby získávání fi−
nančních prostředků v rámci gran−
tových řízení pro projektovou činnost
základních škol a konkrétní zkuše−
nosti finanční spolupráce mezi ZŠ
a MŠ Ratíškovice (příspěvkovou or−
ganizací) a Obcí Ratíškovice (zřizo−
vatelem této školy) za posledních
5 let.
V závěrečné diskuzi, kterou mo−
deroval ředitel KHK Brno Ing. Bře−
tislav Svozil, CSc., následně zaznělo
několik podnětů a zkušeností
z praxe základních škol, apelujících
na zvýšení odpovědnosti žáků za
vlastní život a pracovní kariéru, na−
vázání spolupráce ZŠ s podnikatel−
skými subjekty v regionu a pro−
hloubení podnikatelských znalostí
a dovedností pedagogických pracov−
níků.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Dr. Monika Mandelíčková, ZŠ Deblín

Pozvánka na zápis do 1. třídy
V pátek 7. února 2014
proběhne v základní škole, Vítězná 701,
v době 15.00 – 18.00 hod.
zápis dětí do 1. třídy.
Rodiče, přineste s sebou, prosím,
rodný list dítěte.
Strana 17

Školní zájezd
do Osvětimi

V

letošním roce uspořádala zá−
kladní škola opět poznávací zá−
jezd pro žáky deváté a osmé
třídy do polské Osvětimi, nechvalně
proslulé koncentračním táborem za
druhé světové války. I když jsme už
toto místo navštívili před šesti lety,
nenechali jsme si ujít příležitost a do
Osvětimi jsme se 15. října vypravili
s deváťáky znovu. Žáky základní
školy, pro které byl zájezd určen,
doprovázely paní učitelky Miluše
Blahová, Kateřina Uhlíková a Lenka
Šimečková.
Odjezd autobusu byl naplánován
na 7.00 ráno od hlavní autobusové
zastávky. Tam jsme se sice trochu
zdrželi, ale po vyřešení drobného
problému s doklady jsme mohli vy−
razit směr Polsko. Asi nám ale ne−
bylo přáno, aby cesta proběhla bez
zádrhelů, protože jsme na několika
místech narazili na uzávěrky na sil−
nici a ztratili jsme opět kus draho−
cenného času. Ve Frýdku–Místku na
nás již hodnou chvíli čekal náš prů−
vodce – pan František, který nám
v autobuse poutavým způsobem vy−
právěl o historickém vývoji v Ev−
ropě a o příčinách vzniku 2. světové
války, dokud jsme nedorazili k na−
šemu cíli.
Cesta, která by normálně trvala
asi pět hodin, se trochu protáhla
a do Osvětimi jsme dorazili se zpož−
děním. Celý bývalý koncentrační
tábor je dnes muzeum se stálými ex−
pozicemi v jednotlivých barácích bý−
valého tábora Auschwitz I, kde za−
čala naše prohlídka. Neustále tam
přijíždělo velké množství turistů,
a proto jsme mohli vidět anglické,
japonské i izraelské skupiny. Při
vstupu do tábora každý dostal au−
diosluchátka, díky nimž jsme mohli
pohodlně poslouchat výklad průvod−
kyně, která na nás při našem pří−
jezdu již čekala. Jelikož to byla pů−
vodem Češka, která se vdala do
Polska, mohli jsme poslouchat vý−
klad v češtině. Paní průvodkyně celý
výklad pojala velmi citlivým způso−
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bem a možná proto někdy mluvila
dost potichu. Hned při vstupu do
tábora nás ale důrazně vyzvala
k zachování piety, protože na mís−
tech, kde jsme se pohybovali, zahy−
nuly statisíce mužů, žen a dětí, vět−
šinou zde zmizely celé rodiny.
Tábor v Osvětimi (Němci pojme−
nován jako Auschwitz) byl vybudo−
ván původně pro polské politické
vězně v roce 1940, a to z bývalých
vojenských kasáren. Brzy sem však
nacisti začali posílat lidi z různých
koutů Evropy, zejména Židy, ale také
sovětské válečné zajatce a Romy.
Židé do tábora přijížděli s vyhlídkou
„osídlení“ východu Evropy, byly jim
přislíbeny neexistující pozemky,
statky a práce ve fiktivních závo−
dech. Místo toho byli v přeplněných
nákladních vagónech odvezeni na
smrt. Často se stávalo, že po dlouhé
cestě, která trvala několik dní, obje−
vili nacisti ve vagónech polovinu lidí
mrtvých. Ti buď zemřeli bez jídla
a vody vysílením, nebo se udusili.
V době vzniku bylo v táboře 20 bu−
dov a s rostoucím počtem vězňů se
tábor rozšiřoval. V roce 1941 byl vy−
budován ve 3 km vzdálené vesnici

Březinka druhý tábor Auschwitz II
− Birkenau a v roce 1942 v Monowi−
cích třetí tábor Auschwitz III, ze
kterého do současnosti nic nezbylo.
Navíc v letech 1942−1944 vzniklo asi
40 poboček těchto táborů, umístě−
ných hlavně poblíž hutí, dolů a to−
váren, kde se vězni využívali jako
levná pracovní síla. Velitelem tá−
bora v Osvětimi byl Rudolf Höss,
který byl po válce dopaden a v roce
1947 popraven přímo v osvětimském
táboře na šibenici za přítomnosti ně−
kterých bývalých vězňů. Do bývalé−
ho tábora vede vstupní brána
s cynickým nápisem „Arbeit macht
frei“ (Práce osvobozuje), kterou
denně vězni odcházeli do práce a po
více než deseti hodinách se vraceli
zpět. V budovách bývalého tábora
Auschwitz I jsou v současnosti umís−
těny expozice s fotografiemi vězňů,
písemnosti, osobní věci zavraždě−
ných lidí, boty, kufry (lze tu vidět
i kufr s brněnskou či pražskou adre−
sou), oblečení, brýle, protézy, nádo−
bí, kartáčky na zuby, fotografie dětí,
dětské oblečení, panenky, lidské
vlasy i plechovky cyklonu B (jedova−
tých granulí, jejichž výpary zabíjely
v plynových komorách). Velmi silně
působí i pohled na velkou skleněnou
urnu s popelem obětí, který byl
v táboře sesbírán po osvobození.
V táboře je možno vstoupit do bý−
valé plynové komory a krematoria,
ve kterém byla těla obětí spálena.
Ještě dnes, téměř po 70 letech, se
člověku svírá srdce při představě,
kolik nevinných lidí tu v hrůze umí−
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ralo (po vsypání granulí cyklonu B
malými komínky ve stropě trvalo asi
15−20 minut, než oběti zahynuly).
Podle svědectví přeživších vězňů
z řad takzvaného Sonderkomanda,
které mělo za úkol „vytěžit“ zabité
oběti (vylámat zlaté zuby, ostříhat
vlasy a prohledat, zda oběti neskrý−
vají u sebe cennosti) a spálit je v pe−
cích, se někdy stávalo, že některá
z obětí zplynování přežila. V tako−
vém případě byla nemilosrdně za−
střelena.
Oběti hitlerovského fašismu byly
odsouzeny k izolaci a postupnému
vyhubení hladem, těžkou prací, epi−
demiemi nemocí, experimenty, ale
také k okamžité smrti v důsledku
individuálních či hromadných po−
prav. Při naší prohlídce jsme také
viděli tzv. „blok smrti“, část tábora
s podzemními celami, popravčí zdí
a dřevěnými kůly, užívanými k mu−
čení. Do podzemních cel byli vězni
zavíráni za různé prohřešky a odsou−
zeni ke smrti vyhladověním, udu−
šením či zastřelením u popravčí
zdi, u které jsou v současnosti kla−
deny neustále květiny a zapalovány
svíčky k uctění památky všech obě−
tí. Vězni byli decimováni týráním,
těžkou prací, hladem i nemocemi.
V důsledku prakticky žádné mož−
nosti hygieny lidé trpěli průjmy, břiš−
ním a skvrnitým tyfem či svrabem.
Není tedy divu, že v průměru lidé
v táboře přežívali asi 3 měsíce, po−
kud nebyli zavražděni ihned po pří−
jezdu v plynových komorách.
Tábor Auschwitz II – Birkenau
čítal více než 300 baráků, z nichž
většina byly mobilní dřevěné stáje
pro koně. Do takového baráku pro
52 koní bylo umístěno 400−1000 věz−
ňů. Tábor byl rozdělen na mužskou
a ženskou část, mezi nimi se na−
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chází koleje, po nichž denně přijíž−
děly transporty s novými vězni. Tyto
transporty projížděly tzv. „bránou
smrti“ a zastavily u příjezdové ram−
py, kde probíhaly selekce vězňů.
Transporty mívaly až 50 vagónů,
v každém vagóně se mačkalo kolem
100 osob a z těchto 5000 lidí šlo po
selekci na rampě hned kolem 80 %
lidí do plynové komory. Většinou to
byly ženy, děti, staří lidé, těhotné
ženy a invalidé. K plynovým komo−
rám byli odvedeni pod záminkou, že
se půjdou osprchovat a se svými blíz−
kými se setkají později. Cyničtí vo−
jáci jim házeli při vstupu mýdlo či
ručník, aby iluze prováděné hygi−
eny byla dokonalá a aby obelhaní
lidé vstupovali do podzemních pros−
tor v klidu a bez paniky. V expo−
zici je možno vidět fotografie žen
s malými dětmi jen pár minut před
smrtí.
V zadní části tábora je možno vi−
dět zříceniny plynových komor a kre−
matorií, které nacisté vyhodili do
povětří před příchodem osvoboze−
neckých vojsk, aby zahladili stopy
svých zločinů. Také zapálili dřevěné
vězeňské baráky (do dneška se jich
dochovala jen malá část) a místo vět−
šiny z nich trčí ze země jen komíny.
U krematorií lze vidět rybník, kam
byl sypán lidský popel. Mezi býva−
lými krematorii se dnes nachází me−
zinárodní pomník obětem nacismu.
V různých částech tábora jsme se
setkávali s položenými květinami
a věnci k uctění památky všech
obětí, které zde zahynuly. V celém
táboře Auschwitz II – Birkenau,
který je nesmírně rozlehlý, jsme po−
tkávali skupiny mladých izraelských
turistů s prapory, kteří v tichém
rozjímání uctívali památku svých
předků.

Není v našich silách detailně po−
psat všechna místa, která jsme vi−
děli, některé ze skutečných příběhů,
které jsme vyslechli, nebo pocity,
které se nás zmocňovaly při po−
hledu na ruiny bývalé převlékárny,
plynové komory a krematoria, kam
v průběhu válečných let vstupovaly
statisíce vyčerpaných lidí, kteří ne−
tušili, co je čeká. Myslíme a dou−
fáme, že i v duši čtrnáctiletých či
patnáctiletých dětí zanechal tento
zážitek silný dojem, protože ani po
tolika letech nesmíme zapomínat.
Z Osvětimi do Březinky jsme pře−
jížděli autobusem i s naší průvod−
kyní a průvodcem Františkem a po
skončení prohlídky a rozloučení jsme
se všichni stále ještě zamlklí vydali
v pozdních odpoledních hodinách na
cestu domů. Ani jsme se moc nedi−
vili, že nás po cestě domů potkaly
opět komplikace, a to v podobě pol−
ských celníků, kteří nás kvůli admi−
nistrativní chybě dopravce nechtěli
pustit do České republiky. Naše
mládež byla nadšená, když slyšela
o možnosti přespání v hotelu na pol−
ské straně. Dospělá část zájezdu už
byla nadšená podstatně méně, ale po
hodině a půl dohadování a telefono−
vání byl náš řidič (v tu dobu již zcela
propocený) propuštěn a mohli jsme
se konečně vydat domů, kam jsme
dorazili v pozdních nočních hodi−
nách.
Děkujeme zástupcům školy za
uskutečnění zájezdu, paní učitelce
Blahové, paní učitelce Uhlíkové i paní
učitelce Šimečkové za operativní ře−
šení problémů a skvělý přístup k žá−
kům. Návštěvu Osvětimi vřele do−
poručujeme a doufáme, že žáci
devátých tříd budou, díky naší ško−
le, toto místo i nadále navštěvovat.
Eva Frýdková & Irma Příkaská
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Podzimní soustředění Liščat
v Bílých Karpatech

V

sobotu 12. října v 9.00 hodin
pro nás přijelo na zastávku ha−
sičské auto, které nás odvezlo
na Lučinu, na naše první kroužkové
soustředění. Cesta byla krátká a zá−
bavná. K hotelu Radějov jsme dora−
zili kolem půl desáté. Ubytovali jsme
se ve třech pokojích po čtyřech
a v jednom pokoji po třech. Pokoje
byly velmi hezké, nejzajímavější
nám připadaly lampičky, které nás
chvilku potrápily. Nemohli jsme to−
tiž přijít na to, jak je rozsvítit.
Po vybalení jsme se sešli na malé
chodbičce, kde jsme si rozdali čísla
od 1 do 12. Ta sloužila k rychlé kon−
trole, jestli nám nikdo nechybí. Paní
učitelka a vedoucí kroužku Kris−
týna Kotásková nám řekla, že ještě
než nastane doba obědu, vyrazíme
na procházku k blízké přehradě.
Tam jsme hráli dvě hry − „Zvuky zví−
řat“ a „Eggball“. Úspěšní dostali za
vítězství tzv. „lišáčky soustřeďáčky“,
které jsme sbírali během celého ví−
kendu. Zpátky do hotelu jsme se
vrátili, doprovázeni malým kotě−
tem, v řadě od jedné do dvanácti. Ná−
sledoval oběd a po něm odpolední
klid.
Po tom, co jsme načerpali potřeb−
né síly, jsme se vydali na dlouhou
túru na kopec Kobyla. Cestou, která
trvala asi dvě a půl hodiny, jsme
viděli různé druhy stromů, rostlin
a zvířat. Měli jsme i několik krát−
kých zastávek, při kterých jsme hráli
hry. Ti méně zdatní se s blížícím se
cílem paní učitelky často ptali, kdy
už tam budeme a jak je to ještě da−
leko. To vyřešila paní učitelka velmi
chytře. Vymyslela hru, během které
jsme nesměli říkat různá slova,
např. kdy, ano, nohy, kobyla, kopec.
Když se někdo zapomněl a některé
z těchto slov řekl, musel vrátit „sou−
střeďáčka“.
Po neznámé lesní zkratce jsme
došli až k malé lovecké chatce,
která ležela kousek pod vrcholem
Kobyly. Tam jsme se nasvačili a roz−
hlédli po okolí. Naskytl se nám
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krásný pohled na NPR Čertoryje,
což jsou nejrozsáhlejší květnaté
louky v Bílých Karpatech. Mnoho
kvetoucích rostlin jsme sice nevidě−
li, ale nádherné osamocené stromy
a malebná krajina nám to vynahra−
dily.
Cestou zpátky na Lučinu jsme
uviděli srnčí stádo, které nás obí−
halo z celkem krátké vzdálenosti,
tedy dokud nezjistilo, že jsme lidé.
Zastavili jsme se také u památníku
sv. Huberta, o kterém nám paní uči−
telka řekla několik zajímavostí. Je
to totiž patron myslivců.
Postupně nám začaly docházet
síly, naštěstí všem zbylo aspoň tro−
chu energie až do konce výpravy. Na
hotel jsme se vrátili po půl sedmé
večer. Hned jsme se umyli a s nad−
šením vyrazili do hotelové restau−
race na večeři. Po jídle jsme dostali
za úkol uklidit si pokoje. Paní uči−
telka pak chodila a pokoje nám bo−
dovala. Abychom získali co nejvíce
bodů, připravili jsme si pro ni různá
překvapení. Vítězný pokoj byl sice
jen jeden, ale pochvalu jsme dostali
všichni.
Na večer pro nás paní učitelka
připravila program v klubovně. Hráli

jsme různé zábavné i vědomostní
hry, při kterých jsme se hodně na−
smáli. Po jedenácté hodině už na nás
byla znát únava nastřádaná za celý
den. Proto jsme se vydali do svých
pokojů, kde jsme všichni rychle
usnuli.
Ráno jsme vstávali v půl osmé,
umyli se, oblékli a vyběhli ven na
hřiště za hotelem, kde následovala
rozcvička a vymýšlení víkendového
pokřiku. Po snídani, na kterou jsme
měli vánočku s máslem a džemem,
jsme si sbalili věci a vydali se na další
výlet.
Navštívili jsme rybník Kejdu a pa−
mátník keltského hradiště na Šu−
márníku. V cíli výpravy proběhlo
vyhodnocení soutěže se „soustřeďáč−
ky“ a zálesácký oběd − opékání špe−
káčků. Po vyhodnocení jsme sešli
k přehradě, kde jsme vítězně zvolali
náš víkendový pokřik „Malé lišky
všechno ví, se vším si hned poradí!“
a vydali se hasičským autem, které
tam na nás už čekalo, zpátky do Ra−
tíškovic.
Výlet se nám moc líbil a těšíme se
na další!
Za Liščata Katka Šimečková
a Bára Michenková
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Mini – Soči – Olympiáda

V

e čtvrtek 5. 12.
proběhlo v tělo−
cvičně školy dru−
žební, a již tradiční
setkání čtyř základ−
ních škol z Hodoní−
na, Ratíškovic, Seni−
ce a Skalice. Setkání
mělo charakter olym−
pijského klání smíše−
ných osmičlenných
družstev žáků 4. tříd,
a to celkem v devíti
disciplínách. Nejtěž−
ší disciplínou byl hod
medicinbalem, tech−
nicky náročnou byla
štafeta dvojic a nej−
zajímavější pak ob−
lékací štafeta. Po té−
měř tříhodinovém
souboji dvaatřiceti
žáků byla patrná
únava u většiny spor−
tovců, přesto děti po zaslouženém obědě a sladké od−
měně odjížděly s přáním, kdy bude nějaká další soutěž.
Výkony žáků byly velmi vyrovnané a nás velmi potěšilo
vítězství družstva našich žáků – viz foto.

Poděkování patří i panu učiteli Lukáši Vrbovi,
který sportovní soutěž připravil a vedl ve spolupráci
s žáky osmých a devátých tříd.

ZŠ spustila zkušební provoz nových webových stránek

Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

www.zsratiskovice.cz

Bramborový týden
v MŠ U Jezérka

B

arevné listy na stromech a slu−
níčko, které už zdaleka neza−
hřeje jako v létě – to vše je
v naší mateřské škole znamením, že
léto už odešlo a je tu podzim plný
barevných krás a s ním spojené pod−
zimní slavnosti. Ty dýňové už v naší
školce proběhly. Čekalo nás však
ještě pečení brambor v ohníčku. Mys−
lím, že nejen děti, ale také spousta
rodičů se na tento den těšila.
Od rána děti do školky přinášely
bramborové podzimníčky, které
spolu s rodiči doma vytvořily, a také
brambory na odpolední pečení.
A kdyby se jednotlivé výtvory měly
známkovat, tak si všechny za−
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slouží jedničku s hvěz−
dičkou.
Celý týden jsme
nazvali „bramboro−
vý“ a děti se během
něj naučily spoustu
nových básniček, pís−
niček a her k dané−
mu tématu.
Podzimní atmosféru podtrhovala
vůně ohně, který naše paní škol−
nice hned po obědě zapálila a udržo−
vala, aby se vytvořil ten správný
„žižel“ na pečení. A děti, ty už se
dnes nemohly dočkat příchodu
rodičů, aby naše slavnostní akce
mohla začít. A věřte, že není nic

chutnějšího, než „dobře upečená er−
tepla“ v ohni.
Se zapadajícím sluníčkem nám
bylo jasné, že se blíží konec našeho
krásného odpoledne. Nevadí, příští
rok si to zopakujeme znovu, a už teď
se na to těšíme, protože to bude
v naší nové školní zahradě.
Eva Flajzarová, vedoucí učitelka
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Vzpomínka
na Lenku – Sýkorku

dala v Brně čekatelský a v Kroměříži zdravotnický kurz,
získávala kromě nových znalostí i skautské přátele z ši−
rokého okolí. V loňském roce založila se Šikulou (Lud−
mila Stoklásková) družinu Pand, která se jí letos roz−
rostla o spoustu dalších členů.
Sýkorka měla mnoho zájmů, ale pokud jí to její volnoča−
sové vytížení dovolilo, nechyběla na žádné skautské akci.
Snad nikdy nevynechala roznášení Betlémského světla,
které možná nosila právě k Vám. Zúčastnila se i skaut−
ských dobročinných akcí pro získávání finančních pro−
středků potřebným. Vedla a připravovala různé oddílov−
ky, výpravy s přespáním, připravovala s dětmi vystoupení
na skautské akademie a mnoho dalšího. Na letošním
táboře měla na starosti etapovou hru, a tím i motivaci
celého tábora, a i tento úkol zvládla na výbornou.
Sýkorka byla usměvavá kamarádka, pro kterou ne−
bylo nic problém, a se vším si poradila. Zpráva o její
smrti nás zasáhla všechny nepřipravené a budeme se
s ní všichni dlouho vyrovnávat.
Sýkorko, děkujeme za čas, který jsme s tebou mohli
strávit, i když bychom si ho jistě všichni přáli víc.

2x foto Josef Hanák

Svaťa Stokláska ml.

P

sal se rok 2005, když do nově vzniklé družiny Ama−
zonek pod vedením Jeana (Jendy Švrčka) přišla
Lenka Kordulová. V roce 2006 už s námi jela na
tábor do Nové Vsi pod přezdívkou Sýkorka (přezdívku
si přinesla ze školy, dostala ji podle knížky, co tenkrát
četla). Nevynechala téměř žádnou družinovku, oddí−
lovku a jinou skautskou akci a svou přítomností vždy
vnesla pohodu a dobrou náladu.
Jak šel čas, postupně se z každé družiny vykrystali−
zuje několik dětí, které začínají do skautu chodit nejen
pro zábavu, ale začnou i pomáhat s výchovou mladších
členů. Mezi ně patřila i Sýkorka. Prošla si vedením ně−
kolika družin. V roce 2008 začala s Liškou (Petra Baři−
nová) vést družinu Šídel. Během této doby už pomáhala
také s vedením a přípravou her na táboře, kde získala
kromě zkušeností i plno přátel mezi skauty z Mutěnic,
se kterými jsme jezdili tábořit několik let. Byla člově−
kem veselé povahy, velmi spolehlivým a disponovala
mnoha dovednostmi; nebyl snad úkol či funkce, kterou
by Sýkorka nezvládla. Snad i proto se postupem času
začínala připravovat na vedení celého oddílu, když sklá−
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Chvíle ticha, oněmnění,
tohle přece pravda není…
Odešla jsi, v srdcích jsi nám ale zůstala,
zbyla tu na Tebe vzpomínka nemalá.
Budeš s námi tančit pořád dál,
každý z nás by Ti pomocnou ruku dal.
Byla jsi naše sluníčko,
nikdy nezapomenem, Leničko!
Ratiškovská Dolina
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Skauti

Bigglesův
memoriál

N

aše středisko pořádalo v sobotu 2. 11. 2013 již 24. ročník
dušičkového závodu v lese u junácké klubovny v Ratíš−
kovicích. Zúčastnilo se ho 21 tříčlenných hlídek jak z ra−
tíškovických oddílů Tuláci, Squaw a Trojka, tak z přespolních
oddílů z Mutěnic a Vracova a další z junáckých středisek Ho−
donín a Mikulčice. Realizační team o cca 25 lidech si pro soutě−
žící letos připravil celkem 18 stanovišť (např. střelba ze vzdu−
chovky, táhání z koštýřa, topografie, idea, příroda, uzlování,
hod na cíl, zdravověda, lezení na strom, rozdělání ohně, lanové
překážky, nosítka a další). Je smutné, že i na tomto místě
musím konstatovat jisté zhoršení jak ve fyzické kondici (např.
„přeručkovat“ po laně se jevilo pro většinu závodníků skoro
nemožné), tak v různých jiných dovednostech – rozdělat oheň
se v určeném časovém limitu podařilo pouze třem hlídkám!
Nicméně nejlépe si vedl oddíl Jižní Kříž z Mutěnic, který spadá
pod naše středisko – získal první místa v kategorii skauti
i v kategorii skautky. Ani ostatní naše oddíly si nevedly špatně.
V kategorii vlčata zvítězil taktéž náš oddíl − Andromeda Vracov,
vítězné Světlušky byly z oddílu Squaw a Trojka.
Palis

Sněm Junáku Ratíškovice

Sbíráme...
Soutěž ve sběru papíru
pro žáky ZŠ Ratíškovice
Poslední řádný výkup
v tomto roce proběhne
v sobotu 21. 12. 2013
v čase 14.00 – 16.00 hod.
Velké, tzv. třídní sběry,
nebo větší objemy sběru
u jednotlivců je NUTNO
hlásit předem na mobil
606 142 848 (Palis) a na
výkup se sjedná individuální
termín.

S

třediskový sněm je nejvyšším or−
gánem střediska a koná se kaž−
dé tři roky. Volí se zde náčelník
střediska, jeho zástupce, ostatní čle−
nové střediskové rady, revizní ko−
mise a delegáti na okresní, krajský
a valný (celostátní) sněm. Vedoucí
řádných oddílů (nebo jejich zástup−
ci) jsou členy rady automaticky. Stře−
disková rada se schází 10x do roka
(každý měsíc mimo prázdnin) a roz−
hoduje o veškerém dění v Junáku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

Ratíškovice. Letošní sněm (neděle
20. 10. 2013) kartami takřka neza−
míchal. Až na drobné změny ve ve−
dení oddílů zůstává vedení ratíško−
vického Junáku beze změn.
Do uzávěrky tohoto čísla se ještě
stihl konat okresní sněm (sobota
30. 11. 2013), kde byl do čela okresu
Hodonín zvolen člen našeho stře−
diska – Jiří Stokláska zvaný Hrach.
Za naše středisko mu tímto veřejně
gratulujeme.
Palis

Kalendárium
sobota 14. 12. 2013
Junácká zabijačka
úterý 24. 12. 2013
Betlémské světlo
Více na webových stránkách
www.junak−ratiskovice.cz
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Akce Drákula 34 proběhla v pondělí 21. 10. 2013. Účast
8 dárců, dalších 7 lidí za nás krvácelo v jiném termínu a někteří
dokonce na jiném místě.

Více informací o Junáku Ratíškovice na

www.junak−ratiskovice.cz

12. turnaj KPS v kuželkách se
konal v pátek 15. 11. 2013 s trochu menším
počtem lidí (18), ale zato jsme si pořádně
zažúlali. Enom tych ženských a párů by mo−
hlo chodit víc.
Palis

Ostré střelby

O

Spolky

stré střelby Klubu přátel Juná−
ku Ratíškovice proběhly nečeka−
ně opět na střelnici v Hovora−
nech oproti plánovanému Bzenci,
a to přesně po pěti letech v pondělí

J

Vážená
redakce!

sem stálým čtenářem Zvonu. Zej−
ména mě zajímá sportovní část
novin, kde vždy sleduji činnost
šachového klubu. Je mně tak trochu
líto, že si již málokdo vzpomene, že
se v Ratíškovicích v 80. a 90. letech
minulého století hrávaly šachy na
docela dobré úrovni. Chtěl bych pro−
to bývalý šachový oddíl tak trochu
připomenout, aby se vědělo, že je na
co v současné době navazovat. Bo−
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28. 10. 2013. Účast 20 střelců. Opět
jsme si zastříleli dle zájmu z nejrůz−
nějších druhů zbraní, jak z revolverů
a pistolí, tak z útočných pušek a tzv.
odstřelovaček s optikou (u jedné

z těchto zbraní se pořizovací cena mo−
tala okolo 100 tisíc Kč). Tradičně nej−
vytíženější zbraň byla jednoznačně
brokovnice. Zde jsme také vyhodnotili
nejlepšího střelece – stal se jím Ro−
bert Vítů zvaný Hůd z Prušánek. Tre−
fil z brokovnice 19 z 20 letících asfal−
tových holubů. Vynikající výkon − aj
medajlu dostal. Blahopřejeme. Palis

hužel po rozpadu od−
dílu zmizely všechny
autentické materiá−
ly, takže se nemůžu
opřít o přesná data.
Dokonce dle mého
subjektivního názoru
byly v tomto směru
skoupé i kroniky Ra−
tíškovic.
Když jsme začínali, neměli jsme
ani svou hrací místnost. Naštěstí se
nás ujali junáci, takže jsme hrávali
v junácké klubovně. Zakládající vý−
bor byl v tomto složení: předseda
Ing. Václav Blaha, pokladník Stani−
slav Kreml, kapitán Miroslav Hos−
tačný a jednatelem jsem byl já.
Neměli jsme širokou hráčskou zá−
kladnu, a proto uvedu všechny hrá−
če: Ing. Václav Blaha, Petr Toman,

František Toman, Miroslav Hostač−
ný, Dušan Mokráš, Antonín Bábíček,
Ing. Jiří Kotásek, Stanislav Kreml,
Josef Kotásek a Josef Pavka. Poz−
ději jsme získali ještě dobrou posilu,
a to Ing. Josefa Žežulku z Hodonína.
Už tehdy ale byla ve výstavbě
Restaurace Sport, ve které se počí−
talo s hrací místností pro šachy. Do−
dnes se jedné místnosti v prvním
patře říká „šachový salonek“. Ne−
budu jednotlivé hráče charakterizo−
vat, ale u některých se zastavím.
Ing. Václav Blaha, to byl šachový
profesor. Kdybyste se sháněli po
Petru Tomanovi, každý by se asi ze−
ptal a který Petr Toman. Kdybyste
ale řekli − šachista Petr Toman –
všem by bylo jasné, o kterého se
jedná. To byl hráč „par excelence“.
Kdyby nežil takovým životem, jakým
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013

žil, mohl dosáhnout úspěchů i na mezinárod−
ním poli!
Měli jsme dobrý oddíl, který hrával i kraj−
skou soutěž, ale měli jsme nízkou členskou
základnu. Snažili jsme se agitovat i ve škole,
ale s nevalným úspěchem. Získali jsme
pouze dva žáky − Tomáše Koplíka a moji
dceru Janu Pavkovou. Slabá členská zá−
kladna byla taky příčinou úpadku šachů −
v posledním desetiletí milénia nám zemřeli
tři hráči a Josef Žežulka se vrátil zpět do Ho−
donína. Ještě asi dva roky jsme se plácali
v okresním přeboru a pak jsme se definitivně
rozpadli. Oddíl ukončil činnost. Byla to ško−
da, ale taková byla realita.
Chtěl bych z tohoto místa popřát našemu
šachovému potěru hodně úspěchů, součas−
nému vedoucímu Martinovi Mackovi hodně
trpělivosti, aby zase byl jednou šachový oddíl
TJ Baník Ratíškovice, který by, tak jako
další sporty Baníku, dobře reprezentoval naši
obec. Šachu zdar!
Josef Pavka

Soustředění mladších šachistů na Vranově v roce 1973. Zleva: Luboš Mokráš,
Dalibor Martíšek, Jenda Blaha, Dušan Mokráš, Vašek Blaha ml., Vašek Blaha
st. a Zdeněk Blaha.

Ratiškovská Dolina
Z

veme všechny mladé lidi, kteří
se rádi baví, tančí a zpívají, ať
se přijdou za námi podívat a po−
moct nám rozšířit naše řady. Přece
už máme skoro 14 let a nejsme ta
patnáctiletá děcka, která v souboru
začínala. Už jsou z nás vysokoško−
láci, Dr., Mgr., Ing., maminky, tatín−
ci… no zkrátka pracující, kterým už
nezbývá tolik času na zábavu a pra−
videlné tréninky.
I když čas pro Dolinu se snažíme
vždycky udělat, neboť jsme tam
bezva parta pro každou zábavu.
Takže na co se s námi můžete těšit:
zkoušky, vystoupení, zájezdy, os−
lavy narozenin, táboráky, besedy
u cimbálu, hody, chození po šlahač−
ce, společná kina, hory, plesy, zába−
vy, kuželky, bowlingy, Mikuláš…,
zkrátka opravdu se nenudíme a ži−
vot a srandu si užíváme.
Přijďte mezi nás, i když třeba tan−
čit neumíte, do všeho vás zasvětíme,
vše vás naučíme. Taky jsme někteří
začínali jako „kopyta“! Potřebujeme
omladit a poznat další mladou krev.
Moc se na vás těšíme a nebojte se
nás, my nekoušeme. ☺
Takže každý pátek v 19.00 hod.
na kině!!!
Ratiškovská Dolina
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013
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Osobnosti

Francouzsko−ratíškovský šarm

a Síň slávy

do Pavlova v pohraničí do domu
s originálním číslem 100. Ve dvaceti
je Štefka nevěstou. Vdává se za bran−
káře Františka Voříška, který do−
stává přezdívku po brankáři Karašín−
ském z Hodonína − Karaša. Myslím,
že jde o náhradní „příjmení“ jak
v rodině, tak v dědině živé a použí−
vané s láskou dodnes. V roce 1950
a 1952 přivedla paní Štefka na svět
dcerky Danu a Marii. V roce 1956
už rodina ale dýchá vzduch ratíškov−
ský. Bydlení na Baťovce je označeno
„jedničkú, kerá má aj hvězdičku“.
Nejprve paní Voříšková namotá−
vala doma cívky, ale potom po 20 let
obsluhovala na Komunále – poctivě
– dodnes se to o ní ví. Dcera paní

P

řed vánočními svátky bude mít
paní Stephanie Stanek Voříško−
vá jubileum, které označuji za
jubileum něžné a krásné. Po mnoho
let jsem se s paní Štěpánkou při své
kronikářské práci setkávala a nyní
bych jí chtěla nejen pogratulovat, ale
chci Vám o ní napsat i něco bližšího.
Manželé Stanekovi šli do Francie
za prací, když 20. 12. 1928 se jim
v Lyonu narodila dívenka. Dostala
jméno po tatínkovi Štěpánovi a měla
ještě tři sourozence. Ve Francii vy−
chodila Štefi školu. V roce 1945 se
rodina vrátila zpět do vlasti, přesně

Strana 26

Štěpánky Dana se
vdává do Francie, ale
Ratíškovice přitahují
jak magnet. Spolu
s Františky Slezarem
a Vybíralem − tehdej−
šími šéfy obce, dává
Dana život přátel−
ství Ratíškovic s fran−
couzským městečkem
Vouziers (1988). Francouzsko−ratíš−
kovské spojení je krásně živé pořád,
tak jako fakt, že rodina Voříškova je
Karašova.
Přátelství toto by nebylo možné
bez společné řeči, a tu obstarávala
právě paní Štěpánka Voříšková. Za
potřebou tlumočení byla ve Vouzi−
ers desetkrát.
Co to bylo družebních akcí tam
i tam! Jak proběhnou, vše záleželo
na jejích slovech. Štíhlá elegantní
dáma s francouzským šarmem to
zvládla na VÝBORNOU. Paní Štefi,
moc Vám za to DĚKUJEME a Va−
šemu DNI, který je 20. prosince
přeji/přejeme ze srdce hodně zdraví
a pěkných chvil.

A nyní o Síni slávy…
Slabý měsíc chyběl paní Josefě Kor−
dulové do 91 let. Odešla do hasičského
nebe 12. října 2013.
Hodně nám z jejího života sdělil při
pohřbu obětavý řečník posledních rozlou−
čení Vašek Koplík. Její celoživotní práce
v hasičském sboru zapomenuta samo−
zřejmě nebyla, ale já se chci s Vámi po−
dělit o hasičskou poctu, které se paní
Pepině dostalo 14. října 1993. Josefa Kor−
dulová byla v ten den uvedena v Přiby−
slavi do SÍNĚ SLÁVY. Podívejte se, jak
jí to slušelo.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic
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Charita

„My tři králové jdeme k vám...“

Tříkrálová sbírka 2014

T

říkrálová sbírka v naší obci
bude probíhat ve dnech 4. 1.
– 13. 1. 2014. V této době vaši
domácnost navštíví jedna z 23 tří−
králových skupinek, skládajících se
z vedoucího skupinky a malých
„králů“. Vedoucí skupinky bude mít
u sebe kartičku, vydanou biskup−
stvím, kterou je povinen se na požá−
dání prokázat.
Tříkrálová sbírka umožňuje veřej−
nosti podílet se společně s Diecézní
charitou na pomoci sociálně slabým
či trpícím a stává se jedním z pravi−
delných zdrojů pro podporu charitní
činnosti.
Celkový výtěžek uplynulé Tříkrá−
lové sbírky 2013 pořádané Oblastní
charitou Hodonín činil 2 214 133 Kč.
Vámi věnované peníze z loňské
sbírky byly využity na:
pomoc rodinám a jednotlivcům,
kteří se ocitli v nouzi
dokrytí nákladů Dobrovolnického
centra
dokrytí nákladů spojených s pro−
jektem Potravinová pomoc

Charitní ubytovnu – náklady na
úpravy prostor a okolí k zajištění
větší bezpečnosti obyvatel uby−
tovny
humanitární pomoc do rumun−
ského Banátu – pečovatelská
služba Rovensko, Gernik; dovyba−
vení zubní ambulance ve Svaté
Heleně a dokrytí dalších nákladů
spojených s touto zahraniční po−
mocí
podporu sociálních projektů
v Moldávii
zajištění provozu humanitárního
skladu
Získané prostředky z Tříkrálové
sbírky v roce 2014 budou použity pro
přímou pomoc potřebným a při−
spějí k udržení a k rozvoji sítě
sociálně zdravotních služeb
v našem regionu. Chceme přispět:
rodinám, které se ocitnou v nouzi
na nutné náklady spojené s pro−
jektem Potravinová pomoc
na humanitární pomoc do Rumun−
ska

na podporu současných projektů
při rozšíření a zkvalitnění svých
služeb
na podporu a rozvoj činnosti Far−
ních charit
na podporu při živelných katastro−
fách u nás i v zahraničí.
Jelikož se každoročně při organi−
zaci Tříkrálové sbírky potýkáme
s nedostatkem tříkrálových skupi−
nek, hlavně vedoucích, ráda bych
oslovila všechny, kteří by se k nám
přidali a pomohli při realizaci sbír−
ky v Ratíškovicích. Vedoucím tříkrá−
lové skupinky může být osoba starší
15 let, takže vítáme i dobrovolníky
z řad mládeže. Kontaktovat nás
můžete na telefonu 518 368 223,
737 234 090 a nebo 731 402 784.
Materiály ke Tříkrálové sbírce
2014 budeme vedoucím skupinek
vydávat poslední týden před Váno−
cemi v Domově pokojného stáří
(DPS) za kostelem. Bližší informace
budou zveřejněny včas na Infoka−
nálu.
Za Oblastní charitu Hodonín
Eva Frýdková, vedoucí CHPS Ratíškovice

Misijní sušenky

M

ožná bychom je mohli nazvat „Sušenky pro Ugan−
du“ – výtěžek z jejich prodeje jde právě na naše
adoptivní děti Florence a Geoffreyho. Prodávaly
se před kostelem na Misijní neděli, odtud jejich název
misijní.
A co to ta Misijní neděle vlastně je? Je to světový
den modliteb za misie spojený s mnoha aktivitami
církve. Věřící ve všech katolických farnostech světa se
tedy během ní společně modlí a finančně přispívají do
světového fondu, ze kterého jsou podporovány projekty
na pomoc potřebným ze všech kontinentů. Letos se sbír−
ka soustředila na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangla−
déši a Srí Lance.
Jedná se například o pomoc při zajištění nutných
nákladů chodu diecézí, stavby či rekonstrukce kostelů
a klášterů, far, center, domů pro staré a nemocné.
Právě na tento účel můžeme věnovat svůj jednodenní
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2013
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Knihovna

výdělek, tak jak nás k tomu vyzval
papež František.
Zpět ale k sušenkám. Den před
Misijní nedělí, letos to vycházelo na
sobotu 16. října, jsme se podruhé se−
tkali s dětmi, rodiči a prarodiči na
farním centru vedle kostela.
V 1. patře je kuchyně, kde se
s dětmi připraví těsto (děti jej rádi
šlehají, postupně přidávají ingredi−
ence a nejraději „koštují“ čokoládu
do sušenek). Pak se sušenky pečou
a po jejich vychladnutí se část ještě
zdobí čokoládovou polevou nebo
mandlí (oku lahodící nápad paní Vy−
bíralové). Sušenky se poté balí po
třech kusech do celofánových sáčků,
převázaných lýkem a každý sáček je
ozdoben cedulkou, na kterou s vel−
kou péčí kreslí děti i dospělí obrá−
zek. Takové malé potěšení navíc.
Letošní rok jsme napekli třikrát
více sušenek než vloni, celkem bylo

připraveno 178 balíčků! Výborný
nápad měly i paní Macková s paní
Nesvadbovou, které na farní cent−
rum přinesly již upečené cukroví,
takže se obsah balíčků zpestřil.
Pěkné a provoněné podzimní od−
poledne je příjemným zastavením
v této uspěchané době. Děti si mo−
hou pohrát v herně, navázat nové
kontakty a my dospělí zase popoví−
dat a dohromady udělat něco smys−
luplného. Sušenky se prodávají po
mších svatých a opět byl o ně ta−
kový zájem, že příští rok bychom
měli napéct ještě více.
V rámci oslav příchodu věro−
zvěstů na Moravu poprvé s prode−
jem proběhla Cyrilometodějská ka−
várna, kde si mohli všichni zdarma
nabídnout kávu či horkou čokoládu
a třeba si k tomu rozdělat a sníst
právě koupené voňavé sušenky.
Mňam!
Bc. Eva Vacenovská

Pokud máte zájem o Betlémské
světlo, můžete se zapsat na sezna−
my, které budou před Vánocemi
připraveny v kostele, a my Vám
jej na Štědrý den dopoledne při−
neseme domů.
Můžete si také přijít s vlastní
svíčkou pro Betlémské světlo na
klubovnu v pondělí 23. 12. 2013,
a to v čase mezi 8.00 a 9.00 hod.

Babičko, i ty pojď

s námi do knihovny

O

becní knihovna Ratíškovice ve
své činnosti pro veřejnost navá−
zala na úspěšný loňský projekt
„Maminko, tatínku, pojďme do
knihovny“, a to novým projektem
„Babičko, i ty pojď s námi do knihov−
ny“. Cílem tohoto projektu bylo po−
sílit utváření kladného vztahu mezi

generacemi, mezi dětmi, rodiči a pra−
rodiči v prostředí knihovny s tím,
že děti si osvojí toto prostředí jako
místo bezpečí a dobré zábavy. Sou−
částí projektu byla nejen setkání
mezi knihami, ale i nákup dětské
a odborné literatury (z oblasti peda−
gogiky, psychologie, sociologie vý−

chovy a historie) a nákup stolovací
výbavy (termosky na čaj, hrníčky, ta−
lířky). Projekt byl spolufinancován
v rámci programu Podpora pro−ro−
dinné politiky na úrovni obcí pro rok
2013 Jihomoravským krajem, za což
mu patří naše poděkování.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Obecní knihovna Ratíškovice
Vás srdečně zve na

Večer s ombudsmanem
TÉMA: Sociální péče o stárnoucí členy rodiny a mož−
nosti boje proti diskriminaci ze strany zaměstnavatele
a úřadů.
Divadelní představení skupiny KDivU
Příběh se skládá z reálných podnětů, tak jak jej za−
znamenala Kancelář ombudsmana. Příběh ukazuje si−
tuaci 55 leté ženy, která se musí starat o svou nemocnou
matku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči a zkrácený
úvazek u zaměstnavatele narazí na situace, kde dochází
k liknavosti úřadů a diskriminaci na pracovišti.
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Po představení bude následovat debata s právníkem
z Kanceláře veřejného ochránce práv, kde se budete moci
zeptat na konkrétní postupy v situacích, kdy jsou Vaše
práva upírána (i mimo hlavní téma).
KDY: 22. ledna 2014 od 18.00
KDE: V přednáškovém sále nad knihovnou.
S finanční podporou GŘ pro spravedlnost – program
Evropské unie pro prosazování základních práv.
Více o projektu na www.vecersombudsmanem.cz
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Fotovzpomínky z knihovny
Beseda s Na−
ďou Horáko−
vou o historic−
kých románech
a středověkých
dějinách pře−
devším z br−
něnského pro−
středí

Naši knihovnu si přišli prohlédnout
starostové a zastupitelé z Opavska

Předškolní děti, prv−
ňáčci a druháčci se
pobavili při autor−
ském čtení spisova−
tele Marka Šolmese
Srazila, zazpívali si
s ním při kytaře, na−
učili se kreslit posta−
vičky z jeho pohádek
a také si zacvičili ja−
ponskou rozcvičku
Na téma „Zlobivé
dítě“ přednášel
Mgr. Jiří Hilčer,
psycholog ze Spe−
ciálně pedagogic−
kého centra v Ky−
jově

I v říjnu proběhla akce
„Maminko, tatínku,
pojďme do knihovny“
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Autorské čtení Evžena Bočka, kastelána
milotického zámku, který předčítal ze svých
knih Poslední aristokratka (ověnčené Cenou
Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoris−
tickou knihu roku 2012) a jejího pokračo−
vání Aristokratka ve varu
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Manželé Márovi
tentokrát povídali
o svém putování
se synem Jirkou
po Austrálii

Prvňáčci s napětím poslouchali
Pohádky do postýlky

Řeháčková Věra

Nové knihy
podzim 2013
Pro dospělé
Austenová Jane
Boccaccio Giovanni
Boček Evžen

Matsonovi
Dekameron
Poslední aristokratka
Aristokratka ve varu
Bradford Taylor Barbar Zatmění srdce
Příliš silné pouto
Braun Sandra
Odkud vane kouř
Mrazivý chlad
Brzáková, Dušek
Ze mě
Burton−Phillipsová
Elizabeth
Mé syny zničil heroin
Enger Thomas
Fantomová bolest
Euripidés
Médeia
Fforde Katie
Cesta za láskou
Henley Virginia
Divoká krása
Hosseini Khaled
A hory odpověděly
Iturbe Antonio
Osvětimská knihovnice
Jirásek Alois
Lucerna
Johnston Joan
Svérázná nevěsta
Kaaberbolová Lene
Chlapec v kufru
Kepler Lars
Písečný muž
Krentz Jayne
Obraz v sedle
Kubátová Táňa
Láska na heslo
Obětovaná
Lowell Elizabeth
Perleťový talisman
Smaragdová jeskyně
Krok do neznáma
Plameny v ráji
McNaught Judith
Ztrácím tě, lásko
Matyášová Beáta
Klaudie na rozcestí
Mawer Simon
Pád
Nezval Vítězslav
Edison
Nosková Věra
Víme svý
Obermannová Irena
Dopisy Kafkovi
Patterson James
Líbánky
Potter Alexandra
S tebou už nikdy
Reichs Kathy
Kosti na popel
Roberts Nora
Sladká pomsta
Srdcová dáma
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Lázeňská známost
Životní příběh obyčejné ženy
Sheldon Sidney
Odvrácená strana půlnoci
Smith Wilbur
Bludný kruh
Steel Danielle
Všechny matčiny hříchy
Smoljak, Svěrák
České nebe
Svěrák Zdeněk
Po strništi bos
Viewegh Michal
Můj život po životě
Výtvarný rok tvoření podle kalendáře

Pro děti a mládež
Bizziová Regina

Brezina Thomas
Březinová Ivona
Dahl Roald
Deutschová Stacia
Disney Walt

Eichlerová Ilona
Hagmarová Pia

Kahoun Jiří
Kliseová Kate
Nesbö Jo

Nielander Peter
Patricia St. John
Petiška Eduard

Rožnovská Lenka
Simonová Francesca
Šrut Pavel
Wilsonová Jacqueline
Woodová Maryrose
Žáček Jiří

Winx, Stella na módní
přehlídce
Winx, Okouzlená Flora
Maska se zářícíma očima
Zlato hraběte Drákuly
F jako Fík
Okno do komína
Matylda
Obr Dobr
Únos Šmoulinky
Barbie – princezna a zpěvačka
Barbie zachraňuje
podmořský svět
Na oslavě s princeznami
Logopedické pohádky
Klára má koně
Kláro, na start!
Klářino trápení
Kamarádi v kožíšku
Jen přes mou mrtvolu
Doktor Proktor a konec
světa. Možná …
Doktor Proktor a prdící
prášek
Popeláři jedou
Poklady pod sněhem
Anička a básnička
Anička a flétnička
Anička malířka
Tatínku, nezlob
Darebák David a dinosauři
Darebák David a tělo
Lichožrouti navždy
Čtyři děti a skřítek
Nepolepšitelné děti
ze sídla Ashton
Krysáci jsou zase spolu
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Rozhovor

Dobří holubi
se vracejí

S

jedním z hlavních strůjců návra−
tu fotbalistů Baníku do krajské−
ho přeboru – hrajícím trenérem
Petrem Vybíralem – jsme si poví−
dali v šatně školní tělocvičny. Za−
tímco jeho svěřenci a spoluhráči dole
na parketách potili trička, my jsme
se probírali jeho pestrým fotbalovým
životem.
Petře, kdy a kde ses narodil?
Bylo to 12. června 1972 v Hodo−
níně.
Kdy jsi začal hrát fotbal a kdo
byl tvým prvním trenérem?
Myslím, že to bylo v roce 1977
v základně, a vedl mě pan Laďa To−
man.
Prošel jsi pak v Baníku všemi
mládežnickými kategoriemi. Na
jakém postu jsi hrál?
Až do dorostu jsem hrál útočníka,
pak mě našel Talér (trenér pan
Šupa) post ofenzivního středního zá−
ložníka, kde jsem hrál většinu mojí
kariéry.
Pamatuješ si, kolik jsi dal v mi−
stráku v jednom zápase nejvíc
gólů?
Tak to si opravdu nepamatuju…
(Poznámka tazatele – ve starších
žácích vstřelil Petr Rohatci při vý−
hře 15:0 celkem 5 gólů!)
Provozoval jsi i jiné sporty?
Závodně ne, ale jako každý kluk
na dědině jsem v zimě hrál hokej,
přes léto tenis, jezdil na kole atd.
Hlavně jsme ale dennodenně myd−
lili „na Lišinovém“ po škole fotbal,
hlavně s mým největším kamarádem
Liborem Pavlíkem.
Kdy jsi poprvé změnil fotba−
lový dres?
V roce 1988 jsem odešel hrát
1. dorosteneckou ligu do Zlína, kde
jsem prošel rukama trenérů Uhlá−
ra, Žůrka a Štefanka. První rok jsme
sice z ligy spadli, ale druhý rok jsme
ji zase vykopali.
Jaký jsi byl student?
Základku jsem vyšel s šesti dvoj−
kama, pak jsem chodil na gymná−
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zium v Hodoníně a po přesunu do
Zlína jsem tam pokračoval na
strojírenském učilišti, které jsem
zakončil maturitou. Student jsem
byl nárazový, když bylo potřeba,
tak jsem se naučil.
Potom jsi už začal hrát za
muže?
Ano, po revoluci jsem se vrátil
v létě 1990 do Ratěk a začal hrát
krajský přebor za muže Baníku na
postu útočníka.
Dlouho jsi doma ale nevydržel,
že?
Po roce jsem narukoval, nejdřív na
výběr do Hodonína a poté do Tábo−
ra, což bylo béčko Dukly Praha. Tam
jsem hrál rok 3. ligu a na podzim
1992 jsem se posunul do áčka Dukly
do Prahy.
Nepotkal ses tam s Pavlem Ned−
vědem, který je stejný ročník?
Rukoval jsem s ním, ale on se už
v prvním roce dostal do áčka, něko−
likrát byl však poslán k nám do Tá−
bora zahrát si ve 3. lize. Už tenkrát
byl nepřehlédnutelný.
Takže jak to bylo s tou Duk−
lou? Zahrál sis l. ligu?
Ano, premiéru jsem měl v říjnu na
Spartě, kde jsme v posledním roč−
níku federální ligy prohráli 0:2.
V zimě mi sice skončila vojna, ale do−
stal jsem profesionální smlouvu a tak
jsem v Dukle pokračoval i dále.
Kdo Duklu trénoval a kdo ze
známých hráčů s tebou hrál?
Trenérem byl Franta Plass a hráli
se mnou Fitzel, Kostelník, Pivarník,
trénovali s námi třeba i Luhový či
Němec, hrající v té době už v zahra−
ničí. Ligu jsme na jaře zachránili
a nastoupili do 1. ročníku samo−
statné české soutěže.
Dal jsi v první lize nějaké góly?
Dal jsem jediný, a to sparťan−
skému Petrovi Koubovi hlavou. Moje
radost z něho nebyla ale taková, pro−
hráli jsme totiž 2:6. Také celá se−
zóna nedopadla dobře, sestoupili
jsme, a když mě oslovili funkcionáři
Ratěk, kde se postoupilo nově do

3. ligy, neodolal jsem a podruhé jsem
se vrátil, i když jsem měl ještě plat−
nou smlouvu s Duklou.
Ale zase to nebylo na dlouho...
Hrál jsem tady dvě sezóny za tre−
nérů Hutty a Hajského, na podzim
1995 jsem stihl ještě dva zápasy na
hostování v 1. lize v Uherském Hra−
dišti. V lednu 96 jsem přestoupil
do Olomouce, která za Karla Brück−
nera hrála výborný fotbal a nakonec
skončila na 2. místě v 1. lize. Ve
velké konkurenci (reprezentanti Ko−
tůlek, Rada, Kerbr) jsem se nepro−
sadil a odešel na hostování do 2. ligy
do Poštorné.
Kam jsi putoval potom?
Po skončení hostování v Poštorné,
kde mě trénoval Franta Komňacký,
jsem přestoupil do Vítkovic, které
hrály 2. ligu. Líbilo se mi tam, byd−
leli jsme v Havířově a trénovali nás
známí trenéři Dejmal, Pulpit a Kol−
da. Po třech letech mi skončila
smlouva a stěhoval jsem se spolu
s trenérem Dejmalem do Českých
Budějovic.
Znovu tedy do l. ligy?
Ano, ale nebylo to šťastné období.
Zlomil jsem si klíční kost a moc jsem
toho v Budějovicích nenahrál. Vzal
jsem zavděk na jaře 2001 hostová−
ním v Třinci.
Tím ale tvoje kočování nekon−
čilo...
V létě 2001 jsem opustil repub−
liku a vydal se na východ Slovenska,
do Prešova. Šli jsme tam s trenérem
Dejmalem do 1. slovenské ligy. Sice
jsem hrál stabilně, ale peníze od
klubu nechodily, takže jsem tam
skončil a rok jsem v podstatě fotbal
nehrál a řešil problémy s klubem.
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Ve fotbale je známý výraz
„prešovský betón“. Praktikovali
jste tento systém obrany?
Ne, Prešov tak hrál v dřívějších
dobách, my za Dejmala jsme hráli
otevřený fotbal.
Petře, zatím jsme mapovali
tvůj fotbalový život, co tvůj
osobní?
Na vojně v Táboře jsem se sezná−
mil s mojí budoucí manželkou Šár−
kou a v roce 1993 jsme se vzali.
Máme spolu dceru Terezu, která
v současnosti studuje v Praze pajdák.
Až do roku 2001 se mnou obě pu−
tovaly po mých angažmá, potom
jsme se s manželkou rozvedli a ne−
byl to rozvod jednoduchý. Tereza
žije s matkou, ale pravidelně se ví−
dáme.
Zpět na Slovensko. To, že jsi
tam zůstal, nesouviselo jenom
s fotbalem, že?
Seznámil jsem se tam s mojí
současnou přítelkyní Martinou, se
kterou máme tři děti. Desetiletou
Veroniku, sedmiletého Petra a dvou−
apůlletou Elišku. Bydleli jsme v Pre−
šově, jeden rok v Šarišských Mi−
chaľanech, kde jsem poslední roky
před návratem domů dělal hrajícího
trenéra. Ještě předtím jsem začal
trénovat a zároveň hrát v Solivaru.
Obojí bylo na okresní úrovni.
To tě ale asi moc neuživilo, měl
jsi i civilní zaměstnání?
Pracoval jsem ve firmě na výrobu
plastových oken, která však skon−
čila. Vůbec na východním Slovensku
je vyšší nezaměstnanost a nižší ži−
votní úroveň.
Naučil ses východňársky?
Ne, to nejde...
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Jak bys ještě charakterizoval
život na východě?
Je silně nábožensky založený, tro−
chu jiná mentalita lidí, hodně nepři−
způsobivých. Ale našel jsem si tam
kamarády a kromě fotbalu a rodiny
i čas na sbírání hřibů, kterých tam
roste hodně, a také na lyžování.
Takže loni ses vrátil potřetí
domů...
Dostal jsem nabídku dělat tak,
jak na Slovensku, hrajícího trenéra
a práci na Tomáši, kde dělám mis−
tra na svařovně, a rozhodl jsem se
vrátit, i když to s přítelkyní a třemi
malými dětmi vyrůstajícími na Slo−
vensku není jednoduché.
Mluví už děti česky?
Doma mluví slovensky, ve škole
už česky. Rychle se učí.
Jaké mají koníčky?
Veronika hraje pravidelně tenis
v Hodoníně, Peťa začíná hrát fotbal,
nejstarší Tereza dělá street dance.
Jsem rád, že sportují, což u mnoha
dnešních počítačových dětí není sa−
mozřejmost.

Ještě zpátky k fotbalu. Jaké je
tvoje oblíbené číslo dresu?
V současnosti 13, dřív jsem měl
většinou osmičku.
Tvoje oblíbené kopačky?
Jsem věrný černobílým adidas−
kám.
Kolik jsi dostal červených ka−
ret?
Poměrně dost, některé i za mlu−
vení...
Jaký jsi trenér? Používáš spíš
metodu cukru nebo biče?
Jaký jsem trenér, to by měli po−
soudit spíše druzí. Ale asi od kaž−
dého trochu – umím pochválit, ale
i vynadat, každopádně se snažím co
nejvíc s hráči komunikovat. Další
mojí zásadou je to, že jdu na hřiště
vyhrát, ne si jenom zahrát. Mám rád
vítězné typy. Ale vítězství chci do−
sáhnout fotbalovými prostředky, to
znamená přehrát soupeře zejména
kombinací. To, čím jsem se prosazo−
val jako hráč, chci od hráčů i jako
trenér.
Jak dlouho ještě budeš půso−
bit jako hrající trenér?
Chtěl bych dohrát tuto sezónu,
pak se uvidí, ale věk nezastavíš...
Čteš rád?
Ano, hlavně dřív, když jsem měl
víc času, jsem hodně četl. V dětství
mayovky, i sportovní a historické
knihy, prakticky všechno.
Oblíbená hudba?
Kabát, Lucie, Elán, Nohavica
A na závěr tvoje přání do no−
vého roku?
Nejdřív to fotbalové – aby chodilo
v Raťkách víc fanoušků a měli z fot−
balu větší radost. Teď ratíškovickým
spoluobčanům – zdraví, lásku a to−
leranci. A nakonec osobní – abychom
našli termín svatby!
Díky za rozhovor a ať to vyjde!
Přemek Kouřil a Marta Kordulová

Otevřete své srdce
pejskům v útulku

Lucky dogs Ratíškovice opět pořádají sbírku pro pejsky v útulku. Udě−
lejte i jim VÁNOCE. Máte doma deky, které jen zavazí? Pelíšky, obojky,
vodítka, staré oblečky, spreje nebo obojky proti bleškám? A co takhle
něco dobrého na zub (konzervy, granulky, piškotky, kapsičky…). I vy
můžete pejskům zpříjemnit jejich nedobrovolný pobyt v útulku.
Vše můžete nosit na adresu Rohatecká 341 (Bučkovi),
nebo Sportovní 629 (Ludmila Veislíková), a to až do 20. 12. 2013.
Za všechny pejsky předem děkujeme. ☺
manželé Bučkovi
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Stařec

a vinohrad
Bývá mráz a větřisko fúkává,
jak v lednu už je to zvykem.
Ve sklepoch ale zázrak nastává:
víno, co kalné bylo, čisté je mžikem.
Co iskru nemělo a co nevoňalo,
to včíl je rudé.
V bečkách a ve tmě silu vzalo
a zitra ešče lepší bude.
Starý strýc s hubú jak pergameň,
jak furijant koštýř si nesú.
Co natahnú, barvu má jak plameň
a vůňu ostružin z lesů.
Každý deň je už o kúšček delší,
ale v bečce zas troška chybí.
Tá troška, co život dělá veselší
a vprostředku února předjaří slíbí.
Jak do vody hoděný, pospává vinohrad,
aj dyž mráz každý deň sleví.
Zohnuté postavy čistijú každý drát
z objetí loňského réví.
Za plotem závjej pomáli roztaje
a obnaží vyrvané plaňky.
Ve snihu, co ešče v brázdách je,
už poznat sú zajíců kaňky.
U šopky posedět dá sa leda tak s kožuchem,
dyť ešče neoschly meze.
Stařeček škrábú sa za uchem
a cítijú, že jaro už na nich leze.
Z mraků těžkých jak olovo
paprsky slunka sa klubú.
Pro strýca dneskaj je hotovo,
stójijú opřítý o slúpek z dubu.
V trávníku rozkvjétá rozrazil
a jaro to skúšá na druhý pokus.
Ten první ešče sa nezdařil,
dyž u plota žluťal sa krokus.
Oblúček révy je natěsno přimknutý
k síťoví zerzavých drátů.
Starý strýc, až ke krku zapnutý,
idú dom po cestě, navzdory blatu.
Z kapce starého kožucha
trčijú nožíce, špagát a zgrčený drátek.
Stařeček s hubú k uchu od ucha
vavřincem zapili slaniny plátek.
Jaro už konečně vyhrálo
a zimě je, dovígde, konec.
Skřivánci na nebi, snáď přibití nastálo,
zvónijú do dáli jak na krku hříbjátek zvonec.

Teplých dní skokama přibývá
a strýc s konvú na zádoch chytajú dech.
Kažďučký deň neskúř sa stmívá
a vinohrad sa zeleňá jak lesní mech.
Stařečka dlaně tak svrbijú,
jak dyž rana sa hójí.
Dyť řádek plevelů motykú pobijú
a znavené tělo o chládek stójí.
Večery dlúhé sú a horko je strašák,
že lepší je ve sklepě než na vřelém luftě.
V koštýři zlaťá sa chladivý vlašák
a stařeček majú ho v hlubokéj úctě.
Guličky milérky začaly blednút
a střapce frankovky už majú fleky.
Starý strýc, stínáním zmožený,moseli sednút,
enom tak na mezku a aj bez deky.
Ach, to je roboty a bez odpočinku….
Rýžový kartáč a v kýbli voda.
Strýc na svého stařečka majú spomínku:
ve sklepě dyž néni pořádek, tož práce je škoda.
A tož tak – práce už konec je,
bečky sa svítijú, smrdí tu síra.
Mosí sa počkat až vinohrad dozraje,
a Bože daj, jak říká víra.
Vlaštovky vína zběr určujú
a to už doista stane sa bez nich.
Jak hrozny dozrajú, to už odletijú.
Letijú za slunkem daleko na jih.
Pres už je na doraz stlačený,
kýbl jak čepicu má navrch sítko.
U Jezérka kúpú sa kačeny
a šíříjú bahna smrad – vody je plýtko.
Za týdeň už v bečkách var a šum!
Do sklepa nedá sa vkročit.
Pit by sa chtělo, ale daj na rozum,
dyť zapadlý pod bečkú bys mohl skončit.
Burčák je bilunký, voňavý,
ohryzek jak kůň v krku skáče.
Gdo nepil ho, nic neví
a ať nad svojú blbosťú plače.
Starý strýc dom sa ponáhlajú,
Damoklúj meč nad něma trčí.
Už najméň padesát roků sa dělajú,
ze nevijú, co to v nich hrčí.
Donďa dom,všecko je v kalupu.
Slepý sú, nečujú, polétý potem.
Kocúra u dvérec nabrali do chlupů,
taktakže stačil podlézt pod plotem.

S pocitem blaženým po dobréj večeři
ulehnú pod duchnu a ticho heknú.
Každý z vás, gdo temu nevěří,
zaskočte za strýcem – šecko vám řeknú.
Vojta Koten
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Zámoří

Ratiškovják
utěkal ve Vancouveru

K

Setkání

aždý podzim se ve Vancouveru běží „Vancouver Historic Half
Marathon“. Letos poprvé jsem se rozhodl zapsat se na star−
tovní listinu spolu s kamarádkami Petrou a Terezou. Sport
mně není cizí, ale že budu někdy závodit ve vytrvalostním běhu,
tak tomu bych opravdu sám nevěřil! Pravda, příprava nebyla jed−
noduchá (běhání a plavání), ale dalo se to vydržet.
Neděle 24. 11. 2013 byla zamračená a docela chladná. Naše
trať na 10 km vedla ve Stanley parku kolem pobřeží Pacifiku.
Moje taktika byla mírné tempo do začátku a pak se uvidí!
Občerstvení v polovině závodu mi sice dodalo energii, ale ve
3. čtvrtině došla (vlastně očekávaná) krize a bolest nohy. Nako−
nec jsem to překonal a dokonce nasadil i závěrečný sprint. Odmě−
nou mi bylo super 133. místo (z 324 účastníků) v čase 58:40 min.
V cíli jsem si vzpomněl na pochod kolem Ratíškovic a jeho stejně
dlouhou „základní“ trasu. Ale tu jsem doteď jen chodil a ještě
o cosi déle. A po celou dobu závodu mi v uších zněla písnička
od Kabátů „Kůže líná od Kolína“. U mě změna − od Hodonína!
Do Ratěk zdraví
Pavel Koplík − Petřák

P

Beseda
s Markem Orko Váchou

o celý rok jsme si při nejrůzněj−
ších příležitostech připomínali
příchod svatých Cyrila a Meto−
děje na Moravu. Poslední plánova−
nou akcí byla beseda s Markem Orko
Váchou, který si zahrál sv. Meto−
děje v dokumentu Otakára Maria
Schmidta. Akce se konala 16. listo−
padu ve spolupráci s místní knihov−
nou a organizátory potěšilo, že v pro−
gramově nabitém týdnu bylo v sále
opravdu plno.
Zmiňovaný dokument vyplnil
první část společného setkání a po
krátké přestávce se ujal slova náš
host. Svojí přednáškou „Genesis“
přiměl mnoho posluchačů, aby si
zakoupili některou z jeho knih (vý−
čet jeho děl v pozvánce v minulém
čísle Zvonu), jelikož vyprávěl nejen
velmi erudovaně, ale především sro−
zumitelně a poutavě, s mnoha od−
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kazy na nespočet známých osob−
ností a jejich názorů, což svědčí o jeho
značné sečtělosti a píli. Jak jeho

promluva zaujala, značí též fakt,
že i po skončení přednášky se poslu−
chači nespokojili s odpověďmi na „lís−
tečkové“ dotazy, ale stále se hosta
ptali.
Bohužel čas plyne někdy příliš
rychle a tak doufáme, že se v bu−
doucnu budeme moci opět setkat.
Poděkování patří Marii Škorpíkové
a Evě Vacenovské za organizaci
a manželům Příkaským za daro−
vané pohoštění.
Bc. Eva Vacenovská
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Příběh

Můj nesnadný

život dalmatina

J

sem pes. Totiž, byl jsem člověk,
ale teď jsem pes. Zkrátka dalma−
tin. Mám ženu, jmenuje se Lisa.
Máme také tři malé nezbedy, tři
malé dalmatínky: Kira – ta je z nich
nejstarší, Jeremi a Jeny. Mám také
kamarádku, která se jmenuje Eliza−
beth.
Jednou se Jeny ztratila, jelikož se
ráda toulá a potom má šikovné vý−
mluvy. Nezbývalo nic, než ji hledat

Navštivte obecní
webové stránky
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a hledat. Vtom jsem potkal kama−
rádku Elizabeth − Eliz. „Co se děje,
Snocky?“ (To bylo moje jméno.) „Ne−
viděla jsi Jeny? – Ano, viděla, napo−
sledy v parku. Proč? – No, ztratila
se, je to malý tulák. Ale já nevím,
kde je teď. – Tak hodně štěstí Snoc−
ky! – Budu ho potřebovat Eliz“, řekl
jsem. Chtěl jsem říct ještě něco, ale
potom jsem zaslechl Lisu: „Snocky,
našli jsme ji!“ Nevěřil jsem svým

psím uším. No, jak se říká, na
psí uši a kočičí svědomí. „Mami,
volala Jeny! – Kde jsi byla,
Jeny? – No, na pár chvil jsem
se otočila a vy jste mi utekli. –
Snocky, už pojďme všichni do−
mů!“ Lisa se jen pousmála, pro−
tože tušila, že budeme znovu
Jeny určitě po městě brzy hle−
dat.
Nastala nejhorší část dne – Jere−
miho koupání. Chci tím říct, že ne−
bylo příliš snadné – neměl totiž rád
vodu. Snocky, když byl už celý
mokrý, řekl: „Pche, celý po mámě!“
Lisa jen kroutila hlavou – Víte, asi
to nevysvětlím, ale pes má svou hla−
vu, jako všichni ostatní. A vlastně je
fajn, když jsme všichni kamarádi –
tím myslím, lidé a psi.
Katka Jurová, 4.A, ZŠ Ratíškovice

www.ratiskovice.com
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Autobusový jízdní řád
Hodonín−−Kyjov (Bzenec) a zpět
Hodonín

Ratíškovice

Kyjov

Pozn.

4:00
4:30
4:30
5:00
5:04
5:30
6:00
6:00
6:20
6:30
6:50
6:55
7:00
8:05
8:30
9:05
9:10
10:05
11:05
12:05
12:10
12:30
12:50
13:05
13:35
14:10
14:20
14:30
14:30
14:35
14:50
15:05
15:10
15:35
16:10
16:15
16:30
16:45
17:15
17:20
18:15
18:30
19:15
20:30
20:45
22:30
22:45

4:18
4:48
4:48
5:18
5:22
5:48
6:18
6:18
6:38
6:48
7:08
7:13
7:18
8:23
8:48
9:23
9:28
10:23
11:23
12:23
12:28
12:48
13:08
13:23
13:53
14:28
14:38
14:48
14:48
14:53
15:08
15:23
15:28
15:53
16:28
16:33
16:48
17:03
17:33
17:38
18:33
18:48
19:33
20:48
21:03
22:48
23:03

4:44
5:14
5:14
Bzenec
5:44
6:14
6:44
Bzenec
7:04
7:14
7:34
7:39
Bzenec
8:49
9:14
9:49
Bzenec
10:49
11:49
12:49
Bzenec
13:14
13:34
13:49
14:19
14:50
15:04
15:14
Bzenec
15:15
15:34
15:45
Bzenec
16:19
Bzenec
16:59
17:14
17:29
17:59
Bzenec
18:59
19:14
19:59
21:14
21:29
23:14
23:29

P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, C
P, A
P, A
S, N
P, A
P, C
P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
S, N
P, A
P, C
P, A
P, C
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, A
S,N,B
P
S, N, A, B
P, A
S, N, A, B
P, A

Platí od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014

Ratíškovický Zvon

P
S
N
A
B
C

jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a v uznané svátky
nejede 31. 12. 2013
nejede 24. 12. 2013
nejede 23. 12. 2013 − 3. 1. 2014
a 30. 6. 2014 − 29. 8. 2014

Kyjov

Ratíškovice

Hodonín

4:15
4:39
4:39
Bzenec
4:55
5:25
Bzenec
5:55
6:14
6:40
6:49
6:49
Bzenec
Vacenovice
7:25
8:15
9:15
9:49
Bzenec
10:15
11:15
12:15
12:46
12:55
Bzenec
13:45
14:00
Bzenec
14:24
14:35
14:46
14:54
15:05
Bzenec
15:25
15:45
16:15
16:46
16:49
Bzenec
17:25
18:25
18:46
20:35
20:46
22:37
22:37

4:41
5:01
5:05
5:17
5:21
5:51
6:17
6:21
6:36
7:06
7:11
7:15
7:17
7:22
7:51
8:41
9:41
10:15
10:37
10:41
11:41
12:41
13:12
13:21
13:27
14:11
14:26
14:37
14:46
15:01
15:12
15:16
15:31
15:37
15:51
16:11
16:41
17:12
17:11
17:37
17:51
18:51
19:12
21:01
21:12
23:03
23:03

4:59
5:19
5:23
5:35
5:39
6:09
6:35
6:39
6:54
7:24
7:29
7:33
7:35
7:40
8:09
8:59
9:59
10:33
10:55
10:59
11:59
12:59
13:30
13:39
13:45
14:29
14:44
14:55
15:04
15:19
15:30
15:34
15:49
15:55
16:09
16:29
16:59
17:30
17:29
17:55
18:09
19:09
19:30
21:19
21:30
23:21
23:21

Pozn.
P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P
P, A
P, C
S, N
P, A
C
P, A
P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, C
S, N
P, A
P, A
P, A
P, C
P, A
P, A
P, A
S, N
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
P, A
S, N, B
P, A
P, A
P, A
P, A
S, N, B
P, A
S, N, A, B
P, A
S, N, A, B
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