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Silvestra na Nový rok

enhle život je krásnej, k zešílení
krásnej. Ne, že by byl, ale já ho
tak vidím.“
Bohumil Hrabal

Že zrovna 31. 12. 2014 bude teplo−
měr hrubě pod bodem mrazu, by nám
za jiných okolností snad ani neva−
dilo. Ale dalo se tušit, že to ztíží roz−
hodování minimálně části pochod−
níků: „Jít či nejít na silvestrovký
pochod Mikroregionu Nový Dvůr
do jednoho z nejvzdálenějších cílů?“
Skalní pochodníci, ale i někteří

prvopochodníci, to neřešili a počasí
nás všechny nakonec odměnilo slu−
níčkem a další nezapomenutelný
společný poslední den roku stál
za to.
Co tomu přecházelo? Poslední štace
druhého kola silvestrovských pochodů
mikroregionu vedla do Skoronic. Sko−
roňáci nám dali možnost vzpome−
nout výročí nenapodobitelného Bohu−
mila Hrabala jeho dílem a losování
přidělilo filmy podle jeho předloh.
Pokračování na straně 8
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 4 ze dne 1. 12. 2014
Rada obce:
projednala a schválila ceny nájmů
podnikajícím subjektům v areálu
Baník Ratíškovice,
projednala zajištění služeb soci−
ální prevence u ORP Hodonín,
stanovila počet zaměstnanců OÚ
Ratíškovice,
souhlasí se záměrem společnosti
ZERA, a.s. „Farma chovu skotu
Ratíškovice“,
projednala a doporučuje zastupi−
telstvu schválit nový územní plán
obce,
schválila návrh smlouvy s JMK
ve věci poskytnutí dotace na pro−
jekt „Výdaje na zabezpečení ak−
ceschopnosti JSDH obce na rok
2014“,
schvaluje darovací smlouvu mezi
obcí Ratíškovice a firmou Boro−
vec spol. s r.o.,
schvaluje kupní smlouvu mezi
Obcí Ratíškovice a firmou KECIP
s r.o., Klášterec nad Ohří, na do−
dávku vnitřního vybavení pří−
stavby MŠ U Jezérka,
rozhodla o finančním příspěvku
pro samostatně žijící osoby nad
75 let ve výši 450 Kč,
na návrh sociální komise rozhodla
o přidělení finančních příspěvků
Centru pro rodinu Hodonín, Zele−
nému domu pohody Hodonín a Dia−
konii ČCE – středisku Betlém
Klobouky u Brna,
souhlasí s naceněním víceprací
na akci „Přístavba MŠ Ratíško−
vice“,
schvaluje změnu výkonu zamýš−
lené kogenerační jednotky v are−
álu Baník ze 125 kW na 160 kW
a schvaluje podání žádosti o sou−
hlas společnost E.ON.

Rada obce č. 6 ze dne 18. 12. 2014
Rada obce:
souhlasí s přijetím dotace z roz−
počtu JMK na projekt „Instalace
akustických panelů v hale tělo−
cvičny ZŠ Ratíškovice“ ve výši
200 000 Kč,
souhlasí s převedením nevyčer−
paných finančních prostředků –
dotace pro Římskokatolickou far−
nost Ratíškovice ve výši 35 000 Kč
do roku 2015.

Rada obce č. 5 ze dne 15. 12. 2014
Rada obce:
projednala nákupy pozemků od ob−
čanů s tím, že záměry budou
předloženy k rozhodnutí zastupi−
telstvu obce,

Rada obce č. 7 ze dne 29. 12. 2014
Rada obce:
nemá námitek proti vydání územ−
ního souhlasu a stavebního povo−
lení k výstavbě nových produkč−
ních stájí firmy ZERA, a.s.,
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projednala žádost firmy ZERA, a.s.
o změnu nově připravovaného
územního plánu. Návrh změny
nového územního plánu byl před−
ložen zastupitelstvu obce.
souhlasí s podepsáním smlouvy
o dílo mezi Obcí Ratíškovice
a Ing. arch. Ivo Kabeláčem ve věci
odborné technické pomoci v obo−
ru územního plánování a archi−
tektury při zpracování územního
plánu,
souhlasí s podepsáním smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a Mgr. Pav−
lem Jurečkou o poskytování práv−
ních služeb,
projednala změnu rozpočtu č. 5/
2014 a návrh rozpočtového pro−
vizoria na rok 2015,
souhlasí s nákupem dvou moni−
torů do kanceláří obecního úřadu,
souhlasí s vyřazením drobného
hmotného i nehmotného majetku
dle předloženého seznamu,
souhlasí s podepsáním veřejno−
právní smlouvy mezi Obcí Ratíš−
kovice a Městem Hodonín na
úseku projednávání přestupků
a sociálně−právní ochrany dětí,
souhlasí s tím, aby občerstvení
na plesovou sezonu zajistila paní
Jitka Chvátalová.

souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na pozemek p.č. 3600/2
s paní Mgr. Monikou Vaculkovou,
vzala na vědomí žádosti o přidě−
lení nájemních bytů, zájemci bu−
dou vedení v evidenci žadatelů,
projednala zahájení prací na zpra−
cování nového lesního hospodář−
ského plánu,
souhlasí s uzavřením dohod o pro−
vedení práce s některými občany
obce,
souhlasí se změnou rozpočtu č. 6/
/2014,
projednala pohledávky Obce vůči
některým občanům,
rozhodla, že konvektomat pro
kuchyň ZŠ bude zakoupen až
po schválení rozpočtu obce na rok
2015,
zabývala se rozpočtem a investič−
ními akcemi pro rok 2015.
Rada obce č. 8 ze dne 12. 1. 2015
Rada obce:
schválila plán orgánů obce při
vzniku mimořádných událostí,
schválila požární řád,
projednala cenovou nabídku na vý−
měnu akumulační nádrže a úprav−
ny vody v krytém plaveckém ba−
zénu,
souhlasí s výměnou starých osvět−
lovacích těles veřejného osvětlení
v obci,
rozhodla, že projektovou dokumen−
taci kogenerační jednotky v areá−
lu Baník zpracuje firma MIX MAX
– ENERGETIKA, s.r.o., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku,
rozhodla o zveřejnění oznámení
o možnosti občanů obce podat žá−
dost o půjčku na rekonstrukci RD
a bytů z fondu bydlení.
Rada obce č. 9 ze dne 19. 1. 2015
Rada obce:
schválila aktualizaci vnitroorga−
nizační směrnice k zajištění účet−
nictví č. 2/2013,
schválila Přílohu č. 1 a 2 ke
Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 12.
2009 mezi Obcí Ratíškovice a ZŠ
a MŠ Ratíškovice
rozhodla zakoupit ozvučovací za−
řízení pro ozvučení smutečních
obřadů,
souhlasí s účastí obce v soutěži
Vesnice roku 2015,
schvaluje smlouvu o užívání spor−
toviště mezi Obcí Ratíškovice a SK
Baník Ratíškovice,
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souhlasí s podepsáním příkazní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a Miroslavou Husákovou ve věci
zajištění dotační administrativy
projektu „Rekonstrukce víceúčelo−
vého hřiště s umělým povrchem“,
souhlasí s podepsáním příkazní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a firmou PMCS ve věci zajištění
výběrového řízení na dodavatele
stavby „Ratíškovice – kulturní dům“,
bere na vědomí, že Ing. Josef Uh−
lík se vzdává funkce jednatele spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s.r.o.,
schvaluje Ing. Bc. Annu Hubáč−
kovou jednatelkou společnosti
Baníku Ratíškovice, s.r.o.,
souhlasí s rozsahem víceprací
na akci „Dovybavení MŠ Ratíško−
vice“.
Rada obce č. 10 ze dne 2. 2. 2015
Rada obce:
projednala přípravu rozpočtu
na rok 2015,
projednala žádost firmy Taneco
a.s., Krnov, na změnu územního
plánu za účelem vybudování vel−
kohektarového areálu na výrobu
ryb a zeleniny. Rada doporučuje
zastupitelstvu obce svolat veřej−
nou diskuzi za přítomnosti před−
kladatele projektu.
bere na vědomí přiznání dotace
ze SFŽP na rozšíření kompos−
tárny,

souhlasí s uzavřením veřejno−
právní smlouvy mezi Obcí Ratíš−
kovice a Městem Hodonín ve věci
projednávání přestupků,
souhlasí s uzavřením veřejno−
právní smlouvy mezi Obcí Ratíš−
kovice Městem Hodonín o výkonu
přenesené působnosti ve věci
sociálně−právní ochrany dětí,
schvaluje návrh Smlouvy o po−
skytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč na jednu připo−
jovanou nemovitost za účelem
pokrytí nákladů na vybudování vo−
dovodního řadu na Slavíně a ná−
vrh smlouvy mezi Obcí Ratíško−
vice a ZO ČZS Ratíškovice ve věci
spolufinancování vodovodního
řadu na Slavíně ve výši 150 000 Kč.
Návrhy smluv budou předloženy
zastupitelstvu obce.
souhlasí s podáním žádosti na pro−
jekt Knihovnička v knihovně,
který může být spolufinancován
z JMK,
souhlasí s podáním žádosti na pro−
jekt EVVO, který může být spolu−
financován z JMK,
souhlasí s podáním žádosti na pro−
jekt „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Ratíškovice“,
který může být spolufinancován
z MMR ČR,
souhlasí s podepsáním smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a společností
VF Project and Marketing s.r.o.

Zastupitelstvo obce...
Výpis z 2. zasedání Zastupitelstva
Obce Ratíškovice, konaného dne
15. prosince 2014, v 17.00 hodin
ZO po projednání návrhu Územ−
ního plánu Ratíškovice (dále také
„ÚP Ratíškovice“) předloženého
pořizovatelem, tj. odborem roz−
voje města Městského úřadu Ho−
donín
I. ověřuje
ve smyslu § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plá−
nování a stavebním řádu (sta−
vební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, soulad ÚP Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

a) s Politikou územního rozvoje
České republiky,
b) s platnou územně plánovací
dokumentací Jihomoravského
kraje,
c) se stanovisky dotčených or−
gánů a krajského úřadu a s vý−
sledkem řešení rozporů – dle
přiloženého odůvodnění ÚP
Ratíškovice doplněného poři−
zovatelem dle § 53 odst. 5
stavebního zákona (viz samo−
statné dokumenty označené
jako: „část A“, „část B“, „část
E“).
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
neshledalo žádný rozpor.

ve věci zpracování žádosti na fi−
nancování projektu Networking
z programu Európa pre občanov,
souhlasí s podepsání smlouvy
s Ing. Liborem Stránským ve věci
zpracování žádosti o dotaci „Re−
vitalizace zeleně v okolí Obec−
ního úřadu Ratíškovice“,
souhlasí se zapůjčením dvou dre−
zín Městu Piešťany,
souhlasí s doplněním technologie
kabelové televize o digitální DVB−
T a DVB−C a s instalací nové kli−
matizační jednotky,
souhlasí s návrhem smlouvy o prá−
vu provést stavbu mezi Obcí Ra−
tíškovice a Baníkem Ratíškovice,
s.r.o. Jedná se o stavbu Optima−
lizace energetického hospodářství
areálu Baník Ratíškovice.
projednala návrh smlouvy o zá−
půjčce mezi Obcí Ratíškovice a Ba−
ník Ratíškovice s.r.o. ve věci fi−
nancování kogenerační jednotky
v areálu Baník,
projednala stížnost občana na ru−
šení nočního klidu v lokalitě „U Ko−
munálu“,
v souvislosti s otevřením nové ma−
teřské školky souhlasí s navýše−
ním počtu žáků (kapacity) MŠ
ze 125 na 150,
souhlasí s účetní uzávěrkou ZŠ
a MŠ Ratíškovice za rok 2014.
odsouhlasila personální změnu
RŠ
povodňové komise.

II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků pro−
jednání návrhu ÚP Ratíškovice
zpracovaným pořizovatelem ve
spolupráci určeným zastupite−
lem, jak je uvedeno v odůvod−
nění ÚP Ratíškovice doplněného
pořizovatelem dle § 53 odst. 5
stavebního zákona (včetně ná−
vaznosti na samostatné doku−
menty označené jako: „část A“ až
„část E“),
III. rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/
/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách
uplatněných proti návrhu ÚP
Ratíškovice tak, jak je uvedeno
v návrhu rozhodnutí o námit−
kách zpracovaného pořizovate−
lem ve smyslu § 53 odst. 1 sta−
vebního zákona (viz samostatný
dokument označený jako „část
D“),
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IV. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) sta−
vebního zákona, za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických pod−
kladech, územně plánovací do−
kumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve zně−
ní pozdějších předpisů, § 171 zá−
kona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů,
ÚP Ratíškovice formou opatření
obecné povahy.
Po nabytí účinnosti opatření obec−
né povahy nahrazuje ÚP Ratíš−
kovice doposud platný Územní
plán obce (ÚPO) Ratíškovice,
schválený usnesením Zastupitel−
stva obce Ratíškovice ze dne 8. 12.
1999, a změněný změnou č. 1 to−
hoto územního plánu, vydanou
usnesením Zastupitelstva obce Ra−
tíškovice č. 13/1.1 ze dne 25. 6.
2008, která nabyla účinnosti dne
11. 7. 2008, a změněný změnou
č. 2 tohoto územního plánu, vy−
danou usnesením Zastupitelstva
obce Ratíškovice č. 20/1.9/09
ze dne 2. 9. 2009, která nabyla
účinnosti dne 25. 9. 2009, a změ−
něný změnou č. 3 tohoto územ−
ního plánu, vydanou usnesením
Zastupitelstva obce Ratíškovice
č. 03/09/2011 ze dne 2. 3. 2011,
která nabyla účinnosti dne 23. 3.
2011.
PhDr. Radim Šťastný seznámil
zastupitele s jednáním Rady Obce
Ratíškovice od počátku volebního
období.
ZO souhlasí se změnou rozpočtu
č. 5/2014 na základě aktuálních
skutečností a navrhovaných změn
v příjmových a výdajových polož−
kách:
Příjmy .................... 1 064 100 Kč
Výdaje ................... 10 277 100Kč
Zvýšení
zůstatku BÚ ..... 11 341 200 Kč
Celkové příjmy
po změně ........... 69 661 800 Kč
Celkové výdaje
po změně ........... 72 658 500 Kč
Financování: .......... 2 996 700 Kč
Příděl
do sociálního fondu ... 30 000 Kč
ZO schvaluje rozpočtové provi−
zorium na období leden – březen
2015.
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ZO schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného bře−
mene na pozemcích v k.ú. Ratíš−
kovice p.č. 2798/2 ostatní plocha
(ostatní komunikace), p.č. 2797/
112 zahrada, p.č. 2751/8 ostatní
plocha, p.č. 2729/1 ostatní plocha,
p.č. 2723/2 ostatní plocha, p.č.
2718/5 orná půda ve vlastnictví
České republiky – Státní pozem−
kový úřad Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši, která bude stanovena
na základě dohody smluvních
stran tak, že základ pro výpočet
jednorázové úplaty bude činit
1 000 Kč a 100 Kč za l bm, a to i za
započatý metr rozsahu věcného
břemene a celková výše bude sta−
novena na základě geometric−
kého plánu pro vyznačení skuteč−
ného rozsahu věcného břemene.
ZO revokuje usnesení č.j. ZO –
2014/26/12: Zastupitelstvo Obce
Ratíškovice schvaluje směnu po−
zemků ve vlastnictví Obce Ratíš−
kovice: p.č. 2633/134 o vým. 1140
m2 p.č. 2633/136 o vým. 3069 m2
p.č. 2596/62 o vým. 2898 m2
(celkem výměra 7107 m2)
cena dle ocenění Ing. Kudra
je celkem 95 390 Kč
za pozemky ve vlastnictví TOMÁŠ
group spol. s r.o. v k. ú. Ratíško−
vice:
p.č. 17/56 o vým. 2400 m2
p.č. 17/111 o vým. 1652 m2
p.č. 18/24 o vým. 47 m2
p.č. 18/71 o vým. 30 m2
p.č. 3240 o vým. 1130 m2
p.č. 2457/112 o vým. 3003 m2
(celkem výměra 8262 m2)
cena dle ocenění celkem 91 096 Kč
Směňující: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300, Ratíškovice
TOMÁŠ group spol. s r.o.,
Ratíškovice.
Náklady řízení hradí TOMÁŠ
group spol. s r.o.

tářského zápisu se svolením k pří−
mé vykonatelnosti závazků z tako−
vých dohod dle přílohy (1−3), když
chybějící údaje budou doplněny
podle data uzavření takových do−
hod a pověřuje Ing. Bc. Annu Hu−
báčkovou, starostku obce, uzavře−
ním takových dohod.
Starostka informovala zastupi−
tele o sdělení Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže k výsledku
šetření na základě přijatého pod−
nětu na postup při zadávání ve−
řejné zakázky na projekční práce
kulturního domu v obci. Po pro−
vedeném prošetření ÚOHS ne−
shledal důvody k zahájení správ−
ního řízení z moci úřední.
Starostka seznámila zastupitele
s informací hejtmana JUDr. Mi−
chala Haška o postupu Jihomo−
ravského kraje ve věci omezení
hazardu.
Starostka citovala zastupitelům
dopis spol. ZERA, a.s. Ratíško−
vice, která má zájem odkoupit či
propachtovat pozemky v k.ú. Ra−
tíškovice.
ZO bere na vědomí vyúčtování
skutečných nákladů obce před−
chozího roku na sběr a svoz ne−
tříděného komunálního odpadu
za osobu a kalendářní rok 2013
bez připomínek.
ZO souhlasilo s podáním žádosti
o finanční dotaci z programu
„Podpora materiálně technické
základny sportu“ z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
na rekonstrukci zpevněného poly−
uretanového povrchu hřiště v are−
álu ZŠ a MŠ Ratíškovice, které je
součástí projektu „Komenského
sen“ v předpokládané hodnotě
díla 3 900 000 Kč. Minimální výše
vlastních prostředků je 30 %.

Ing. Uhlík informoval zastupite−
le o předešlých jednáních se spol.
TOMÁŠ group spol. s r.o., Ratíš−
kovice ve věci uhrazení nákladů
řízení o prodeji a koupi pozemků
a o ústní dohodě o uhrazení ná−
kladů řízení společností TOMÁŠ
group spol. s r.o., Ratíškovice.

ZO schválilo podání žádosti o fi−
nanční příspěvek z Fondu mikro−
projektů na projekt „Vlak plný
československé historie“ v celko−
vých nákladech 23 261,64 EUR
s tím, že tato částka bude předfi−
nancována obcí Ratíškovice. Část−
ka ve výši 3 491,64 EUR bude fi−
nancována z rozpočtu obce (15,1%).

ZO schvaluje uzavření dohod o uzná−
ní dluhu a jeho úhradě ve formě no−

Ing. Bc. Anna Hubáčková,
starostka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Jak hospodařila
Obec Ratíškovice v roce 2014
Příjmy obce v roce 2014 dosáhly výše 80 227 000 Kč včetně prodaných
st. dluhopisů (8 mil. Kč).
Výdaje činily 69 422 000 Kč včetně splátky úvěru.
Přebytek hospodaření roku 2014 ve výši 10 805 000 Kč byl uložen na běžný
účet.
Celkový zůstatek na běžných účtech k 31. 12. 2014 vykazuje obec
ve výši 24 897 000 Kč, s kterými se počítá na budoucí investice.
K danému datu obec vykazuje zůstatek nesplaceného dlouhodobého
úvěru ve výši 16 000 000 Kč (splácení do roku 2022).

Nejdůležitější investiční akce a opravy
Středisko

Akce

Kompostárna

Nákup multikáry a kontejnerů − projekt ukončen
Příprava rozšíření kompostárny −
pokračování 2015
Záloha na nákup drtiče na sběrný dvůr −
pokračování rok 2015

2 414 000 Kč

2 163 000 Kč

Doprava

Nákup zametacího stroje − projekt ukončen
Místní komunikace U Jezérka
Chodník U Jezérka
Chodník ulice Rohatecká
Chodník ulice Sportovní
Chodník Baťovka za přejezdem

4 179 000 Kč
2 175 000 Kč
358 000 Kč
240 000 Kč
364 000 Kč
96 000 Kč

2 601 000 Kč

Kultura

Noemova archa − projekt ukončen,
dotace v roce 2015
Projekt Čaro obyčajných vecí −
projekt ukončen, dotace v roce 2015
Kulturně společenský areál −
pokračování v roce 2015, 2016
Festival slováckých dechovek − projekt ukončen

Knihovna

Výdaje

Příjmy – dotace)

1 915 000 Kč

629 000 Kč

123 000 Kč

619 000 Kč
566 000 Kč
711 000 Kč
80 000 Kč

Cvičební prvky pro seniory − projekt ukončen
Nákup schodolezu − projekt ukončen
Projekt „Knihovna 21. století“ − projekt ukončen
Projekt „VISK 3“ nákup dataprojektoru −
projekt ukončen

203 000 Kč
58 000 Kč
20 000 Kč

141 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč

27 000 Kč

17 000 Kč

Obecní policie

Nákup nového auta

378 000 Kč

0 Kč

Zeleň

Nákup odpadkových košů
Výsadba Jabloňové aleje Baťovka −
projekt ukončen

100 000 Kč

Veřejné osvětlení

Vánoční výzdoba − Dědina, Vacenovická
Veřejné osvětlení U Jezérka

127 000 Kč
91 000 Kč

Správa

Výměna oken a zateplení stropu radnice −
projekt dokončen

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

50 000 Kč

1 486 000 Kč

100 000 Kč

864 000 Kč
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Rekonstrukce radnice (zabezpečovací zařízení,
výměna podlah,
rekonstrukce zdi, elektroinstalace,
chodník k bankomatu)
Výstavní skříně ve vestibulu radnice
Územní plánování

385 000 Kč

48 000 Kč

Nový územní plán obce − projekt ukončen,
dotace v roce 2015

250 000 Kč

Areál Baník

Protihluková zeď

499 000 Kč

Školství

Zahrady MŠ I a II − projekt ukončen
Přístavba MŠ I − pokračování v roce 2015
Výměna zdroje vytápění ZŠ − projekt ukončen
Přípravné práce Zahrada Komenského −
pokračování 2015
Instalace akustických panelů v tělocvičně −
pokračování 2015

4 100 000 Kč
6 218 000 Kč
8 120 000 Kč

Vodovod Vlasta − projekt ukončen
Oprava nádrže Hliníček Ratíškovice −
realizace v roce 2013

1 031 000 Kč

600 000 Kč

0 Kč

1 071 000 Kč

Vodní hospodářství

Pozemky

Výkup pozemků

Požární ochrana

Vybavení Jednotky sboru dobr. hasičů −
projekt ukončen

Ostatní

Veřejné prospěšné práce − dotace ÚP
Projekt Jedna škola, jedna obec − projekt ukončen
Dar JMK Brno − Oranžová stuha
Vesnice roku 2014

Celkem

3 567 000 Kč
0 Kč
6 681 000 Kč

200 000 Kč
200 000 Kč

909 000 Kč

80 000 Kč

56 000 Kč

45 000 Kč

1 092 000 Kč
36 000 Kč
85 000 Kč

38 185 000 Kč

20 023 000 Kč

Ing. Josef Uhlík, předseda finančního výboru a Ing. Květoslava Netíková, hlavní účetní obce

Informace pro občany, kteří se nestačili zorientovat
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
zvolilo tyto orgány obce:
Rada obce Ratíškovice
starostka: Ing. Bc. Anna Hubáčková
místostarosta: PhDr. Radim Šťastný
1. radní: Ing. Vladimíra Motlová
2. radní: Mgr. Bc. Josef Hanák
3. radní: Vojtěch Koten
Finanční výbor
odpovídá za finanční politiku obce,
dbá na dodržování rozpočtu obce.
Pracuje ve složení:
předseda: Ing. Josef Uhlík
členové: Ing. Kamila Šťastná, Eva
Chovancová, Ing. Lubomír Motl,
Ing. Tomáš Kotásek, Ing. Přemysl
Kouřil, Ing. Tomáš Příkaský.
Kontrolní výbor
kontroluje zda rozhodnutí rady obce
jsou v souladu s rozhodnutími zastu−
pitelstva.
předseda: Ing. Petr Příkaský
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členové: Jiří Šupálek, Bc. Markéta
Šimečková, Bc. Filip Kundrata, Ivan
Vlasák.
Rada Obce Ratíškovice zřídila:
Komisi stavební
zajišťuje realizaci Územního plánu
Ratíškovic, odpovídá za dodržování
stavebního zákona
předseda: Ing. Jiří Hubáček
členové: Ing. Pavel Macek, Daniel
Kordula, Ing. Radim Slezar, Bc. Ja−
roslav Procházka.
Komisi sociální
připravuje podklady pro vyřizování
žádostí o přidělení obecních bytů,
o umístění občanů v DPS, posuzuje
žádosti o poskytnutí finančních pří−
spěvků na školní a mimo školní akti−
vity dětí a žádosti o poskytnutí sociál−
ních dávek.
předseda: Anna Foltýnová, Dis.
členové: Marie Rybová, Mgr. Iveta

Kudrová, MUDr. Pavel Kopeček,
Věra Vybíralová.
Komise životního prostředí
stará se o životní prostředí a čistotu
obce, výsadbu nových stromů a po−
rostů, kácení stromů a porostů,
skládky odpadů v obci a jejím okolí.
předseda: Ing. Martin Šupálek
členové: Ing. Kateřina Uhlíková,
Mgr. Kristýna Kotásková, Leopold
Tomančák.
Komise informační –
redakční rada Zvonu
zajišťuje vydávání obecních novin
Ratíškovický Zvon.
předseda: PhDr. Radim Šťastný
členové: Mgr. Bc. Josef Hanák, Václav
Koplík, Vojtěch Koten, Mgr. Blanka
Kotásková, Bc. Jana Koplíková.
Důležité je vědět, kam a na koho se
Vlasta Kotenová
obrátit!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Společenská rubrika

Vítáme nové
občánky...

Svatby...
Diamantová svatba

Z našich řad odešli...

Ondřej Šohajek
Hana Koňariková
Artur Šťastný
1. občánek roku 2015
na fotografii

David Svitálek
Jan Žůrek

Blahopřejeme...

Policie

Hebronová Marie ................................. 94 let
Vašíčková Marie .................................. 85 let
Foltýnová Anežka ................................ 85 let

Kopl Miloslav ........................................................ 63 let
Lačňáková Marie ................................................. 72 let
Antošová Anna ..................................................... 90 let
Jandová Josefa ..................................................... 93 let
Balousová Růžena ............................................... 86 let
Přibilová Marie .................................................... 90 let
Spěváková Irena .................................................. 58 let
Gajdíková Marie .................................................. 78 let
Toman Vojtěch ..................................................... 87 let
Kovářík Vítězslav ................................................ 62 let
Cigánková Marie .................................................. 94 let
Dobiáš Josef .......................................................... 89 let

9. 12. Přijetí oznámení od pana XY,
že došlo ke krádeži vánočních
stromků. Hlídka OP celou záleži−
tost nafotila a ponechala v šet−
ření.

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2014
2. 12. Kontrola podezřelé osoby
v 18:00 hod. v ulici Séčka, která
měla nahlížet do oken domů a ob−
hlížet veřejné osvětlení. Jednalo
se o pana XY, bytem Dolní Bo−
janovice. Muž uvedl hlídce, že se
do obce přestěhoval na ulici Cih−
lářská spolu s přítelkyní, a jeli−
kož obec nezná, tak si četl značky
s názvy ulic.
3. 12. Přijetí oznámení od paní XX,
že ji navštívil muž, který měl
na sobě oblek společnosti RWE
a choval se podezřele. Hlídka OP
podezřelého muže zastihla v ulici
Cihlářská a po provedení jeho
kontroly bylo zjištěno, že se jedná
o pracovníka RWE, který provádí
kontrolu v dané lokalitě, zda ne−
dochází k úniku plynu.
Přijetí oznámení v 10:15 hod., že
v místní firmě T Machinery má
být ozbrojený muž. Po příjezdu
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že se jedná o pana XY, bytem Ho−
donín, který měl za opaskem ply−
novou pistoli ráže 9 mm. Hlídka
OP pana XY poučila o nošení této
zbraně a poté firmu opustil.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

František a Žofie Foltýnovi

4. 12. Přijetí oznámení v 13:20 hod.
od paní XX, že byla okradena.
Po příjezdu hlídky OP na místo
bylo majitelkou domu oznámeno,
že si v kuchyni nechala černou ka−
belku a v ní měla větší obnos pe−
něz.
Po dalším šetření hlídkou OP bylo
však zjištěno, že si majitelka ka−
belku pověsila na věšák ve ved−
lejší místnosti.
6. 12. Přijetí oznámení v 17:00 hod.,
že se v obci volně pohybuje pes,
který byl spatřen v ulici Zelnič−
ky. Po příjezdu hlídky bylo zjiš−
těno, že psa si již majitel od−
chytil. Pes mezitím pokousal dvě
osoby.
Pokousaná paní XX uvedla hlídce
OP, že se nechá ošetřit v nemoc−
nici. Hlídka OP zjistila, že pes je
řádně očkován, celou záležitost
ponechala v šetření.
7. 12. Přijetí oznámení v 18:25 hod.
od paní XX, že ji měl slovně i fy−
zicky napadnout pan XY. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo, se zde
již pan XY nenacházel. Hlídka OP
celou věc sepsala a přestupek pře−
dala do KVP.

10. 12. Asistence RZS v ulici Posvát−
ná, kde došlo k pádu z kola pana
XY, jenž byl po ošetření odvezen
do Nemocnice TGM Hodonín.
12. 12. Přijetí oznámení, že došlo
ke krádeži pečiva kolem 21:00 hod.
v pekárně u hlavní zastávky. Od−
cizené pečivo bylo v hodnotě cca
500 Kč. Hlídka OP celou věc se−
psala a zajistila fotografie pode−
zřelého muže. Hlídka OP pone−
chala záležitost k dalšímu šetření.
15. 12. Přijetí oznámení v 15.00 hod.,
že v lokalitě na Slavíně se někdo
snažil dostat do vinného sklepa.
Neznámý pachatel poškodil zá−
mek na mříži tím, že jej odstřihl,
ale dovnitř přes vstupní dveře se
nedostal. Hlídka OP celou záleži−
tost zdokumentovala a nafotila.
Dále bylo hlídce sděleno, že mělo
dojít k vloupání do boudy, která
patří hotařům, ale nic se zde ne−
odcizilo, jen došlo k poškození
zámku na mříži.
17. 12. Sběr injekčních stříkaček
v lokalitě za místní střelnicí. Ob−
chůzky lokality rybníka Hliník
a jeho okolí. Kontrola lesů zda ne−
dochází ke krádeži stromků.
19. 12. Přijetí oznámení v 1:25 hod.
od PČR Dubňany, že potřebují
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poskytnout součinnost při dohle−
dání paní XX. Po příjezdu hlídky
OP na místo určení byla PČR po−
skytnuta součinnost a policie si
dále případ převzala k dalšímu
šetření.
21. 12. Přijetí oznámení v 19:40 hod.
od pana XY, že mu před hospodou
u Smyku někdo odcizil neuzam−
čené kolo.
Při kontrole intravilánu i extravi−
lánu obce byla ve 22:00 hod. hlíd−
kou OP spatřena v lokalitě za ko−
lejemi v altánku mládež popíjející
alkohol. Hlídka OP provedla kon−
trolu osob, zda dosahují věku osm−
nácti let.
24. 12. Řízení dopravy při průjezdu
motocyklů obcí Ratíškovice při
akci, která měla název „Vánoční
burácení“.
Přijetí žádosti o součinnost v 14:35
hod. od PČR Dubňany. Pan XY

oznámil, že mu jeho rodina brání
ve vstupu do domu, kde má tr−
valé bydliště. Po příjezdu hlídky
OP na místo spolu s PČR Dub−
ňany bylo rodině vysvětleno, že
panu XY musí umožnit vstup do
domu.
29. 12. Přijetí oznámení v 7:05 hod.
od paní XX, že je na cyklostezce
spadlý el. drát. Po příjezdu hlídky
OP na místo byl drát za pomoci
dřevěné hole odstraněn a záleži−
tost byla oznámena firmě E.ON.
Leden 2015
9. 1. Sběr injekčních stříkaček v lo−
kalitě u kolejí směrem na Vace−
novice.
10. 1. Přijetí oznámení v 19:35 hod.
od pana XY, který při procházce
kolem knihovny spatřil na dět−
ském hřišti mládež, která se měla

nevhodně chovat. Po přijetí hlíd−
ky OP na místo byla mládež pou−
čena o vhodném chování a poté
hřiště opustila.
11. 1. Přijetí oznámení v 16:45 hod.
od pana XY, že při procházce
v lokalitě za MŠ u Jezérka hoří
táborák a nikdo tam není. Po při−
jetí hlídky OP na místo spolu s ve−
litelem JSDH byl táborák uhašen.
16. 1. Přijetí oznámení v 15:15 hod.
od pana XY, že venku před do−
mem je cítit plyn. Po příjezdu
hlídky OP na místo určení bylo
hlídkou OP vyrozuměno operační
středisko HZS, které na místo
určení vyslalo jednotku HZS
z Hodonína, která si celou záleži−
tost převzala a hlídka OP jí po ce−
lou dobu poskytla součinnost.
29. 1. Sběr injekčních stříkaček.
TF & PK

5x foto Josef Hanák

Dokončení z titulní strany
Skoronice – Postřižiny
Vlkoš – Ostře sledované vlaky
Vacenovice – Slavnosti sněženek
Milotice – Obsluhoval jsem
anglického krále
Svatobořice−Mistřín – Andělské oči
Ratíškovice – Skřivánci na niti.
Začali jsme přemýšlet, co a jak.
Nápady z první schůzky původně
na film Postřižiny jsme museli od−
ložit a nahradit je novými ze Skři−
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vánků. Na přípravných schůzkách
nás sice nebylo moc, ale nápadů měl
každý plno. Oblečení bylo relativně
snadné, protože vaťáky a montérky
jsou (skoro) v každém baráku. Za spo−
lečný prvek jsme zvolili mávátka
ve dvou variantách: se skřivánkem
na niti a modrobílou krepákovou kla−
sikou. Budovatelská hesla a písně
doplnily atmosféru té doby a archiv
radnice vydal i prapory. Celkový
dojem Vašich dokonalých dobových
a filmových oblečení včetně doplňků

a včetně parádního alegorického vozu
v průvodu byl, podle našeho názoru,
hodně, ale fakt hodně dobrý!
Mrazivé ráno přivítalo u radnice
cca 160 statečných pochodníků.
Po velmi autentickém projevu sta−
rostky a už tradiční společné foto−
grafii (fotografie prý nebude skoro
na nic použita) jsme mohli vyrazit
kupředu, zpátky ni krok. Cíl byl
jasný: neumrznout během cesty a co
nejkratší trasou dorazit do Skoronic.
To první jsme zodpovědně zajistili
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Vlaďka Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Silvestrovská statistika
Obec

Počet účastníků

Svatobořice−Mistřín
Milotice
Vacenovice
Vlkoš
Ratíškovice
Skoronice
Celkem

Investice

jednak z vlastních zásob, jednak vy−
jednali se súsedama z Vacek a už
U Letochů byla první zastávka s tep−
lým pitím. Další zdravotní pauza
byla na konci lesa, cestu nám pro−
šlapávaly vacenovické zelené klob−
účky ze Slavností sněženek.
Prohřátí čajem, svařákem nebo
grogem (nebo všeckým) jsme nasa−
dili závěrečné tempo do cíle. Paní
správcová (= starostka Skoronic)
a Pepin (= místostarosta Skoronic)
nás uvítali u křížka, ale než nás
pustili dál, každá dědina musela co
nejrychleji poskládat skoronické
obrázkové kostky. Poskládali jsme,
jak nejrychleji nám to stav mysli
a zkřehlé prsty dovolovaly. Zbývalo
poslední – kontrola účastnických
pásek za novoroční perníkové pra−
sátko u vstupní brány a naše sta−
rostka zručně odvalila bečku piva až
na plac. Nic a nikdo už nám pak ne−
bránil pokoštovat, co Skoroňáci na−
chystali, dát řeč se známými, které
jsme třeba celý rok jinde nepotkali.
Před novoročním přáním od sta−
rostů všech obcí mikroregionu jsme
dobovou zdravicí oslovili účastníky
a hostitelům předali kytice rudých ka−
rafiátů. Vacky pak ještě pozdravily
davy úžasnou sborovou písní „Vacky
krásné, Vacky mé“. Zábava pokra−
čovala a každý si to užíval po svém.
A tak je to správné, tak to má být!
Poděkování patří všem ratíškovic−
kým pochodníkům za jejich kostýmy,
nápady, dobrou náladu a reprezen−
taci Ratěk. Poděkování patří všem,
kteří pomáhali s přípravou mávátek,
hesel, scénky i s organizací pochodu.
Poděkování patří do Skoronic za or−
ganizaci akce. Těšíme se zase za rok,
k súsedom do Vacenovic!

J

Cca ušlých kilometrů

355
280
235
213
166
151
1400

6,4
3,4
8,1
1,3
11,2

Kompostárna
se dovybavuje

eště před koncem loňského roku
byl zakončen projekt „Nákup
svozového vozidla na bioodpad“,
který byl spolufinancován z Operač−
ního programu životního prostředí.
Vozový park ratíškovické kompos−
tárny byl doplněn o novou Multi−
káru s dvěma kontejnery, určenými

na svoz bioodpadu (listí, tráva, větve).
Díky realizaci tohoto projektu odpa−
dového hospodářství je obec v oblasti
nakládání s bioodpady připravena
naplňovat stále se navyšující povin−
nosti, které vyplývají z novelizace zá−
kona o odpadech.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Stavba zkolaudována,
školka plná dětí, budeme otevírat

Z

áměr vybudovat přístavbu k bu−
dově mateřské školky U Jezérka
vznikl na základě avizovaných
výzev finančních podpor z Regionál−
ních operačních programů v létě
2012. Od té doby, po souhlasu obec−
ního zastupitelstva, začalo vedení
obce pracovat na projektové doku−
mentaci stavby a získání dotačního
příspěvku.
Projekt vypracoval Ing. arch. Da−
vid Vašíček a přístavba byla navr−
žena jako dřevostavba. Žádost o do−
taci z ROP zpracovala Regionální
rozvojová agentura Jižní Moravy
(JUDr. Vladimír Gašpar, RNDr. Pa−
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vel Grégr, Bc. Miroslav Legner). Žá−
dosti bylo vyhověno s tím, že celá
akce musí být obcí předfinanco−
vána.
Bylo přistoupeno ke dvěma výbě−
rovým řízením na dodavatele stavby
a dovybavení školky nábytkem. Vý−
běrová řízení zajišťovala Regionální
rozvojová agentura Vysočina (Bc. Voj−
těch Vejsada, Ing. Zdeňka Škarková).
Tato agentura rovněž zajišťuje další
dotační administrativu.
V rámci výběrového řízení na do−
davatele přístavby byla úspěšná
brněnská firma ISS Trade, která po−
dala nejnižší cenovou nabídku. Sta−

vební dozor zajišťoval pan Zdeněk
Kaňa. Stavba byla zahájena v září
2015. Dne 15. 12. 2014 byla stavba
hotova a dne 21. 1. 2015 byl vydán
kolaudační souhlas. Dodavatelem vy−
bavení školy se stala firma KECIP,
s. r. o., z Klášterce nad Ohří. Do−
vybavení interiéru nábytkem bylo
ukončeno 23. 1. 2015. Slavnostní ote−
vření přístavby za účasti realizá−
torů a veřejnosti proběhlo 3. 2. 2015.
Celková cena stavby je 6 354 000 Kč,
náklady na vybavení školky činí
493 000 Kč. Provoz školky bude za−
hájen 1. 3. 2015.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

O věcech veřejných a zmaru

K

e konci roku bylo počasí smířlivé, a tak pracovní
četa obce ve spolupráci s firmou Zámečnictví Sto−
kláska stačila dobudovat veřejné osvětlení před
školkou U Jezérka. Poté bylo po obci ještě instalováno

20 odpadkových košů a lavky, a to jedna u Jezérka a dvě
při cyklostezce na Baťovku. Tak se poměrně neznatelně,
ale ku prospěchu téměř všech, zvyšuje občanská vyba−
venost veřejného prostoru. Schválně píšu „téměř ku pro−
spěchu všech“, neboť některým mimo tuto vymezenou vět−
šinu to není po chuti a tito „někteří“ – samozřejmě hrdin−
ně silní anonymní pazgřivci to dávají znatelně najevo.
Jen v zimních měsících došlo k poškození velkoformá−
tového skla přístřešku na hlavní autobusové zastávce
(cena 10 000 Kč), k rozkopání tří nových košů na odpadky,
k polámání dřevěné sochy výpravčího i ryby na cyklo−
odpočívadlech na Zbrodku a u Hliníka a již několikerému
povalení označení Ratíškovického potoka na mostku
v ulici Vítězná. Navíc v lesní školce Na Zemědělce vá−
noční skrblíci vyřezali a odvezli několik boroviček.
Marnost nad marnost. Bere to chuť do díla za obec
přívětivější. Není však jiné řešení než vytrvat, neboť
v případě rezignace bychom měli z Ratíškovic slumovou
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
periferii.

Sběrný dvůr odpadů se kompletuje

V

ýraznou položkou v nákladech na likvidaci odpadu
je cena svozu a uložení velkoobjemového odpadu
na skládce v Těmicích. Za účelem snížení nákladů
za likvidaci této komodity zpracovala obec projekt, který
zahrnoval nákup 2 nových kontejnerů s objemem 30 m3,
2 kontejnerů o objemu 11 m3 a drtiče odpadů, který je po−
jízdný a dokáže v těchto kontejnerech velkoobjemový od−
pad drtit a stlačovat, takže se zvyšuje tonáž odváženého
odpadu, čímž se snižuje počet vývozů. Součástí projektu
je i nákup skladu na nebezpečné odpady – chemikálie:
oleje, barvy, hnojiva, postřiky. Zvýšením počtu těchto
kontejnerových skladů z 2 na 3 se optimalizuje shro−
mažďování chemikálií na takové množství, že se při vý−
vozu zaplní celý nákladový prostor. Projekt je spolufi−
nancován v rámci Operačního programu životního pro−
středí, za což patří donátorům i realizátorům projektu
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
poděkování.

Knihovna okrášlená

V

mateřské škole Sluníčko, na fasádě Charitního domu pokojného
stáří i v nesčetných rodinných domácnostech v obci se lze potěšit
výtvarnými díly paní Ludmily Kovaříkové. Dalším veřejným
prostorem okrášleným keramickou skulpturou je obecní knihovna,
kde vás přímo naproti hlavního vstupu vítá dílo s motivy odkazující
k literární kultuře. Jako v mnoha jiných knihovnách se tak literární
umění doplňuje uměním výtvarným, což rozhodně není na škodu
a paní Ludmile Kovaříkové za tento dar patří poděkování.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Projekt Komenského sen začíná

V

měsíci lednu zača−
ly přípravné práce
v areálu základní
školy, které jsou první
fází projektu revitali−
zace areálu pod názvem
„Komenského sen“.
Autorem projektu je
Ing. arch. Přemysl Krej−
čiřík, PhD., který je rov−
něž autorem revitalizace
zeleně v lednickém skle−
níku, tvůrcem bylinkové
zahrady pod valtickým
zámkem či nové časti za−
hrady v parku zámku
Milotice.
K odstraňování dře−
vin bylo přistoupeno na základě pasportizace a vyhod−
nocení zdravotního stavu stromů a keřů a na základě
koncepce konečné úpravy. Po kácení v měsíci březnu,
pokud to počasí dovolí, bude zahájena výsadba. Práce

bude provádět firma OK Garden, která podala nejnižší
cenovou nabídku. Projekt je spolufinancován z Ope−
račního programu životního prostředí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Kalendáře 2015

J

iž 10. závěsný kalendář v nepřerušované řadě vy−
dává Obec Ratíškovice. Tentokráte se opět vrací
k prvnímu tématu, a to jsou místa v obci, která z větší
či menší části změnily tvář.
Letošní kalendář je nazván Zapomenuté Ratíškovice
a na jednotlivých listech jsou místa vesnicky poklidná
(kostel, Prádlo), ale i místa, která jsou dokladem na−
šeho necitlivého přístupu k přírodě, krajině, život−
nímu prostředí (skládky na Hliníku a na hliništi na Vrb−
kách).
Ekologický motiv kalendáře se promítá i tím, že ka−
lendáře jsou rozdávány občanům na sběrném dvoře,
a to jako protihodnota za dožilý elektrospotřebič, čímž
napomáháme tomu, aby taková fotografie, jako sme−
tiště na Hliníku, kde odpad padá přímo do vody, ne−
mohla vzniknout.
Na tomto místě náleží poděkování všem občanům,
kteří elektroodpad odevzdávají, neb šetří naši přírodu.
Poděkování patří rovněž tvůrcům kalendáře, man−
želům Bařinovým za budování obecního fotoarchivu,
na jehož základě může takový kalendář vzniknout,
Janě Koplíkové za shromáždění dat o tom, co se v letoš−
ním roce v naší obci uskuteční, a studiu Papírový drak
za nápaditou grafiku.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Úspěchy

Dorostenecký přeborník ČSR
v kopané roku 1955

(1. část)

P

řed 60 lety vybojovali
naši fotbaloví doros−
tenci titul přeborníka
republiky. Jedná se o vel−
ký úspěch kopané v Ra−
tíškovicích, na který jsou
i dnes všichni stále hrdí.
Z kluků se stali pamětníci,
z fotbalové jedenáctky se
stala pětka. V Ratíškovi−
cích žije Ivan Bílský (Píďa),
František Toman (Solin)
a Michal Šural. V Dubňa−
nech bydlí František Kor−
dula (Fajza) a v Praze Josef
Vacenovský (Pepik).
Od taťky vím, jak ratíš−
kovičtí dorostenci hrávali
a jak se u nás fanoušci
dozvídali o výsledcích
utkání. Tenkrát nebyl te−
lefon v každé domácnosti,
natož mobil jako dnes.
Aparát byl jen na úřadech
a v některých rodinách. Stojící zleva − vedoucí mužstva Petr Vybíral, Emanuel Šupálek (zv. Emil), Ivan Bílský (zv. Píďa, roz.
Telefon byl v obci také na Týnec), František Kordula (zv. Fajza, žijící v Dubňanech), kapitán Josef Vacenovský (Pepik), Pavel
národním výboru, takže Toman (zv. Grzmala), Jan Grau, Stanislav Blahůšek, trenér Petr Vacenovský (zv. Plachta). Klečící zleva
– Jan Blaha (zv. Lenda), Michal Šural, Ladislav Blaha, František Toman (zv. Solin), Josef Chludil
na úřadě se skóre vědělo (zv. Trajča). Zapůjčil Ivan Bílský, č.p. 920.
hned, a protože i v té době
se hlásily zprávy místním rozhlasem, s ratíškovickým dorosteneckým fot− dobrý dorostenecký fotbal, svědčí
využívalo se ho i při fotbale. Větši− balem v roce 1955. V novinových vý− příklad z turnaje žákovských ulič−
nou to bylo při mimořádném hlášení střižcích většinou není přesné da− ních jedenáctek, v němž soutěžilo šest
− při prohře dal pan Koplík hrát do tum, u některých jsem ani nezjistila, žákovských družstev.“
rozhlasu pomalé a smutné tango ze kterých jsou novin, myslím si ale,
Výsledky zápasů dorostu
„Kladno, ty černé Kladno“ (písničku že to až tak nevadí.
V jednom z nich se píše: „V RATÍŠ− Baníku Ratíškovice,
si můžete poslechnout i dnes na You−
Tube) a výhru oznamoval veselej− KOVICÍCH NA MORAVĚ je velký oddílu kopané za rok 1955 −
šími melodiemi. Podle vzpomínek zájem o sport i o výkony ratíškovic− podle zpráv z tisku a zápisů
také utkání v rozhlase zpětně ko− kých sportovců. Na utkání dorostu pana Františka Korduly
1000 diváků není žádnou zvlášt−
mentoval.
Při popisování starých fotogra− ností. A i v tom případě, když hrají Zápasy se hrály
fií jsem měla možnost nahlédnout domácí mimo obec, sledují příznivci jako předzápasy A mužstev
i do různých dobových novin, kronik sportu průběh zápasu. Ne sice z roz− v březnu až červnu 1955:
a dokumentů, mezi kterými byly také hlasu – ale pomocí holubů. Tak na−
Baník Ratíškovice −
ty fotbalové. Je mezi nimi hodně zpráv příklad při dorosteneckém zápase
Jiskra Napajedla 6:2
z tisku, ve kterých je popsán jak prů− Bratislava OU SPZ 17 v. Baník Ra−
3 F. Kordula, 1 J.Vacenovský,
běh, tak atmosféra jednotlivých zá− tíškovice, které bylo sehráno v Bra−
1 P. Toman, 1 I. Bílský
pasů. Kluci tenkrát nehráli za pe− tislavě, byli během zápasu vysíláni
níze, hráli z lásky k fotbalu − byli to do Ratíškovic holubi, kteří přinášeli
Tatran Uh. Ostroh −
„srdcaři“, kteří by za Raťky dali duši. zprávy o průběhu utkání, na něž če−
B. Ratíškovice 0:10
Proto bych vás chtěla v průběhu le− kalo přes 200 příznivců sportu. Že
4 P. Toman, 3 F. Kordula,
tošního roku ve Zvonu seznámit v Ratíškovicích bude i v budoucnu
2 J. Blaha, 1 J. Vacenovský
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015
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Spartak Vsetín −
B. Ratíškovice 0:5
3 J. Vacenovský, 1 F. Kordula,
1 P. Toman
Slavoj Rohatec − B. Ratíškovice 0:7
3 F. Kordula, 1 J. Vacenovský,
1 P. Toman, 1 E. Šupálek,
1 M. Šural

B. Ratíškovice −
Jiskra St. Město 3:0
2 F. Kordula, 1 J. Vacenovský
Spartak Rožnov −
B. Ratíškovice 0:3 kont.
Kvalifikační soutěž o přebor
kraje Gottwaldov −
tvrtfinále, červenec 1955:

Finálové zápasy o přebor
kraje Gottwaldov:
4. 9. Baník Ratíškovice −
Spartak Gottwaldov 1:1
1 F. Kordula
15. 9. Spartak Gottwaldov −
Baník Ratíškovice 0:3
1 F. Kordula, 1 J. Vacenovský,
1 P. Toman

B. Ratíškovice −
Jiskra Otrokovice 6:0
4 F. Kordula, 2 J. Vacenovský

B. Ratíškovice −
Z.U.Š. Hodonín 9:1

B. Ratíškovice − Slavoj Jarošov 11:0
4 F. Kordula, 4 J. Vacenovský,
1 I. Bílský, 1 E. Šupálek, 1 J. Blaha

B. Ratíškovice −
Sokol Bukovany 2:1
1 J. Blaha, 1. J. Vacenovský

18. 9. OU ŠPZ Bratislava −
Baník Ratíškovice 0: 2
1 F. Kordula, 1 E. Šupálek

Jiskra Kyjov − B. Ratíškovice 0:9
4 J. Vacenovský, 2 P. Toman,
1 F. Kordula, 1 I. Bílský, 1 J. Blaha

Semifinálové zápasy o přebor
kraje Gottwaldov − srpen 1955:

25. 9. Baník Ratíškovice −
Spartak Meopta Přerov 7: 0
4 J. Vacenovský,
1 F. Kordula, 1 I. Bílský,
1 P. Toman

Spartak Kunovice −
B. Ratíškovice 1:3
3 J. Vacenovský

Tatran Holešov −
B. Ratíškovice 0:5
2 F. Kordula, 2 I. Bílský,
1 J. Vacenovský

B. Ratíškovice −
Tatran V. Meziříčí 12:1
4 J. Vacenovský, 3 F. Kordula,
3 I. Bílský, 2 P. Toman

B. Ratíškovice −
Tatran Holešov 9:0
4 J. Vacenovský, 2 F. Kordula,
2 I. Bílský, 1 S. Blahůšek

Vylučovací zápasy o přebor
dorostu ČSR:

2. 10. Dynamo Ivanka −
Baník Ratíškovice 1: 3
9. 10. Baník Vítkovice −
Baník Ratíškovice 1: 2
16. 10. Baník Ratíškovice −
Spartak Brno ZJŠ 2: 2
Finálové zápasy přeboru
republiky dorostenců
v kopané:
25. 10. Baník Ratíškovice −
Slavoj Lučenec 4:1
3 J. Vacenovský, 1 F. Kordula
27. 10. Baník Ratíškovice −
Baník Duchcov 3:2
1 F. Kordula, 1 I. Bílský,
1 J. Vacenovský
29. 10. Baník Ratíškovice −
Tatran Liberec 1:1
1 F. Kordula

Julie Baláková, 3. zprava

Blahopřejeme

V

sobotu 31. ledna 2015 se uskutečnilo ve slovenském Senci Mis−
trovství Slovenské republiky v latinskoamerických tancích. Ta−
neční pár Dominik Sipos a Julie Baláková obsadili v konkurenci
29 tanečních párů krásné 3. místo a stali se tak po zásluze třetím
nejlepším párem na Slovensku v kategorii Junior I. Blahopřejeme!!!
Obec Ratíškovice

Za celý rok 1955 tedy sehráli
24 utkání se skóre 125:15. Tři hráči
v těchto utkáních dali 94 gólů: Jo−
sef Vacenovský 46, František Kor−
dula 36 a Pavel Toman 12. V jed−
nom utkání padlo průměrně víc jak
pět branek. Mimo to bylo sehráno
ještě na jaře jedno přípravné utkání
s Rohatcem (vítězství 10:0) a na kon−
ci sezóny „přátelák“ s dorostenec−
kým výběrem kraje Gottwaldov
(2:2)
Irena Bařinová
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Historie

Ratíškovice před sto lety
1915

R

ok 1915 byl rokem, který podle
gregoriánského kalendáře začal
pátkem. V tomto roce se v Ra−
tíškovicích narodilo padesát tři dětí,
jedno z nich bylo nemanželské a jeho
matka byla podle faráře Josefa Ce−
lého „dobře známa“. Už druhým ro−
kem zuřila světová válka a lidé mu−
seli odvádět většinu úrody. Rodiny
na tom nebyly moc dobře se stravou,
a pravděpodobně i proto patnáct dětí
ještě v témže roce zemřelo − většinou
na „vrozenou slabosť“. Byl mezi nimi
i Jan, syn místního učitele Jana
Mikla. Narodil se také Jan Jírovec,
jehož otec byl „t.č. na bojišti u 35. pěš.
pluku“. Ratíškovickému ševci Meto−
ději Koplíkovi se narodila dcera Bo−
žena a místnímu listonošovi Vincenci
Dobiášovi dcera Josefa.
V tomto roce se také narodila,
i když to bylo v Čejkovicích, v rodi−
ně učitele Bohumíra Černohlávka,
dcera Drahomíra. Její tatínek pak
působil na škole v Ratíškovicích a ro−
dina si postavila v ulici dědina prv−
ní patrový rodinný dům v naší obci.
Po ukončení školní docházky v ra−
tíškovické škole absolvovala Měš−
ťanskou školu ve Strážnici a pak
i Obchodní akademii v Hodoníně.
Její starší sestra Oldřiška studovala
na III. občanské škole v královských
Vinohradech v Praze, kde se později
i vdala. Protože jim otec v roce 1925
zemřel, zůstala Drahomíra na hos−
podaření sama se svou matkou. V té
době chodila se synem ratíškovic−
kého hostinského, fotbalistou Anto−
nínem Klimešem, zvaným (podle
jména hodonínské firmy, kde se vy−
učil a pracoval) Čuda. Maminka je−
jich vztahu moc nepřála, proto Dra−
homíra odjela do Prahy na návštěvu
ke své sestře a tam se 27. října 1945
v Hostivaři vdala. Až za rok po svat−
bě se vrátila zpátky do Ratíškovic
a její rodina zůstala společně s ma−
minkou v domě č.p. 21 v ul. Dědina.
V době války musela většina mužů
narukovat, proto byly během roku
1915 jenom čtyři svatby. Při jedné
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

dělostřelectva 2. ba−
terie“. Kvůli probíha−
jící válce byly snou−
bencům druhé a třetí
ohlášky prominuty
„apoštolským polním
vikariátem“ a „c.k.
okr. hejtmanstvím.“
Další z ženichů, „t.č.
vojín, náhradní zá−
ložník při I. dělostře−
leckém pevnost. pluku
v Krakově“, měl kromě
prominutí 3. ohlášek
„vojenské povolení
k sňatku od velitelství
pevnostního v Krako−
vě“. Na konci roku se
ve věku 25 let ženil
také „inval. dragoun
pluku č. 6“.
Ve stejném roce zís−
kal „vysvědčení o vý−
sledku zkoušky tova−
ryšské“ Alois Šťastný,
který se „vyučil řádně
řemeslu řeznickému
a uzenářskému“ s pro−
spěchem dobrým (v té
Novomanželé Antonín Klimeš (zv. Čuda, *1913, Hovorany) době odpovídalo hod−
a Drahomíra Klimešová, roz. Černohlávková, dne 27. 10. nocení dobrý dnešní
1945 (*1915 Čejkovice, od r. 1920 žije v Ratíškovicicích;
dvojce.) Od „Společen−
zpočátku žili v nájmu na Jungmanovém v ul. Posvátná). Za−
stva živností staveb−
půjčila Drahomíra Klimešová, č.p. 21.
ních a řemeslných ber−
z nich si vzal dvaatřicetiletý vdovec ního okresu hodonínského“ získal
dvacetiletou dívku. Protože od roku list tovaryšský Petr Toman, který se
1753 do roku 1919 byla zletilost zá− po tři roky „učil řemeslu obuvnic−
konem stanovena na 24 let, musel kému“.
Stejně jako v dnešní době i před
otec nevěsty k tomuto sňatku dát
„u přítomnosti dvou svědků své ot− sto lety bývaly poskytovány dobro−
covské povolení.“ V této době svatbě činné dary a podpory. Proto také
předcházely ohlášky, které byly mimo jiné toho roku „Představenstvo
oficiální informací o zamýšleném obce Ratíškovice uhradilo obnos 15 K
sňatku pro místní společenství. Před− jako útraty porodní Holečkové Hed−
stavovaly jeden ze způsobů zjišťo− viky pro městskou hlavní pokladnu
vání, zda neexistují překážky k uza− ve Vídni“ a 7. září bylo „zaplaceno
vření sňatku. Zapisovaly se do knihy mag. okr. úřadu ve Vídni 10 K jako
ohlášek a byly předepsány troje při útraty podporovací pro Jana Ne−
třech nedělních či svátečních mších svadbu“. Dne 19. března 1915 byl
nebo bohoslužbách před svatbou. vydán výběrčím úřadem Zemského
Jeden z ženichů v tomto roce byl výboru Markrabství moravského
„náhradní záložník 6. pluku polního v Brně platební rozkaz o náhradě
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ošetřovacích útrat za čtvrtletí 1914.
Jedny z nich byly předepsány obci
jako útraty Vilemíny Střížové. Obec−
ní úřad musel podle zákona zaplatit
jednu třetinu výloh, tj. 7 K 33 h, pro−
tože uvedená byla nemajetným pří−
slušníkem Moravy. Ve státním archivu
v Hodoníně je uložen dopis, který
24. února 1915 zaslal ratíškovický sta−
rosta Petr Kordula na „Slavne C.K.
Četničke Stanoviště v Dubňanech.“
Píše v něm: „Pane Stražmystr pro−
sim vas kdyby jste byl tak dobry
a mohl mě dodat ten šek co měl Pan
Stražmystr Hrozek v Ratiškovicích
při vyšetřovani našek ten se ma za−
slat podpora pro Vylheminu Stří−
žovou a ja nevim kde kdyby jste mě
ten šek nemohl dodati tak vas pro−
sim kdybyste mě me mohl napsat
na papir kde onen obnos se ma za−
platit“.
Mnoho lidí podporovalo svými pe−
něžními dary také ratíškovický kos−
tel. Byla mezi nimi i výminkářka Jo−
sefa Blahová, která darovala 196 K
s tím, že z ročních úroků tohoto ka−
pitálu budou slouženy ročně v libo−
volné dny „2 tiché mše za † Matouše
Blahu a manželku“. Za tuto vykona−
nou povinnost bylo vždy vyplaceno
faráři 6 K, kostelu 2 K, kostelníkovi
1,60 K a ministrantům 40 hal.
Dne 18. května toho roku si podal
Pavel Turzík, který žil určitou dobu
v Endicottu, u Patentového úřadu
Spojených států United States Pat−
tent Office patent na automatickou
železniční závoru − ta na podobném
principu v podstatě funguje i v dneš−
ní době. V tomto roce zakládala
Česká ústřední jednota hasičská
Markrabí moravského „Jinošské dru−
žiny při sborech dobrovolných ha−
sičů“. Můj stařeček František Vace−
novský se narodil v roce 1909 a „do ha−
siča“ chodil se svými rovníky už od
klukovského věku, proto je velmi
pravděpodobné, že takováto družina
byla i u nás. V srpnu t. r. Petr Hnilica
coby „bratr načelnik žadal o upraveni
pudy kolem ostrovice na sušení ha−
dic slavné představenstvo obce“. Ha−
sičské skladiště, tedy „zbrojnice“,
bylo v té době v místě dnešního par−
koviště u bytového domu v Uličce.
Dne 10. ledna toho roku hasili čle−
nové místního požárního sboru po−
žár domu č.p. 102.
Ve farní kronice je v zápisu faráře
Josefa Celého uvedeno, že „otavu Mo−
rava všem bez rozdílu odplavila,
v té příčině je velká nouze o dobytek“.
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Foto asi z roku 1915: manželé Jan Toman (zv. Tofil, *1870) a Terezie Tomanová, roz.
Antošová (*1872). Dcery zleva: Karolína Tomanová, prov. Snopková (*1900, prov. na So−
boňky), Terezie Tomanová, prov. Hlaváčová (*1903), Antonie Tomanová, prov. Kotásková
(*1894). Zapůjčila Terezie Kotásková, č.p. 408.

Podle školní kroniky se v roce 1915
žně opozdily, protože v květnu a červ−
nu bylo veliké sucho, „po celou dobu
ani kapky deště nespadlo a tím obilí
velmi trpělo, zvláště jařiny zůstaly
jen nízké a ani nevymetaly“. Déšť
přišel až ke konci června a obilí ale−
spoň trochu pomohl. Pak se počasí
změnilo a vytrvalejší déšť poškodil
brambory, „které začaly hníti ba i ně−
kde obilí zahnívalo“. Skoro celá
úroda obilnin a luštěnin byla kvůli
válce zabavena, „přebytky se měly
prodávati státem jmenovaným sub−
komissionáriím“.
Od 1. října 1915 začal psát zápisy
do školní kroniky učitel Alois Fiala,
který „nastoupil na zdejší škole v úřad
správce školy“. Už na další straně je
však jiným písmem zápis o „zvlášt−
nosti v osudu člověka“. Podle něj
„popudem zdejšího učitele Šmil−
auera protestovali zástupcové obce
proti ustanovení nadučitele Fialy
z toho důvodu (prý), že má za dceru
ženu evangelického faráře“. Učitel
Fiala byl poté přeložen do Kostic
u Břeclavi, kde působil 18 let. O dů−
vodu svého přeložení, kdy se musel

přestěhovat během čtyř dnů, se
po mnoha intervencích dozvěděl až
později, kdy mu „velect. p. c.k. okres.
inspektor Jeřábek“ sdělil, že „příčina
přesazení leží v tom že naduč. měl sty−
ky s vlastizrádnými osobami v Hod.,
které tou dobou trestem odpykávají
svoje viny“. Po svém přeložení „pod
dojmy těžkými záchvaty mrtvice byl
stižen a manželka i tchýně 84 letá
onemocněly“ a podle zápisu „protes−
tovati proti tomuto ustanovení v této
těžké době (prý) nelze“. V průběhu to−
hoto válečného roku „žákům se mají
půjčovati knihy, které jsou způsobi−
lými, aby budily a rozšiřovaly cit dy−
nastický a lásku ku společné vládě
rakouské vlasti“. 12. prosince byla
ve škole uspořádána slavnost „dětský
den“. Jedním z bodů programu byla
„slavnostní řeč nadučitele o významu
vlády Jeho Veličenstva císaře Pána
Františka Josefa a Jeho hesel ,Spo−
jenými silami‘ a ,Vše pro dítě‘“.
Protože byla v tomto roce světová
válka a mnoho se toho událo i v naší
obci, chtěla bych vás s tímto sezná−
mit v příštím čísle Ratíškovického
Zvonu.
Irena Bařinová

Oznámení

V

ážení občané, vzhledem k nepravdivým zprávám, které o mně
dlouhodobě kolují, oznamuji, že lékařskou praxi nekončím
a věřím, že mi bude přáno pracovat ještě několik let.
MUDr. Emilie Proksová
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Tříkrálová sbírka 2015
a Charitní pečovatelská služba Ratíškovice
Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice

Z

ačátkem roku 2015 se v České republice konala již
tradiční Tříkrálová sbírka. V Ratíškovicích probí−
hala od 2. do 14. ledna 2015. Rádi bychom poděko−
vali všem dárcům, že jste v těchto dnech neotevřeli jen
dveře a své peněženky koledníkům, ale hlavně že jste
otevřeli svá srdce. Je krásné, že Vám není lhostejný osud
ostatních lidí, kteří potřebují pomoc. Člověk sám totiž
nikdy neví, kdy se v dnešní době může dostat do těžké
životní situace, ve které bude potřebovat pomoc druhých.
Celkem se v naší obci vybralo 90.829 Kč a 2 eura, což
je téměř o 2.000 Kč více, než loňský rok! Tato ohromu−
jící částka potvrzuje Vaši štědrost a zájem o pomoc dru−
hým lidem. Tento výtěžek bude stejně jako v minulosti
rozdělen podle předem daných pravidel na projekty jak
v našem regionu (podpora charitních sociálních služeb),
tak i na další projekty v rámci České republiky a také
na pomoc v zahraničí.
V neposlední řadě patří obrovský dík samozřejmě
všem koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek.
Těch bylo tento rok u nás 23, díky za jejich nezištnou
pomoc a volný čas, ve kterém obcházeli Ratíškovice. Ještě
jednou ohromný dík všem! A za rok s Kašparem, Meli−
charem a Baltazarem na shledanou!
(Poznámka redakce: Nápis K + M + B 2015 nezname−
nají počáteční písmena králů (mudrců) Kašpara, Meli−
chara a Baltazara, nýbrž poněkud počeštělou zkratku
latinského „Christus mansionem benedicat“, což v pře−
kladu znamená „Kristus žehnej tomuto domu“. Takže
úplně doslovně a správně bychom měli správně psát
akronym ve tvaru C + M + B 2015.)
Posláním Charitní pečovatelské služby Ratíškovice je
poskytování pečovatelských služeb občanům, kteří po−
třebují pomoc a podporu při péči o sebe a svou domác−
nost, a to z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. Jsou
to osoby starší 50 let, které potřebují pomoc druhého
člověka, a to z důvodu snížené soběstačnosti na základě
zdravotního stavu, a senioři nad 65 let. Služby poskytu−
jeme v Ratíškovicích již třináctým rokem.
Najdete nás v Domě pokojného stáří, na Dubňanské
ulici. Dům s pečovatelskou službou neboli „dé−pé−eska“
(DPS), jak je také tato stavba nazývána, byl otevřen
v roce 2002. Chceme umožnit našim uživatelům, aby co
nejdéle setrvali ve vlastní domácnosti s využitím pečo−
vatelských služeb. Pečovatelky pomáhají lidem v oblas−
tech, kde si uživatelé služeb již nedokážou pomoci sami.
Zajistíme i péči u osob upoutaných na invalidní vozík,
či na lůžko, avšak mimo zdravotnických úkonů. Služby
jsou poskytovány převážně v terénu. Naše služby vyu−
žívají i někteří obyvatelé Domu pokojného stáří, je−
jichž byty jsou pro nás také terénem, protože se jedná
o obecní byty, ve kterých mají obyvatelé uzavřené ná−
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jemní smlouvy s obcí Ratíškovice (jedná se tedy o obecní
budovu, kterou spravuje Obec Ratíškovice). Dále služby
poskytujeme také ambulantně (uživatele dovážíme
do DPS za účelem provedení osobní hygieny z důvodu
nevyhovujících podmínek k provedení úkonu v domác−
nosti uživatele).
Zároveň se snažíme, s pomocí pečovatelské služby,
udržet co nejdéle dovednosti a schopnosti uživatele, které
jsou v důsledku stáří nebo nemoci ohroženy. Pečova−
telka motivuje uživatele k úkonům, ve kterých si není
uživatel jistý tak, aby byl co nejvíce soběstačný. Pečova−
telka je vždy nablízku s připravenou pomocí.
Můžeme zprostředkovat zapůjčení požadovaných kom−
penzačních pomůcek. Dále nabízíme pomoc při vyřizo−
vání příspěvku na péči, který je určen na úhrady sociál−
ních služeb.
V roce 2014 využilo služby Charitní pečovatelské
služby Ratíškovice celkem 57 klientů (14 mužů a 43 žen),
nejvíce se jednalo o dovážku obědů – v roce 2014 jsme jich
rozvezli 6405. Dále bylo vypráno a vyžehleno 244,2 kg
prádla.
Základní činnosti při poskytování
pečovatelské služby
pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při základní péči o ruce
pomoc při základní péči o nohy a nehty
pomoc při použití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu
běžné nákupy
pochůzky (lékař, lékárna, pošta apod.)
praní a žehlení prádla
zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
doprovod dospělých k lékaři, na úřady
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Na adrese Dubňanská 1301 nás najdete od pondělí
do pátku od 7:00 do 15:30. Nabízíme možnost využití
služeb i večer a také o víkendu.

Telefon: 518 368 223
Mobil – vedoucí služby: 737 234 090
Mobil – pečovatelky: 731 402 784

Pracovní doba vedoucího služby
Pondělí
Středisko Mutěnice
Úterý
Středisko Ratíškovice
Středa
Středisko Dolní Bojanovice
Čtvrtek
Středisko Mutěnice
Pátek
Středisko Ratíškovice

E−mail: dps.ratiskovice@hodonin.charita.cz
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30
7:00 – 15:30

Webové stránky:

www.hodonin.charita.cz
Kolektiv pracovníků
Charitní pečovatelské služby Ratíškovice

Sbírka víček pro Dominiku

U

rčitě jste si stačili všimnout, že
se na několika místech v naší
obci nachází sběrna víček z PET
láhví. A proč to všechno? Dříve to
byl impuls jedné maminky, která sbí−
rala víčka doma a nevěděla kam
s nimi, komu by mohla pomoci. Byla
to první vlaštovka, které se pak
chytly další maminky, a jedna věta
na Facebooku rozjela tuto akci.
Nás zajímalo, co proto udělat, aby−
chom také někomu pomohly. Ale
komu? Přes sociální síť jsme našly
právě Dominiku, bydlí nejblíže, a bylo
rozhodnuto.
Dominika se mamince narodila
ve 27. týdnu těhotenství. Měla 35 cm
a 950 gramů. Po jedenácti týdnech
ale dostala infekci, která bohužel za−
sáhla mozek tak silně, že jí doktoři di−
agnostikovali DMO (těžká spastická
diparéza). Dominika bydlí v Rakvicích
a v březnu jí bude 12 let. Navštěvuje
stacionář v Hodoníně. Má ráda po−
řady o vaření, čtení pohádek, miluje
malování prstovými barvami a také
procházky. Ven ale chodí jen, když je
hezky, protože vítr ji dusí, a tak vět−
šinu času tráví s maminkou doma.
Právě rehabilitace v Klimkovicích
by pomohla, aby na tom byla lépe.
Léčbu však pojišťovna neproplácí.
„Dominika potřebuje rehabilitaci,
aby se stav zlepšoval a udržoval.
Našim cílem je, aby udržela hlavu
a zapojila ruce a třeba někdy v bu−
doucnu se plazila a dostala se kam
chce, to bych byla nejšťastnější!“,
řekla maminka Dominiky
Peníze, které se za víčka od PET
láhví utrží, budou přímo poslány
na klimkovický účet, kde Dominika
nastupuje v dubnu k léčbě.
Sbírku víček naleznete v Ratíško−
vicích na těchto místech: Obě MŠ,
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obecní knihovna, DPS, potraviny
U Tomečků, Kavárna Plovárna na ba−
zéně Ratíškovice.

Celý příběh si můžete pročíst
na DMO.estranky.cz
Martina Smaženková − Petrů
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Zamyšlení

Vážení

ných v naší obci
v roce 2014 vyplývá,
že naše obec pro−
investovala téměř
38 mil. Kč a na tyto
akce čerpala dotace
ve výši 20 mil. Kč,
nejvíce ze Státního
fondu životního pro−
středí − 17 mil. Kč.
Je na místě poděkovat všem, hlavně
minulému vedení obce, za takový
výkon.
I v letošním roce bude naší sna−
hou využít co nejvíce dotačních pro−
gramů, bohužel na naši nejdůleži−
tější stavbu − tzv. „kulturák“ − však

spoluobčané!

T

ak nám ten čas letí, jedna sně−
hová nadílka střídá druhou, ples
střídá další ples, dnešní úkol
střídá nový úkol a málem bychom se
zapomněli zastavit a zhodnotit loň−
ský rok. A že je co chválit! Z přehledu
investičních akcí a oprav realizova−

žádné dotační programy v nejbližší
době vypsané nebudou. Tuto stavbu
přesto chceme zahájit co nejdříve.
Kompletní projektová dokumentace
byla obci předána 30. ledna, rozbíhá
se výběrové řízení na dodavatele
stavby a já pevně doufám, že stavební
práce už brzy zahájíme a plesovou
sezónu 2018 už budeme moci udělat
v novém (budeme se snažit, aby to
bylo již v roce 2017 − k 10. výročí pře−
vedení kulturních akcí do tělocvičny).
Letošní obecní ples se velmi vydařil.
Určitě jste si prohlédli fotogalerii
a z fotek cítili tu atmosféru. Děkuji
organizátorům za dobré nápady!
Ing. Bc. Anna Hubáčková, starostka

3x foto Tomáš Hanák

Plesová sezóna aneb tak už nám to opět začalo

Z

ačátek plesové sezóny v Ratíš−
kovicích tradičně patří Společen−
skému plesu, jehož pořadate−
lem je Obec Ratíškovice a Osvětová
beseda Ratíškovice. V letošním roce
připadl na 17. ledna a do příprav se
zapojilo vedení radnice, zastupitelé
i členové osvětové besedy. O před−
tančení se tentokrát postarala děv−
čata se zumbou pod vedením Gá−
biny Koudelové. Poprvé se na plese
odprezentovala i hudební skupina
JAMA, která návštěvníky plesu
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jistě nezklamala a jaké nasadila
tempo na začátku, tak se stejným
fortelem i ples končila. Folklóru chti−
vým tanečníkům a zpěvákům byla
k dispozici cimbálová muzika Náklo,
která taktovku držela až do ranního
rozbřesku a nebýt obecní čety, která
přišla uklízet po plese, jistě by se
hrálo i déle.
Novinkou plesu byl fotoateliér,
který vznikl asi „za 2 minuty 12“.
Když jsme s paní starostkou hledaly
téma k focení, padlo jednoznačně −

budeme se fotit v kloboukách! Nevě−
řila jsem však v nějaký mimořádný
zájem, ale opak byl pravdou. V pro−
vizorním fotoateliéru bylo stále plno,
a tak díky fotografce Sabině Hara−
miové a hlavně samotným kloboukům
paní starostky jsme mohli na druhý
den listovat na Rajčeti a Facebooku
fotografiemi z této zdařilé akce a snad
i za poslední roky nejlepším Spole−
čenským plesem.
Velký dík patří především Vám, ná−
vštěvníkům plesu, děvčatům za před−
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tančení, CM Náklo, Sabině Harami−
ové, dárcům věcných darů a všem,
kdo jste se ochotně zapojili do orga−
nizace plesu.
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A ještě se nestačily pořádně vstře−
bat zážitky ze Společenského plesu
a pro organizátory, tentokrát Kro−
jového plesu, tu byla opět sobota.

Krojový ples v Ratíškovicích je ty−
pický tím, že vstup na ples je pouze
v krojích. Diskutované téma, zda
pustit na ples „civilisty“, tedy bez
krojů, bylo vedením osvětové be−
sedy zamítnuto. O hudební doprovod
se letos postarala dechová hudba
Vacenovjáci s vedoucím Petrem
Grufíkem a Cimbálová muzika Ja−
vor pod vedením Marušky Ostříž−
kové. Krojový ples zahájil Slovácký
mužský pěvecký sbor, který vystří−
dali hosté, jenž přijeli na pozvání Že−
nušek až z Vlčnova. Milým hostem
krojového plesu byl i 1. náměstek
hejtmana, pan Ing. Stanislav Jurá−
nek v kroji. Na plese nechyběla
„súdná stolica“, a tak jedno ze sól,
které bylo vyhlášené, patřilo po zá−
sluze i jí.
Poděkování patří všem krojova−
ným, kterých bylo letos pouze kolem
stovky.
A o co méně bylo účastníků na so−
botním plese, o to více byla zapl−
něna tělocvična krojovanými dětmi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

na nedělním plese, čili Dětském kro−
jovém plese, který se konal v neděli
25. ledna 2015.
Ples zahájil s předtančením Dětský
folklorní soubor za doprovodu Cim−
bálové muziky Náklo. Po celou dobu
hrála dechová hudba Veselá muzika
z Ratíškovic pod vedením Jožky No−
váka ml. Pro děti byla díky rodičům
dětského souboru, sponzorům a hlav−
ně ochotným dárcům připravena bo−
hatá tombola. A troufám si říci, že
nikdo neodcházel z plesu bez výhry.
Příznivcům a rodičům děkuji za
tombolu a realizačnímu týmu i pra−
covní četě za organizaci a přípravu
tělocvičny na plesy.

Fotbal

Bc. Jana Koplíková

MiRaVa

stále na výsluní...

M

razivý víkend na přelomu led−
na a února přinesl fotbalové
přípravce MiRaVa opět zlato,
a to hned dvakrát. Dva dny, dva
turnaje, dvakrát vítězný pokřik,
úsměvy na tvářích trenérů i malých
fotbalistů.
V sobotu 31. ledna 2015 se kluci
ze starší fotbalové přípravky Mi−
RaVa A (ročník narození 2004) před−
stavili na turnaji v Brně Líšni. Po−
stupně se probojovali celým turna−
jem, kde systémem každý s každým
porazili všechny zúčastněné týmy:
Rájec, Kyjov, Slovan Brno, Starý Lís−
kovec a 2x SK Líšeň. MiRaVa tedy
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

obsadila zaslouženou první příčku,
aniž by dostala jediný gól. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen Mar−
tin Mišík a krásnou trofej pro bran−
káře si z turnaje odnesl gólman druž−
stva MiRaVa Denis Slovák.
Současně v sobotu sbírala medaile
v dubňanské hale Želva starší i mlad−
ší přípravka MiRaVa B. Starší pří−
pravka zde obsadila 2. místo v tur−
naji a postoupila na postupovou po−
zici. Mladší přípravka dorovnala
ztrátu z předchozích turnajů a srov−
nala se s ostatními účastníky ve sku−
pině na 10 bodů. Na turnaji získala
stříbrné medaile.

Sotva se přehoupla noc a kluci si
trochu odpočinuli i nabrali síly, už
se znovu vydali za kulatým míčem.
Tentokrát do hodonínské sportovní
haly TEZA. MiRaVa tento turnaj
pořádala a pořadatelský tým si dal
opravdu záležet.
Tady je například názor trenéra
M. Bízy z FK Hodonín: „Je potřeba
vyzvednout práci pořadatelského
týmu MiRaVa. Perfektní organi−
zace, hodnotné ceny, slavnostní pře−
dávání cen za účasti starostů fot−
balově sdružených obcí a předsedy
OFS pana Ing. Petra Kotáska.
Prostě akce na úrovni!“
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Šachy

A jak si kluci vedli? Starší pří−
pravka MiRaVa A se opět blýskla −
neuvěřitelným počtem bodů si s pře−
hledem a zaslouženě odnesla zlaté
medaile. Mladší přípravka MiRaVa
A obsadila třetí medailové místo.
Medaile kluci převzali z rukou sta−
rostek obcí Vacenovice − Ing. Jany Ba−
číkové, Ratíškovic Ing. Bc. Anny Hu−
báčkové a předsedy OFS Ing. Petra
Kotáska.
Předání cen tak mělo slavnost−
nější nádech a všichni přítomní to
tak vnímali. Cenu za nejlepšího
střelce si odnesl opět Martin Mišík
a cenu za nejlepšího hráče turnaje
si převzal Viktor Vacula.

A jak si vedou na fotbalovém poli
i další týmy MiRaVy? Starší žáci
i přes nedostatek hráčů si v halové
lize s 25 body stále drží mezi 14 druž−
stvy třetí příčku. Mladší žáci, z části
odchovanci loňské přípravky, zatím
v halových turnajích trochu pokul−
hávají. Z dvanácti zúčastněných
družstev s 8 body drží příčku osmou.
Klukům, kteří loni vybojovali me−
daile, se kulatý míč zatím točí ve
prospěch soupeřů. Odhodlání soupe−
ře porazit a obehrát v srdcích těch
kluků určitě je. Uniká jim však spo−
lečná nit, která při správných na−
hrávkách a zpracování míče měla
končit v soupeřově brance, což se

klukům zatím moc nedaří. Kluci to
však nevzdávají, snad se štěstěna
za pomoci tréninků přikloní i k nim
a blýskne se jim v budoucnu na krku
medaile za zasloužený výkon a na
otázku trenérům „Jak jsme dnes
hráli?“ uslyší pochvalné hodnocení:
„Bylo to fajn kluci, bojovali jste!“.
A tak na závěr díky všem fotba−
lovým klukům za jejich volný čas,
za snahu a chuť něco dokázat ostat−
ním i sobě. Díky trenérům za čas
strávený na trénincích či zápasech,
dík rodičům za podporu svých svě−
řenců a všem, kdo se jim ve svém
volném čase věnujete.

a to: Josef Škorpík, Martina Mac−
ková, Šárka Macková, Adam Mi−
chenka a Lukáš Macek, který jako
pomocný rozhodčí bděl nad regu−
lérností turnaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hana Šupálková

Přebor
škol

V

e středu 17. 12. 2014 proběhl
v sále KD ve Vacenovicích pře−
bor škol v šachu, kterého se
již pravidelně účastní také žáci ZŠ
Ratíškovice. Letos pro nemoc se
do tohoto přeboru zapojila pouze
dvě družstva. V kategorii starších
žáků naši školu reprezentovali:
1. Gabriela Zemánková
2. Lenka Kratochvílová
3. Jakub Toman
4. Lukáš Svoboda /Josef Příkaský
Toto družstvo skončilo na 5. mís−
tě z 8 přihlášených. Ztráta na lepší
týmy byla minimální.
V kategorii mladších žáků repre−
zentovaly naši školu tyto děti:
1. Jakub Toman
2. Matěj Mokráš
3. Martin Cigánek
4. Adéla Kratochvílová
Je potřeba také vzpomenout Ro−
bina Fantu, který pomohl družstvu
ZŠ Milotice a Romana Nováka, kte−
rý zase zaskočil v týmu Gymnázia
Kyjov za nemocného studenta. Toto
mužstvo bylo tvořeno z větší části
z nováčků, a tak 5. místo z 6 při−
hlášených lze považovat za úspěch.
Všem dětem gratuluji za předvede−
nou hru a reprezentaci školy. Nutno
podotknout, že se přeboru zúčast−
nila také řada bývalých žáků ZŠ Ra−
tíškovice, kteří odešli na gymnázia,
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Martin Macek

Výsledky hodonínského
kresního přeboru škol 2014
17. prosince 2014
Kulturní dům Vacenovice
Hrací systém: každý s každým
podle kategorií
Tempo hry: 2 x 15 min
Hodnocení: olympijský systém
Pořadatel:
ŠK Vacenovice
a OŠS Hodonín
Rozhodčí:
Ing. Petr Trávníček
Umístění školních družstev
podle kategorií:
Kategorie A – ml. žáci
(I. st. základních škol)

ZŠ Lužice ................................. 17
ZŠ Vracov............................. 151/2
ZŠ Vacenovice ..................... 101/2
ZŠ Milovice ............................ 81/2
ZŠ Ratíškovice.................... 41/2
ZŠ Veselí n.Mor. ........................ 4

Kategorie B – st. žáci
(II. st. základních škol)
1. Gym. Kyjov A ...................... 231/2
2. ZŠ Veselí n.Mor. .................. 181/2
3. ZŠ Prušánky ............................ 16
4. ZŠ Kyjov................................... 15
5. ZŠ Ratíškovice ..................... 141/2
6. ZŠ Vracov............................... 91/2
7. ZŠ Hodonín ................................ 9
8. Gym. Kyjov B ............................ 6
Kategorie C – studenti
(střední školy)
1. Gymnázium Strážnice
Družstva na 1. a 2. místě postu−
pují do krajského kola v Břeclavi.
Ing. Petr Trávníček, OŠS Hodonín
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Kuželky

Úspěšná premiéra
i derniéra

S

napětím i obavami očekávali po−
řadatelé prvního ročníku ankety
o nejlepšího kuželkáře okresu
Hodonín účast i odezvu. Zapojilo se
do ní osm oddílů z deseti a na slav−
nostní premiérový akt byla 20. pro−
since 2014 vybrána ratíškovická ku−
želna. Důvodů bylo několik. Jedná
se o první čtyřdráhovou kuželnu
na okrese, na které se odehrála mno−
há mistrovství na různých stupních,
a tak místní mají dostatek zkuše−
ností s pořádáním podobných udá−
lostí. Shodou okolností se také jed−
ná o nejstarší sport v obci, přestože
v roce 1896 to byla spíš hospodská
zábava a kratochvíle. (I když krato−
chvíle. Král Přemysl Otakar II. ji
v Čechách zakázal kvůli mnoha úmr−
tím při hádkách o výsledek.)
Důstojnost tomuto konání dodala
účast nevyšší obecní představitelky,
paní starostky Anny Hubáčkové,
která přítomné pozdravila, popřála
kvalitní výkony, se zájmem pozoro−
vala klání a byla i prvním gratulan−
tem vítězům. V úvodu programu byly
vzpomenuty okresní i ratíškovické
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vazby na světové kuželky. Vždyť do−
mácí Josef Něnička se může chlubit
titulem mistra světa i účastí na ně−
kolika šampionátech. Jana Koplí−
ková je držitelka diplomu za vytvo−
ření českého rekordu na juniorském
mistrovství v Rumunsku. Alžběta
Harcová z Dubňan (hrávala i v Ra−
tíškovicích) je mezinárodní rozhodčí
a také, působila na světovém mistrov−
ství. A propos, ratíškovičtí se na MS
v Brně v roce 1982 podíleli tím, že
hostili akreditované žurnalisty.
A jak dopadla samotná anketa?
Nejlepším kuželkářem okresu v ka−
tegorii dospělých je člen kolektivu
Sokol Husovice Libor Škoula, jenž se
stal letošním mistrem republiky.
Hráč, který začínal v Kyjově a přes
Ratíškovice se dostal do brněnských
Husovic. Druhý skončil Dušan Ryba,
který se do Baníku dostal z Vracova
a pak to vzal do Husovic oklikou přes
Rakousko. Bronz patří hráči KK
Vyškov Tomáši Procházkovi, který
také začínal ve Vracově. Mládež−
nickou kategorii ovládl Jan Vařák
z Valtic, hrající nejvyšší dorostenec−
kou ligu a třetí ligu za dospělé. (Val−
tice spadají pod kuželkářský okres
Hodonín od svého vzniku.) Stříbrnou
příčku obsadil Vojtěch Novák z Dub−
ňan a třetí místo patří domácí Mar−
tině Šupálkové.
Aby se jen nejedlo a nepilo, při−
pravili pořadatelé i exhibiční utkání
mezi Škoulovci a Rybovci. V tomto

případě šlo především o výkony jed−
notlivců, kde to nejvíc padalo Anto−
nínu Svozilovi ml. z Kyjova − 282k,
Tomáš Procházka shodil 281 k a Li−
bor Škoula 276 k. Znalost domácí
dráhy potvrdily ženy, a to Jana Maču−
dová 263 k a Marta Beranová 262 k.
Po skončení koulení se přítomní
shodli, že by se v podobných aktivi−
tách mělo pokračovat, protože tako−
véto nemistrovské setkání utuží
kuželkářskou rodinu – a vypadá to
příští rok na Mistřín. Ujal se i ná−
pad paní starostky pořádat to kaž−
doročně ve vesnici, která právem
získala Oranžovou i Modrou stuhu
v soutěži Vesnice roku v Ratíško−
vicích, až bude zkompletován nový
„Spolkový dům“, a tím i nová ku−
želna.
Dá se konstatovat že derniéra, ofi−
ciální poslední klání, byla na kužel−
ně kvalifikace mužů skupiny jih pro
mistrovství Jihomoravského kraje
3. ledna 2015. Byla na ní dosažena
řada hodnotných výkonů, když vítěz
kvalifikace Jiří Trávníček z KK Vyš−
kov shodil 611 k na 120 hodů sdru−
žených, stříbrný byl Viktor Výleta,
který za aplausu zaplněného hle−
diště shodil 606 k a překonal tak vy−
touženou šestistovku, třetí skončil
Ondřej Ševela z Dubňan 592 k. Gra−
tulace patří i Luďkovi Rychlovskému
s 574 k, Radimovi Čuříkovi s 535 k
a Jakubovi Tomanovi 528 k, kteří
se také kvalifikovali na mistrovství
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trovství ČR v kategorii žáků vybo−
joval Dominik Schüller výkonem
429 k. Druhé místo a stříbrnou me−
daili získala mezi žákyněmi Kris−
týna Košuličová za 389k. Ta si účast
na mistrovství republiky musí ještě
vybojovat v dlouhodobé soutěži
Poháru mladých nadějí. Do republi−
kového semifinále dále postupují
z 9. místa Jakub Toman s 584 k,
11. byl Luděk Rychlovský s 577 k
a 17. Viktor Výleta s 568k v katego−
rii mužů. Také seniorům se vcelku
dařilo a postoupili: 6. Josef Toman
s 559 k a 8. Josef Něnička s 557 k.
Za příznivých okolností může po−
stoupit i Martina Šupálková, která
skončila v kategorii dorostenek
čtvrtá.

Příroda

kraje. V seniorské soutěži − hráčů
nad padesát let − postupují Josef
Něnička s 549 k, Luděk Vacenovský
s 534 k a Josef Toman 528 k dosa−
žených na kuželně v Mistříně.

R

Hodně úspěchů na mistrovství
kraje a případně ještě výš přeje
Václav Koplík,
tiskový mluvčí kuželkářů

Dúbrava II

ok po smrti vášnivého myslivce
Štěpána Lotrinského vydává
18. září 1766 císařovna Marie
Terezie patent o povinnosti hradit
škody způsobené lovnou zvěří na ze−
mědělských plodinách. Toto měli
i v naší obci na starosti volení tzv.
sáči, kteří odhadovali způsobené
škody. V roce 1770 vyšlo další naří−
zení, tentokrát o usměrnění chovu
černé zvěře do obor, protože půso−
bila na polních plodinách největší
škody. Z toho je vidět, že se na les za−
čalo pohlížet jinak. Mizí lovecká a mys−
livecká priorita a nastupuje jeho hos−
podářské, ekonomické využití i díky
rostoucí poptávce po užitkovém i pa−
livovém dříví, také v důsledku ur−
čitého technického pokroku a roz−
machu manufakturní výroby.
Je zaznamenáno, že v roce 1771
se prováděla nejen běžná síje, to je
setí semen, ale také na jiných pan−
stvích úplně neznámá výsadba ma−
lých stromků z pasek či školek. To
se projevilo i navýšením lesního per−
sonálu, který měl tím pádem daleko
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P.S. Ani na krajských mistrov−
stvích jednotlivců se ratíškovičtí ku−
želkáři neztratili. První místo a zla−
tou medaili a titul nejlepšího hráče
kraje i s právem postupu na mis−

víc práce a starostí. Při−
pomeňme si, jaká byla
tehdy lesnická hierar−
chie. Nejvyšším úřední−
kem byl nadlovčí se síd−
lem v Hodoníně, správce
revírů, myslivce najdeme
v Mutěnicích, Dubňa−
nech, Hovoranech, Ratíš−
kovicích, Zbrodu, Šakvi−
cích a v Kobylí. Později
k nim byl zařazen i lesní
kontrolor, jenž měl na
starosti nejen revizi a kon−
trolu, ale i další technic−
ké práce, a protože na
všechno nestačil sám, na
pomoc měl ještě adjunk−
ta. Časem vznikly nové
tři revíry, a to na Pánově, v Dolních
Bojanovicích a na Poddvorově.
Máme také údaje, na kolik si jed−
notlivé „šarže“ došly – kolik měly pla−
tu. Nadlovčí měl roční plat 200 zlatých,
k tomu příplatek 12 zl., náhrada za na−
turálie čítala 25 zl. a 3 krejcary a – teď
něco, co mě překvapilo – relutum, čili

Pinus nigra
borovice černá

proplacení 32 věder piva (to je mi−
mochodem 18 hektolitrů), což obná−
šelo 48 zl. Celkem to bylo 285 zla−
tých a 3 krejcary. Počtáři už mají
určitě spočítáno, že 1 vědro piva stálo
zlatku a půl. Každý revírní myslivec,
který se od roku 1797 nazýval revír−
níkem, měl podle výplatních archů po−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015
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cet koní, vrchnosti tři a také koně
revírníků na Pánově, v Ratíškovicích
a Jarohněvicích.
A ještě jednou Dúbrava a napo−
leonská válka. Při útěku po bitvě
u Slavkova se ruské oddíly utábo−
řily v místě od Písečného rybníka
přes celé město až po panskou mys−
livnu. Rusové obrali hajného i poryb−
ného, vyrabovali lovecký letohrádek
v lesích, pobili všechnu zvěř, jež jim

Mykologie

mocníka – mládence, neboli adjunk−
ta, na kterého dostával ročně 50 zla−
tých. Revírník měl 60 zl. platu, 10 zl.
na naturálie, místo 16 věder piva
24 zl. a 5 zlatých na kutí koně. Takže
revírník si přišel ročně i s kutím
na 99 zl. a k tomu 50 zl. na mládence.
Je tu ještě několik sociálních mo−
mentů. Vysloužilý personál, pří−
padně vdovy po myslivcích, dostá−
valy „penzi z milosti“ podle osobního
rozhodnutí majitele. Když jsme u toho
sociálního cítění, v roce 2012 jsme na
Vlastě měli možnost se setkat s teh−
dejším ministrem zahraničních věcí
– což je věc pomíjející – jinak s kní−
žetem Karlem Schwarzenbergem
(viz foto). Já jsem byl zvědavý na ty
reluty a na to pivo. Na mou otázku
odpověděl takto: „Takto situovaní
lidé měli možnost zaměstnávat a po−
chopitelně i platit děvečku, čeledína
a další pomocníky a jejich povinností
bylo se s nimi o tyto požitky dělit!
Takže někde to bylo pivo, jinde obilí
nebo ryby – podle druhu zaměstnání
nebo služby.“ Jestliže si promítneme,
kolika lidem dnes chodí výplata
pozdě, nebo vůbec, kolika havířům
dluží Důl Mír, tak ten panský sys−
tém měl cosi do sebe.
Myslivosti a lovu vůbec nepřál syn
Štěpána Lotrinského císař Josef II.,
který byl pravým opakem svého otce.
Vydal nové směrnice ohledně redu−
kování stavu lovné zvěře a na rodin−
ných statcích v Hodoníně (Familien−
gütern Göding) musely být jeho na−
řízení dováděny do důsledků, neboť
právě císařské majetky musely být
vzorem pro ostatní. Bohužel každý
radikalismus má své proti. Těmito
směrnicemi byly silně redukovány
nejen ty druhy zvěře, které snad
mohly při přemnožení dělat země−
dělské škody, bohužel ale i druhy,
které zemědělcům vážně neškodily,
jako bažant, koroptev či zajíc. Při−
tom v patentech nebyly zmiňovány,
ale jakási přílišná horlivost (kterou
známe z některých kanceláří i v sou−
časné době) se na ně přenesla. Dů−
sledkem toho bylo nejen celkové sní−
žení počtu zvěře, ale i pochopitelný
úpadek myslivosti.
Jsme na začátku 19. století a schy−
luje se k bitvě u Slavkova. V listo−
padu 1805 byla v Hodoníně usazena
francouzská vojska, jejichž vojáci se
chovali vcelku slušně, nebyli agre−
sivní, za práce vyplatili sedlákům
93 zlatých, ovšem doplatili na to koně.
Sedlákům bylo zabaveno jednadva−

J

přišla do rány, a spálili všechno do−
stupné dřevo. Vypili všechno pivo
a víno, vyrabovali vrchnostenského
řezníka a výčepního, nájemce pan−
ské palírny, mlynáře i panská jatka.
Ruská vojska pak vystřídali Raku−
šané (naši!) nejen v Hodoníně a ně−
kolika přilehlých obcích, včetně
Ratíškovic, kteří si počínali stejně
jako všichni ostatní.
Václav Koplík

Do třetí dekády

edním ze způsobů uchování (kon−
zervace) hub je nakládání do
sladkokyselého nálevu − do octu.
Toto má svůj původ určitě ve ve−
lice podobném zpracování, které je
ve velké oblibě na Balkáně a východě
Evropy, a to zkvašování. Hodně vě−
kovitá je i tradice porovnávání tako−
výchto produktů, vždyť celostátní
ochutnávka hub naložených do slad−
kokyselého nálevu byla loni už po čty−
řicáté v Pardubicích. Ratíškovický
košt sviňúrek má sice jen poloviční
historii, ale u jednadvaceti ročníků
bez přerušení, to už se může plným
právem honosit přídomkem tra−
diční.
A toto slovo se tou místní ochut−
návkou a hodnocením prolíná hned

v několika rovinách. Jednak bývá
vždy začátkem ledna, letos to bylo
v pátek devátého na kavárně Restau−
race Sport. Hodnotí se tři kategorie,
a to Hřibovité, Zbytek světa a Svi−
ňúrky. Největší zastoupení bývá
u hřibovitých, letos 40 vzorků. Je to
i díky hřibu hnědému „suchohřibu“,
velice hojnému obzvlášť na podzim
v okolních borových lesích. A dva−
advacet položek čítala i kategorie
čirůvek − sviňúrek, takže další opráv−
něná tradice a i zvláštnost ratíško−
vického koštu.
Nejvíc práce měla sčítací komise
v kategorii hřibovitých. Nejen tím,
že bylo nejvíc vzorků, ale i vyrov−
naností. Vždyť o vítězi rozhodlo až
větší množství sedmiček, při rovnosti
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Výzva

M

ladá začínající cimbálová
muzika pod křídly ZUŠ hle−
dá mezi sebe dalšího člena,
který by nás doprovázel na kon−
trabas čili basu. Hledáme chlapce
nebo dívku ve věkovém rozmezí
10 až 20 let. Nástroj zapůjčíme,
výuku zajistí paní uč. Marie Ost−
řížková ve třídě Školy pohody
nad knihovnou. Informace na tel:
737 477 456. Těšíme se na Vás!
Bc. Marie Ostřížková, učitelka

bodů. Pro ty, co „nejsou v obraze“:
stejný počet desítek, devítek i osmi−
ček. (Hodnotí se stupnicí 1 až 10,
přičemž chutnější vzorek má vyšší
číslo). Nakonec se tato „atomizace“
ukázala být zbytečná, protože všech−
ny ceny šly do jednoho čísla popis−
ného. Bronzová příčka patří Jolaně
Antošové za klouzek obecný (vzorek
č. 39), stříbro bral Stanislav Koplík
za hřib hnědý (vzorek č. 40) a zlato
Žofie Koplíková za hřib dubový
(vzorek č. 32). Jestliže ve hřibovitých
uspěly vzorky ze závěru, ve „Zbytku
světa“ (celkem 33 vzorků) vypálil
všem rybník hned první vzorek
hlívy ústřičné Stanislava Lokaje.
Další dvě místa bral Ladislav Špeta
za lišku ametystovou (vzorek č. 25)
a šťavnatku pomrazku (také stálice
ve sbírání ocenění, vzorek č. 18). Ko−
mise hodnotila celkem 29 vzorků.
Čirůvka zelánka ovládla svou kate−
gorii a opět tradice. První František
Polišenský (vzorek č. 7), druhé místo
Stanislav Koplík ml. (vzorek č. 22)
a bronzový byl Josef Kouřil (19).
Co pořadatele i mykologický krou−
žek těší, jsou i pochvaly na polévku
i omáčku připravené personálem
v kuchyni, na chléb z pekárny Petra
Příkaského, „zkapalněné slunko“
od Libora Tomana i neutuchající zá−
jem účastníků. A aby nebylo všechno
jen tradiční a „na jedno brdo“, toto
„podujatí“ navštívila, pozdravila i bo−
dovala paní starostka Anna Hubáč−
ková. Přátelé, kamarádi houbaři,
díky za obětovaný volný čas, energii
i vzorky, a že by v lednu 2016 zas?
P.S. Podle informací z České my−
kologické společnosti její pobočky
uspořádaly v roce 2014 výstavy hub
v padesáti devíti místech České re−
publiky. Je zajímavé, že v severový−
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chodních Čechách v Liberci, Ná−
chodě, Trutnově, Mimoni a Úpici se
výstavy kvůli nedostatku hub vůbec
nekonaly. Zato ratíškovičtí se prezen−
tovali na povídání o houbách v míst−
ní knihovně, Dnu Země v Hodoníně
i v Ratíškovicích, při družebním se−
tkání školáků Ratíškovice – Skalica,
při soutěži Vesnice roku, Dni zvířat
a zdraví v hodonínské zoo a při be−

sedě o podzimních houbách v ka−
várně MIRAGEM v Hodoníně plus
domácí výstava, takže „neúrekom“.
Také s propagací výstavy mohou
být spokojeni, protože plakát na tu
naši se objevil mezi TOP deseti
na obálce Mykologického sborníku,
časopisu českých houbařů.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Další úspěch Cyrila Gajdíka

N

ejen sportovci a vinaři propagují
náš region. Na mezinárodní vý−
stavě fotografií PhotoART VISION
byly 5. ledna 2015 v Praze předány
ceny za nejlepší fotografie. Soutěže
se zúčastnili fotografové 69 států
z celého světa s 5521 fotografiemi.
V kategorii černobílá fotografie získal

pan Cyril Gajdík pro Českou repub−
liku stříbrnou medaili FIAP. Je to do−
posud jeho největší úspěch, i když má
již zlatou medaili, kterou získal před
pěti lety, ale účast byla tenkrát „pou−
ze“ 34 států. Blahopřejeme! (Více na
http://vision.photoart.cz/index.php)
Obec Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Škola

Základní škola

žije i v noci
Pochrap poprvé …
Před vánočními svátky škola ožila
i v noci. Pro velké nadšení žáků šes−
tého ročníku se i v tomto školním
roce konal předvánoční pochrap ve
škole. Třída 6.A a 6.B se tedy pár
dnů před Vánoci změnila v nocle−
hárnu. Úkolem nás, třídních uči−
telek, bylo zajištění zábavného pro−
gramu a hlavně své svěřence trošku
unavit. Žákům bylo předem ozná−
meno, že si mají přinést sportovní
oblečení a obuv, tím pádem pro ně
překvapením nebylo, když jsme vy−
hlásily večerní cvičení. Tímto by−
chom chtěly zároveň poděkovat
paní Mgr. Anně Gajdíkové, která se
velmi ochotně dětí ujala a připra−
vila pro ně program v tělocvičně.
Poděkování patří i paní Ludmile
Kouřilové, díky níž si mládež vyzkou−
šela různé prvky z gymnastiky.
Po cvičební hodince nás čekala
v jídelně společná večeře v podobě
pizz. Každý si objednal zrovna tako−
vou, jakou má rád. Dalším bodem
programu byly společné hry, u kte−
rých šlo nejen o soutěživost, ale také
o pořádnou dávku humoru. Následo−
vala volná zábava, hudba a tanec.
Překvapením pro žáky byla stezka
odvahy, kterou si sami přáli. Díky
kolegyním Mgr. Simoně Měchurové
a Mgr. Vendule Masarykové, které
vše tajně přichystaly, nemohl nikdo
z dětí nic tušit. Proto i jim patří po−
děkování za spolupráci.
Závěr večera jsme ponechaly již
v klidnějším duchu. Žáci si oblekli
noční úbory a mohli se přesunout na
promítání filmu. Někteří zůstali ve
třídě, hráli různé hry nebo si jen tak
povídali. Než však odbil ratíško−
vický kostelík půlnoc, byli jsme
všichni ve spacáku a spokojeně usí−
nali.
Troufáme si říct, že akce byla vy−
dařená. I z pedagogického hlediska
ji můžeme považovat za přínosnou
pro utužení kolektivu mezi žáky
a také my kantorky jsme měly mož−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

nost vidět své děti mimo školní la−
vice. Sice to pro nás bylo maličko ná−
ročnější, hlavně následující den, ale
co bychom pro ty naše školáky neu−
dělaly. ☺
Mgr. Hana Bílková (6.A)
a Mgr. Lenka Ilčíková (6.B)

Pochrap podruhé …
Je pátek 19. 12. a hodiny ukazují
jedenáct hodin dopoledne. Žáci
z třídy 7.B se právě chystají rozba−
lovat vánoční dárky, které se pod
třídním vánočním stromečkem „po−
valují“ od předcházejícího večera.
Překvapivě je jich velké množství,
jako by všichni byli po celý rok ve
škole strašně hodní. Sice tomu ne
vždy tak bylo, ale není potřeba ne−
patřičnou poznámkou kazit dobrou
náladu. Každému něco Ježíšek na−
dělil, ale troufnu si říct, že to nebu−
dou dárky, na co budou žáci někdy
v budoucnu vzpomínat. Budou
vzpomínat na jeden večer, jednu noc
a jedno ráno strávené spolu ve
škole.
Toho dne jsem je probudil v sedm
hodin ráno se zlomyslným úsmě−
vem na rtech. Věděl jsem, že vstá−
vání bude pro některé po probdělé
značné části noci velký oříšek. Ne−

spletl jsem se. S mírným zpožděním
jsme se odebrali do prostor tělo−
cvičny, kde jsme nejprve ve školní
kuchyňce společně posnídali. Po po−
silnění přišlo na řadu sportovní do−
poledne. Dva týmy, několik soutěží,
velká rivalita, pár světlých sportov−
ních výkonů i pár těch horších – po
většinu času celkem klasický průběh.
Nutno říct, že atmosféra byla poně−
kud mírnější, únava byla zřetelná
a většina se těšila na dárky poctivě
nachystané ve třídě. Někteří možná
trošičku zalitovali, že v noci odklá−
dali spánek a nepomohlo ani varo−
vání, že to tak dopadne. Ale vraťme
se na začátek.
Čtvrteční podvečer byl poněkud
klidnější. Sešli jsme se před kužel−
kárnou. Po hodinovém koulení jsme
se přesunuli na nějakou tu dobrotu
do místní cukrárny U Kordulky
a následně jsme se odebrali do ško−
ly, kde jsme postupně nachystali
třídu na spaní, povečeřeli objedna−
nou pizzu a začínali jsme se chystat
na noční program.
Samotná noc ze čtvrtka na pátek
byla asi ta nejzajímavější část. Sle−
dování filmu byl takový předkrm.
I když i ten nakonec svůj kus práce
odvedl a sklidil celkem úspěch. Sou−
běžně s promítáním se po celé škole
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chystala stezka odvahy. Po mém zvá−
žení nakonec žáci chodili po dvoji−
cích. Museli projít tělocvičnu, vrchní
patro i sklep školy, takže obavy u ně−
kterých byly patrné. Velký dík patří
bývalým žákům ZŠ Adamu Kordu−
lovi (samotný Lucifer) a Pavlu Ma−
čudovi (jak z hororu Pátek třinác−
tého), paní učitelce Masarykové za
to, jak strašlivě bouchala dveřmi,
paní učitelce Ilčíkové za to, jak se
v pravou chvíli procházela v převleku
po chodbě, paní učitelce Měchurové
za vyskočení z krabice v ten správný
okamžik a paní učitelce Kristýně
Kotáskové za dokonalé splynutí
s předem nachystanou figurínou.
Ukázalo se, že dvojice byl správný
nápad. Stezku, která byla dlouhá
a náročná, si snad budou pamatovat
všichni, i když ji úplně všichni nedo−
táhli do konce. My učitelé nezapo−
meneme. Někteří by prý tuto cestu
taky raději vynechali. Po vyprchání
dojmů a zklidnění přišla na řadu

mnou vyprávěná „třídní“ pohádka na
dobrou noc. Po níž se mělo jít na
kutě, to se tak úplně nepodařilo, ale−
spoň ne hned podle plánu.

Zážitků bylo za těch zhruba 19 spo−
lečných hodin mnoho. Každý si ur−
čitě zapamatuje a později vybaví
něco jiného.
Mgr. Bc. Lukáš Vrba, třídní učitel 7.B

VIDA! Science centrum Brno

P

rvní exkurze v novém roce nás zavedla do nově otevře−
ného vědeckého centra VIDA v Brně, kterou navštívili
žáci sedmých, osmých a devátých ročníků. Vědecké cen−
trum má stálou expozici, která obsahuje 151 interaktivních
exponátů na ploše 4600 m2. Exponáty vysvětlují nejrůznější
neviditelné a těžko pochopitelné přírodní jevy. Interaktivní
expozice je tematicky rozdělena na čtyři základní sekce –
PLANETA, CIVILIZACE, ČLOVĚK a MIKROSVĚT.
Žáci objevovali pomocí hry podstatu Archimédova zákona,
fungování plic či princip Pythagorovy věty. Vyzkoušeli si ze−
mětřesení, oceán v láhvi, tornádo, vodní tiskárnu a též, zda
by dokázali podat První pomoc a masáž srdce. Změřili si rov−
něž rychlost svého postřehu, kolik decibelů zvládne jejich ucho
a někteří si zkusili i moderovat počasí. Velmi nás zaujal mi−
kroskop, kterým jsme si mohli prohlédnout kapky potu na
dlani.
VIDA nabízí i science show v Divadle vědy, které je
přímo v areálu centra – představení plné experimentů. Pro
naši základní školu připravili show s názvem Mráz a žár.
Viděli jsme například na vlastní oči „suchý led“ a tekutý du−
sík, který má téměř − 200°C. Dále na nás čekal výukový
program R.O.B.O.T., kde si žáci vyzkoušeli vyrobit svého
vlastního pohyblivého robota. Druhý program měl název „Od
zvuku k hudbě“, kde si žáci vytvořili svou vlastní hudební
skladbu, hráli na skleničky naplněné vodou, na plastové po−
trubí či na zvonkohru. Více fotografií z exkurze si můžete
prohlédnout na www.zsratiskovice.cz.
Děkujeme panu poslanci Parlamentu ČR Ing. Josefu Uhlí−
kovi za dar na částečnou úhradu nákladů na dopravu do Brna.
Ing. Kateřina Uhlíková, ZŠ Ratíškovice
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Vánoční kavárnička

Afrika 2014

J

sme velmi rádi, že jste při návštěvě Vá−
nočního Jarmarku v tělocvičně ZŠ navští−
vili také kavárničku Afrika, kde jste si
mohli odpočinout, popovídat si, nakoupit vý−
robky dětí, cukroví, nechat si uvařit kávu
a čaj našimi okouzlujícími Sněhurkami, ale
hlavně – tím vším jste přispěli na pomoc naší
partnerské škole Kise v Tanzánii. Děkujeme
všem, kteří přispěli svou prací nebo darem –
dětem, učitelům a návštěvníkům. Velmi mile
nás překvapil finanční dar od pořadatelů Jar−
marku, kterým se výrazně zvýšila vybraná
částka na 16 509 Kč. Ještě jednou všem moc
děkujeme!!! ☺
Mgr. Jana Lovečková

Co nového v ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice

T

ak především v době, kdy vzni−
ká tento článek, se chystají děti
z našeho oddílu na Krajský pře−
bor mládeže v praktickém šachu
v kategorii jednotlivců. Vloni se to−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

hoto turnaje zúčastnily pouze Lenka
Kratochvílová a Gabriela Zemán−
ková. Letos měla být účast mnohem
početnější, bohužel nás skolila chřip−
ka, a tak řada dětí nedobrovolně hrát

nemůže. I tak se nám podařilo při−
hlásit tři „zdravé“ děti, a to Pavla
Kotáska, Tomáše Prčíka (oba Hodo−
nín) a Gabrielu Zemánkovou. Jak
tento turnaj dopadl, budu informo−
vat v příštím čísle.
V posledním článku jsem zmiňo−
val odjezd našeho dětského týmu do
Kněždubu na okresní soutěž dospě−
lých. Tam jsme bohužel prohráli
„zase těsně“ 2:3, kdy zvítězili náš tre−
nér Karel Klimeš (Štefanov) a Lenka
Kratochvílová. V závěru roku jsme
pak prohráli s týmem z Dolních Bo−
janovic 1:4 a stejným rozdílem jsme
také podlehli celku z Domanína.
V odvetném derby proti Vacenovicím
jsme prohráli 1,5:3,5, protože skrze
sněhovou nadílku nám chyběla opo−
ra týmu Karel Klimeš.
Co se nám nepodařilo v nejnižší
okresní soutěži, o to více se nám da−
řilo v mládežnické soutěži, kdy jsme
10. ledna 2015 odjeli ke druhému
hernímu setkání do Vyškova. Zde na
náš čekaly silné „brněnské celky“,
ovšem náš tým posílil skvěle hrající
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Vzpomínky

Michal Sobek (ŠK Štefanov), který
dokázal 2x zvítězit (ze 3 zápasů) na
velmi silně obsazované první šachov−
nici. Velmi dobře hrála také Gabri−
ela Zemánková, která se díky Mi−
chalovi posunula na „druhou desku“
a i ona dokázala vybojovat 2 body ze
3. A tak jsme dokázali zvítězit na tý−
mem ŠK Lokomotiva Brno H i Lo−
komotivou G a remízovat s Lokomo−
tivou E. Bodově jsme se tak dotáhli
na Vacenovice, které nás předběhly
jen o pomocné hodnocení. V aktuál−
ním žebříčku patří našemu týmu
10. místo z 16−ti mužstev z celého
kraje, což je slibný výsledek. Po−
slední herní sraz se koná 21. 3. 2015
v Zastávce u Brna.
V prosinci proběhlo také v sále KD
ve Vacenovicích okresní kolo pře−
boru škol v šachu, které jsem spolu−

V

organizoval. Do přeboru zasáhlo
celkem 15 týmů z 12 základních
a středních škol z okresu Hodonín
v celkovém počtu 62 dětí, a to jak
registrovaných, tak i neregistrova−
ných. Ze ZŠ a MŠ Ratíškovice se pře−
boru zúčastnily letos jen 2 družstva
(opět byla nemocnost), ale některé
děti posílily školy z Milotic a Gym−
názia Kyjov. Přebor i letos vyhrála
v nejmladší kategorii ZŠ Lužice před
ZŠ Vracov (tyto týmy postoupily do
krajského kola, kde ZŠ Vracov skon−
čila na třetím místě), Gymnázium
Kyjov a ZŠ Veselí nad Moravou
v kategorii žáků II. stupně a Gym−
názium Strážnice v kategorii střed−
ních škol.
V době vánočních svátků proběhl
opět v sále KD ve Vacenovicích již
IV. ročník „vánočního turnaje nere−

gistrovaných hráčů a dětí“. Vzhle−
dem k tomu, že účast neregistrova−
ných šachistů z Vacenovic kolísá
mezi 8−10 dospělými hráči, bude
příští ročník rozšířen také o právo
účasti přespolních hráčů, čímž
dávám ve známost, že i amatérští
šachisté z Ratíškovic se mohou při−
hlásit a bojovat tak o některou z hod−
notných cen. Z dětí se turnaje zúčast−
nil z našeho ŠK Martin Šlahůnek
a také jeden náš bývalý člen − Pavel
Blaha.
Více informací lze dohledat na
našem šachovém webu:
http://sachyvacenovice.blog.cz/
1412/prebor−skol−v−sachu−letos−
poprve−ve−vacenovicich
http://jmss.chess.cz/view_artefact.
php?type=jmss_article&id=1684
Martin Macek, předseda oddílu

Jirka
a pan prezident Havel

listopadu minulého roku jsme
si s bratrem Lojzikem a jeho
manželkou Alčou udělali výlet
do Prahy, do chrámu sv. Víta, kde
byla sloužena mše svatá u příležitosti
25. výročí svatořečení Anežky české.
Dostali jsme se tam díky naší orga−
nizaci Orel, která tento zájezd pořá−

dala. Byl to pěkný zážitek, za který
jim tímto děkujeme.
Po mši jsme měli dvouhodinový
rozchod, který jsme využili ke vzpo−
mínání na rok 1993. Tehdy byl
můj syn Jirka na vojně, a to právě
v Praze u hudby Hradní stráže. Dne
8. května 1993 jsme tu byli celá ro−
dina na slavnostní přísaze. Jirka
s ostatními kluky ji skládal do ru−
kou tehdejšímu prezidentu panu
Václavu Havlovi. V hlavním městě
jsme tehdy pobyli dva dny, ubyto−
vání nám zajistil Jirkův kamarád,
bydlící v Praze, Roman Blaha.
Jirka Toman, vnuk pana ministra
Františka Tomana, o kterém bylo
psáno v minulém čísle Zvonu, hrával
na trombón, vždy ve 12 hodin při stří−
dání hradní stráže − v oknech praž−
ského hradu slavnostní fanfáry. (Jirka
je odchovancem p. Josefa Ištvánka).
S panem prezidentem Václavem
Havlem se Jirka během vojenské
služby setkal vícekrát při různých
příležitostech, třeba ve Španělském
sále. Rád na to vzpomíná dodnes.
Marie Tomanová, „ministrová“
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Festival

Trutnoff

V

racám sa jedného prázdninové−
ho dňa autem z práce dom, když
ně u sv. Jána z kola pokyne na
pozdrav jeden z ratíškovských roc−
kerů a za chvílu pípne esemeska:
„Dyz sem ta ted tak videl, chcu sa
optat − nechystas sa tento tyden na
muziku do Trutnova?“ Joka. Tak na
toto sem čekal už nekolik roků − na
legendární český Woodstock sem měl
totiž zálusk už dávno, ale dával sem
přednost jiným festivalom a také sa
ně nechtělo jet samému. Eště to
rychlo domluvit v práci a v pátečním
dopoledni razíme červeným lidovým
vozítkem severozápadně do Podkr−
konoší.
Trutnovské „Bojiště“ (část města,
kde sa festival odehrává) už pulzuje
máničkama aj nemáničkama. Kupu−
jeme lístky a ideme sa ubytovat.
Hlavní lúka je ale už plná, a tak zkú−
šáme štěstí na nedalekém kopečku
a ...trefa! Neenom, že máme dost
místa na stan, ale budeme ho mět
aj hlídaný! Bivakujeme totiž hned
vedle vilky místního primářa, kerý
si počas fesťáku objednal bezpeč−
nostní službu, aby jeho majetek
ochránila před festivalovýma týp−
kama jak sme my. Laďa hned nava−
zuje s ochranářem gořalkový kontakt
(ono na to, že je léto v rozpuku, néni
žádné teplo − inu sme na severu),
a tak zjišťujeme, že maník pochází
z Velké nad Veličkou, takže máme
o starost méň (vykrádání stanů je bo−
hužel nešvar obecný).
Ale dojeli sme sem hlavně za mu−
zikú, a tak sbíháme z kopečka na
bojiště, kde máme na výběr hned
ze čtyř pódií! To fakt nejde stíhat,
čtverku vyřazuju hned a po zbytek
festivalu sa snažím sledovat tři zbý−
vající − hlavní lesní amfiteátrové,
druhé na lúce a třetí kryté stanové.
Čím začnem? Enom co sa zorientuju
v programu (jednou ze zvláštností
trutnovského fesťáku je to, že nejde
zjistit dopředu časový sled jednotli−
vých kapel − člověk to dostane až se
vstupem do areálu) razím na hla−
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vák, jelikož právě star−
tuje objev posled−
ních let Poletíme? No
a opravdu sme letěli!
Nakonec moja oblíbená
pecka Lokomotiva,
jejíž úderný refrén vy−
sypu dybyste ňa zbu−
dili o třetí ráno... Túto kapelu do−
poručuje deset z devíti hudebních
kritiků!
Žádné přistávání, na hlaváku le−
tíme dál. Tentokrát s poprockovú
legendú z Valmezu. Hádáte správně
− Mňága a Žďorp. Ačkoliv nám pá−
nové o čtvrtstoletí zestárli (a já
s něma), na pódiu paří (zvlášť front−
man Petr Fiala) víc než za mlada,
jakoby jich nakopl nedávný pobyt
v Číně, kde natočili aj novú desku
s origoš názvem Made in China!
A letecký den pokračuje! Jak také
jinak s Migem 21 a Jirků Macháč−
kem, kerý přiměje ke zpěvu a tanci
snáď každého – songy, jako Tančím,
Malotraktorem či Jak snadné je žít.
Měním scénu a letím do stanu na
brněnskú kultovní Insaniu, kerá to
do nás nahustila pod tlakem a rychle
zpátky na hlavák, kde malý muž
s nazaměnitelným hlasem posílá
do publika jeden hit za druhým −
Plakalo bejby, Kdybych já byl ková−
řem, Hráč či Josefína. Ano, hádáte
správně − Petr Spálený. No a další
malý velký muž na hlavní scéně ná−
sleduje, i když z úplně jiného hudeb−
ního ranku. Dani Filth a jeho ang−
ličtí Cradle of Filth (Kolébka špíny)
jsou průkopníky a ikonami black
metalu a jejich účast tady a v navíc
v hlavním čase sú pro mňa největ−
ším festivalovým překvapením (klad−
ným podotýkám). Svědčí to o tole−
ranci trutnovského publika, protože
táto tvrďárna néni zkrátka pro kaž−
dého, třeba Laďa dal po pár písních
přednost Garáži na dvojce.
V Cradle of Filth bubnuje od roku
2006 vystudovaný brněnský konzer−
vatorista Martin Škaroupka, což je
asi jediný náš hudebník hrající dnes

v nejaké opravdu světové kapele.
Vychutnávám si mystické čer−
nokněžníky až do konce a ještě stí−
hám zazpívat si vedle s Tony Du−
cháčkem a Garáží legendární
Muchomůrky bílé! Ale zpátky na hla−
vák za sympaťákem a oblíbencem
místního publika Ondřejem Havel−
kou a jeho Melody Makers. Po jejich
swingovém setu má člověk pocit, že
to s nama zasej néni tak špatné, jak
to z mnohých zpráv a skutečností
vůkol vypadá. No a s týmto pocitem
sa ide dobře spat, šak je půl druhé
a zítra (vlastně dnes) sa nebudeme
ráno hudebně flákat, tak jak dneska
(včérá)...
Večer šohaj, ráno šohaj. O desíti
už stepuju (vlastně poguju) na hla−
váku s pražskýma punkerama The
Fialky. Pak sa přesunuju na trojku,
kde pod stanem premiérově promí−
tajú části nového dokumentárního
cyklu České televize Fenomén Un−
derground, a to za účasti jeho tvůr−
ců, např. Břeti Rychlíka. No, a je čas
oběda a nabídka stánkově bohatá,
kdo chce, tak može do města. Idu
eště přeparkovat auto od hřbitova na
náš kopeček a posílen krmí sa vrhám
do areálu.
Na hlaváku punkeři SPS (punk
možu dycky), po nich tepličtí pestří
Krucipüsk a chvílu na dvojce Ivan
Hlas následován na trojce Vlastú
Třešňákem, jehož exilové album Ze−
měměřič řadím pořád do naší folko−
vé síně slávy. Slušný rozjezd.
Ale zpátky na hlavák, kde to roz−
parádila balkánská dechovka Bo−
bana Markoviča a náladu publika
udržala aj další osobnost písničkář−
ské scény Jirka Schmitzer. Tento
všeuměl (herec, letec, pyroman atd.)
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jízda, vzpomínka na to, kam směřo−
val metal před čtvrtstoletím. Navíc
sem ukořistil jejich playlist a tr−
sátko, a tak možu jít spokojeně spat,
i když na hlaváku sa chystajú moji
oblíbenci − plzeňští Znouzecnost. To
už prostě nedám a třetí deň bude
také našlapaný.
A také že byl! Dopoledňa sa roze−
hřívám na hlaváku na punkových
Volantu (co píseň to hit, i když si
dovolili nezahrát megahit Z hos−
pody jdu rovnou domů) a Totálním
nasazení. Místo bohoslužby pak me−
dituju na trojce s Oldřichem Jano−
tou, s nímž sem si pak odpoledňa po−
vykládal zastihnuvše ho vyhřívat se
na trávě. Pamatoval si mňa, šak od
jeho ratiškovského koncertu néni zas
tak dlúho. Než na trojce naladí další
folkové legendy, odbíhám na dvojku,
kde to rozbalili Hentai Corporation.
Co řéct k týmto pražským šílencom?
Zfúzuj jazz, The Doors a black me−
tal, daj mikrofón chlapíkovi, co mo−
sel utéct z Bohnic, a toto všecko
vybluj na diváky pod pódiem! Ma−
zec!
Idu sa uklidnit na Pavla Dobeša,
ale enom na chvílu, neboť po něm
v plechové trojce vystupuje Záviš.
Kníže pornofolku sa mu říká, a néni
to nadarmo. Přiznávám, že sem ho
slyšel poprvní a byl sem tak trochu
v šoku. Z jeho textů sa sem nedajů
napsat ani názvy! Ale on aj ty nej−
větší sprosťárny podá tak přirozeně,
že sa v natřískané plechárně všecí
usmíváme jak Míliusi. A vydržalo ně
to aj dál. Přesunuju sa na amfiteátr,
kde legendární Jasné páce s Davi−
dem Kollerem za bicíma dodal tak

Příběhy

sa prosazuje originálníma songama
čím dál víc. Před večerním progra−
mem na jedničce sa idu provětrat na
trojku, kde další herci Jirka Lábus
a Olda Kaiser recitujú Magorovy
básně (pozn. Ivan Martin Jirous
alias Magor, český básník, umělecký
vedoucí undergroundové legendy
Plastic People of The Universe, guru
trutnovského festivalu), aby potom
ještě Olda na husle doprovázel
Dášu Vokatou − Magorovu man−
želku. Cestú na hlavák sa zastavuju
na dvojce, kde ňa mile křekvapuje
další, původem nehudebník − kreslíř
Mirek Kemel, který se svojí skupi−
nou boduje jemnýma vzdušnýma pís−
ničkama. Zasej sa ukazuje, že hrát
a zpívat može opravdu kde kdo. Po−
káď teda na to má ...
No, následující dvojice to doka−
zuje už mnohá desetiletí. Poprvní sa
do trutnovského amfiteátru nechala
zlákat legenda Jiří Suchý se svým
semaforským orchestrem. A slyšet
jím zpívaný Pramínek vlasů z druhé
řady pod pódiem − k nezaplacení.
A když sa k němu přidá Eva Pila−
rová − k nezaplacení na druhou.
A když znovu vytleskávaný Jiří
Suchý padá na kolena − k nezapla−
cení na třetí. Zostávám pod pódiem
a bojuju o místo. Následuje totiž nej−
větší hvězda festivalu Patti Smith
se svou grupou.
Táto chicagská zpěvačka, bás−
nířka a rebelka ani v osmašedesáti
neztrácí energii a angažovanost. Tu
dokazovala už v sedmdesátých le−
tech, kdy například na obalu svého
alba vyzívala k propuštění výše zmí−
něného Magora, vězněného tehdy
v procesu s Plastikama, a dokazuje
to také hned v úvodu, když dává
ochrance pokyn vysvobodit dívenku
se sevření davu. A pak už to rozpálí:
Because the Night, Gloria a na zá−
věr samozřejmě People Have the
Power (Lidi mají moc). Tak tejto
dámě sa dá věřit, že to myslí upřím−
ně, zvlášť když na kolenách, na
hraně pódia natahuje ruku, aby po−
hladila tu „svoju“ holčičku.
Je po půlnoci, ale večírek ne−
končí. Odbíhám na trojku, kde kouzlí
Plastici, ale zdá sa ně to bez jiskry
(šak sú to také vesměs starší borci),
a tak dávám přednost na dvojce Pe−
tru Vášovi a tym jeho Syčákům.
Tady je energie neúrekom! To už ale
na hlaváku rozeznívá svoje kytary
německá thrashmetalová legenda
Kreator, takže rychle tam. A byla to

Ž

potřebnou novou energii Petr Váša
a dvě mladé pisklavé zpěvačky.
No, a pak to přišlo. Přesněji ře−
čeno, přišel malý chlapík v brýlkách,
sedl si za klavír a rozespíval pět tí−
sícovek diváků. Už víte kdo? Tak
napovím − Dělání či Není nutno...
Ano, Jaroslav Uhlíř. Sice bez par−
ťáka Zdeňka Svěráka, ale s dopro−
vodnou kapelou. Nechtěli sme ho
pustit z pódia, chtěli sme slyšet
další a další geniální písničky a po−
pěvky, keré nás doprovázajú celý ži−
vot... Vrchol festivalu!
V nejlepším skončit? Ale kdež.
Laďa chtěl původně už jet, ale eště
je tu třešnička na závěr. Aspoň pro
mňa. Míra Wanek a jeho Už jsme
doma. Kapela originální, skvělá, ge−
niální. Už víc než čtvrtstoletí. Po urči−
tém tápání bez saxofonu našli s trub−
kou starou formu, vydali skvělú novú
desku a dnešní vystoupení to potvr−
dilo. Hustili to do nás v plechárně
pod tlakem. Tož temu říkám bigbít!
Je neděla devět večer a opouš−
tíme toto ležení, ačkoliv sa tady bude
eště několik hodin hrát. Sme tak
nabití zážitkama, že zakecáváme
odbočku a kdesi u Hradca kufru−
jeme. No, aspoň si to užijeme eště
o hodinku dél. Každopádně to stálo
za to. Ať žije Trutnov! Či Trutnoff?
Pořadatelé totiž nazvali letošní fes−
ťák tím druhým výrazem, jelikož
místní radnice chce prodat pozemky
na nichž je stanové městečko a bez
nichž by to ztratilo smysl. Dokonce
sa objevily úvahy o přestěhování do
Strážnice. No, uvidíme, na jaře bu−
deme chytřejší. Muzice zdar!
Přemek Kouřil

O zlodějoch

ili, byli v jednéj zastrčenéj osa−
dě dvě ježibabky a jeden ježidě−
dek. V předešlém životě sa všecí
třé provinili, a proto jich Najvyšší
súd, kerý sa tenkrát zešél, odsúdil
a přidělil jim potupné tresty. Ve
svojém druhém životě moseli byt
zlodějama! A ešče k temu navrch
moseli to řemeslo dělat né enom

v noci, ale aj za dňa. Ze začátku jim
bylo haňba, ale za ty dlúhé roky, co
moseli kract, sa v nich tá haňba tak
obrúsila, že už jim to bylo skoro
jedno. Šak už jim teho trestu moc ne−
ostávalo, snáď enom sto roků. Naj−
vyšší ježibabí súd jich aj pomenoval.
Ježidědkovi dal méno MAGLAJA.
To v jejich řeči znamenalo, že
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pocházal dovíodkáď. Tá zaškňúře−
nější, ale zručnější ježibabka byla po−
menovaná PAČMAGA, protože furt
negde ponáhlala, a tá druhá ježi−
babka dostala méno POLETUCHA,
protože sa furt dívala po nebi, gde
krúžili černí ftáci.
V tem druhém, zlodějském životě
to neměli ani trochu lechké. Už ne−
bylo pomály co kract a hrozilo jim,
že sa teho trestu snáď nezbavijú.
Všecí třé proto furt negde ňúrali
a zháňali, co by sa ešče dalo (jak ve
svojéj zlodějskéj řeči říkali) šlohnút.
V létě a z podzimka to bylo ešče jakž−
takž, to bylo všady ovoce a bárčeho.
Enomže – co dělat přes zimu? Na
jaro už to bývalo veselší, to už měli
všecko obkúknuté a věděli, co sa jim
gde urodí.
Ale nakonec měli veliké ščestí:
teho jejich neščasného života si
všímlo pár dobrých lidí a řekli si, že
tych zlodějú nemožú nechát tak tr−
pět a že sa s tým mosí neco udělat,
aby sa tych krutých trestů zbavili.
Proto dobří lidé začali zlodějom
strkat všecko až pod nos, aby měli
všecko, co k svojému zlodějstvu po−
třebujú, pěkně po ruce. Dobří lidé
proto moc a moc pracovali, ořezá−
vali ovocné stromy, sékli trávu, hnó−
jili, zalévali a okopávali, aby tým
zlodějom nic nezavazalo a narústlo
všecko veliké a pěkňučké. Tých dob−

rých lidí trochu trápilo, že dyž sa
potkali, dělali ty zlodějé, jakdyby nic
a ani pozdravit neuměli, a přitem ani
nevěděli, že dobří lidé majú tolik je−
jich zlodějských podobenek, že by sa
z teho dala udělat aj kronyka.
Ono to zlodějstvo néni žádný med.
Je to veliké sebeobětování. Zatýmco
ostatní lidé ešče spijú, zloději už
mosijú byt na nohách a procházajú
pola a sady. Pozorně sa dívajú, co gde
kvjete a roste, léhajú si do brázdy,
skovávajú sa za stromama alebo
v turkyni. A najhorší to bývá večér,

Vzpomínky
na dobu vánoční

V

ánoční svátky nám všem utek−
ly rychle jako ta voda. Škoda,
že nebylo venku bílo. Jak by
byly pěkné zasněžené stromy, říkal
skoro každý, koho jsem potkala
venku na ulici. Teď už sníh pár−
krát napadl, bylo by ho i dost, ale
nevydržel. Škoda, neboť děti se ne−
mohly povozit na sáňkách, zaly−
žovat si a ani na Jezérku nešlo brus−
lit.

Jsme rádi, že postavíme sněhu−
láčka – kde jsou ti velcí dřívější
sněhuláci a iglú? V televizi říkají, že
pořádně bude sněžit v únoru, tak uvi−
díme. Naše děti a vnoučátka musela
být v tyto svátky více doma u televize.
Program byl bohatý na filmy i pohád−
ky − nové i ty staré. Moje vnučky Zu−
zanka s Martinkou se dříve divily, že
např. písničku Rozvíjej se poupátko
umím nazpaměť, teď už to umí i ony!

Koupím dům se zahrádkou
Sklep a garáž výhodou. Opravy nevadí. Tel. 739 823 546. Nabídněte. Děkuji.
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dyž ostatní lidé sa dívajú na te−
levizu lebo si zajdú na pivo, to zlo−
ději sú ešče v pilnéj práci – táhajú
sa s těžkýma kabelama lebo měcha−
ma, sú poškrábaní od trní, popelení
od kopřiv a dokúsaní od komárů.
Proto dobrých lidí hřeje to, že sami
nemosijú byt zlodějama, protože taký
dvojaký zlodějský život je nanic. Na
jednu stranu dělat, že nic a za rož−
kem sa vyškňuřovat a radovat sa
z bárjakých ošklivostí, to je dooprav−
dicky za trest.
Vojta Koten

Sedmiletá vnučka Martinka mně
hodně pomáhala při vánočním pe−
čení, byla to pro ni jakoby hra s plas−
telínou. Chválím ve škole a škol−
kách paní učitelky, které s dětmi
dělaly různé zajímavé vánoční de−
korace. I když je v obchodech ke
koupi všechno, pochvala šikovným
ručkám umí u srdíčka krásně za−
hřát.
Adventní věnec se 4 svíčkami byl
snad v každém domě – svíčky ladily
s barvou třeba koberce nebo se−
dačky. Je−li v domě umělý strome−
ček, každý se snaží mít aspoň živé
větvičky ve váze na vůni. Před
svátky jsme si zašli k radnici, kde vy−
stupovaly děti s koledami. Všechny
přivítala naše paní starostka Ing. Bc.
Anna Hubáčková, která rozdávala
dětem lízátka a lipa. Dospělí se mo−
hli zahřát vánočním punčem, který
byl všem nabízen.
Kdoví, kolikrát si lidé z Ratíš−
kovic zašli na Vánoce do kostela.
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Skauti

Malé děti se rádi chodí dívat na Je−
žíška. Ve 4 letech jsem si „ho“ chtěla
odnést domů. V kostele se nám lí−
bila výzdoba z vysokých smrků. Dě−
kujeme panu faráři Jiřímu Čekalovi
a všem, kteří kostel takto slav−
nostně připravili.

N

V roce 2015
přeji všem hodně štěstí,
protože je krásné,
hodně zdraví, protože je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo,
hodně radosti, aby žít za to stálo.
Marie Chvátalová, Zelnice

Vzácná tichá věrnost

edávno, 2. února na Hromnice
– odvážně použiji slovo ofici−
álně – skončily vánoční svátky,
svátky to milované. V Ratíškovicích
k nim již po 21 let patří Betlémské
světlo. ŽIVÝ plamínek, který putuje
letadlem z Betléma do Vídně, odtud
vlakem do naší republiky, postupně
až do Kyjova, kde už čekají skauti,
aby je v dopoledni Štědrého dne opa−
trně převezli a zapálili v našich do−
mácnostech. Vánoční dny jsou tak
odemčeny. A možná nevíte, kdo byl
v Ratíškovicích na úplném začátku
této krásné tradice. Byl to skaut
JENDA ŠVRČEK − JEAN („Žán“)
a psal se 24. prosinec 1993. Jenda,
který vším, co k tomu patří, napl−
ňuje nepsanou skautskou pravdu:
jednou skautem, navždy skautem.
Tolik bych toho ještě k Jeanovi
napsala, ale on mně „drží“ pero. Jeho
„nadpozemská“ skromnost mě do−
nutila nepsat o něm téměř nic. Než
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Teď nám nastala doba plesová,
všichni se máme jít možnost poba−
vit. Nejenom v sobotu se pořádají
plesy, ale i v neděli 8. 2. byl ples se−
niorů a 15. 2. se děti těšily, až pů−
jdou na karneval Bambino a také,
že na něm v tombole něco vyhrají.

snad jenom to, že on je jen jednou
dvacetinou těch, kteří jsou v místní
organizaci Junák činní a pro−
spěšní. Potud slib Jendovi Švrčkovi
− Jeanovi.
P.S. Kronikářka si „o své újmě“ ale
stejně dovolí k tomuto ratíškov−
skému skautovi, který „prožívá ži−
vot ve skrytu“, připsat, že:
V letošním roce uběhne 25. rok,
co trvá oddíl Trojka, který Jenda
Jean v roce 1990 založil. (Už sly−
ším, jak říká, že přitom ale nechy−
běl Palis, Joka a Dan). 18 let Jean
Trojku úspěšně vedl, než ji v roce
2008 předal Svatikovi Stoklásko−
vi, kterému patří od zakladatele
oddílu slova veliké chvály.
A protože Jenda bude „navždy
skautem“, v činnosti pokračuje. –
Píše např. etapové hry pro ju−
nácké tábory, vyšel Robinson
Crusoe, Hobit a další. Číst jeho

povídky Káťa nezmar, Nezradíš je
hluboký a svěží zážitek zároveň.
A také namalovat na zeď junácké
klubovny vhodný motiv – není pro
Jeana žádný problém.
Vyberu z deseti skautských zá−
konů: Skaut je prospěšný a po−
máhá jiným, skaut je zdvořilý, je
ochráncem přírody, je přítelem lidí
dobré vůle, je hospodárný… a vše
další, co junácké hnutí sebou nese,
formovalo Jendův život. A také
dovedlo tohoto mladého muže
k úspěšnému absolvování vysoké
školy.
I když je 25 let Jenda Švrček pro−
spěšný lidem v nemocnici, jistě se
dočkáme i toho, že Jenda bude tím,
co vystudoval − bude učit. Že bude
předávat našim dětem nejen nabyté
vědomostí ze studia, ale ON bude
učit i osobním příkladem.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

8. Skautský ples
ve stylu country s fotoateliérem

P

roběhl zdárně poslední lednový
den − v sobotu 31. 1. 2015 − v tělo−
cvičně ZŠ Ratíškovice za účasti
160 platících návštěvníků. Každý
z příchozích dostal již tradiční per−
ník ve tvaru našeho znaku – lilie.
K tanci a poslechu hrála, tak jako
loni, osvědčená a opět vynikající ka−
pela Countrio z Hodonína, předtan−
čení zajistila švarná děvčata z pro−
slulého tanečního klubu Black and
White taktéž z Hodonína. Na plese
se také se svým překvapivým klipem

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

předvedla děvčata z oddílu Squaw. Se−
cvičila a sehrála divadelně−taneční
kreaci s názvem AQUABELY, za což
sklidily oprávněný pochvalný řev
a aplaus. No bodejť − kdo kdy viděl
aquabely na plese?
Program plesu dále zpestřili tři
„rančeři“ z Bezměrova u Kroměříže,
kteří předvedli umění ovládání biče,
lasa a koltů. Soutěž o nejlepší kos−
tým vyhrál indián Lukáš Essmo
Nevřivý z Vracova, 2. místo získal
Pavel Zemánek ml. − Hawel se svým

ohozem dopraváka a na 3. místě se
umístil Pavel Václavík – červené
gatě. V tombole bylo přes 150 cen,
za což tímto dárcům a sponzorům
velice moc děkujeme – jejich se−
znam naleznete na našem webu
www.junak−ratiskovice.cz nebo na
nástěnce u drogerie. Samozřejmě
nechybělo ani tradiční pěvecké
sólo pro letos vlastně už starostku
Aničku Hubáčkovou.
Co ovšem nelze nezmínit, je už
v názvu článku zmíněný fotoateliér −
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vynikající to nápad, který jsme oko−
pírovali z obecního plesu (proč to ne−
přiznat), ale dovedli jsme ho v reali−
zaci k dokonalejší formě, minimálně

tím, že jsme měli stylové pozadí. Pa−
rádní fotky, které jsou dostupné ne−
jen všem fotografovaným k prohléd−
nutí nebo stažení na skautském

webu, jsou dílem našeho skauta z Vra−
cova zvaného Essmo, před jehož ple−
sovým ateliérem na chodbě za salo−
nem bylo furt narváno.
Palis

Junáci v ratíškovické kuželkářské Sport lize popáté

T

éměř každé pondělí a středu po
celou zimu se scházelo na ratíš−
kovické kuželně 8 týmů amatér−
ských kuželkářů, aby změřili své síly
v nelítostném 14kolovém turnaji. Náš
tým JUNÁCI, existující již pátou se−
zónu, nesměl chybět. V době uzávěrky
tohoto čísla Zvonu se nacházíme na
5. místě – viz tab. Za naše družstvo
letos shazuje kuželky těchto 10 borců:
Joka − Vladimír Dobeš (kapitán)
Šmudla − Michal Zdražil
(aktivní hráč)
Meta − Stanislav Lokaj (trenér)
Caramba − Karel Mráka
Petřák − Petr Koplík
Šakal − Radim Antoš
Palis − Pavel Hnilica
Jeníček − Jan Vařák
Benetka − Pavel Michenka
Hugo − Michal Mráka
Průběžné pořadí ratíškovické kuželkářské SPORT ligy −
sezóna 2014− 2015 (po 11. kole)
místo

družstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GAMA OCEL
FEŠÁCI
HASIČI
SPK
JUNÁCI
ORELSKÉ
FAMILY
TISK. BRÁZDA
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průměr

body

1443
1451
1346
1367
1312
1329
1377
983

20
18
12
11
10
9
8
0

Sběrna papíru
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír a to pouze
v době výkupu:
v sobotu od 14 do 16 hod. −
7. února, 11. března,
v sobotu od 15 do 17 hod. −
16. dubna, 16. května.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Fotovzpomínky

Dětský karneval

S

tejně jako nás „paní zima“ letos ob−
dařila štědrou sněhovou nadílkou,
tak i dětský karneval byl inspiro−
ván zimou, a to oblíbenou pohádkou
„Ledové království“. I přes nepřízeň
osudu v podobě chřipkové epidemie se
v neděli 15. 2. v tělocvičně ZŠ sešlo na

90 masek a karneval se těšil hojné
účasti princezen, zvířátek, pirátů, víl,
skřítků, filmových hrdinů a nechy−
běly ani hlavní postavy výše zmiňo−
vané pohádky jako Elsa, Anna a Olaf.
Rodiče i děti tak měli možnost pro−
žít dvě hodiny zábavy ve světě pohá−

dek, tance, her i soutěží, které pro ně
připravilo RC Bambino ve spolupráci
s učiteli a žáky ZŠ Ratíškovice. Touto
cestou děkujeme všem, kteří naši akci
podpořili. Za RC Bambino
Irena Foltýnová
a Simona Měchurová

Fašaňko−valentýnský ples KDU−ČSL

Fašaňk v MŠ Sluníčko

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015
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Knihovna

Knihovna 2014
v číslech

Stav knihovního fondu k 31. 12.
2014 − 11 731 titulů
Přírůstek knih za rok − 467
Počet registrovaných čtenářů
(ti, kteří v daném roce zaplatili
registrační poplatek) − 505
Počet výpůjček za rok
na jednoho registrovaného
čtenáře − 22 titulů
Nejpilnější čtenář si za rok
vypůjčil 127 titulů
Počet návštěvníků celkem −
7 564
Počet kulturních akcí − 15
Počet vzdělávacích akcí − 14
Výpůjčky celkem − 11 273 knih
a časopisů

Počet návštěv webových stránek
knihovny − 27 520
(ratiskovice.knihovna.cz)
Počet rezervací přes on−line
katalog − 83
Počet meziknihovních
výpůjček − 17
Nejžádanější tituly pro dospělé:
Poslední aristokratka od Evžena
Bočka, Žítkovské bohyně
od Kateřiny Tučkové, Srdce
v temnotách od Táni Keleové−
−Vasilkové, Srdceboly od Simony
Monyové, Skleněný pokoj
od Simona Mawera
Nejžádanější tituly pro děti:
Deník malého poseroutky,

4 tajemství čtyřlístku, Klub záhad
− škola hrůzy, Saxána a Lexikon
kouzel, Barbie – princezna
a zpěvačka
Nejžádanější časopisy: Domov,
Tina, Epocha

Knihovna představuje Josefa Brykse

P

o dvou letech jsme opět v ratíš−
kovické obecní knihovně přiví−
tali autory Miroslava Kasáčka
a Luďka Navaru. V minulosti se nám
představili s knihou Volavčí sítě a vý−
stavami mapující dramata útěků
přes Železnou oponu a dramata mu−
čení v 50. letech 20. století ve věznici
v Uherském Hradišti. Při letošním
setkání byl představen hodinový film
a poté i kniha o osudech českého pi−
lota Josefa Brykse. Jeho válečná ka−

Strana 38

riéra letce skončila velmi rychle, neb
byl sestřelen nad Francií hned při prv−
ním operačním letu, a to patrně nej−
slavnějším německým stíhacím esem
Adolfem Gallandem. Pak již následu−
je jen dlouhá a neuvěřitelná série po−
kusů o útěk z německých věznic a poté
i z věznic českých, kde byl v 50. letech
jako nepřítel lidu „po zásluze“ aresto−
ván, kde v útrapách v jáchymovských
dolech po odepírání léčby ze strany
věznitelů na selhání srdce zemřel.

Osud Josefa Brykse, vyznamena−
ného Řádem britského impéria, vy−
kresluje charakter válečné a pová−
lečné doby Západní a Střední Evropy
a je dokladem toho, že se člověk
za své dobré skutky na tomto světě
mnohdy vděku nedočká. Ve vězeň−
ském dotazníku nikdy neuvedl, že
by svých činů za vlast litoval, jen
konstatoval, že podcenil českou duši.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015

Knihovnička pro nejmenší

V

O

d února probíhá v obec−
ní knihovně každé úterý
od 10 do 11 hodin setkání
rodičů na mateřské dovolené
a jejich dětí. Tato aktivita
vznikla ve spolupráci s ratíš−
kovickým Krasospolkem,
konkrétně s nápadem přišla
Ing. Lenka Foltýnová, která
je zároveň vynikající lektor−
kou se zkušenostmi získa−
nými z pobytu v Anglii.
V „Knihovničce“, tak hezky
tento projekt Lenička po−
jmenovala, se děti naučí růz−
né říkanky, písničky, trošku
si zacvičí a nakonec si mů−
žou vzájemně pohrát, rodiče
si při kávě či čaji mohou popovídat.
„Knihovnička“ navazuje na akci
probíhající v minulých letech „Ma−
minko, tatínku, pojďme do knihovny“,
která probíhala v odpoledních hodi−
nách, byla určena pro všechny děti
předškolního věku, věkový rozsah
byl tedy poměrně široký, program
více méně volný, hlavním smyslem
bylo naučit děti vnímat prostředí
knihovny. „Knihovnička“ probíhá
v dopoledních hodinách, a tím je ur−
čena pro užší cílovou skupinu, tedy
pro děti, které zatím nenavštěvují

Exkurze dětí
do sklárny

mateřskou školku. Jak se již na prv−
ním setkání ukázalo, jde o sourodou
skupinu dětí, které vnímají pokyny
lektorky.
Opět smyslem této akce je, aby
děti již odmala znaly pojem „knihov−
na“, měly ji spojenou s příjemnými
zážitky, zároveň se zde v uvolněné
atmosféře něco nového naučily a ne−
násilnou formou si zvykaly na kolek−
tiv dětí. Taková setkání jsou zajisté
přínosem i pro rodiče.

e čtvrtek 5. 2. 2015 jsme byli
ve sklárně Vetropack Kyjov.
Ve sklárně to bylo moc za−
jímavé. Vedl nás pan průvodce,
který nám řekl, že se za den vyrobí
1 až 2 miliony lahví. Také nám vy−
světlil, že 60 % tříděných lahví se
využije znovu, a tím se ušetří 20 %
elektřiny, což je velmi výhodné.
Ve sklárně polovinu zaměstnanců
nahradily stroje, ale výroba se ne−
obejde bez lidí. Co kdyby se něco
přihodilo? Dalším cílem naší cesty
byl „Velín,“ místnost, ve které po−
čítače a kamery zajišťovaly, aby
výroba probíhala bez problémů.
Bylo tam plno tlačítek a páček.
Pak nás průvodce zavedl do vel−
ké hlavní haly, kde se lahve vyfou−
kávaly. Sice tam bylo horko a velký
hluk, ale mně se tam líbilo nejvíce.
Bylo to tam přímo skvělé. Horké
láhve se postupně ochlazovaly, aby
nedění věcí, které už nám doslou−
žily, není zbytečné. Každý z nás
může přispět k ochraně přírody,
dokonce i my malí. Použité sklo se
může donekonečna měnit v nové,
potřebné obaly. Záleží jen na nás
a na naší vůli změnit své chování
a zvyky k lepšímu. Takže radíme:
„Třídit fakt není zbytečné!“

Ing. Marie Škorpíková,
knihovnice

Šimon Kotásek, 4.A

Telegraficky z knihovny…
Trénování paměti s Mgr. Zdenkěm Glozem

Přednáška
Mgr. Terezy
Kotáskové
o Ázerbájdžánu

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2015
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Nové knihy
Leden 2015
Pro dospělé:
Bernard Stanislav
Bryndová Jana
Cibulka Aleš
Connelly Michael
Davouze Marta
Di Fulvio Luca
Dostojevskij F. M.
Erskinová Barbara
Fieldingová Helen
Follett Ken
Gruber Václav
Gruber Václav
Hartl Patrik
Hartl Patrik
Hayes Terry
Hindráková Hana
Hnízdil Jan
Chaline Olivier
Ibsen Henrik
Janečková Klára
Karolinss Camila
King Stephen
Kmenta Jaroslav
Krčál Martin
Lanczová Lenka
Lasicová Hana
Lecká Iva
Longinová Helena
Longinová Helena

Tvrdohlavý muž
Ani ryba ani rak
Černobílé idoly a jiní
Bohové viny
Zrcadlení
Dívka, která se dotkla nebe
(edice Světový bestseller)
Bratři Karamazovi
Nejtemnější hodina
Bridget Jonesová:
Láskou šílená
Muž s podivnou minulostí
Miluj mě nebo střelím
Zastřelte toho
chromého koně
Malý pražský erotikon
Prvok, šampón, tečka
a Karel
Já, poutník
(edice Světový bestseller)
Dobrovolnice
Zaříkávač nemocí
Bílá Hora
Domeček pro panenky /Nora/
Deník Kláry Kaiserové
Jméno je váš osud
Pan Mercedes
Padrino Krejčíř – Afričan
Naučte se citovat
Život na ostro
Služka
Dámská jízda s Milanem
Letní hosté
Růžová kočka v kleci

Melville Herman
Moyssová Jojo
Moorjani Anita
Myslíková Míla
Navara L., Kasáček M.
Nachtmanová Petra
Pavlík Jan
(regionální spisovatel)
Petrusová Kateřina
Petrusová Kateřina
Picoultová Jodi
Prošková Denisa
Reiner Martin
Remešová M.
Roth Philip
Taylorová Sarah
Trachta Jan
Váňová Magda
Vondruška Vlastimil
Wilde Oskar
Žantovský Michael
Purves Gillian

Bílá velryba
Stříbrná zátoka
(edice Světový bestseller)
Musela jsem zemřít
(edice Světový bestseller)
V dobrém jsme se sešli
Na útěku. Neuvěřitelný
příběh Josefa Brykse
Azurové nevěry
Utrpení a naděje
S hlavou v pejru
Pekáč buchet
Vypravěčka
(edice Světový bestseller)
Ukradli mi kabelku
Básník (román
o Ivanu Blatném)
Zpěvák století – Karel Gott
Pražské orgie – intelektuálové
v kleštích totality
Pro lásku k dceři
Tichý dech. Zápisky českého
lékaře z Afriky a z Haiti
Náhoda nebo osud
Ďáblův sluha
Obraz Doriana Graye
Havel
Abychom nezapomněli.
Výpověď o totalitě v Evropě

Pro děti a mládež:
Brezina Thomas

Fialová Ivana
F. Hrubín, J. Trnka
Peroutková Ivana
Stará Ester
Synek František
Vrána Pavel

Klub tygrů. Fantom Benátek
Klub tygrů. Safari v ohrožení
Klub tygrů. Útok z vesmíru
Rozumíš mi?
Logopedická cvičení
Říkejte si se mnou
Anička a cirkus
Logopedie – žežicha se neříká
Říkáme si s dětmi
Tetka Vrána
Pozor, svítí červená

Rodinné centrum Bambino
připravuje pohybově−hudební kurz pro děti ve věku 1 až 3 roky. tak na tradici maminek, které se touto
záslužnou činností zabývaly před námi. Předpokládaný termín zahájení je 10. března v 16 hodin v tělocvičně
ZŠ. čení rodičů s dětmi je zaměřeno na stimulaci přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte, kdy
se rozvíjí nejen hrubá a jemná motorika, ale i celková vnímavost dítěte. časně se utužují sociální vazby
mezi dětmi, rodiči a okolním světem. Rodiče vždy cvičí společně s dětmi.

Ratíškovický Zvon
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