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V

sobotu 16. 8. 2014 se zástupci
obce zúčastnili slavnostního vy−
hlášení vítězů soutěže Vesnice
roku Jihomoravského kraje 2014,
které se uskutečnilo ve Vrbici, jež
se stala vítězem a držitelem Zlaté
stuhy. Rovněž naše obec se mezi
odměněnými neztratila. Obec ob−
držela za hřibovou polévku, jako

druhý nejchutnější pokrm, Krajáč
Jihomoravského kraje a za péči
o spolkový život Modrou stuhu.
Obec tímto děkuje všem spolkům
a oddílům, za svou zájmovou a spor−
tovní činnost, bez níž bychom stuhu
dozajista nezískali.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Rada obce...
Rada obce č. 94 ze dne 2. 6. 2014
Rada obce:
z se seznámila s výsledky výběro−
vého řízení veřejné zakázky „Roz−
šíření MŠ Ratíškovice“, výsledky
budou zaslány ke kontrole na br−
něnskou centrálu ROP.
Rada obce č. 95 ze dne 3. 6. 2014
Rada obce:
z souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou MIX MAX Energetika,
s.r.o. ve věci zpracování žádosti na
paralelní připojení kogenerační
jednoty k distribuční soustavě NN
v areálu Baník Ratíškovice,
z vzala na vědomí rozpočtovou
změnu č. 1 ZŠ a MŠ Ratíškovice,
z schválila účetní závěrku Osvě−
tové besedy Ratíškovice,
z projednala stížnost občana na ob−
tížnou průjezdnost ulicí Mokré
Řádky,
z seznámila se s ukončením re−
konstrukce opěrné zdi na antu−
kových kurtech v areálu Baník
a projednala možnosti opravy an−
tukových povrchů,
z souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru pronájmu obec−
ních pozemků za účelem tré−
ninku dostihových koní.
Rada obce č. 96 ze dne 16. 6. 2014
Rada obce:
z se seznámila s výsledky výběro−
vého řízení veřejné zakázky „Vo−
dovod Ratíškovice – Vlasta“ a „Ra−
tíškovice, vodovod – lokalita
vinných sklepů Slavín“. Smlouva
bude podepsána s firmou ARTE−
SIA, s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku.
z se seznámila s výsledky výběro−
vého řízení veřejné zakázky „Vý−
měna zdroje vytápění ZŠ Ratíško−
vice“. Smlouva bude podepsána
s firmou VRBA, s.r.o., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku.
z souhlasí s vypracováním pro−
jektové dokumentace stavby
„Úprava komunikace mezi ul.
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Polní a Dědina“. Projektovou do−
kumentaci zpracuje Ing. Bedřich
Jurčeka.
souhlasí s vypracováním projek−
tové dokumentace stavby „Oprava
místní komunikace v ul. Polní,
Ratíškovice“. Projektovou doku−
mentaci zpracuje Ing. Bedřich
Jurčeka.
projednala majetkoprávní zá−
měry odkupu pozemků v k.ú. Ra−
tíškovice,
souhlasí s Dodatkem č. 1 k Vnitro−
organizační směrnici k zajištění
účetnictví č. 2/2013,
stanovila výkon stavebního do−
zoru investora na akce „Vodovod
Ratíškovice – Vlasta“ a „Ratíško−
vice, vodovod – lokalita vinných
sklepů Slavín“
bere na vědomí výroční zprávu
o hospodaření společnosti Baník
Ratíškovice, s.r.o.

Rada obce č. 97 ze dne 17. 6. 2014
Rada obce:
z rozhodla o zrušení původního Roz−
hodnutí o přidělení veřejné za−
kázky „Přístavba MŠ“ a vrácení
zadávacího řízení do fáze posou−
zení podaných nabídek. Komise
provede nové posouzení a hodno−
cení nabídek a předá zadavateli
nové stanovisko k výsledku posou−
zení a hodnocení nabídek.
Rada obce č. 98 ze dne 30. 6. 2014
Rada obce:
z projednala majetkoprávní zá−
měr nákupu pozemků v katastru
obce,
z schválila Dodatek č. 2 Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve věci pro−
dloužení termínu čerpání dotace,
z souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou VRBA, s.r.o. ve věci zhoto−
vení stavby „Výměna zdroje vytá−
pění v objektu základní školy
v obci Ratíškovice“,
z na základě podaných cenových
nabídek stanovila stavební dozor

z
z
z
z
z

na stavbu „Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ“,
souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene a Smlouvou
o smlouvě budoucí o zřízení věc−
ného břemene s firmou E.ON Dis−
tribuce, a.s.,
rozhodla o nákupu kolejnic pod
nově instalovaný vagon, který je
součástí Muzea ve vagonu,
rozhodla o nákupu počítačového
programu Microsoft Office 2013
na obecní úřad,
rozhodla o přemístění banko−
matu na severní stranu radnice,
projednala navržené stavební
změny v projektu „Aktivního cen−
tra“,
souhlasí s podpisem smlouvy ve
věci dotace na projekt „Noemova
archa ve vagónu“ z Programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR.

Rada obce č. 99 ze dne 8. 7. 2014
Rada obce:
z se seznámila s cenovou nabídkou
firmy EKKL, a.s. na rekonstrukci
antukových kurtů v areálu Baník,
z na základě dvou podaných ceno−
vých nabídek rozhodla, že vý−
měnu svítidel v krytém plaveckém
bazénu provede firma Stokláska,
z vzala na vědomí oznámení MěÚ
Hodonín, že v měsíci srpnu bude
vyvěšen po připomínkování nově
zpracovávaný územní plán obce,
z rozhodla o nákupu právního infor−
mačního systému CODEXIS,
z souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv s nájemníky v DPS do
31. 7. 2015,
z rozhodla o nákupu zásuvných po−
licových regálů do stavebního ar−
chivu,
z projednala majetkoprávní záměr
prodeje pozemků firmě ZERA, a.s.
za účelem přebudování bývalé
býkárny na provoz chovu krav.
Rada obce č. 100 ze dne 21. 7. 2014
Rada obce:
z projednala postup prací akce „Sní−
žení energetické náročnosti bu−
dovy OÚ Ratíškovice“,
z rozhodla, že na nacenění dodávky
instalace indikátorů vytápění
v obecních bytech budou osloveny
dvě firmy,
z vzhledem k termínu konání vo−
leb do obecního zastupitelstva
rozhodla s posunutím termínu
vydání Ratíškovického Zvonu.
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Volební uskupení dostanou pro
prezentaci programů prostor for−
mátu A4.
rozhodla o prodloužení nájmů
v bytovém domě Ulička 101 a U Há−
jenky,
projednala majetkoprávní záměr
firmy ZERA, a.s. na odkup po−
zemků v lokalitě „Býkárna“, a to
za účelem vybudování nových za−
řízení pro chov dojnic,
vzala na vědomí výsledky roz−
boru vzorku kompostu, vzorky
jsou bez závad,
souhlasí s podepsáním potvrzení
o poskytnutí dotace na sběr a svoz
biologicky rozložitelných odpadů.

Rada obce č. 101 ze dne 4. 8. 2014
Rada obce:
z rozhodla v souvislosti s rekon−
strukcí otopné soustavy v budově
základní školy s výměnou linoleo−
vých podlah v 6 třídách,

z zamítla žádost společnosti TERRA
– POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Šumperk o uložení sedimentu
z koryta dubňanského vodního
toku Rumzovský járek na po−
zemky v k.ú. Ratíškovice,
z rozhodla o instalaci indikátorů
vytápění v obecních bytech. Insta−
laci provede firma Techem, spol.
s r.o., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku.
z souhlasí s nájmem movitého ma−
jetku Restaurace Sport včetně
vybavení a souhlasí s podnájemní
smlouvou mezi Baníkem Ratíško−
vice, s.r.o., a paní Jitkou Chváta−
lovou,
z se seznámila s vyhodnocením
provozu fotovoltaické elektrárny
instalované na střeše tribuny
v areálu Baník,
z souhlasí s cenovou nabídkou
firmy Stokláska na elektromon−
tážní práce potřebné pro přemís−

tění bankomatu v budově obec−
ního úřadu,
z souhlasí s vícepracemi souvise−
jící s akcí „Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ Ratíško−
vice“,
z souhlasí s vícepracemi související
s akcí „Výměna zdroje vytápění
v objektu ZŠ Ratíškovice“,
z v souvislosti se změnou nájemce
souhlasí s rozsahem oprav zaří−
zení v Restauraci Sport.
Rada obce č. 102 ze dne 11. 8. 2014
Rada obce:
z se seznámila se stanoviskem ROP
Jihovýchod k výběrovému řízení
veřejné zakázky „Rozšíření MŠ
Ratíškovice“a rozhodla o vylou−
čení uchazeče WOODWORK Ser−
vice s.r.o., a souhlasí s uzavřením
smlouvy s firmou ISS Stavtrade
s.r.o.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
Výpis z usnesení 25. zasedání
ZO Ratíškovice, konaného dne
30. června 2014 v 18.00 hodin
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
změnu rozpočtu č. 2/2014.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje Závěrečný účet Obce
Ratíškovice za rok 2013 bez při−
pomínek.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje účetní závěrku Obce
Ratíškovice za rok 2013.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
souhlasí, aby audit obce za rok
2014 provedla privátní auditorka
Ing. Gita Štolfová.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje směrnici č. 1/2014 – Sta−
tut fondu rozvoje bydlení Obce Ra−
tíškovice.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje půjčky 4 žadatelům
v částce 240 tis. Kč.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje vyřazení pozemku p.č.
3198/26 o výměře 48 m2 v ceně
17 256,00 Kč z nákupu pozemků.
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z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje nákup pozemků, jedná
se o parcely v k.ú. Ratíškovice.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schválilo prodejní cenu pozemků
v lokalitě za zahradami RD č.p.
1125, 1151 a 1152 ve výši 100 Kč/
m 2 a prodejní cenu pozemků
v korytě vodního toku ve výši
47,90 Kč/m2.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje prodej pozemků v kat.
území Ratíškovice:
p.č. 2434/86 3 m2 − 300 Kč/m2.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schválilo prodejní cenu 92,40 Kč/
m2 pozemků v lokalitě za zahra−
dami RD č.p. 1028 a 1029.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje prodej pozemků v kat.
území Ratíškovice:
p.č. 420/13 27 m2 − 92,40 Kč/m2.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schválilo prodejní cenu 154,50 Kč/
m2 pozemků v lokalitě Padělky ur−
čených k výstavbě RD.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schválilo prodejní cenu 100 Kč/m2

u pozemků p.č. 2432/265 a p.č.
2432/266 v lokalitě Padělky.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
dává předběžný souhlas s pro−
dejem, případně se směnou, po−
zemků v k.ú. Ratíškovice v loka−
litě kolem býkárny o celkové
výměře 10038 m 2 společnosti
ZERA, a.s. (viz příloha č. 3).
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
dává předběžný souhlas s prode−
jem pozemků v k.ú. Ratíškovice
společnosti Vodovody a kanali−
zace Hodonín, a.s. pod příjezdovou
cestou k ČOV od křižovatky se sil−
nicí na Rúdník, část p.č. 3280/3
a p.č. 3281/3 o celkové výměře cca
554 m2.
z Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje příděl do fondu rezerv
a rozvoje na opravy vodovodu
a kanalizace v obci. Příspěvek do
fondu bude tvořit částka z vý−
platy dividend spol. Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s. ve výši
60 000 Kč.
Ing. Josef Uhlík,
starosta
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Vítáme nové občánky...
Šebková Tereza

Z našich řad odešli...
Tomanová Terezie ............................... 84 let
Tomanová Marie .................................. 90 let
Michenková Josefa .............................. 79 let
Toman Pavel ......................................... 64 let
Seják Lubomír ...................................... 61 let
Koudelová Jitka ................................... 43 let

Blahopřejeme...

Policie

Svatby...
Martin Holeček a Michaela Tomšejová
Roman Svitálek a Lucie Durďáková
Viktor Chvátal a Markéta Kmentová
Petr Němeček a Jana Holečková
Zdeněk Čožík a Marie Šebestová
Viktor Linhart a Martina Taghouti
Ondřej Štourač a Veronika Zemánková
Marek Šťastný a Denisa Zahnašová
Karel Flášar a Michaela Dolanová

Zlatá svatba

Žižlavská Žofie ..................................................... 85 let
Valkovičová Josefa .............................................. 80 let
Kotásek Vavřinec................................................. 80 let
Toman František ................................................. 94 let
Tomanová Rosalie ............................................... 98 let
Zichová Františka ............................................... 80 let
Váňa Jan ................................................................ 90 let
Macková Marie ..................................................... 80 let

Jaroslav a Anna Adámkovi
František a Ludmila Marciánovi
Stanislav a Žofie Koplíkovi
Michal a Magdalena Frolcovi
Otto a Anna Tanhäuserovi

Diamantová svatba
Josef a Žofie Novákovi
Maxmilián a Marie Řihákovi

a televize v Hospodě Na Zelnicách.
Hlídka OP o celé záležitosti infor−
movala PČR Dubňany, která si ce−
lou věc převzala k dalšímu šetření.

Z deníku

obecní policie

Červen 2014

2. 6. Přijetí oznámení od pana Jaro−
míra Kotáska, že mu z ohrady
utekli 3 koně. Poté hlídka OP ob−
držela hlášení od PČR Dubňany,
že dva koně utekli směrem na
Hodonín. Po příjezdu na místo
spolu s PČR Dubňany, nalezli
koně mimo silnici, jeden kůň
byl zraněný z důvodu, že narazil
do projíždějícího nákladní vozu.
Na místo se dostavil i majitel
koňů, po konzultaci s majitelem
musel být zraněný kůň utra−
cen. Na místo se poté dostavila
i PČR Hodonín, dopravní ne−
hody. Hlídka OP do dobu vyšet−
řování řídila dopravu na místě
srážky.
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Přibilová Marie .................................................... 90 let
Gajdíková Rosina ................................................ 90 let
Cigánková Marie .................................................. 94 let
Macková Františka ............................................. 80 let
Gajdíková Anděla .............................................. 102 let

7. 6. Přijetí oznámení v 18.45, že
v lokalitě u střelnice se nachází
velký černý pes a obtěžuje rybá−
ře. Po přijetí hlídky OP na místo
určení, byl pes odchycen a umís−
těn do kotce na skládku TKO.
22. 6. Přijetí oznámení v 18.00, že
v ulici Dědina leží na chodníku
muž. Po přijetí hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, bytem v ul. U Lesa,
který požil větší množství alkoho−
lu. Hlídka OP si všimla, že pan XY
má na zadní straně hlavy krvavou
ránu, a proto hlídka OP na místo
přivolala RZS.
26. 6. Přijetí oznámení od pana XY,
že došlo ke krádeži dvou sudů piva

Červenec 2014
1. 7. Přijetí žádosti v 10.00 od PČR
Dubňany o poskytnutí spolu−
práce v ulici Vrbky u občana XY,
kde probíhá soudní exekuce.
Hlídka OP po příjezdu na místo
prováděla dohled, aby zde nedo−
šlo k protiprávnímu jednání.
Přijetí oznámení v 15.45 od pana
XY, že mu byla z jízdního kola od−
cizena kabela, kde měl doklady,
mobilní telefon a dokumentaci.
Hlídka OP sdělila panu XY, že
ztrátu dokladů musí ohlásit na
PČR.
9. 7. Přijetí oznámení o krádeži že−
lezných sloupů ve vinohradě. Po
přijetí hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že došlo ke krádeži 4 že−
lezných sloupů. Hlídka OP o celé
věci informovala PČR Dubňany
a ta si celou věc převzala k dal−
šímu šetření.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

15. 7. Přijetí oznámení ve 21.11 od
PČR Dubňany, že potřebují sou−
činnost v ulici Krátká, kde mělo
dojít k napadení pana XY. Hlídka
OP po příjezdu na místo určení po−
skytla po celou dobu vyšetřování
události součinnost PČR Dub−
ňany.
17. 7. Přijetí oznámení v 15.00, že
u vodní nádrže Hliník doutná spá−
lená tráva. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo zjištěno, že
se jedná o doutnající trávu v blíz−
kosti střelnice, a proto k místu
hlídka OP přivolala místní jed−
notku SDH Ratíškovice, která
dané místo postříkala vodou.

Investice

19. 7. V 15.00 hodin nafocení a zdo−
kumentování rozbitého bočního
okna na autě v ulici Baráky,
které patří paní XX. Ta sdělila
hlídce OP, že jí měl okno někdo

rozbít v sobotu v ranních hodi−
nách, asi kolem půl třetí.
Přijetí oznámení ve 2.45 od PČR
Dubňany, že v ulici Rohatecká
mělo dojít k rušení nočního klidu.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení bylo zjištěno, že byla napa−
dena slečna XX, trvale bytem
Milotice, panem XY z Ratíškovic.
Ten jí doma fyzicky napadl a způ−
sobil jí zranění hlavy, na které
si slečna XX stěžovala, a proto jí
hlídka OP přivolala RZS Hodonín.
22. 7. Přijetí oznámení ve 20.20 od
pana XY, že na místním rybníku
Jezérko, kde platí momentálně

www.ratiskovice.com

ve vagonu
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Noemova archa

bec Ratíškovice, jí zřizovaná or−
ganizace ZŠ a MŠ Ratíškovice
či místní zájmové organizace
(ZO ČZS, skauti) mají bohaté zku−
šenosti z čerpání finančních pro−
středků z Programu přeshraniční
spolupráce ČR – SR.
Posledním realizovaným pro−
jektem je projekt Noemova archa ve
vagonu, a i ten je finančně podpo−
rován Fondem mikroprojektů a ad−
ministrován agenturou Bílé Kar−
paty.
Cílem projektu je podpora turis−
tického ruchu, a to rozšířením míst−
ního Muzea ve vagonu o další expo−
zici, která se bude nacházet v nově
zakoupeném „dobytčáku“. Ten byl po
složité logistické operaci instalován
velkým jeřábem na vedlejší kolej za
stávající dva zelené vagony. V této
chvíli je třeba poděkovat firmě Car−
go, a.s., která nám odprodala vagon
v ceně železného šrotu a zabezpe−
čila jeho převoz.
V současné době byly zahájeny
práce na rekonstrukci vagonu, při−

zákaz rybolovu, někdo chytá ryby.
Po příjezdu hlídky OP na místo
určení byli hlídkou OP rybáři
poučeni o zákazu rybolovu a ná−
sledně po ústní domluvě místo
rybáři opustili.
Přijetí oznámení ve 23.30, že
v bytovém domě Ulička 101 do−
chází k rušení nočního klidu. Po
příjezdu hlídky OP na místo ur−
čení bylo zjištěno, že pan XY se
snažil dostat do svého bytu a ne−
mohl najít klíče, přičemž požil
větší množství alkoholu. Hlídka
OP panu XY klíče našla a následně
jej nasměrovala do bytu.

čemž souběžně probíhá sběr dat
z oblasti přírodních zajímavostí okolí
Ratíškovic a slovenského příhraničí

(niva řeky Moravy) a je zpracová−
ván scénář expozice. Projekt by
měl být ukončen v listopadu tohoto
roku.
Dodejme ještě, že partnerem pro−
jektu je Soukromá základní škola ve
Skalici, jejíž žáci se podílejí spolu
s žáky naší základní školy právě na
sběru informací o lokálních přírod−
ních zajímavostech okolí našich sí−
del.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

FOND
MIKROPROJEKTŮ
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Volební klišé:

chodníky

D

alo by se říci, že jde o předvolební klišé. Snad v kaž−
dé vesnici a městě před volbami stávající místní po
litická garnitura buduje chodníky, aby se vetřela
do přízně voličstva. A s těmi chodníky to není jinak ani
v Ratíškovicích. Po vybudování nového chodníku v ulici
Rohatecká (spojnice mezi ulicí Vítězná a Školní) byla
v návaznosti na výstavbu nové vozovky U Jezérka pro−
vedena rekonstrukce chodníku i v této ulici, a to v cel−
kové hodnotě díla 358 000 Kč. V současné době pro−
bíhá v návaznosti na rekonstrukci vodovodního řadu vý−
stavba nového chodníku v ulici Sportovní v úseku od
ulice Vítězná po ulici Cihlářskou. Nové chodníky doza−
jista usnadní pohyb volbychtivého obyvatelstva k voleb−
ním urnám, kde nám to občan spočítá.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Stihneme to

do hodů?

V

měsíci srpnu proběhla první etapa akce „Snížení
energetické náročnosti budovy OÚ Ratíškovice“.
V tomto čase byla do dutých prostor stropu 2. NP
radnice zafoukána tepelná izolace a následně byla
provedena rekonstrukce hydroizolace rovné střechy.
Práce provádí Stavební firma Plus Hodonín, subdoda−
vatelem pro položení hydroizolací byla firma Izolmont
Bzenec. V následné etapě budou vyměněny všechny
okenní a vstupní konstrukce s tím, že stávající banko−
mat ČSOB u hlavního vstupu bude přemístěn na severní
stranu, kde bude následně dobudován přístupový chod−
ník. Realizované práce zlepší stavebnětechnický stav bu−
dovy a sníží finanční náklady na provoz obecního úřadu.
Věříme, že práce budou probíhat plynule a nenastanou
stavební komplikace a dílo bude dokončeno do hodů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Rekonstrukce vodovodu

V

průběhu posledních dvou měsíců proběhly v obci tři vodohospodář−
ské investiční akce: vybudování vodovodního propoje pod „Hadačovým
járkem“ na Zbrodku, rekonstrukce vodovodního řadu v části ulice Spor−
tovní a vybudování nového vodovodního řadu od farmy Zera a.s. na Vlastu.
Investorem první a druhé zmiňované akce je VaK Hodonín a.s., investorem
třetí akce je obec, přičemž, když vše dobře dopadne, tak tato akce bude
spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj, a to v rámci přiznané
odměny 600 000 Kč v soutěži Vesnice roku 2013, kdy Ratíškovice získaly
Oranžovou stuhu. Práce byly provedeny firmou Artesia. Na jaře příštího
roku budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řadu na Slavíně.
Součástí této akce bude i instalace požárních hydrantů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Rekonstrukce
otopného systému základní školy
L
etošní letní prázdniny byly opět
přivítány školáky velmi pozitiv−
ně, avšak vedení školy, školník,
uklízečky i pracovníci obecní čety
měli opravdu plné ruce práce. Zřizo−
vatel školy – Obec Ratíškovice – se
pustil do vcelku náročné rekonst−
rukce kotelny a celého otopného sys−
tému tzv. staré budovy a tělocvičny
základní školy. Vzhledem k tomu, že
kotelna již nevyhovovala technickým
parametrům (dle vyjádření speciali−
zovaného servisního technika byly
kotle LUMEX 200 již jediné v celém
jihomoravském a severomoravském
kraji, již nejsou k dostání náhradní
díly a měření ukázalo, že spaliny
velmi vysoko přesahují emisní limi−
ty), bylo více jak nutné přistoupit
k jejich výměně. Je třeba zdůraznit,
že i radiátory ve staré budově byly
ještě původní z roku 1958 a „plechá−
če“ v tělocvičně z roku 1970 byly již
napadeny bodovou korozí. Proto bylo
nutné sehnat informace o možnos−
tech celkové rekonstrukce topení,
která by navíc umožnila individu−
ální regulaci vytápění všech míst−
ností základní školy a zajistila kom−
fort pro celý provoz školy a naplnila
požadavek ekologického i ekonomic−
kého šetření energiemi. Náklady na
vytápění totiž dosahují každý rok ně−
kolik stovek tisíc korun, i když jsou
všechny tři pavilony základní školy
velmi dobře zatepleny.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

Celková rekonstrukce
započala druhý týden
v červenci demontáží
všech starých radiáto−
rů, potrubního systému
a kompletně celé kotel−
ny. Úkol to obtížný, ale
ne pro zkušenou partu
instalatérů, kotelníků
a zedníků. Pochopitelně
se to neobešlo bez tech−
nických potíží, když bylo
potřeba provést mnohé
nečekané stavební práce,
aby byla zajištěna funkč−
nost i estetika celého
díla.
Předpokládaná cena
díla je 7 930 512 Kč vč.
DPH, akci provedla fir−
ma VRBA, s.r.o., z Blan−
ska a projekt vyhotovila
firma Benefit Energy
Centre a.s. z Brna.

Již při prvním cenovém návrhu
bylo jasné, že rekonstrukce půjde do
několika miliónů a bez dotační pod−
pory se neobejdeme. Velmi dobrou
volbou byl výběr projekční firmy,
která má bohaté zkušenosti se sys−
témy vytápění po celé ČR a jež na−
vrhla kotelnu vybavenou tepelnými
čerpadly. Na tento typ vytápění lze
získat dotaci až 85%. Takže bylo roz−
hodnuto.

Je na místě, abych poděkoval
mnoha jednotlivcům („spřízněným
duším“) i místním firmám, kteří
velmi pozitivně reagovali na časový
stres, když se zdálo a hrozilo, že vy−
učování začne až koncem září, a po−
dali nadstandardní výkon. Rovněž
děkuji zastupitelům obce, že tuto
akci podpořili.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel školy
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Máme nové

Modrá je dobrá

kontejnery...

V

Mykologie

D

Irena Bařinová

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Introit

o rámce projektu Českosloven−
ské přeshraniční spolupráce,
iniciovaného ratíškovickou rad−
nicí, potažmo panem místostarostou
Radimem Šťastným, se vešla i ko−
lonka Atlas hub. Ve druhé lednové
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papírového odpadu do kontejnerů
(vedle odevzdání papíru na sběrném
dvoru odpadů a do Sběrných suro−
vin) se usnadní občanům přístup
k třídění a doufáme, že tím se i zvýší
množství vytříděného papíru, což se
projeví ve výši odměny od spolupra−
cujícího EKO−KOMU i v šetření na−
šeho životního prostředí.

dekádě přišlo potvrzení
ohledně finančního zabez−
pečení a začal tak trochu
závod s časem. Atlas měl
být vytištěn do konce pololetí, z če−
hož vyplynulo, že se musí vycházet

4x foto Josef Hanák

O

bec Ratíškovice dlouhodobě spo−
lupracuje s firmou EKO−KOM,
která obci vyplácí odměny za vy−
tříděný obalový odpad (papír, plasty,
sklo, kovy). Součástí této spolu−
práce je i zápůjčka modrých kontej−
nerů na papír, které jsou a ještě bu−
dou instalovány na kontejnerových
hnízdech v intravilánu obce. Zave−
dením dalšího způsobu odevzdávání

polovině srpna se objevily
na všech sběrných místech
v naší obci modré kontej−
nery na papír. U COOPu na Po−
svátné jsem na ně uslyšela dvě
naprosto rozdílné reakce. Prochá−
zela okolo blonďatá babička, tak
kolem 50 let, asi s dcerou a vnou−
četem v kočárku. Reakce babič−
ky: „Ku..., to je v pr... Zase další
kontejner. Kdo má všecky ty ca−
piny třídit? Na co máme popel−
nice?“Asi za půl minutky projel
kolem na kole muž tak kolem pět−
apadesáti: „No ne, máme kontej−
nery i na papír!“
Já jenom doufám, že až to mi−
minko vyroste z kočárku, nebude
si z té babičky brát příklad!

ze stávajících fotografií člena myko−
logického kroužku Ladislava Špety.
(Shodou okolností letošní jaro bylo
i kvůli srážkovému deficitu téměř
bez hub a nebylo co dokumentovat.)
Název publikace zněl Atlas hub
nejen Ratíškovické Dúbravy, a tím
byl dán i obsah a cíl: vytipovat jedo−
vaté, jedlé, nejvíce rostoucí i raritní
druhy vyskytující se v Dúbravě
a nechat i prostor pro „hosty“ z le−
vého břehu řeky Moravy. Zrovna tak
náročná byla i textová část – bylo po−
třeba „zpracovat“ dvě houby (le−
gendy) denně. Obětavostí, zanícením
i sehnáním dalších financí se dílo na−
konec podařilo dokončit do předpo−
kládaného data.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

Introit atlasu, neboli uvedení do
společnosti či jeho představení, pro−
běhl 23. června v ratíškovické
knihovně, mimochodem poctěné ti−

tulem Knihovna roku 2012. Tento
akt byl obohacen i Ódou na zelánku
od básníka Jaroslava Stehlíka, Cir−
kulářem hraběte Antonína Bedřicha

Mitrovského z roku 1818
ohledně zákazu prodeje
a konzumace holubinek
a následnou opoziční Pe−
ticí holubinek.
Po požehnání atlasu
i lidem duchovním správ−
cem Jiřím Čekalem ná−
sledovalo sborové Živijó
a došlo i na autogramiádu
autorů a družnou debatu
prokládanou vážnou hud−
bou nastudovanou paní uči−
telkou Maruškou Ostřížko−
vou a Tomášem Hanákem.
Závěrem autoři atlasu
žádají o shovívavost − všechny druhy
Dúbravy, by se do této publikace
stejně nevešly a ani nejsou zdoku−
mentované.
Vašek Koplík

Cibus deorum
P

okrm bohů. Tak nazval houby
antický římský císař Nero. Zla−
tem prý se v té době vyvažo−
valy muchomůrky císařky, které jsou
zobrazeny v podání mykoikonografa
Antonína Bielicha na korespondenč−
ních lístcích a plakátech zvoucí na
fenomén, kvůli kterému jezdí do naší
obce spousta návštěvníků, a to tra−
diční výstavu hub.
Letošní, už čtyřiatřicátá
výstava se uskuteční ve
dnech 20.−22. září v hasičské
zbrojnici. V sobotu od 13.00−
18.00, v neděli od 9.00−18.00
a v pondělí v čase 9.00−14.00.
Součástí výstavy bude neod−
myslitelné bezplatné určo−
vání přinesených hub emeritním
pracovníkem brněnské mykologické
poradny Aloisem Vágnerem i foto−
grafie vzácných druhů zachycené La−
dislavem Špetou.
Pořadatelé očekávají, že dešťové
srážky koncem druhé srpnové de−
kády konečně rozběhnou tu pravou
houbařskou sezonu v okolní Dú−
bravě a budou ušetřeni dalekých cest
na opatření exponátů. Faktem je, že
Ždánský les, Chřiby a Bílé Karpaty
už řadu týdnů houbaře uspokojují,
ale Dúbrava „tajemné plody lesa“
nabízela zatím jen poskrovnu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

O bohaté nabídce hub se členové
mykologického kroužku přesvědčili
5. srpna ve Vřesovicích na příměst−
ském dětském letním táboře. Ten
měl motto Cesta kolem světa 2014
a účastníkům (dětem i dospělým)
byly podány informace o konzumo−
vání, upotřebení či znalostech hub
z mnoha států a kontinentů. Součástí
této aktivity byl i houbařský test
a pro vítěze i houbařské su−
venýry věnované preziden−
tem MK.
V sobotu 16. srpna přebí−
rali zástupci obce ve Vrbici
nejen Modrou stuhu za spo−
lečenský život v obci, ale
i ocenění v kategorii pokrmů
o Jihomoravský krajáč, kde Hři−
bová polévka byla ohodnocena jako
druhé nejchutnější jídlo v rámci Ji−
homoravského kraje. Takže po dvou
prvenstvích teď – v uvozovkách –
„jen druhé místo“.
Dalším zdárným počinem byl do−
daný text a fotografie hub do připra−
vované expozice v Muzeu ve vagoně
podchycující nejběžnější a jedovaté
druhy i rarity vyskytující se v okolí
obce.
Mykologové se připravují i na Den
zvířat, který bude 5. října v hodo−
nínské ZOO, kde se budou prezento−

vat nejen čerstvými exponáty, ale
i fotografiemi, radami i diskuzí
s účastníky.
Pro zájemce o houbařskou proble−
matiku jsou k dispozici nejnovější
informace a fotografie na adrese
http:// ratiskovice.houbareni.cz.
Tam mohou zájemci posílat i své
dotazy nebo se pokochat zobraze−
nými houbami. (Za tři týdny jejich
existence tam bylo víc jak tři stovky
návštěvníků). Možná, že i díky
těmto stránkám přibude do galerie
hub další velmi vzácný a v mnoha
zemích přísně chráněný druh zdoku−
mentovaný v ČR poprvé. (Identita
tohoto druhu se zpracovává a doku−
mentaristé s napětím očekávají vý−
sledky). Pokud se potvrdí primarita,
objeví se houba na kalendáříku pro
rok 2015.
Václav Koplík, prezident
mykologického kroužku v Ratíškovicích
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Senioři

Senioři zápolili

P

řesně kopa (to je šedesát) dvo−
jic seniorů − v kuželkářském
sportu je to od padesáti let −
zápolila na 8. ročníku Memoriálu
Michala Tomana, bývalého hráče
a rozhodčího kopané a jednoho ze za−
kladatelů oddílu kuželek, který ku−
želky nejen hrával, ale byl i nadše−
ným organizátorem, funkcionářem,
rozhodčím a iniciátorem mnoha tur−
najů a i pokroku v kuželkářském
sportu. Vždyť na instalování prvních
automatických stavěčů kuželek na
okrese Hodonín měl největší organi−
zační podíl, přestože elektrotechnic−
kou část perfektně zvládli elektrikáři
− slaboproudaři z „Céčka“ (Dolu
Osvobození), tu mechanickou zase
zámečníci z Baťovky (Pomocných
provozů). Letošní ročník byl mimo−
řádný v tom, že 11. srpna jsme si
připomněli sto let od jeho narození.
Určitě stojí za zmínku, že mezi učed−
níky kuželek se řadí v nejmladší
kategorii i pravnuk Michala Tomana
Vojtěch Toman.
Když jsme u těch jubileí, tak
20. srpna si už jen pamětníci vzpo−
mněli na 105 let od narození jeho
kamaráda a spoluhráče Františka
Šnajdra − Srdenka. Hlavní sponzo−

rování turnaje převzal po otci Ladi−
slavovi současný majitel firmy „To−
man wine“ syn Libor. Díky tomuto
přístupu každá dvojice si po ode−
hrání dvou náhozů odnesla i suve−
nýr v podobě „zkapalněného slunka“.
O tom, že o turnaj je zájem nejen
v jihomoravském kraji, svědčí i vý−
sledková listina. Prvenství si od−
vezli Anna Sailerová a Petr Hrubý
z SK Žižkov Praha výkonem 568 k.
Druzí byli sourozenci František
Mráka a Majka Kobylková z pořá−
dajícího oddílu, kteří dosáhli o dva
kolky méně – 566 k, a třetí příčku
obsadili František Fialka a Ján Po−
pelár z KC Hodonín výkonem 538 k.
Nejlepšího výkonu v soutěži jednot−
livců dosáhl Petr Hrubý z SK Žižkov
Praha 286 k, druhý byl Karel Zvě−
řina ze Sigma Olomouc MŽ ziskem
285 k a třetí byl František Jelí−
nek z KK Rostex Vyškov – 285 k
(v tomto případě o umístění rozhodla
lepší dorážka). Tu nejlepší dorážku
měla Anna Sailerová (114 k) před
svým partnerem Petrem Hrubým
(106 k) a Karlem Zvěřinou (106 k).
Přátelé kuželkáři, děkujeme za to,
že jste přišli tímto způsobem oživit
památku obětavého a věčně optimis−

Jeseníky –
Dlouhé Stráně

V

sobotu 19. července 2014 se čle−
nové Klubu seniorů z Ratíško−
vic vydali na prohlídku přečer−
pávací elektrárny Dlouhé Stráně.
První zastávka byla ve Velkých Lo−
sinách, kde nám předvedli ruční vý−
robu papíru. Po obědě v příjemné re−
stauraci jsme odjeli na prohlídku
elektrárny. Byl to zájezd hodně na−
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vštívený muži a při prohlídce měli
tolik dotazů, že byli průvodcem po−
chváleni za jejich odborné znalosti.
Normálně prohlídka trvá asi 2,5 ho−
diny. Zdrželi jsme se 4 hodiny.
Kdyby ženy neukončily prohlídku,
nejspíš jsme tam nocovali. Průvodce
uměl na vše odpovědět, hodně se
nám věnoval. Horní nádrž byla

Michal Toman

tického člověka (bez „harvánek“ –
foukací harmoniky – snad ani nevy−
šel z domu) i za kvalitní výkony
a Liborovi Tomanovi potažmo Toman
wine za ozvláštnění turnaje.
O týden později se hrál turnaj
čtyřčlenných družstev, v němž si
prvenství odvezly sousední KK Dub−
ňany výkonem 2204 k, druzí byli
domácí s 2190 k a třetí skončila MS
Brno s výkonem 2186 k. Nejlepším
hráčem se stal Radim Čuřík (FA−
MILY) výkonem 599 k, který měl
i nejlepší dorážku − 219 k. V dámské
kategorii vyhrála Lenka Gordíková
MKK Stará Turá díky lepší dorážce
(181) s 548 k, před domácí Janou
Mačudovou. Nejlepší dorážku před−
vedla Romana Sedlářová z MS Brno
191 k. Pozvání na turnaj přijalo
32 kolektivů, a to i ze sousedního Slo−
venska.
Václav Koplík,
tiskový mluvčí oddílu kuželek

prázdná, protože ještě probíhala
oprava dna – asfaltovala se. Cestou
jsme se potěšili krásou krajiny v Je−
seníkách.
Další zastávka byla v Lošticích,
kde jsme navštívili vyhlášenou pro−
dejnu tvarůžků a jiných druhů sýrů.
Večeře v místní restauraci byla vo−
ňavým pokračováním místních spe−
cialit. Vůně zakoupených výrobků
nás v autobuse provázela až domů.
Někteří jsme výlet absolvovali
2 krát. Na oba budeme rádi vzpomí−
nat. Velké poděkování patří paní
Heleně Vybíralové za pěkný zájezd.
Děkují senioři z Ratíškovic.
Mgr. Jaroslava Kotásková,
Jindriška Bábíková
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Delegace

Návštěva Prahy

V

e čtvrtek 15. května 2014 se vy−
dalo 50 občanů z Ratíškovic na
návštěvu Prahy, která se usku−

tečnila díky našemu panu staros−
tovi a poslanci Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Ing. Josefu Uhlí−

kovi. Bylo o nás úžasně postaráno.
Za Hodonínem u benzínové stanice
k nám do autobusu přisedl pan Zu−
gar, asistent pana poslance, a staral
se o nás po celý den. Paní průvod−
kyně nám pověděla o Valdštejnské
zahradě a vybudování celého pa−
láce. V parlamentu nás přivítal
poslanec Ing. J. Uhlík v zasedací
místnosti KDU−ČSL. Zde bylo při−
praveno pro všechny občerstvení.
Po důsledné „kontrole“ jsme se
dostali do zasedací síně parlamentu
na galerii, kde právě probíhalo za−
sedání. Poslanec Ing. J. Uhlík měl
přednést svůj příspěvek. Tak dlouho
jsme nemohli poslouchat. Vystří−
dala nás druhá polovina členů.
Další průvodce nás provedl přes Ma−
lostranské náměstí, Karlův most, na
Střelecký ostrov. Prošli jsme kolem
Národního divadla do italské restau−
race Adria, kde jsme měli zajištěný
oběd. Majitel – Ital nám také zazpí−
val a proběhla soutěž. Zůstala ho−
dina do odjezdu, prošli jsme se v okolí
Národního divadla.
Pane starosto, poslanče Ing. Uh−
líku, děkujeme za péči a čas, který
jste nám spolu s vašimi spolupracov−
níky věnoval.
Mgr. Jaroslava Kotásková

Den řemesel ve Voderadech

O

bec Ratíškovice má v Programu
přeshraniční spolupráce ČR –
SR dalšího partnera, a to obec
Voderady, které mají cca 1400 oby−
vatel a nacházejí se v blízkosti Tr−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

navy, a Mikroregion 11 plus, kam
Voděrady patří. V rámci tohoto pro−
gramu obě obce a slovenský mikro−
region spolupracují na projektu
„Čaro obyčajných vecí“. Jedním

z jeho výstupů byla i účast ratíško−
vické delegace na Dni řemesel,
který se konal ve Voderadech, kde
jsme se spolupodíleli na prezentaci
tradičních místních pokrmů.
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Jak je pro nás již příznačné nava−
řili jsme 75 litrů houbové polévky
a 70 litrů hřibové omáčky, za což pa−
tří velké poděkování především šéf−
kuchaři Peteru Dubasovi. Důležité

S

práce slovenských řezbářů, kteří
tvořili lavice na pohádkové motivy,
jež budou z části instalovány i naší
obci.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Letos tančili senioři

s Vermonou a ve Vlkoši

rpen se stal už tradičním termí−
nem pro setkání seniorů Mikro−
regionu Nový Dvůr. A nikdy to
zatím nebylo setkání bez dobré zá−
bavy, vtipu, pohody a příjemné ná−
lady. Tradice se jen letos přenesla
z Vacenovic do Vlkoše. Velkým lá−
kadlem byla, a zdaleka nejen pro
seniory, kapela. Pořadatelům z Vl−
koše totiž kývla na hraní legendární
vracovská Vermona. Jak řekl sta−
rosta při zahájení, oslavila skupina
tímto večerem přerušení své 10ti leté
NEčinnosti (!) − na webu Vermony
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bylo nejenom takové množství v ná−
ležité kvalitě navařit, ale důležité
rovněž bylo, že všichni návštěvníci
naši prezentaci přežili bez následků.
Součástí dne řemesel byla i ukázka

se dozvídáme, že 1. 10. 2004 skon−
čila svoji činnost. Ale to ještě jistě
netušili, co bude v pátek 15. 8. 2014
ve Vlkoši! Letos senioři sice v ničem
nesoutěžili, zato si pro sebe připra−
vili malá taneční nebo jiná vystou−
pení. Šuškanda z Vacek dávala tušit
opět parádnímu kousku, ale pojďme
pěkně časově popořádku.
Jako správní hostitelé, začali do−
mácí, a to mezigeneračním vystou−
pením – na parket vplula pirátská
loď a starý mořský vlk ostřížím zra−
kem dohlížel na početnou seniorpo−

sádku, která měla uklízet palubu.
S jakou radostí pak tato posádka za−
jala dětské námořníky, aby je v šúro−
vání paluby vystřídali a oni měli čas
na úplně jiné aktivity! Skoronice
potěšili tím, že sice neměli vystou−
pení seniorů, ale prezentovali je
mladí skauti. Ti vtipně ukázali, jaké
nástrahy a kolik variant řešení při−
náší jejich práce a zábava. Vaceno−
vice nastoupily v početné taneční
kostýmové formaci a záměrně di−
váky zmátly nástupem na klasiku
„Šly panenky silnicí...“. Pak to totiž
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

Zajímavosti

ženy rozjely na plné pecky na pís−
ničky skupiny ABBA a jejich nepře−
hlédnutelný transparent jasně říkal,
že „...každá správná vacenovská
BABA, tančí v rytmu ABBA!“
Aby si tanečníci vydechli, nastou−
pily naše Robky ze Séčky s předsta−
vením „Za hranice do Skalice“. Tím,
co si stihly říct na fiktivní cestě vla−
kem na skalický jarmark, na který
vlastně nedojely, protože špatně pře−
sedly a skočily zpátky na nádraží ve
Vlkoši, nás pobavily a rozesmály
všechny. Milotice pak romantic−
kým komorním tanečním kvartetem
s deštníky ukončily tuto úžasnou
část večera.
Všichni vystupující zaslouží obdiv,
pochvalu a poděkování. Každé vy−
stoupení mělo originální nápad
a provedení, oceňuji počet vystu−
pujících a jejich věkové spektrum
včetně zapojení dětí. Pak už se jen
tančilo, hrálo, zpívalo a bavilo se. Po−
časí vydrželo až do noci, pořadatelé

i sami účastnící si vzájemně připra−
vili moc pěkný večer. Poděkování pa−
tří Robkám ze Séčky za vystoupení,
paní Heleně Vybíralové za organizaci
a všem z Ratěk za účast.
Těšíme se na další setkání, ne−
nechte si ho za rok ujít, stojí to za
to, věřte mi!

Zveme Vás na nejbližší akce
mikroregionu:
20. 9. 2014 Burčákový pochod
a otevřené sklepy
21. 9. 2014 Trh místních
produktů
v Miloticích
Ing. Vladimíra Motlová

V Ratíškovicích máme nové

zajímavé jméno – Bonifác

V

červnu přibylo mezi Ratiškov−
jáky nové miminko − manželům
Lence Foltýnové a Jirkovi Ko−
váříkovi se narodil chlapeček. Na
tom není nic neobvyklého, pro mě je
na dnešní dobu neobvyklé spíš jmé−
no, které dostal − Bonifác. První, co
mě při jeho vyslovení napadlo, je la−
tina − bono je dobrý a fata je osud.
Takže když vezmu v úvahu ono zná−
mé rčení nomen−omen, měl by být
malý klučina v životě šťastný a čeká
ho dobrý osud. Hned jsem si taky
uvědomila, že i když už poměrně dost
roků dáváme do počítače staré fotky
Ratíškovic, tak jsem se s tímto jmé−
nem ještě nesetkala. Abych si to
opravdu potvrdila, začala jsem hle−
dat ve starých matrikách. Dostala
jsem se až po rok 1720 − pak jsem to
vzdala, protože už jsou pro mě ne−
čitelné, navíc psané latinsky, a ze
jména se tu obvykle stává jedna
dlouhá vlnitá čára. Jenom jednou se
mi to zdálo trošku podobné onomu
jménu, ale v biskupském archivu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

v Rajhradě, kde se s takovouto neči−
telnou latinou setkávají denně, mi
řekli, že to není Bonifacius ale Ste−
fanius. Takže malý „Bonýsek“ Ková−
řík je na 99,99 % první tohoto jména
v Ratíškovicích. Podle stránek Minis−
terstva vnitra ČR u nás v republice
k 8. 1. 2014 žilo 41 Bonifáců − ten
nejstarší je rozen v r. 1930 a až do
90. let se jméno vyskytovalo jenom
sporadicky. Ale od r. 2006 začala jeho
obliba stoupat. V roce 2010 dostali
toto jméno 3 kluci, během loňského
a předloňského roku se v republice
pokaždé narodilo 6 Bonifácků. V naší
republice dokonce žije Bonifác Adam
a Bonifác Theodor.
Při hledání tohoto jména jsem se
setkala s různými zajímavostmi.
Například v dnešní době žije v naší
obci 197 Marií, 158 Petrů, 117 Jose−
fů, 116 Františků, 114 mužů nese
jméno Jiří, máme tu 103 Jan, 97
Janů a 96 Pavlů, k tomu 90 Tomá−
šů, 75 Aniček a 66 Ludmil. Jsou tu
také jména, která jsou jen jednotli−

vě, ale mezi nimi mě zaujala spíš ta
neobvyklá, než ta běžná. Mimo jiné
tu máme Aditu (která je dokonce
jedna jediná v celé republice), Agátu
a Albínu, jednoho Augustina a Bed−
řicha, žije u nás Bibiana a Bohdan,
jedna Isabela a jeden Isidor. Mezi
námi je Justýna, Klaudie a Konstan−
tin, Lilien a Maksym, Mikuláš, Max
a Mykola, můžeme se potkat s Oska−
rem, Rolandem a Ruslanem, svého
zástupce tu má i Sebastian, Šarlota
a Vanesa, je tu také Xenie. Ještě
nedávno u nás žil i jeden Vilibald,
bydlí tu jen jeden Zbyšek, jedna Zita
a jedna Yulia. Vyrůstají tu také malé
sestřičky Ella a Inna.
Zhruba od 60 let se obliba běžných
jmen moc nemění, ale při listování
ve starších matrikách jsem si ří−
kala, že to asi učitelé v ratiškovské
škole neměli moc lehké. Seznam po−
užívaných jmen byl totiž poměrně
krátký, a každá doba měla svá pre−
ferovaná jména. Dříve usilovala cír−
kev o pojmenování dětí výhradně
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zastávali funkci druhé rodiny a svou
roli tu tedy měly i existenční důvo−
dy. Mimo to tu byl i náboženský vliv
a lidé počítali s tím, že osoba s více
jmény bude mít více nebeských pat−
ronů, kteří při ní budou stát v obtíž−
ných chvílích. Například v roce 1884
se v rodině Holečků narodila dcera
Maria, která své jméno dostala po
kmotře Marii Tomanové a druhým
kmotrem jí byl Jan Mikuš. O rok
později se místnímu ševci Janu No−
vickému narodila dcera Františka
Theresia, která své jméno dostala
podle kmotra Franze Podéště. V po−
čtu jmen však nikdo nepřekonal
dceru místního učitele Františka Hu−
berta, která je v matrice narození
roku 1914 zapsána jako Františka
Božena Filipa Josefa Anna Marie
Terezie Zita Hubertová a u křtu jí
stály čtyři kmotry a jeden kmotr.
V těch nejstarších kronikách zase
není uvedeno příjmení dětí tak, jak
jej známe v dnešní podobě. Proto je
zde zapsána například roku 1796
Holečkůj Franzizska, roku 1790 Ga−
jdikia Magdalena či roku 1786
Foltinin Marianna, v roce 1789 Kor−
důliu Eufrozina a roku 1807 Kotaßek
Lúcia. Protože se do matriky naro−
zení píší všechny děti, které se v obci
narodily, je tu 7. 7. 1874 uveden také
„Cyrill, syn Marianny, dcery Jána
Dokůpila, fára Charvaty“, kterého
matka „porodila cestujic skrz Ratiš−
kovice“ v domě čp. 2. Při vyhledá−
vání jsem si také řekla, že když se
v Ratíškovicích Bonifác nenarodil,
mohl se k nám přiženit. Proto jsem
také procházela matriky úmrtí, kde

Divadlo

na základě římské martyrologie,
tedy seznamu světců oficiálně uzna−
ných papežskou stolicí, a poměrně se
jí to dařilo. Například kolem roku
1860 je to v matrice co stránka, to
František či Františka nebo Franz
a Francizska, někde se ani během
týdne jiné jméno než toto nevysky−
tuje. Většinou byly děti pojmeno−
vány jménem toho svatého, v jehož
den se narodily, proto se to v březnu
většinou mezi kluky hemží samými
Josefky. Například v březnu roku
1870 je toto jméno uvedeno 3x a o ob−
libě svatého Josefa svědčí i to, že
v dubnu toho roku bylo jméno dáno
2x, v květnu 1x, v červnu taky a tak
to pokračuje až do Vánoc. Pokud se
klučina narodil v červenci, dostal vět−
šinou jméno Cyril, Metoděj byl
v Ratíškovicích minimálně. Na−
příklad 6. 7. 1900 se tu v rodině
Kotásků narodila dvojčátka Cyril
a Metoděj, bohužel však oba během
měsíce zemřeli. V prosinci 1893 se
narodili Bělochům také Cyril a Me−
toděj; zajímavé je, že zemřeli v roce
1895 během dvou dní oba na „zánět
ohryzku“. Jeden malý chlapeček do−
konce dostal při křtu obě jména −
Cyril Metoděj. Dalším oblíbeným
chlapeckým jménem byl Jan (ve star−
ších matrikách zapsán jako Jo−
hann), Jiří (George) a Pavel (Paul).
U kluků se žádná pro dnešní dobu
zvláštní jména nevyskytovala, snad
jen dvakrát jsem se setkala s Mar−
celinem a objevilo se tu také jméno
Leopold, Rajmund, Laurencius či
Dominik. U děvčat se jméno Marie,
tak oblíbené v nedávných dobách,
více objevuje až po roce 1720, proto−
že lidé začali uznávat kult Kristovy
rodiny a toto jméno s velmi silným
náboženským podtextem by bylo
dříve projevem rouhání. Pokud tedy
u nás tenkrát nějaká Maruška byla,
jednalo se o odvozeninu od jména
Máří Magdalena. V pozdějších le−
tech se pak stalo toto jméno velice
oblíbeným a kromě Marií se u nás
rodilo také hodně František či Jose−
fek. Podle ostatních světic v Ratíš−
kovicích žila například Tekla, Eme−
renciana či Krescencie, některé
dívky nosily jméno Brigita, Sidonia,
Grizelda nebo Rudolfina.
Novorozeňátka dostávala svá
jména také podle kmotrů. Někdy se
kmotrovské jméno objevuje dokonce
víc než jméno po rodičích, jak bylo
zvykem v minulém století, nebo má
dítě jména dvě. Kmotři totiž dříve

V

Žilka

jsem se setkala s jednou zajíma−
vostí. Doteďka, když chcete najít
někoho třeba od Příkaských či To−
manů, kterých je u nás přehršel, ne−
zbývá vám k přesné identifikaci nic
jiného, než vědět jeho rodinnou pře−
zdívku. Do matriky se toto samo−
zřejmě nepíše, ale dříve farář zřejmě
na zákony příliš nedbal a tak je tu
například uvedeno, že v r. 1893 ze−
mřela „manželka obuvníka Israël
Eva, vulgo Psota“ nebo starobou se−
šla v roce 1898 žebračka „almužnice
Teresia Vlasák vulgo Šašinka“, která
se narodila roku 1829 v „komitátu
Poszony“, tedy tehdejších v Uhrách
v okolí dnešní Bratislavy.
Hledání ve starých matrikách je
velice zajímavé, zvlášť pokud děláte
rodokmen, protože se v nich dozvíte
spoustu pozoruhodných informací.
Už kvůli nim nemusíte jezdit do ar−
chivu v Brně − Bohunicích, kde jsou
uloženy originály. Stačí si na inter−
netu kliknout na www.actapubli−
ca.eu, kde jsou v digitální podobě.
Další zajímavá data můžete získat
také ze sčítacích operátů, které jsou
archivovány v Hodoníně. V současné
době si je však zapůjčilo mormonské
neziskové sdružení Family Search
Internacional, a proto i Ratíškovice
a okolní obce budou v brzké době
k dispozici na internetových strán−
kách https:/familysearch.org. O čet−
nosti a výskytu různých jmen a pří−
jmení se můžete dozvědět více na
www.kdejsme.cz nebo na stránkách
Ministerstva vnitra ČR www.mv−
cr.cz/clanek/cetnost−jmen−a−prijme−
Irena Bařinová
ni−722752.aspx.

S tímto ojedině−
lým – originál−
ním kusem obrá−
želi poté okolní
vesnice a města.
A jelikož za zá−
kladnu ubytová−
ní jim posloužila
junácká klubov−
na, za což juná−
kům patří poděkování, zadivadelni−
čili si i v Ratíškovicích.
Na 70 diváků shlédlo loupežnic−
kou zpěvohru s dobrým koncem, kdy
lapka Žilka podlehl vábení srdce,
pověsil loupežnické řemeslo na hře−
bík a zamilován v pozměněné iden−
titě stal se hotařem bzeneckých vi−
nohradů.

v Ratíškovicích

časech tohoto teplého léta za−
vítala do Ratíškovic dvacetičlen−
ná Moravskoslezská kočovná di−
vadelní společnost.
Herci a „hérečky“ rekrutující se
z žáků či absolventů Střední peda−
gogické školy v Krnově nastudovali
místní reálné i nereálné − mýtické
reálie a napsali a nacvičili si diva−
delní hru O loupežníku Žilkovi.

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Divadelní hra

očima diváka
U

Zamyšlení

ž jsem dost dlouho do Zvonu ne−
psala, a tak jsem při zpáteční
cestě domů z představení do−
stala od naší paní kronikářky Marty
úkol (jako ve škole): něco o tom na−
psat.
Bylo to pohádkové vyprávění o lou−
pežníku Žilkovi. Hrálo se ve čtvrtek
14. 8. ve 20.00 hod. na hřišti, za re−
staurací Sport. Hrála kočovná di−
vadelní společnost. Ještě, že se ne−
hrálo na druhý den v pátek, to dost
pršelo. Že se hrálo o prázdninách,
bylo dobře, protože tam mohly jít
i děti, kterým se představení líbilo.
Zasmály se a pobavily.
Děti dobře znají loupežníka Lot−
randa, ale teď už vědí, že byl i lou−
pežník Žilka. Na divadle se mnou
byla 10letá vnučka Zuzanka, moc

byla spokoje−
ná. Líbilo se
jí, že herci
např. mlu−
vili o galánce
z Vacenovic, o trhu v Hodoníně,
o Brně, Vídni atd.
Ratíškovický místostarosta pan
Radim Šťastný přivítal nejprve krát−
kou řečí všechny herce. Potom k nám
mluvil, hrál na kytaru a zpíval ve−
doucí kočovného divadla. Následo−
vala asi 12 min předehra z vyprávění
a zpívání o nešťastné lásce mladé
zamilované dvojice. Ukazovaly se
přitom nakreslené obrázky na pokra−
čování. Potom se z jeviště stalo pole,
na kterém pracovali mladí robotníci
s motykami a hráběmi − bylo vidět
nelehkou práci, ale také radosti mlá−

Nouze o děcka

O

tomto článku přemýšlím už mi
nimálně dva roky. Chci se
s vámi podělit o svoje poznatky
z mého „pátrání“. Hned po příjezdu
z USA jsem se snažil naše děti zapo−
jit do všech možných kroužků a spor−
tů, abychom jim pomohli s adaptací
do nového prostředí, a hlavně aby se
zdokonalily v řeči.
Všechno bylo, jak jsem plánoval,
byl jsem ale nemile překvapen, jak
je všude málo dětí. Když si vzpo−
menu na svá dětská léta, jak Roz−
marýnek a Veselá Muzika naplnily
svými členy celý autobus a fotbal −
to byla kapitola sama o sobě. Pama−
tuju si, jak nás trénoval pan Bilský,
a bylo nás přes dvacet hráčů plus tři
brankaři v jednom družstvu. Junák
tehdy Pionýr taky neměl nouzi o děti.
Tábor býval dvakrát větší, než je
dnes, a to se jezdívalo na tři týdny.
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Na klubovně též existoval fotokrou−
žek. Při Svazarmu byl modelářský
kroužek a radiokroužek. Volejbalisti
měli taky svoji mládež. Nesmíme
zapomenout taky na legendární
kuželky a ve škole byl dokonce
střelecký kroužek a přírodovědný
kroužek, což asi byl předchůdce
dnešního mysliveckého kroužku.
Jak byl pro kluky fotbal a ping−pong,
tak pro děvčata to byla gymnas−
tika.
Všechny tyto kroužky byly plné
dětí, a to jsem určitě nezmínil
všechny kroužky a sportovní oddíly.
Nikde nebyla nouze o děcka. Bylo
méně peněz a taky bylo méně tech−
nických vymožeností (mobil, tablet
…). Bylo samozřejmostí něco dělat.
Dneska je dědina větší a děcek
je všude míň. Některé kroužky
a sporty už ani neexistují.

dí. Vynikal pěkný mladík – loupež−
ník Žilka, který hrál dobře na housle
a zpíval ostošest. (Všem se, co jsem
slyšela, líbil). Známý zbojník Jáno−
šík bohatým bral a chudým dával.
Tak to dělal i náš loupežník Žilka
a chudí lidé ho měli rádi. Za všechno,
co dělal, musel nakonec do vězení.
Po skončení představení se ještě
na jevišti zpívalo a tancovalo, to se
nám také líbilo. Vstupné bylo dobro−
volné, a tak mezi námi chodila po−
tom dvě děvčata a vybírala do klo−
bouku.
Marie Chvátalová

A kdysi největší chlouba Ratíško−
vic – fotbal, asi nejvíce zasáhl nezá−
jem dětí. Mládežnické oddíly by asi
zanikly, kdyby nedošlo ke spojení
s Vacenovicemi a nedávno dokonce
s Miloticemi. Je to asi čtrnáct dnů,
co pro nezájem zanikl legendární
„Peňarol“ (dvojka). Zájem o muziku
už je taky mizivý, ta doba, kdy Ve−
selá muzika a Dolanka dělaly re−
klamu Ratíškovicím, je už taky pryč.
Pár dětí dneska ještě hraje na hu−
dební nástroje, ale je to zlomek dří−
vějších muzikantů. Junák má kapa−
citu pro daleko víc děcek, než má
dnes, ale co se dá dělat. Mohl bych
pokračovat dál na dalších deset strá−
nek, ale to nejde.
Dlouho jsem přemýšlel, čím to je,
že je takový velký pokles dětí v zá−
jmových a sportovních kroužcích.
Podstatnou část na tom má jistě
dnešní přetechnizovaná společnost –
počítače …, ale určitě svou roli hrají
i finance, rodiče, lenost a pohodl−
nost dětí.
Z dostupných zdrojů – web obce,
jsem se dozvěděl, jak přispívá obec
na financování těchto spolků – na
provoz a činnost. Vybral jsem si pár
největších zájmových a sportovních
kroužků v dědině:
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organizace

Junák
Hasiči
FK Baník
Myslivecký kroužek
Dětský folklorní soubor
Gymnastika
Šachový klub

počet dětí
do 18ti let

poplatek

dotace obce
2013

100 dětí
25 dětí
50 dětí
20 dětí
20 dětí
30 dětí
15 dětí

400 Kč
100 Kč
1 200 Kč
0 Kč
0 Kč
800 Kč
575 Kč

60 000 Kč
20 000 Kč
360 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
2 000 Kč
25 000 Kč

Knihovna

Spolky Junák a Hasiči si mimo
členských příspěvků a veřejných
dotací přivydělávají sběrem železa
a konáním plesů. Hasiči a myslivci
navíc pořádají letní zábavy. Osvě−
tová beseda pořádá různá kulturní
vystoupení (plesy, Den matek, hody
…). Fotbalisti pořádají ples a hrají
fotbal pro veřejnost.

K

Dan Kordula

Ratíškovice mají svoji

miniknihovnu

dyž jsem se před rokem zúčast−
nila studijní cesty po rakous−
kých knihovnách, v Salzburgu
jsme při procházce městem narazili
na vysloužilou, ale perfektně zreno−
vovanou telefonní budku, která byla
plná knih a časopisů volně přístup−
ných komukoliv. A to byl první im−
puls k tomu, že jsem si řekla, to je
perfektní nápad, to bychom v Ratíš−
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U většiny organizací fungují ve−
doucí oddílu a kroužků zadarmo bez
nároku na mzdu, u fotbalistů se mi
tento údaj nepodařilo ověřit.
Dle mého názoru mi z uvedeného
srovnání vychází, že peníze nejsou
hlavní problém, a kde peníze chybí,
tam si organizace umí poradit.
U zájmových kroužků není situace

tak hrozná, jako u sportovních od−
dílů. Fotbal může pojmout 5x více
dětí, než má dnes, a spojením s Va−
cenovicemi a Miloticemi se mi ne−
daří přesně spočítat, kolik dětí je
z Ratíškovic, a proto číslo 50 je můj
odhad.
Zázemí pro sport a zájmové
kroužky je dle mne v obci dobré, až
na jedno, že v mnoha případech zeje
skoro prázdnotou. Je rovněž třeba
taky zmínit, že některé organizace
mají sice formálně registrovaný
velký počet členů, avšak realita je ně−
kde jinde. Proto prosím všechny ro−
diče, aby podpořili spolky v naší obci,
abychom dosáhli dřívější věhlas−
nosti jak ve sportu, tak i v ostatních
zájmových činnostech.

kovicích mohli mít také. No, pak
jsem trošku pozapomněla, až
jsem před nedávnem objevila
v poště email od studentky Ka−
binetu informačních studií a kni−
hovnictví, která projekt „mi−
niknihovny“ propaguje v České
republice. Slovo dalo slovo a mi−
niknihovničku v Ratíškovicích
už máme. Není to původně za−
mýšlená telefonní budka, ale
něco jako ptačí budka.
A co je to tedy za atrakci? Jde
o velmi populární a celosvětově roz−
šířený projekt, který se kreativní for−
mou zaměřuje na podporu čtenář−
ství. Naše dřevěná ptačí budka bude
umístěna na hlavní autobusové za−
stávce, bude pravidelně doplňovaná.
Knihy tam budu doplňovat jednak
já z darů, které knihovně s důvěrou
nabízejí naši občané nebo tam knihy
či časopisy mohou přímo vkládat
uživatelé miniknihovničky. Myslím
si, že tím bude pro mnohé z nás vy−
řešeno dilema, které nad starou,
několikrát přečtenou a možná už ne
tak oblíbenou knihou řešíme. Nechat
si ji, nebo vyhodit? Knihy se přece
nevyhazují! Vložit takovou nechtě−
nou knihu do miniknihovničky, pře−

dat jí dál, a tím ji prodloužit život, je
určitě dobrý nápad. Knihu si může
půjčit či vyměnit každý.
Pravidla jsou tedy jednoduchá –
vezmi si knížku, přečti ji a zase
ji vrať nebo přines nějakou ji−
nou. Bezplatně, bez registrace, pro−
stě jen tak. Třeba proto, aby nám
čtení zkrátilo chvíli při čekání u dok−
tora, na úřadě nebo při cestě vlakem.
Tuto miniknihovničku či kniho−
budku jsme pořídili s plnou důvěrou
v naše občany, tak snad ani nemu−
sím apelovat na slušné chování. Moc
bych si přála, aby jí občané nejen
hojně využívali, ale aby si ji i oblíbili
a pečovali o ni.
Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

Farnost

Farní den

s Janem Nepomukem
Neumannem

K

aždoročně, na Hod Boží svato−
dušní, se scházejí na farní za−
hradě nejen Ratíškovjáci, ale
i přespolní, aby společně prožili
farní den. Ten letošní připadl na
8. června a skutečně to byly hody.
Ženy připravily vynikající pochuti−
ny, muži našli něco ve svém archívu
a všichni společně navodili přátel−
skou atmosféru. Pro děti byl připra−

ven program jako například ubrous−
ková technika, malování na obličej,
fotbal se starostú a na skok byl při−
vezen také nafukovací hrad. Počasí
vyšlo, tak bylo horko nejen nám, ale
i přivezeným ovečkám. Odpoledne
provázela zpěvem naše Schola,
takže špekáčky chutnaly o stupeň
výš. A hlavně jsme se všichni dozvě−
děli, že v našem kostele je něco

z ostatků sv. Jana Nepomuka Neu−
manna, světce narozeného u nás,
který udělal díru do Nového světa.
Pokud chcete vědět o něm ještě víc,
než zaznělo na farské zahradě,
zkuste vyhledat knihu Josefa Ko−
láčka − „Magnificat z Nového světa“.
Díky patří všem, kteří pohodové od−
poledne připravili!
Eva a Pavel Vacenovští

Pamětní stuha pro ratíškovický Orel

S

tarosta Orla ČR Ing. Stanislav
Juránek a 1. místostarostka
Ing. Miluše Macková v rámci ce−
lonárodní Orelské pouti na Sv. Hos−
týn ve dnech 23.−24. srpna 2014
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

předali nejvyšší orelské vyzname−
nání − bronzovou Medaili za zásluhy
br. Emilu Polákovi z Kobylí na Mo−
ravě. Jako každý rok, byly i letos
jednotám, které slaví stoleté vý−

ročí svého vzniku, předány pamětní
stuhy na prapor. Této pocty se do−
stalo jednotě Ratíškovice a Boři−
tov.
Miluše Macková
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Příběh

Históryja
sa opakuje...

Strana 18

teprve podruhý na sobě a teď bude
k ničemu. Takový neštěstí!“
Zatýmco sem Lukáša osvoboďoval
z potřísněných částí oblečení, sna−
žila sa Vlasta uklidnit manželský pár
Hrbkových. Bez ustání opakovala –
nehněvajte sa, ale to bude dobré,
pani Hrbková, já to sako dám dopo−
řádku, bude jak nové, uvidíte.
Dyž sem dokončil očistu Lukáša,
vytahl sem z boční kapce bundy plus−
kačku slibovice a jakdyby na usmí−
řešnú sem ju podal panu Hrbkovi.
„Nate, dajte si hlt, ať Vás neotřepe
zima.“
„Jen si dej, Jiří, teď to potřebu−
ješ,“ mínila paní Hrbková, „i když
máš ten tlak.“
Rok 2014
Svaz důchodců pořádá zájezd
do termálních koupelí, oznamoval
místní rozhlas. „Vlasti, přihlas nás
tam, to akorát u nás budú naše

Fotbal

Rok 1978
V létě teho roku pořádali chova−
telé drobného zvířectva autobusový
zájezd do ZOO ve Dvoře Králové.
Náš (tenkrát) malý syn Lukáš velice
stál o to, abysme tam jeli. Svět zví−
řátek, brablenců a škrobáků ho zají−
mal ze šeckého najvjec, proto rozho−
dování nebylo těžké. Nemohl ani
dospat rána a aj dyž pršalo, ne−
mohlo mu to pokazit radosť. Brzo
ráno sme vykročili k autobusovéj za−
stávce – Lukáš v pláštěnce až po
zem, na nohách gumáky, Vlasta
s kabelú nasmažených řízků a ščávú
v plastovéj flašce od octa a já s veli−
kým palazórem nad hlavú. Jak sa
otevřely dveřa autobusa, obsadil
Lukáš pohotově hned druhé sedadlo
za šoférem. První sedadlo patřilo
manželom Hrbkovým, (kteří dlúho
žili v Čechách), aby si mohli nata−
hnút nohy až po šoféra. Našu vý−
bavu − kabelu s řízkama, pláštěnku
a veliký palazór, to šecko sem na−
cpal do přihrádky nad hlavú, aby
sme šecí třé měli aspoň nejaké po−
hodlí na dvojsedadle.
Lukáš brebentil, na co šecko sa
najvjec těší a vrtěl sa nám na klíně
jak kača v čepici. Ale u Brna mu
nejak začala docházat řeč. Než sme
stačili podniknút obranné manévry,
„hodil šavlu“. Ale né ledajakú. Po−
ctivú, jak pořádný chlap! A rovnú na
býčí krk pana Hrbka. S hrůzú sem
pozoroval, jak na tem obrovském
zátylku nabíhajú žile a jak celá po−
stava pana Hrbka ostála zaseknutá.
Potichu sem si říkal, no vitaj, to včíl
bude lupitaj! Ale nic tragického sa
nestalo…
„No to snad není možný! Jen se
na sebe podívej, Jiří! Vždyť Ty seš
celej zblitej“, lamentovala paní Hrb−
ková. „Já za to nemůžu, mámo. To
mě potřísnil tenhle mladej. Bylo to
zezadu, dyť já se nemoh ani bránit,“
odpověděl lítostivě pan Hrbek.
Paní Hrbková zalomila ruky
a spustila „Co si jenom počnem, Jiří,
vždyť to je úplně nový sako, máš ho

vnučky Maruška a Verunka, tak si
uděláme bezva výlet.!“ Tuto výzvu
moja žena vyslyšela a byla nás při−
hlásit.
Dyž sme odjížďali, lélo jak z kon−
vy. Ale našim děvčatom to nevadilo,
bylo sa na co těšit. Maruška, tá star−
ší, sledovala oknem okolí a Verunka
seděla babičce na klíně a těšila sa
na to kúpání. A po padesáti kilome−
troch ízdy ostála, jak její taťka, nejak
bez řeči. Vlasta, než si stačila uvtí−
pit, že toto už sme gdysi prožili, ne−
byla připravená a Verunka tú šavlu
stačila hodit. Naščestí na sebe a na
Vlastu. Po krátkéj očistě sem si vzal
Verunku na klín já a snažil sem sa
ju zabavit. Aby to „šermování“ nezo−
pakovala. „Dědy, mně už nic néni,
ale za všecko može ten řidič! On po−
řád brzdí a potom sa rychlo rozížďá“,
vysvětlovala mně vnučka.
Ani sem nepoznal, že je naráz
nejaká potichu… A bylo to tu podru−
héj. Verunčino drobné tělíčko sa vy−
špónovalo a… Taká šavla, keréj mo−
hla konkurovat enom tá, co před moc
rokama hodil její taťka!
Až sme sa popucovali, zdělila mně
Verunka bezelstně. „Dědy, dybych
měla ty žuby, já byšem to žadržala.
Enomže tam mám tú ďúru a ta−
dyma mně to vyštříklo.“
Vojta Koten

Konec béčka
Baníku

P

ro většinu z nás, kdo žijeme ra−
tíškovickým fotbalem, bylo pří−
jemné, i když časově náročné,
trávit většinu sobotního či neděl−
ního odpoledne na našem stále se
zvelebujícím stadionu nebo na hřiš−
tích soupeřů našich mužstev. Po−
slední sezonu, po nebývalé marodce
našich hráčů, ze kterých by bylo
možno vytvořit celý tým, přišly pro−
blémy a tímto stavem trpělo áčko,
béčko i mužstvo dorostu. Aby se
všechny zápasy béčka odehrály, do−
plňovali jej kluci ze zbývajících muž−
stev, takže někteří hrávali pravi−

delně o víkendu zápasy dva. Jak
dopadla sezona i vlivem těchto pro−
blémů všichni víme, i přes zisk 37 bo−
dů, (k záchraně většinou stačí bodů
32), sestoupilo ze třetího místa od
konce áčko a následně v posloupnosti
ze stejného místa i béčko.
Abychom se vyvarovali podobných
problémů se sestavou a s kádrem
béčka v novém ročníku, oslovili jsme
zástupce jeho hráčů. Pro další se−
zonu mělo zájem hrát přes 20 hráčů,
a tak jsme nový ročník přihlásili.
Ve skutečnosti pak později začali tré−
novat v minimálním množství a před
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

Kuželky

prvním přípravným zápasem, dva
týdny před mistrákem, na trénink
přišli hráči pouze dva, a tak jsme
zápas museli k nelibosti soupeře zru−
šit. Dále nám bylo oznámeno, že pod
novou trenérskou dvojicí odmítá hrát
šest hráčů a navíc již delší dobu
řešíme neochotu několika lepších
hráčů béčka hrát za áčko. S takovým
přístupem jsme se nikdy nesetkali,
pro moji hráčskou generaci a vět−

šinu bývalých hráčů v celé historii
Baníku bylo vždy ctí a radostí za
naše mužstva fotbal hrát.
Dobrý fotbal lze hrát pouze, po−
kud chcete, pokud budete trénovat
a pokud budete dodržovat životo−
správu minimálně před zápasem.
Kdo není schopen toto dodržet,
může si jít zahrát v neděli před obě−
dem na „Lišinovo“. Proto, i když sou−
těž již byla přihlášena a zaplatili

SPK na MČR
neregistrovaných hráčů

S

ynové pana Kaděry (SPK) se jako
vítěz Ratíškovické kuželkářské
ligy pro rok 2013 mohli zúčast−
nit Mistrovství ČR neregistrovaných
kuželkářů 2014. MČR se hrálo sys−
témem 4x60 HS (čtyřčlenná druž−
stva).
Neváhali jsme ani chvíli a po po−
čátečních problémech s výběrem
hráčů padla volba hájit tradiční čer−
nobílé barvy SPK na tato esa: Jan
Varmuža, Ondřej Hubáček, Vlasti−
mil Kordula a posila z Itálie Jakub
Šebek.
Do soutěže bylo přihlášeno cel−
kem 73 družstev, která se nejprve
utkala v regionálních kvalifikacích
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

v Praze, Kutné Hoře, Horním Bene−
šově a ve Valticích.
Z kvalifikace ve Valticích konané
17. 5. jsme jako nováčci k vlastnímu
překvapení postoupili do finále, a to
především díky výkonu Vlastika,
který si náhozem 307 shozených
kuželek vytvořil skvělý osobní re−
kord. Byl to mimochodem také nej−
lepší nához ze všech kvalifikací.
Finále o 26 účastnících se hrálo
ve dnech 31. 5. až 1. 6. v Hořicích
v Podkrkonoší. Někteří z nás přijeli
po dlouhé cestě na poslední chvíli,
takže jsme bohužel nestihli ochutnat
ani místní specialitu − Hořické tru−
bičky. Na finále nás i přes značnou

jsme pak pokutu, byli jsme nuceni
béčko ze soutěže odhlásit. I když se
roční náklady na béčko blíží sto ti−
sícům korun, jsme ochotni pokud
časem vyjdou z dorostu a přidají
se další hráči, kteří budou respekto−
vat a splňovat výše uvedené poža−
davky na hráče Baníku, béčko opět
obnovit.
Petr Příkaský,
předseda FK Baník

vzdálenost přijeli podpořit i fa−
nynky a fanoušci s ředitelem SPK
v čele.
Finále bylo dvoudenní, přičemž do
druhého dne postoupilo jen prvních
16 týmů. A žel, jak už to tak někdy
bývá, SPK skončilo na prvním nepo−
stupovém, tedy 17. místě, a to o pou−
hých 8 kuželek. Výkony našich
borců byly popořadě: Jan Varmuža
(257), Ondřej Hubáček (250), Jakub
Šebek (257) a Vlastimil Kordula
(274). Projevila se hlavně naše ne−
zkušenost s vypjatými situacemi, je−
likož jsme po skvělých plných sel−
hali vždy v dorážce, což se na takové
úrovni neodpouští. O to více je to
škoda, protože dráhy byly dobře při−
praveny a namazány, a v průběhu
finále nebyla nouze o skvělé výko−
ny. Zajímavý byl také výkon Jakuba
Šebka, který nejprve na první dráze
předvedl nejhorší nához finále, aby
na druhé dráze v absolutním kužel−
kářském transu předvedl naopak
suverénně nejlepší nához víkendu.
Bohužel, ani to na postup nestačilo.
V době, kdy už jsme se další den blí−
žili k domovu, se z celkového vítěz−
ství nakonec radovalo družstvo ČD
Uzel Přerov.
I přes trochu smolný nepostup do
užšího finále, je 17. místo na našem
prvním mistrovství ČR úspěchem
a počítá se. Příštího ročníku se SPK
bohužel nezúčastní, protože po na−
pínavém souboji neobhájili titul Ra−
tíškovické kuželkářské ligy 2014
a skončili na stříbrné pozici. Ne−
zbývá než dál trénovat. Snad jsme
i dobře reprezentovali naše kužel−
káře a naši obec.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem lidem, kteří nám fandili a hlav−
ně těm, co nás povzbuzovali přímo
na dráze. Letos se ještě SPK pokusí
zkompletovat fotbalový hattrick na
tradičním hodovém turnaji a dát si tak
krásný dar k letošnímu 10. výročí
Ondřej Hubáček
svého vzniku.
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Kynologie

Úspěchy ratíškovických

jezevčíků v zahraničí

V

e dnech 14.−15. června se kona−
lo Mezinárodní norování na liš−
ku obci Turá Lúka na Sloven−
sku. Do soutěže byl přihlášen náš pes
Only zo Šraneckých borin, který spl−
nil podmínky pro start. Aby se pes
mohl zúčastnit soutěže, musí mít
splněnou zkoušku z kontaktního
norování a mezinárodní výstavu
s minimálním hodnocením velmi
dobrý.
První den jsem si vylosoval č. 1,
Only šel tedy jako první na start
a po 4 minutách vyhnal lišku z nory
ven. Rozhodčí jej ocenili 72 body,
I. cena. Druhý den opět nastoupil
jako první, ale dostal jinou lišku,
kterou za 5 min vytlačil z nory.
Druhé vyhnání pro něj znamenalo
opět zisk 72 bodů, I. cena a zisk ti−
tulu CACIT (čekatel mezinárodního
šampiona práce). Celkově skončil na
16. místě z 62 psů.
Současně s touto soutěží probíhal
na jiné noře Memoriál Františka
Vysloužila. Jedná se o zkoušky z kon−
taktního norování pro mladé psy,
kteří nemají složené tyto zkoušky
a nemohou do hlavní soutěže. Na
tento memoriál jsem přihlásil dalšího
svého psa Baddyho ze Šanovských
polí. Zkoušky jsou opět dvoukolové,
ovšem obě kola jsou v jeden den.
Výsledky Baddyho jsou následující:
1. kolo: Baddy vyhání lišku z nory
v čase 4:20, 72 bodů, I. cena, Vyha−
něč.
2. kolo: Baddy zatlačil lišku do tře−
tího kotle (na konec nory), ovšem
nebyl schopen ji otočil a vyhnat ve
stanoveném čase. Lišku tedy odště−
kal a v součtu bodů získal 64 bodů,
I. cena, hlasič.
Obě kola splnil Baddy v I. ceně
a získal titul Norník. Ze Slovenska
se odjíždělo s radostí z úspěchů obou
psů. Zejména si cením Onlyho,
který dosáhl CACIT v necelých 2 le−
tech (pes má 1 rok a 11 měsíců).
Týden na to, v neděli 22. června
se konala Mezinárodní soutěž v no−
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příští rok podařilo na Slo−
vensku v hlavní soutěži
získat dalšího CACITA,
stal by se také Mezinárod−
ním šampionem práce.
Only je již třetím inter−
šampionem práce, který
pochází z Ratíškovic.
Pro připomenutí:
– Hero z Jarohněvic
– Ferda z Oskovce –
první dlouhosrstý jezev−
čík v ČR s tímto titulem
– Only zo Šraneckých
bodin – nejmladší drsno−
srstý jezevčík

rování ve Francii, v Berry − Limou−
sin. Po úspěších na Slovensku jsem
na ni vzal stejné psy. Norování ve
Francii je jiné než Slovensku. Roz−
díl je zejména v tom, že probíhá
pouze jedno kolo, nora má tvar čís−
lice osm (u nás a na Slovensku je
ve tvaru písmene U) a také vůdce
je pouze pozorovatelem, zůstává
u vstupu, chvaty psa na lišku hlásí
rozhodčí a normistři (u nás vůdce).
První z našich startoval Only
s číslem šest. Ve 20. minutě rozhodčí
zahlásil chvat, pes držel lišku mezi
hlavou a mordou. Pes byl oceněn 100
body, I. cenou a titulem CACIT.
Tímto Only zo Šraneckých borin spl−
nil podmínky pro udělení titulu ME−
ZINÁRODNÍ ŠAMPION PRÁCE.
Baddy šel na start jako desátý. Po
11 minutách rozhodčí hlásí, že pes
drží lišku (boční chvat hlavy). Zís−
kává 100 bodů, I. cena, titul CACT,
CACIT. Pokud by se Baddymu

Tímto velkým úspěchem
ovšem „naše práce“ v červ−
nu neskončila. 28. června
se Fraser Grand Amity
zúčastnil Světové soutěže
v práci na barvě bez do−
provodu rozhodčího staré
20 hodin. Soutěž se kona−
la v Malackách na Sloven−
sku. Do soutěže byl Fraser
nominován za Klub jezev−
číků ČR na základě výsledků ze Spe−
ciální barvářské soutěže.
Na soutěži v Malackách startovali
psi ze šesti zemí – ČR, Slovensko,
Maďarsko, Německo, Rakousko, Švý−
carsko. Tato soutěž je velmi ná−
ročná na psychiku a připravenost
psů, což dokazuje i fakt, že do cíle
došli pouze 4 psi ze 14 startujících.
Pes musí do času 1 hodiny a půl na−
jít 5 položených markantů na stopě
dlouhé 1200 metrů a staré mini−
málně 20 hodin. Pro splnění je nutné
naleznout minimálně 2 markanty
a dojít do stanového limitu. Fraser
našel 3 markanty v čase 1 hodina
a 20 min. V soutěži obstál a skončil
na velmi ceněném 2. místě. Na
1. místě se umístil také český pes,
který našel stejný počet markantů
ovšem v rychlejším čase. Svědčí to
o tom, že čeští psi byli na soutěž vý−
borně připraveni.
František Bábík
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Myslivost

Liščata se radovala
na Zlaté srnčí trofeji 2014

V

sobotu 17. května se Liščata vy−
dala již potřetí na okresní kolo
soutěže Zlatá srnčí trofej. I v le−
tošním roce se akce konala na střel−
nici na Pánově.
Děti jsou na této soutěži rozdě−
leny do dvou kategorií. Kategorie A
je pro žáky od třetí do páté třídy, ka−
tegorie B pro žáky šesté až deváté
třídy. V tomto roce poprvé soutěžily
některé děti z našeho kroužku i ve
starší kategorii.

Letos se utkalo na ZST celkem
30 dětí a náročnost byla opět vysoká.
Po absolvování vědomostního testu se
děti vydaly zdolat stezku, kde na ně
čekaly úkoly z oboru myslivosti, bo−
taniky, zoologie, zdravovědy, lo−
vecké kynologie aj. Ve stejný den
probíhal i okresní přebor střelby ze
vzduchovky, kterého se všechny děti
z našeho kroužku zúčastnily.
Během času, kdy organizátoři vy−
hodnocovali výsledky, jsme se vy−

dali na exkurzi do soukromé lesní
zoo. Mohli jsme si tam prohlédnout
a dokonce i pohladit a nakrmit daň−
ky, muflony a divoká prasata. K vi−
dění byli i bažanti, páv, různé druhy
domácí drůbeže, králíků a papoušků.
Napětí při vyhlašování výsledků
bylo obrovské, radost ale ještě větší.
Kategorii A vyhrála Klára Koplíko−
vá, těsně za ní se umístila Tereza
Václavíková a na třetím místě Hed−
vika Štosová. V kategorii B zvítězila
Katka Šimečková a na krásném tře−
tím místě skončil Jirka Šupálek.
Výborných výsledků dosáhla Liš−
čata i ve střelbě. V mladší kategorii
dosáhla na zlatou příčku Hedvika
Štosová. Ve starší kategorii se umís−
til po napínavém rozstřelu na bron−
zové pozici Jirka Šupálek a po stejně
dramatickém závěru obsadila
příčku zlatou Katka Šimečková.
Ovšem ani ostatní Liščata si ne−
vedla špatně, obsadila většinu pří−
ček v horní části výsledkové listiny.
Všichni byli opravdu moc šikovní
a zaslouží si uznání za to, kolik zna−
lostí o přírodě již mají.
Katka Šimečková a Klárka Koplí−
ková postoupily do národního kola
této soutěže, které probíhá formou
dvoutýdenního táboru v Trhové Ka−
menici, okr. Chrudim. Oběma
budeme držet palce, aby dosáhla co
nejlepších výsledků a zároveň se tě−
šíme, až nám budou vyprávět, co
nového se dozvěděly a jaká dobro−
družství na táboře zažily.

Skauti

Mgr. Kristýna Kotásková,
vedoucí mysliveckého kroužku

Okresní jamboree
aneb víkend „po mimoňsku“

„… jedenáct, dvanáct, třináct.
Jsme tu všichni“ volám, teď už zcela
klidná. Mám je všechny. Právě jsem
se svým skautským oddílem při−
jela na chatu Radost ve Vřesovicích
a jdeme se ubytovat. Po dlouhé cestě
autobusem, ve kterém nás bylo na−
mačkaných asi padesát, se mi v ote−
vřeném areálu ulevilo. Tento pocit
mě však záhy přešel. „Liško, Ve−
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verčák mi bere batoh!“, „Liško,
Maruška mě bije botou!“, „Liško, Ni−
kolka nechce spát na horní posteli,
ale jinde už není místo!“ Takovéto
připomínky a stížnosti se na mě sy−
pou ze všech stran. Ale co jsem taky
mohla čekat, když jsem se vydala na
víkend se třinácti dětmi na celo−
okresní skautské setkání, tzv. jam−
boree.

Vybalování a rozmístění třinácti
dětí na osm postelí nakonec dopadá
celkem dobře. Utírám si z čela ima−
ginární pot a jdu s jedinou rádkyní,
která měla dostatek odvahy s námi
jet, stavět stan. Do chaty už by se
totiž nevešla ani jediná ponožka na−
víc. Po sáhodlouhém zkoumání ná−
vodu stojí stan do značné míry tak,
jak by měl. Začínám mít pocit, že
víkend začíná velmi úspěšně.
„Pozor, pozor“, ozývá se z mega−
fonu. „Všichni účastníci a vedoucí
nechť se, prosím, dostaví na hřiště.
Bude nástup, tak si oblečte skaut−
ské kroje!“ Ve zmatku, jemuž
všichni okamžitě propadli, mám cel−
kem problém nalézt své ratolesti
a vysvětlit jim, co mají dělat. Z jed−
noduché instrukce se totiž stává
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problém téměř světového rázu. Ně−
kolik dětí se jde hned obléct, dalších
pět se však v okamžiku rozpláče,
protože maminka jim skautský kroj
nezabalila. Po několika minutách
utěšování se nade mnou jedenácti−
letá Lenička smiluje a půjčí mlad−
ším dětem svá táborová trička, pro−
tože „ta jsou přece skoro jako kroj“.
Nástup probíhá překvapivě hladce.
Děti stojí v několika řadách přes celé
hřiště a napjatě poslouchají vedoucí
akce, kteří jim vysvětlují, co se bude
dít. Nakonec je ještě Mývalovi, mís−
topředsedovi Okresní rady junáka
Hodonín, předána Medaile svatého
Jiří za práci s dětmi a vedení vzdě−

lávacích kurzů Velká Morava. Ce
lým lesem pro něj hřmí sborové:
„UMÍ!“
Během večera hrají děti seznamo−
vací hry. Na akci je nás celkem 138,
tak by přece byla škoda nenavázat
pár nových přátelství! Já jsem me−
zitím na dobrovolném programu pro
vedoucí. Připadám si tu celkem ne−
patřičně, protože jsem jediná, které
začíná věk číslicí jedna. I přes velký
věkový rozptyl přítomných se však
cítím mezi svými. Debatujeme o pro−
blémových dětech v oddíle. Ríša
dokáže o této věci (jako ostatně o kaž−
dé) mluvit velmi poutavým způso−
bem. Nakonec se naše debata stejně
„zvrhne“ na úplně jiné, přesto však
neméně zajímavé, téma.
Pak už nás čeká jen zazpívání
skautské večerky, uložení dětí do
postýlek (nebo tam, kde je zrovna
místo) a rada vedení a můžeme jít
spát.
Slastné sny však netrvají moc
dlouho. Už v pět hodin ráno totiž
některé děti pobíhají venku a doža−
dují se míče na fotbal. Nakonec se
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mi ještě podaří nějak zaspat, takže
vstávám až s budíčkem. První věc,
kterou musím v novém dni udělat,
je vzbudit naše děti. Zní to sice jako
jednoduchá práce, ale vzbudit vojsko
z Moravského pole by bylo jedno−
dušší. Jakmile však holky zaslech−
nou hrát „banana song“, letí ven jako
střelené. Za nimi se ospale plouží
kluci a po cestě si mnou oči. V tu
chvíli už tuší, že následující dva dny
budou ve znamení filmu Já padouch.
Po rozcvičce následuje snídaně. „Va−
jíčková pomazánka? Tu já nejím!“
„To není vajíčková, to je česneková.“
Takovéto rozhovory je možné sly−
šet po celé jídelně. Nakonec se
všichni svorně
shodneme na
tom, že vlast−
ně netušíme,
jaká ta poma−
zánka je. A tak
ji nazveme
„skautská“.
Takovéhoto
neurčitého
označení se
dočká i čaj
prazvláštní
(ne však ne−
dobré) chutě
a vůně.
V momentě,
kdy vycházím
z jídelny, si mě odchytne Kuli. Na
její rozkaz se vydávám na své při−
chystané stanoviště, kde má proběh−
nout další hra. U mě děti soutěží
v rychlosti vázání základních uzlů.
Na jiných místech si mohou zkont−
rolovat své znalosti například z to−
pografie nebo zdravovědy.
Minuty neúprosně letí a najednou
je tu čas oběda. A po něm vytoužený
polední klid. Bez dětí. Ty nechá−
váme v chatě nacvičovat scénku
k večernímu táboráku a samy se
jdeme opalovat na druhý konec lou−
ky. Během slabé hodinky si kluci
a holky vymýšlí a secvičují taneček
na jednoduchou písničku. Teda to si
v této chvíli alespoň myslíme. Když
se vracíme zpět, běží nám děti
v ústrety. Nadšeně nám hlásí, že bu−
dou hrát pohádku. Z nevinné Sně−
hurky a sedmi trpaslíků se však bě−
hem odpoledne vyklubala pohřební
služba Mrazík.
Asi v půl třetí se znovu ozývá
megafon. „Pozor, pozor! Hlášení!
Všechny děti nechť se, prosím, do−
staví před hlavní budovu. A vezměte

si pevné boty a pokrývku hlavy!“ Já
se v tuto chvíli vydávám na další
program pro vedoucí. Tentokrát je
to přednáška na téma roveři v od−
díle. Asi po hodině, kdy se děti
stále nevrací, si jdeme sednout do
chládku hlavní budovy. Jediné, co mi
teď chybí ke štěstí, je šálek dobré
kávy. Tato maličkost je však záhy na−
pravena. V momentu absolutní spo−
kojenosti se (jak jinak) začínají vra−
cet děti. Velmi nadšeně mi vypráví,
že musely najít skrýš hlavního pa−
doucha a získat zpátky ukradený
měsíc. Podle výrazů v jejich tvářích
soudím, že se jim to podařilo.
Jediné, co teď zbývá, je chytit hlav−
ního padoucha. Toho ale chrání zlí
mimoni. Ty představují roveři poma−
lovaní modrou temperou. Já jsem
omylem taky část této barvy schyta−
la, takže se děti, ve víru boje, vrhají
i na mne. Stojí mě celkem dost práce
jim vymluvit, že já opravdu nejsem
zlý mimoň. Nakonec mi to uvěří
a jdou bojovat. Hra netrvá dlouho,
ale její následky budou některé ma−
minky odstraňovat nejspíš ještě tý−
den. Všichni se totiž vrací celí modří
a promočení od vody, kterou zasta−
vovali nepřátele. Hlavní padouch je
však chycen a důkladně potrestán.
Teď už nám zbývá jen absolvovat
závěrečný táborák s přichystanými
scénkami (z nichž stejně přes velký
oheň nic nevidím) a večerku. Uklá−
dáme děti do postelí a těšíme se, že
louka s ohništěm bude jenom naše.
Čtyři kytary, asi dvacet zpěvníků
a praskání hořících polen tvoří nád−
hernou atmosféru. Ta některé z nás
uchvacuje až do dvou hodin po půl−
noci.
Následujícího rána vstáváme, po
minulé zkušenosti poměrně překva−
pivě, v sedm hodin. Čeká nás snída−
ně, úklid a tvůrčí dílny. Já mám pro
děti připravenou výrobu čunkcí − čín−
ských ozdob. Doma mě však ani ne−
napadlo, jak velké sousto jsem si
ukousla. Některým to jde krásně od
ruky, ale jiní mě dohánějí na pokraj
šílenství. Nakonec to však, s psychic−
kou podporou některých vedoucích,
zvládám celkem obstojně. Na jiných
stanovištích si děti mohou vyrobit
také ozdobné tužky, náušnice nebo
lodičky vyřezávané z kůry.
Poslední věcí, která nás tento
víkend čeká, je zabalení výtvorů
a cesta zpět, do náručí maminek.
A z nich rovnou pod sprchu.
Petra Bařinová − Liška
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NECKYáda na Jezérku 2014

...proběhla v neděli 22. 6. 2014 od 14 hodin.
Počasí krásné, slunečno a teplo, lidí na ču−
mendu haba kuk. Soutěže se zúčastnilo bohu−
žel jen 5 posádek, a to i přesto, že jsou letos
opět povoleny i plavidla zakoupená za účelem
plavby. Tak nevím.
Všichni účastníci byli odměněni originálním di−
plomem, věcnými cenami a nanuky. Na závěr akce
proběhly pro děti již tradiční vyhlídkové jízdy
na raftu po Jezérku, o které byl velký zájem.

Místo
rychlost
1.

místo
originalita
5.

název teamu
Tatranky

2.
3.

1.
2.

Bílá kra
Tuláci

4.

3.

Babice z vesnice

5.

4.

Matom

složení teamu
Anička Hnilicová,
Michaela Koplová
Krystína Macková
Krtek (Vlastimil Haluza),
Op (Tomáš Ondříšek),
Pedro (Petr Macek)
Maruška Hnilicová,
Lucie Koplíková
Martin Jurkovič,
Tomáš Jurkovič

Raftovačka na Hliníku 2014

...proběhla v neděli 29. 6. 2014 od 14 hodin.
Počasí krásné, slunečno a teplo, lidí na ču−
mendu přišlo větší než malé množství. Sou−
těže se zúčastnilo krásných 7 posádek.
Vítězové byli jako obvykle odměněni chut−
nými cenami (pivo, klobásy, salám a jablka)
a byly předány putovní ceny pro 1. a poslední
tým. Na závěr akce proběhly již tradiční vy−
hlídkové jízdy na raftu po Hliníku pro děti.
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Místo
1.
2.
3.

název teamu
Junioři
Junáci KPS
Americká

čas
(2:56)
(3:13)
(3:22)

4.
5.

Voříškův team (3:31)
Morčata
(3:33)

6.

Petřák team

(3:34)

7.

SPK

(3:53)

složení posádky
Hugo, Břuch, Mačes, Dasty, Vidžů, Komplic
Palis, Peťka, Obroda, Vašek, Sidi, Libor
Radek a Joška Panáci, Joka, Šakal,
Dan, Aleš
Peťa, Igor, Dušan, Laďa, Olin, Simča
Hrach, Frenký, Bob, Rufus, Villda,
Ludánek
Petřák, Petřáčka, Luboš, Šam, Jirci,
Šurka−Markéta
Fill, Sláva, Adam, Lulu, Evka, Kominík
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Rodinný tábor KPS
v Nové Vsi již po deváté

J

iž 9. rodinný tábor Klubu Přátel
Junáka v Nové Vsi se nám letos
protáhl na víc jak 10 dnů, proto−
že oficiálně začínal až v sobotu 5. 7.,
ale někteří nedočkavci už tábořili od
středy 2. 7. Nakonec se tato taktika
ukázala jako velmi prozíravá, pro−
tože při počtu účastníků přes 40 ks

se již táborový život těžko or−
ganizuje a takto jsme se tam
tak nějak vystřídali, a to tak
důkladně, že někteří účastníci
se dokonce ani nepotkali. Nic−
méně táborový život si všichni
užili jaxepatří.
Večerní táboráky, vycház−
ky a ráchání
v řece a míst−
ním kryťáku
snad ani netře−
ba zmiňovat.
Letos se nám
podařilo na−
vštívit opět divadel−
ní představení v pří−
rodním amfiteátru
na Hlíně – hrála se
Popelka a bylo na−
rváno. Taky jsme
vylezli na parádní
Wilsonovu skálu
a navštívili krásný
zámek v Náměšti
nad Oslavou. Další

(nesmírně technicky zajímavá) akce
byla exkurze ve vodním díle Dale−
šice − přečerpávací elektrárně. Z dal−
ších činností: návštěva Permonia,
vypouštění horkovzdušných balonů
s tajným přáním, střílelo se ze vzdu−
chovky, brodila se řeka, skákalo se
přes lano …a ani táborové kino ne−
chybělo. Zkrátka tábor jak má být.
No, uvidíme, co vymyslíme na příští
jubilejní již 10. rodinný tábor KPS!

Tábor oddílu Trojka

L

etošní tábor oddílu Trojka se ko−
nal 13.−27. července již tradičně
v Nové Vsi u Oslavan.
Po příjezdu na tábor jsme se od
Kleopatry a Caesara dozvěděli, že do
půlnoci 13. dne musíme stihnout po−
stavit pyramidu, jinak skončíme jako
jídlo pro krokodýly. Byli jsme rozdě−
leni do tří družin nesoucích názvy
po starých egyptských městech
a stavbu pyramidy jsme započali
hned další den. Ve středu jsme zjis−
tili, že sami stavbu nejspíš nezvlád−
neme, tak jsme se vydali pro Aste−
rixe a Obelixe na Templštýn. Asterix
a Obelix nám hodně napomohli se
stavbou. I tak pro nás získávání jed−
notlivých kvádrů na stavbu pyra−
midy nebylo jednoduché. Museli
jsme splnit spoustu úkolů a několi−
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krát porazit bandu Římanů. Vše se
nám dařilo a tak jsme si mohli na
den odskočit z tábora a udělat si vý−
let parníkem přes Dalešickou pře−
hradu na Wilsonku.
V pátek jsme museli hodně dohá−
nět, ale od Kleopatry jsme dostali
příkaz, že se musí uskutečnit olym−
pijské hry. Na hrách nás čekaly
některé netradiční disciplíny jako
třeba loupánís bramborys, což bylo
loupání brambor nebo běhys s kot−
líčkys, což byl běh s kotlíkem atd.
Nejlepším olympionikem se stal
Martin „Spidy“ Kotásek, kterému
Kleopatra dala další dílek pyrami−
dy. A i když jsme ke konci 13. dne
neměli dostavěnou celou pyramidu, šli
jsme ji předat Caesarovi. Naštěstí po−
slední díl pyramidy zajistila Kleopa−
tra a my tak vyvázli bez trestu.
Mimo celotáborovou hru přišla
řada na zahrání spousty malých či
větších her. Stihli jsme i plno rukodě−
lek a nechyběly ani tradiční návštěvy
bazénu. Na každém skautském tá−
boře je ale potřeba taky procvičit
a zdokonalit se ve skautských zna−

lostech a dovednostech jako je zdra−
vověda, mapování, uzly, šifry, eko−
logie… a ani letos tomu nebylo jinak.
Parádním zpestřením nám bylo so−
botní odpoledne s hasiči ze Zbýšo−
va, kteří nám předvedli ukázku zá−
sahu při dopravní nehodě a potom
jsme si sami mohli vyzkoušet stří−
kání z hasičské hadice, což bylo osvě−
žující zpestření parného dne.

Po celý tábor nám přálo i počasí
a pršelo nám jen párkrát a žádné
velké deště to nebyly. Co se týče úra−
zů, tak těm jsme se taky naštěstí vy−
hnuli, a tak jsme se v neděli vrátili
svým maminkám zdraví a spoko−
jení. Díky všem, co nás na táboře
podpořili!
Markéta „Maya“ Machalová
Eliška „Ešli“ Macková

Puťák po jeden a 30ti letech? Ano!

V

polovině června 2014 proběhla
krásná vzpomínková akce
s výše uvedeným názvem. Jed−
nalo se o pokus znovu svolat partu
oddílu Tuláci, co před 31 lety podni−
kla dnes už legendární akci − tý−
denní putovní tábor na tzv. Klon−
dike a okolí, což se takřka dokonale
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

podařilo. Větší 100% mužská část
(12 ks) si prošla část původní trasy
puťáku (cca 35 km) na dvoudenním
krásném putování podél řeky Oslavy
s několikerým blouděním a broděním.
S ostatními účastníky puťáku se
setkáváme na tábořišti Junáka
Ratíškovice v Nové Vsi, kde se už

chystá hostina a rozjí−
mání nad parádní akcí
je dovršeno čtením zá−
pisu ze staré tulácké
kroniky. Toto setkání
po mnoha letech, vzpo−
mínání a putování ve
vlastních stopách se
všem ohromně líbilo
a ostatním můžeme
akce podobného typu
jen doporučit. Vždyť
někteří členové (nebu−
deme jmenovat, neboť
na to nejsou hrdí) měli
batoh na zádech a pu−
tovali pěšky krajinou
opravdu snad po těch
31 letech. Nicméně jis−
kra byla zažehnuta, zá−
jem oživen a již se rýsují další akce
v podobné sestavě.
Pokud se nám podaří udržet pla−
mínek zájmu o setkávání a podni−
kání společných akcí, tak Vás můžu
ujistit, že se o tom na stránkách Ra−
tíškovického Zvonu (doufám, že brzy)
dočtete.
Palis
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Vinařství

Vinohrad
a jeho zlaté víno

O

puštěné vinohrady. Vysokánská
tráva v divokém propletenci,
který nemá břink, ne tak že by
vyzařoval nějakou radost. I tak u nás
dnes vypadají některé vinohrady.
Jsou opuštěny od pravidelné péče
a žalují. A jak jsou tak bez řádu, su−
žují vším možným sousedy a ti vo−
lají po řešení. Věřme s nimi, že se
i těchto sedm smutných ratíškov−
ských vinohradů postupně promění
− třeba v ovocné sady. Moc to všem
hořekujícím sousedům přeji.
Abych situaci kolem našich vino−
hradů aj projasnila, zašla jsem sa za
znalcem se srdcem u ratiškovskej
vinnej révy sa na barco poptat.
Při hovoru jsme sa nejprve „pro−
padli“ do let dřívějších, kdy révokaz
nerespektoval žádné evropské hra−
nice, likvidoval, co mohl, a to aj
u nás. (Postupně byl pokořen.)

Navštivte obecní
webové stránky
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První u nás kralující odrůdy − Ryz−
link rýnský, Ryzlink vlašský, Sva−
tovavřinecké, po válce bylo módní
Neuburské, „Müllerka“. Odrůd bylo
na deset a jsou to dodnes stálice,
však uvidíte. − Modrá skalica, Suli−
kol, Kuprikol − třicet let byly jedi−
nými ochrannými postřiky. Víte, že
sa na jaře zapalovaly ohně a dýmov−
nice, aby vinohrad (tehdy vinohrad
„na dřevě“) nepomrzl? Bylo by toho
hodně ke vzpomínání, ale zpět do
dnů 2014.
V našich vinohradech (vinohra−
dech „na drátě“) přibylo odrůd, při−
bylo postřiků − pernospora je však
furt úkolem stálým. Mechanizace
prací ve vinohradě − obrovský to po−
sun dopředu. A eště toto. Odklá−
níme se od vína červeného, ale rosé
hodně možeme. Odkyselování vína −
dnešní módní trend.

Tyto dny s jistotú prozářila našu
dědinu aj s jejíma vinohradama
zlatá zpráva, která doletěla ze San
Franciska v USA. Nejlepším Ryzlin−
kem rýnským tam pořádané pres−
tižní soutěže IWC se stal Ryzlink
rýnský ratíškovského Vinařství Bá−
bíček & Vacenovský. Rulandské
modré jim tamtéž získává bronz.
(Soutěžilo více než čtyři a půl tisíce
vín z celého světa.)
P.S. Slova vinaře
Petra Vacenovského o vítězi:
„Viniční trať Hrubé pole, opravdu
typický slovácký ryzlink s vůní lipo−
vého květu“.
Máme velikou radost
a GRATULUJEME VÁM!
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

www.ratiskovice.com
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Folklor

Ratiškovský mužský sbor
na Horňácku

Foto František Gajovský

L

idová kultúra na Horňácku je ve−
lice svérázná, ale ryzí. Néni po−
znamenaná žádnýma stupňama
vývoja a dovede vtahnút aj teho, gdo
sa o folklór moc nezajímá. Důkazem
teho bývajú Horňácké slavnosti,
keré sa odbývajú každý rok ve Vel−
kéj nad Veličkú v prostředku par−
ného leta.
Devět obcí, keré Horňácko tvo−
řijú, sa řídí svojím rozumem a na
odiv okolnímu světu předkládajú
svoje zvyky, zpěvy, řeč a tance, keré
sa neměnijú, ale keré sú nepřeberné.
Svoje nářečí si Horňáci ochraňujú
a zařadili si ho aj do osnovy škol−
ního vyučování a sú na to jaksapatří
hrdí. Ale aby jejich okolí nebylo
smutné a necítilo sa odžduchnuté,
bývajú dycky měsíc po slavnosťách
tzv. „Ozvěny Horňácka“, na kerých
sa předvedú sbory lebo muziky, keré
Horňákom padly do oka a keré v blíz−
kém lebo aj zdálenějším světě už
neco znamenajú a od kerých je oče−
kávané, že zpestřijú a obohatijú di−
vákom a posluchačom kulturní zá−
žitky. A tak sa stalo, že mužský sbor
z Ratiškovic byl poctěný a pozvaný
na 16. srpna 2014, aby sa ve Velkéj
na „Ozvěnách“ předvédl.
Na pár zkúškách sme dopilovali
to, co sme už uměli a co vedúcí
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2014

sboru Robert Blaha vybral pro naše
vystúpení. Odpoledňa sme ve Velkéj
zpívali pár písniček u hradeb před
velickým kostelem a večer po desá−
téj hodině na Strážnej hůrce. Na tem
samém pódyju, gde vystupovávajú
„majstri“, sme měli dokázat, že si to
pozvání zaslúžíme. Jak horňácký
uváďač podotkl, měli chlapé z Ratiš−
kovic velice dobrých předskokanú.

Východňári z Východnéj s holýma
břuchama a s valaškama v rukách
to tak rozfofrovali, že sme sa moseli
jaksapatří ukázat, abysme nepod−
lézli nastavenú laťku. Podlé teho, jak
diváci pleskali (a nekeří si k temu aj
stúpli) a dyž ešče od pořadatelú do−
šlo uznalé poděkování, to snáď bylo
dobré.
Vojta Koten
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Poděkování

T

outo cestou bychom rádi
poděkovali všem, kteří
nás v sobotu 9. srpna
2014 doprovodili a podpořili
v našem velkém dni. Zvlášt−
ní díky patří panu starostovi
Josefu Uhlíkovi, paní Janě
Koplíkové a pracovníkům OÚ
Ratíškovice, kteří nám pomo−
hli uskutečnit náš velký krok
trochu netradičně, a to na
prostranství před Obecním
úřadem. Děkujeme také Ra−
tiškovské Dolině a Junákům,
kteří náš obřad zpestřili
a přišli ve slováckých a skaut−
ských krojích. Místním mys−
livcům díky za propůjčení
chaty Na Vlastě a muzikan−
tům z CM Ondráš za skvělý
hudební doprovod při odpo−
lední a večerní párty. Speci−
ální díky klukům z Ratiš−
kovské Doliny patří za noční
překvapení, v podobě taj−
ného postavení májky před
domem rodičů nevěsty.
Velký dík rodičům za pod−
poru a pomoc, svědkům, že
nám naše rozhodnutí stvr−
dili svými podpisy, řidičům,
obsluze a všem, kteří se sta−
rali o hladký průběh celého
dne a rodinám, kamarádům
a známým za doprovod
a krásně prožitý náš velký
den.
Novomanželé Štouračovi
(Kostička a Gerendáš)

„Antialergizace obce“

S

rozkvetením stále se zvětšujících
platanů bylo možno v obci spat−
řit pracovníky firmy Pharmal−
lerga z Českých Budějovic, kteří ze
stromů sesbírávali květy s pylem, jež
jsou určeny pro výrobu léků − antia−

lergenů. Jak vidno, rozmanitost
obecní flóry má dopad nejenom na
estetiku veřejného prostoru a pří−
jemné klima, ale i na farmacii, po−
tažmo na léčbu stále se rozšiřujících
alergií.
RŠ

Procházka

pohádkovým lesem
Neděle 7. září v Boříčku
za Včelínem od 14.30 hod.
Tradiční doprovodné ukázky.
Zve MO KDU−ČSL

Krojované hody budou 3.−5. října 2014
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Chraňte své děti
a baterie ukládejte doma
na bezpečné místo!

Volby 2014

Pokud mají vaše malé děti hračku na knof−
líkovou baterii, kterou nyní nemůžete nikde
najít, zpozorněte. Dětská zvědavost a vzdá−
lená podobnost baterií s bonbóny se může pro−
měnit v zlý sen rodičů. Statistiky za celou ČR
neexistují, ale pouze v pražské nemocnici
v Motole ročně přijmou několik batolat a dětí
předškolního věku, které spolkly baterii, upo−
zorňuje doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., lékař
a pedagog na 2. lékařské fakultě UK.
Knoflíkové baterie se používají v domác−
nostech v mnoha zařízeních – ovladačích,
hodinkách i hračkách. „Často si toho, že část
vypadlých baterií z hraček chybí, rodiče všim−
nou až s časovým odstupem,“ říká Jiří Bron−
ský. „Zpočátku přitom dítě nemusí mít žádné
příznaky. Pokud si však dítě stěžuje na bolesti
bříška či na hrudi, může jít o pozdní příznak
svědčící i o perforaci žaludku či jícnu,“ dodává
s tím, že toto se může projevit i několik hodin
od požití baterie.
Pokud rodiče pojmou podezření na spolk−
nutí baterie, měli by se ihned dostavit do nej−

bližšího zdravotnického zařízení. „Žádná
první pomoc, například vyvolání zvracení, se
nedoporučuje,“ varuje Bronský. „Dítě by však
mělo zůstat na lačno a nepít, aby bylo v pří−
padě nutnosti možné provést endoskopický vý−
kon v celkové anestezii, dodává Bronský.“

S krabičkou Ecocheese
budou baterie z dosahu dětí
Rodiče však mohou těmto rizikům předejít.
V České republice se každoročně prodá té−
měř 120 milionů baterií. Podle průzkumu pro
neziskovou společnost ECOBAT, která se za−
bývá zpětným odběrem použitých baterií, lidé
odhadují, že mají v domácnosti průměrně
12,7 baterie. Průzkumy v západní Evropě však
ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti
nachází přes 100 kusů baterií a akumulá−
torů.
Společnost ECOBAT nabízí možnost objed−
nat si zdarma na stránkách www.ecocheese.cz
praktickou a designovou krabičku ECOCHE−
ESE. Do ní mohou lidé odkládat použité bate−
rie, aby se nepovalovaly na poličkách v do−

sahu dětí a nekončily v koších, kam kvůli
těžkým kovům nepatří. Obsah krabičky lze pak
jednou za čas odnést na sběrné místo.
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve
všech prodejnách, které v rámci svého sorti−
mentu prodávají přenosné baterie. Prodejci
jsou povinni od vás baterie převzít bez ohledu
na jejich značku, velikost, množství či místo
nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběr−
ných dvorech, na školách, úřadech a v někte−
rých firmách. Obec Ratíškovice má sběrnou
nádobu umístěnou v budově obecního úřa−
du, knihovně, základní škole a sběrném
dvoru. Aktuální seznam všech sběrných míst
a další informace naleznete na www.ecobat.cz
nebo na www.facebook.com/ecocheese.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace,
která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a re−
cyklaci přenosných baterií v České republice.
V roce 2013 zpětně odebrala 1 031 tun baterií,
což představuje 32 % baterií dodaných na trh.
ECOBAT provozuje více než 18 000 míst zpět−
ného odběru.

Volební program ČSSD
pro komunální volby v Ratíškovicích

V

podzimních komunálních volbách budeme volit za−
stupitele, kterým na čtyři roky svěříme mandát roz−
hodovat o majetku obce Ratíškovice.

ČSSD nabízí podporu těmto záměrům:
1. stavba kulturního domu
2. rekonstrukce vozovek v obci
3. stavba cyklostezky Ratíškovice – Hodonín
4. rozvoj průmyslové zóny Vlasta
5. sportovní a spolkové aktivity
6. kamerové pokrytí problémových lokalit
7. příprava nových stavebních míst
K naplnění výše uvedených záměrů podpoříme vyu−
žití rozvojových a operačních programů Evropské unie
a Jihomoravského kraje, v jehož zastupitelstvu a vede−
ní má ČSSD výrazné zastoupení.
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Kandidáti za ČSSD:
1. PaedDr. Zdeněk Šebesta,
57 let, ředitel školy, člen ČSSD
2. Mgr. Zbyněk Mašek,
38 let, ředitel školy, člen ČSSD
3. Tomáš Marek,
37 let, OSVČ, člen ČSSD
Na hlasovacím lístku si z kandidátních listin vyberte
maximálně patnáct osob, kterým byste bez obav svěřili
svůj vlastní majetek a příjďte k volbám. Majetek obce
Ratíškovice je i Váš majetek.
PaedDr. Zdeněk Šebesta
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Volební program KDU−ČSL 2014
Motto:

„Zodpovědně a poctivě pro naše Raťky.“
Vážení spoluobčané,
i v letošních komunálních volbách
přicházíme s konkrétní nabídkou –
volebním programem pro násle−
dující čtyřleté období. Především
díky Vám můžeme podpořit a reali−
zovat většinu nabízených akcí a ak−
tivit.
Předložené záměry chceme usku−
tečnit pomocí finančních prostředků
z rozpočtu obce, ale také s maximál−
ním využitím dotací z ministerstev
a Evropské unie.

V investičních akcích
podpoříme:
z výstavbu aktivního (kulturně−
sportovního) centra v areálu Ba−
ník
z výstavbu kogenerační jednotky
pro areál Baník
z výstavbu komunikací v ul. Polní,
Krátká a U Cihelny
z rekonstrukci komunikace v ulici
Baťovka
z výstavbu vodovodního řadu na
Slavín a rekonstrukci komuni−
kace ke sv. Urbanovi
z výkup a směnu pozemků pro vý−
stavbu rodinných domků
z výstavbu nových parkovacích
ploch
z vybudování relaxačního přírod−
ního hřiště (centra) na Baťovce
z v případě získání dotace nákup
nové hasičské cisterny pro sbor
dobrovolných hasičů
z výstavbu cyklostezky do Hodo−
nína.

V oblasti životního
prostředí podpoříme:
z zřízení komise životního prost−
ředí jako poradního orgánu rady
obce
z rozšíření třídění odpadu
z zachování výše poplatku za svoz
komunálního odpadu
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z zvýšení péče o zeleň a veřejná pro−
stranství v obci
z aktivity směřující ke zlepšení ži−
votního prostředí a krajiny v ce−
lém katastru obce
z péči o vodní plochy a jejich uží−
vání (Hliník, Jezérko, Hliní−
ček)
z vybudování nového přepadu vody
z Jezérka.

V oblasti sociální, rodinné
a v otázce zaměstnanosti
podpoříme:
z vznik odlehčovací služby pro pe−
čující rodiny
z rozvoj terénní péče v domácnosti
seniorů
z výstavbu dětských hřišť pro ro−
diny s malými dětmi
z výstavbu akčních prvků pro seni−
ory
z výstavbu infrastruktury v podni−
katelské zóně (pod Vlastou)
z prodej a směnu pozemků pro pod−
nikatelské subjekty.

V oblasti školství, kultury
a sportu podpoříme:
z dokončení přístavby mateřské
školy
z práci s mládeží v oblasti sportu
z renovaci sportovní části areálu
základní školy
z rozvoj vinařství a vinařské turis−
tiky
z zřízení muzea s expozicí lidových
tradic
z udržování lidových tradic a bo−
hatého folklorního života ob−
čanů
z spolupráci a realizaci společných
projektů obcí Mikroregionu Nový
Dvůr, Hodonínska, přeshraniční
spolupráce s Vouziers a obcemi
Slovenska.
z oslavy výročí obce a kostela sv.
Cyrila a Metoděje.

Seznam kandidátů:
1. Ing. Bc. Anna Hubáčková
výzkumná pracovnice
56 let, bezpartijní
2. Ing. Josef Uhlík
starosta a poslanec PS PČR
51 let, člen KDU−ČSL
3. Mgr. Bc. Josef Hanák
ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice
50 let, bezpartijní
4. Jiří Šupálek
metrolog
46 let, člen KDU−ČSL
5. MUDr. Pavel Kopeček
lékař
48 let, člen KDU−ČSL
6. Václav Koplík
důchodce
68 let, člen KDU−ČSL
7. Ing. Pavel Macek
stavební technik
43 let, člen KDU−ČSL
8. Ing. Tomáš Příkaský
úvěrový pracovník
45 let, člen KDU−ČSL
9. Richard Mokrý
obchodní zástupce
42 let, bezpartijní
10. Dagmar Gajdíková
vedoucí skladu
45 let, bezpartijní
11. Ing. Kateřina Uhlíková
učitelka ZŠ
29 let, bezpartijní
12. Lukáš Bábík
student VŠ
23 let, bezpartijní
13. Miroslav Šnajdr, DiS.
stavební technik
29 let, člen KDU−ČSL
14. Eva Frýdková, DiS.
vedoucí charitní peč. služby
37 let, bezpartijní
15. Mgr. Miroslav Küchler
důchodce
70 let, bezpartijní
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Ratíškovice 2018
(Sdružení nezávislých kandidátů)

V

ážení spoluobčané, obec naši nejmilejší, Ratíško−
vice, známe, víme všichni, kde nás pata tlačí, víme
o nedostatcích a problémech.

Dokážeme je vyjmenovat, ale nedokážeme je
všechny najednou vyřešit. Ani to nejde, přede−
vším pak z důvodu nedostatku finančních pro−
středků na všechno, co pokládáme za potřebné.
Politika, a to i na úrovni obce, je mimo jiné o tom,
co je prioritou, co je nejvíce důležité, co se bude
řešit v první řadě. Podívejme se budoucnosti vo−
lebního období 2014 – 2018, podívejme se, co by
se mělo a dalo v naší obci udělat, podívejme se na
to, k čemu chceme být nápomocni:

Místní komunikace
a infrastruktura obce:
z dobudovat síť chodníků, především pak z dů−
vodu bezpečnosti dětí v úseku ulice Cihlářská
k MŠ II, a průběžně obnovovat stávající poško−
zené chodníky,
z dále pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek
kolem obce, především pak ve spolupráci
s městem Hodonín vybudovat cyklostezku do
tohoto města,
z vybudovat vodovodní řad v lokalitě Slavín.
z u všech investičních záměrů a projektů hledat
možnosti spolufinancování z jiných mimoobec−
ních zdrojů.

Kultura, sport a volný čas:
z v březnu 2015 zahájit v Areálu Baník vý−
stavbu kulturního domu (Aktivního centra),
z podporovat činnost stávajících dětských zájmo−
vých organizací, kroužků a spolků a napomá−
hat vzniku nových,
z podporovat činnost sportovních oddílů s důra−
zem na činnost dětí a mládeže.

Škola a výchova dětí a mládeže:
z revitalizovat areál základní školy − rekonstru−
ovat zde sportoviště, rozšířit dětské hřiště
a vybudovat relaxační zónu zeleně.

Bydlení:
z zachovat v rámci obecního rozpočtu fond půj−
ček na modernizaci bytů a domů pro naše ob−
čany,
z podpořit možnosti výstavby domů a bytů v obci,
sledovat a využít dotačních možností na tyto
účely,
z zpracovat záměr rozšíření dalšího sociálního
bydlení.

Ochrana životního prostředí
a nakládání s odpady v obci:
z vytvořit podmínky pro zvýšení kapacity sepa−
race odpadů, tak abychom nezatěžovali naše
životní prostředí a zpomalili růst nákladů na
odpadové hospodářství,
z revitalizovat zeleň v intravilánu obce.

Samospráva obce
a spolupráce obcí:
z vytvořit podmínky pro větší míru zapojení žen
a mladých lidí v komunální politice skrze obecní
komise a výbory
z v případě získání dotací dofinancovat nákup
hasičské cisterny,
z spolupracovat se zájmovými spolky a organi−
zacemi při získávání finančních prostředků
z mimoobecních dotačních titulů.

Seznam kandidátů pro komunální volby 2014:
1. PhDr. Radim Šťastný
47 let, místostarosta obce
2. Ing. Vladimíra Motlová
51 let, bankovní úřednice
3. Vojtěch Koten
66 let, strojvedoucí
4. Ing. Jiří Hubáček
36 let, zeměměřič
5. Ing. Kamila Šťastná
34 let, OSVČ
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6. Libor Toman
45 let, vinař
7. Bc. Markéta Šimečková
39 let, odborný referent
8. Helena Vybíralová
68 let, senior
9. Mgr. Kristýna Kotásková
27 let, učitelka ZŠ
10. Mgr. Iveta Kudrová
50 let, zástupce ředitele ZŠ

11. Petr Vacenovský
35 let, OSVČ
12. Bc. Eva Schüllerová
36 let, referentka
13. Ondřej Dubas
23 let, obchodní zástupce
14. Daniel Kordula
45 let, OSVČ
15. Leopold Tomančák
60 let, lesní hospodář
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Sbor dobrovolných hasičů
Ratíškovice
Volební program Sboru dobrovolných hasičů
Ratíškovice do voleb Obecního zastupitelstva
ve dnech 10.−11. 10. 2014
Sbor dobrovolných hasičů odnepa−
měti přispíval nejen k hašení vzpla−
nuvších domů, ale i k aktivnímu spo−
lečenskému dění v naší obci. A jak
letos dozrávají hrozny ve vinohradě,
tak toto léto dozrála i vůle členů na−
šeho sboru pro to, aby se ratíškovští
hasiči zapojili do politické debaty jed−
nající o osudech naší dědiny. Parta
okolo hasičské zbrojnice se schází
pravidelně, členská základna pro−
chází napříč všemi věkovými kate−
goriemi, takže není na našich schů−
zích a trénincích o pestré názory
nouze. A z tohoto důvodu jsme se
v letošních komunálních volbách roz−
hodli pro složení nezávislé hasičské
kandidátky.
O co hasičům vlastně jde? Pře−
devším o maximální spokojenost
našich občanů, transparentní a ote−
vřené hospodaření obce.
Podporujeme kulturní dění,
takže nám není jedno, kde prošou−
pete vaši plesovou obuv, jestli na
sportovním protiskluzovém povrchu,
nebo na bytelných lakovaných dře−
věných parketách. Jsme jedno−
značně pro vybudování reprezenta−
tivního společenského domu, desátá
největší vesnice v republice potře−
buje důstojné místo pro pořádání
oslav, plesů a jiných společenských
akcí. Ne náhodou jsou i současní
stárci aktivními členy hasičského
sboru a hasičský ples je jednou z nej−
navštěvovanějších kulturních udá−
lostí.
A co vaši mladí? Pořád s nimi
bydlíte pod jednou střechou a sdílíte
společné WC? Jak dlouho už čekají
na to, až obec začne řešit otázku
nového bydlení pro rodiny s dětmi
a novomanžele? Aktivně se zapo−
jíme do hledání možných variant pro
výstavbu bytových jednotek pro
mladé rodiny a malometrážních bytů
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pro seniory. Rodinná politika je naší
další prioritou.
Také se vám zdá, že u nás
vázne čerpání dotací z programů
Evropské Unie? Soustřeďme se
společně na tyto výzvy a využijme
maximum financí, které nám jako
právoplatnému členovi nabízí naše
členství v EU.
Starejme se více o životní pro−
středí v okolí naší obce. Dnešní
zrychlená doba a ustaraný životní
styl si žádají více míst k odpočinku
a relaxaci v zeleném intravilánu
obce. Využijme stávajících klidných
prostranství a nenásilně je za−
čleňme do budoucích klidových zón,
přispívajících k uvolnění a třeba
i k společnému setkávání.
A co tolik diskutované obecní
komunikace? Myslíme si, že vět−
šina z posledních rekonstrukcí a vý−
staveb v rámci obce mohla být řešena
mnohem elegantněji a smysluplně−
ji. Parkovací místa, chodníky a koše
pro separovatelný odpad jsou naší
prioritou. Velká část z vás pracují−
cích, jezdí každodenně do Hodonína.
Nelákalo by vás zpříjemnit si někdy
tuto cestu jízdou na kole, po lesní
cyklostezce, ve vlahém stínu a za
příjemné vůně okolních stromů? I to
je jedno z našich zbožných přání.

Vinaři, jak se vám jezdí do vašich
sklepů na Slavíně? Chodník je sice
nový, ale když se jede v noci zpátky
do dědiny, tak je pro bezpečný ná−
vrat často příliš úzký, o stavu cesty
před sklepy ani nemluvě. Chybějící
kanalizace je taktéž trnem v patě
mnohým našim vzácným návštěvám.
Netajíme se ani náročnými po−
žadavky pro vybavení naší hasič−
ské základny. Již delší dobu se
neúspěšně řeší financování nové cis−
terny ze zdrojů EU, Jihomoravského
kraje a obecní pokladny. Za zmínku
též stojí i vhodné sociální a trénin−
kové prostory pro potřeby naší zása−
hové jednotky, které by se promítlo
zklidněním komplikované dopravní
situace v okolí hasičské zbrojnice.
A pro ty, kteří si ráno rádi
přispí, nebo musí chodit na brzké
ranní směny, máme též dobrou zprá−
vu. Pravidelné hlášení obecního roz−
hlasu navrhujeme přesunout na od−
polední hodiny. Konec hlášení.
Zaujal vás některý z našich vo−
lebních bodů? Nebojte se přijít
za kterýmkoliv z našich kandidátů
a probrat s ním co vás pálí. Rádi vy−
slechneme každý váš názor. Doká−
žeme totiž uhasit nejen vzplanutý
les, ale i vaše problémy s obecním
šimlem.

S tímto programem jdou do letošních voleb
hasiči v tomto zastoupení:
1. Mgr. Jaroslava Příkaská
2. Ivan Vlasák
3. Anna Foltýnová, DiS.
4. František Foltýn
5. Tomáš Koplík
6. Tomáš Foltýn
7. František Kreml
8. Radim Dobeš

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Petr Antoš
Jana Tomčalová ml.
Petr Nedvědický st.
Daniel Michalík
Ondřej Herník
Jiří Foltýn
Jana Tomčalová st.
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Náš volební program s kandidátkou obdržíte tradičně poštou v týdnu před volbami.
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Sdružení nezávislých kandidátů –
SPK

V

ážení spoluobčané, v uplynulých letech si naše
obec prošla úspěšnými i méně úspěšnými promě−
nami.

Všichni si jistě přejeme, aby těch úspěšných bylo co
nejvíce. A proto i naše sdružení se chce o tyto úspěchy
pokusit a přispět tak k rozvoji obce.
Jsme nové občanské sdružení, které tvoří mladí lidé
s novými a rozmanitými myšlenkami a názory. Rádi by−
chom navázali na předešlé dobré věci, přispěli k jejich
pokračování a zároveň podporovali rozumné a užitečné
návrhy.

Finanční prostředky a investice
z Transparentnost hospodaření obce.
z Podpora v pokračování projektu kulturně sportov−
ního domu.
z Navrhnout jednání o rekonstrukci smuteční síně i je−
jího okolí, aby sloužila k vytvoření důstojné pietní at−
mosféry při smutečních obřadech.
z Lokalita Baťovka a Slavín – rekonstrukce vozovek
a prověření možnosti napojení na kanalizační síť
obce.
z Podpora projektu cyklotrasy směrem na Hodonín
a rozšiřování sítě cyklostezek v okolí obce
z Dostavba nedokončených vozovek a chodníků
v obci.
z Vytvoření nových parkovacích míst v obci.
z Navrhnout jednání o nalezení možného prostoru
k nácviku požárních útoků SDH, které nyní probíhá
na místních komunikacích za stálého provozu.
z Pokračování v přípravě lokalit pro novou zástavbu.

Samospráva obce a jiné spolupráce
z Rozšíření propagace a prezentace obce − prezentace
obce pomocí nových moderních medií a jejich spo−
lečná interakce.
z Zatraktivnění webových stránek a rozšíření funkcí in−
fokanálu, zvýšení přehlednosti informací.
z Spolupráce se studenty středních a vysokých škol na
projektech a možných realizacích za cenu skicovného
– vypisování témat pro řešení konkrétních zadání pro−
jektů v obci.
z Spolupráce a podpora realizace projektů v rámci obcí
mikroregionu, Hodonínska, Kyjovska a přeshraniční
spolupráce.
z Zákaz hazardu a podomního prodeje v obci.

Kultura, sport a volný čas
z Podpora investic do vzdělání, rozšíření nabídky vzdě−
lávacích programů a kurzů na ZŠ, realizace kurzů od−
borných znalostí ve spolupráci s knihovnou a ZŠ.
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z Podpora zájmových spolků a sdružení a snaha o za−
jištění volnočasových aktivit dětí.
z Podpora činnosti sportovních oddílů a výchovu jejich
mládeže.

Ochrana životního prostředí
z Rozvíjet systém odpadového hospodářství a zvýšit
podíl tříděného odpadu.
z Zvýšení atraktivity prostředí obce, výsadba zeleně,
revitalizace potoka a veřejných prostor, péče o vodní
plochy.
z Zajištění ochrany lesa a přírody i ochrana cenného
prostředí pro turistickou veřejnost.
z Snižování energetické náročnosti obce.

1. Ing. Martin Šupálek
29 let, konstruktér
2. Ing. Ondřej Hubáček
29 let, projektant
3. Bc. Filip Kundrata
34 let, technik
4. Jakub Tomančák
31 let, technik
5. Jaroslav Procházka
32 let, technik
6. Ing. Luboš Bourek
33 let, manažer
7. Vlastimil Kordula
32 let, OSVČ
8. Jan Varmuža
28 let, operátor výroby
9. Zbyněk Koplík
29 let, OSVČ
10. Radim Kopl
29 let, konstruktér
11. Petr Macek
28 let, operátor výroby
12. Jakub Kordula
34 let, operátor výroby
13. Michal Příkaský
34 let, technik
14. Michal Voříšek
28 let, OSVČ
15. Lucie Šťavíková
21 let, nezaměstnaná
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