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Na svatého Řehoře
aneb Ladovské zimy u nás

N

a svatého Řehoře, šelma sedlák,
který neoře“. Tato stará pranos−
tika mi tak trošku ironicky pro−
„
běhla hlavou, když jsem v neděli
12. března vyhlédla ráno z okna a po−
řád viděla bílou zahrádku. I když se
podle kalendáře blíží jaro, je to po−
řád zima opravdu se vším všudy − se
spoustou sněhu a dlouhými mrazy,
přesně tak, jak ji známe z překrás−
ných Ladových obrázků.
Asi jsme třeskutým mrazům od−
vykli a letošní počasí nám dává oprav−
du zabrat. Zimy, které prožíváme
a pamatujeme my, už totiž patří k těm

mírnějším a nižší teploty bývají je−
nom ojediněle; např. 26. 1. 2004 bylo
v Ratíškovicích naměřeno −17°C
a 15. ledna 2002 −18°C. Posledním
nejmrazivějším byl rok 1985, kdy
byla podle zápisů v kronice „přímo
arktická zima“. Teploty dosahovaly
v noci −20 až −25°C, 8. ledna dokonce
−28°C, a přes den se pohybovaly ko−
lem −11°C. V únoru toho roku to bylo
v průběhu dne až −16°C, zato už za−
čátek března přinesl oteplení na +7°C.
Sedmdesátá léta byla spíš prů−
měrná, teploty kolem 0°C a koncem
Pokračování na 4. straně
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Starý hřbitov a márnice, zima 1947 − fotoarchiv obce
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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 31. 1. 2006
Rada obce:
z se seznámila s návrhem rozpočtu
pro rok 2006 zpracovaným finanč−
ním výborem,
z se seznámila s žádostí o odkoupení
obecní půdy firmou ZERA a. s.;
bude vyvěšen majetkoprávní záměr,
z stanovila mzdy na rok 2006 pra−
covníkům OÚ, řediteli ZŠ a MŠ,
ředitelce OB a knihovnici dle plat−
ných předpisů,
z projednala a stanovila mzdy na rok
2006 pracovníkům Baníku Ratíš−
kovice s.r.o.,
z znovu projednala žádost firmy
Geodis Brno s. r. o. o umístění an−
tény GPS na střeše budovy č. p. 938,
z starosta informoval o rozhodnutí
KrÚ JMK zrušit příspěvkovou or−
ganizaci JMK – Plaveckou školu,
z se seznámila s úpravami návrhu
značení ulic na jednotlivých kři−
žovatkách v obci,
z se seznámila s návrhem firmy Sto−
kláska na opravu ohřevu TUV a top−
ného systému v DPS,
z souhlasí s koupí nového skeneru
a monitoru pro potřeby OÚ,
z starosta informoval o nabídce fir−
my Noel, v. o. s., instalovat pro−
gram ČT 24, popřípadě ČT 4, pro
kabelovou televizi,
z stanovila požadavek tří nabídek
na stavební dozor pro stavbu
„Sběrný dvůr Ratíškovice“,
z souhlasí s příspěvkem 2 000 Kč prv−
nímu občánkovi obce.
Rada obce ze dne 14. 2. 2006
Rada obce:
z se seznámila s jednotlivými kont−
rolami v roce 2005 dle vnitřního
kontrolního systému obce,
z se seznámila a projednala zápis
o výsledku řádné inventarizace
majetku, pohledávek a závazků
obce ke dni 31. 1. 2005,
z se seznámila s výroční zprávou
o hospodaření školy v roce 2005,
z stanovila termín konání Zastupi−
telstva obce na 28. 2. 2006,
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z opětovně projednala a seznámila
se se třemi nabídkami zpracování
pasportu komunikací v obci,
z vybrala ze tří nabídek a schválila
stavební dozor při realizaci stavby
„Sběrný dvůr Ratíškovice,
z starosta informoval o provedené
řídící kontrole hospodaření obce
v oblasti odpadového hospodářství,
z starosta informoval o kladném vy−
jádření všech dotčených orgánů
k projektu centrálního vytápění
budov biomasou ve sportovním
areálu Baníku Ratíškovice,
z projednala nutnost kontroly stavu
kanalizace v ulici Vinařská a Kol−
má, kontrola bude provedena po−
mocí kamery,
z stanovila pracovní dobu uklízečky
OÚ na 30 hodin týdně,
z starosta informoval o kontrole
střešních konstrukcí (bazén, ZŠ,
MŠ II, OÚ) z důvodu větší sněhové
pokrývky.
Rada obce ze dne 9. 3. 2006
Rada obce:
z se seznámila s investičními akcemi
v roce 2006:
− přístavba budovy ZŠ – bylo vy−
hlášeno výběrové řízení na do−
davatele stavby, ukončení nabí−
dek prvního kola je 18. 4. 2006
v 15.00 hodin,
− obnova budovy ZŠ – havarijní
stav (starosta informoval o opě−
tovném zaslání žádosti na dotaci
řešení havarijního stavu),
− Sběrný dvůr odpadů Ratíškovice
– stavební práce budou zahájeny
v pondělí 13. 3. 2006,
− centrální vytápění budov bioma−
sou, starosta informoval o mož−
nosti získání dotace na tuto akci,
z starosta informoval o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2005, které provedl KrÚ JmK, ne−
byly zjištěny chyby a nedostatky,
z se seznámila se žádostmi o umís−
tění v DPS od 1. 4. 2006,
z starosta předložil návrhy autori−
zovaných prodejců vozů Škoda,

z se seznámila s návrhem dopisu
majitelům stavebních parcel v lo−
kalitě U Lesa, kteří doposud ne−
zahájili výstavbu RD,
z souhlasí s nákupem PC pro po−
třeby OÚ,
z projednala žádost o odprodej obec−
ního pozemku za účelem vybudo−
vání závodu pro zpracování dřevní
hmoty v lokalitě Pasuňk.
Rada obce ze dne 21. 3. 2006
Rada obce:
z jmenovala komisi pro výběrové
řízení na dodavatele stavby „Pří−
stavba budovy ZŠ“
z starosta informoval radu o jed−
nání s projekční firmou Projektis
za účasti ředitele ZŠ a zástupce
ředitele ZŠ ve věci dopracování
projektu školy,
z starosta informoval o rozpočto−
vých nákladech na investiční akci
informačního systému v obci,
z projednala upravený ceník Ba−
níku Ratíškovice s.r.o.,
z se zabývala hospodařením Baníku
Ratíškovice s. r. o.,
z rozhodla o koupi zánovního vozu
Škoda Octavia pro potřeby OÚ
(předváděcí vůz),
z starosta informoval o shromáž−
dění starostů Mikroregionu Nový
Dvůr dne 3. 2. 2006,
z se seznámila s cenovou nabídkou
na zhotovení zastavovací studie –
výstavba U Jezérka,
z se seznámila se skutečnými pro−
vozními náklady a příjmy bazénu,
z souhlasí s nákupem přesného fo−
tometru a výměnou servoventilu
na automatické dopouštění vody
v bazénu,
z se seznámila s návrhem geomet−
rického plánu a s návrhem místní
komunikace v ulici Polní,
z souhlasí s výměnou ohřívače vody
ve smuteční síni,
z starosta informoval o technic−
kých problémech kanalizace v ulici
Řádky v části u hasičské zbroj−
nice.
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 28. 2. 2006
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce Ratíškovice
na rok 2006
Příjmy
36 959 100,−Kč
Financování příjmů 255 000,−Kč
Příjmy celkem
39 214 100,−Kč
Výdaje
36 649 100,−Kč
Financování výdajů 2 565 000,−Kč
Výdaje celkem
39 214 100,−Kč
b) příděl do sociálního fondu
ve výši
84 000,−Kč
c) příděl do fondu rezerv a rozvoje
ve výši
640 000,−Kč
d) příděl do fondu bydlení
ve výši
766 000,−Kč
e) rozdělení zlepšeného hospodář−
ského výsledku příspěvkové orga−
nizace ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2005:
z příděl do fondu odměn
(účet 911) ve výši 10 000,−Kč
z příděl do rezervního fondu
(účet 914) ve výši 23 316,54 Kč
f) pravidla prodeje stavebních par−
cel v ul. U Jezérka
g) cenu pozemků určených k výstavbě
RD v ul. U Jezérka na 300,−Kč/m2
h) zpracování zastavovacího plánu
pro výstavbu RD U Jezérka
i) prodej stavebního místa p. č. 15/2
a 10/138 o celkové výměře 573 m2
manželům Kotáskovým, Baťovka 781,
Ratíškovice za cenu 300,−Kč/m2
j) prodej stavebního místa p. č. 15/3
a 10/136 o celkové výměře 529 m2
manželům Baďurovým, Polní 3,
Hodonín za cenu 300,−Kč/m2
k) prodej stavebního místa p. č. 10/93,
10/140, 10/2, 10/1, 10/92, 10/91, 10/
/90, 10/89, 10/88, o celkové výměře
684 m2 manželům Kopečkovým,
U Hřiště 44, Ratíškovice za cenu
300,−Kč/m2
l) podmínky prodeje stavebních po−
zemků v ul. U Jezérka
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z smluvní pokutu ve výši 100,−Kč/
/m2, která bude uhrazena zálo−
hově kupujícím při prodeji po−
zemku (bude vrácena kupují−
címu po předložení platného
kolaudačního rozhodnutí stavby
RD nejpozději do 31. 12. 2010)
při nesplnění podmínky výstavby
RD do stanoveného termínu
bude zajištěna v kupní smlouvě
možnost převedení pozemku
zpět na obec
m) prodej části parcely č. 1428/1 cca
23 m2 pro vybudování skladu ke
stávající provozovně květinářství,
č. p. 249, paní Olze Zálešákové,
J. Úprky 855, Kyjov, prodejní cena
je 300,−Kč/m2, náklady hradí ku−
pující
n) prodej části parcely č. 1031/1
o ploše cca 20 m2 za účelem pří−
stavby kolárky ke stávající pro−
vozovně pekárny, č. p. 514, panu
Petru Příkaskému, Vinařská
1186, cena 300,−Kč/m2, náklady
hradí kupující
o) prodej části PK parcely č. 1623/2
a 1623/66 v trati Pasuňk pro roz−
šíření výroby biofermentačního zá−
vodu o výměře cca 6 000 m2 firmě
Zera, a. s., Za Mlýnem 1264, Ra−
tíškovice, prodejní cena 35,−Kč/m2,
náklady za vyhotovení GP platí ku−
pující, Obec Ratíškovice hradí ná−
klady spojené se sepsáním kupní
smlouvy, bude zřízeno věcné bře−
meno na komunikaci podél lesa −
ponechána průjezdnost vozidel.

p) nákup pozemků v lokalitě Slavín
KN p.č. 2720, KN p.č. 2719/1,
2719/2, 2718/1, o celkové výměře
1 833 m2 od pana Jiřího Hříbka,
Vinařská 833/2, Rohatec, prodejní
cena 95,−Kč/m2 (tj. 174 135,−Kč),
náklady koupě hradí prodávající
(tímto schválením se revokuje usne−
sení ZO ze dne 16. 12. 2002 o koupi
těchto parcel od Okresního úřadu
v Hodoníně za cenu 85,−Kč/m2)
r) plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2006
s) instalaci programu ČT 4 do TKR
Ratíškovice, náklady na pořízení
a instalaci programu ponese
NOEL, v. o. s., Hodonín
t) Zásady poskytování veřejné fi−
nanční podpory fyzickým osobám
z rozpočtu Obce Ratíškovice
u) vypsání výběrového řízení na pří−
stavbu ZŠ Ratíškovice
II. ZO neschvaluje:
z prodej parcel 51/2 a 51/3 v ul.
U Jezérka
III. ZO pověřuje:
a) radu obce provádět v roce 2006
nezbytně nutné změny rozpočtu,
které budou následně projednány
na nejbližším zasedání ZO,
b) starostu obce k jednání s firmou
Zera, a. s., Za Mlýnem, Ratíško−
vice o provozu biofermentačního
závodu.
IV. ZO bere na vědomí:
a) informaci o postupu při řešení si−
tuace nezastavěných stavebních
pozemků v ul. U Lesa
b) informaci starosty o problematice
lidí bez domova s trvalým poby−
tem (evidenčním) na č.p. 1300
c) dopis pana Svatopluka Stoklásky
o odstoupení z prodeje kogene−
rační jednotky Obci Ratíškovice
(vlastnictví firmy Stokláska).

Cyklomemoriál Jana Graua
V sobotu 22. dubna 2006
se koná 1. ročník Cyklomemoriálu Jana Graua.
Start účastníků je v 9.00 hodin z areálu fotbalového hřiště FK Baník
Ratíškovice. Trasa 30 km: Ratíškovice – Rúdník – Strážnice –
– Petrov – Rohatec kolonie – Ratíškovice.
Srdečně zvou pořadatelé.
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března oteplení, někdy až na 18°C
přes den. Zima roku 1971 měla mír−
ný průběh, ale v prvních březnových
dnech sestoupily mrazy na −19°C.
V roce 1970 obecní kronikář zapsal:
„I březen začíná tak, jako by zima
teprve začínala. Mráz sice nebyl vět−
ší, ale 2. a 3. padá sníh s větrem,
zkrátka počasí pod psa. Zima už trvá
tři měsíce a nezdá se, že by skončila.
Ještě že mrazy nejsou silné. 4. III.
celý den taje, 5. III. zase celý den
sněží, 6. 7. a 8. v noci mráz −8 až
−10°C. 9. III. připadlo sněhu... Tep−
loty i v dubnu zůstaly kolem 0°C.
3. a 4. padal sníh. Zůstalo tak až
do půl měsíce. Tepleji bylo až 16. IV...
Zůstává chladno...“ V předcházejícím
roce 1969 přetrvávaly noční mrazy
po celý březen, přes den pršelo a déšť
namrzal na stromech a drátech.
V noci ze 17. na 18. III. t. r. napadlo
10 cm sněhu. Studené počasí pře−
trvávalo až do velikonoc a oteplilo se
až koncem dubna.
Roku 1968 byla ovšem na první
jarní den teplota až 20°C. Typické
jarní počasí bylo v roce 1966, kdy
„pěkným jarním počasím začínal
i březen. Povětšině v noci bylo ko−
lem 0°C, ve dne, když je slunečno
i +15 0°C. V polích se oře, seje, ryjí
se zahrádky, nastaly jarní práce.“
Dlouhá zima byla v roce 1963,
která začala sněhovou nadílkou už
v prosinci 1962. Velké mrazy byly po
celé období a v některých domech
museli uzavřít přívody vody kvůli
zamrzlému potrubí. Podle zápisů
byla zvěř v lesích i přes přikrmování
tak vyhladovělá, že „zajíci a koroptve
přicházeli až do dědiny, srnčí ke sto−
hům sena do JZD. Byly nalezeny i uhy−
nulé srnčí kusy.“ Noční teploty kolem
−20°C trvaly až do silných březno−
vých oblev. V té době bylo přes den
jen mírně nad nulou, ale zamrzlá
země nemohla pojmout tolik vody.
Ta se hrnula z polí širokým proudem
přes silnici u autobusové zastávky.
„Malý můstek nestačil a voda v prou−
du širokém 25–30 m tekla přes silnici
a i Doležalovú mlatevňů do zahrad.
Úsek se dal přejít jen ve vysokých gu−
mácích. Podobně tomu bylo i v „Ulič−
ce“ z „Písků“ k Národnímu výboru
(Pozn.: dnešní bar v ul. Dědina).
Kanál ze studňovic nestačil vzít vodu
a tato tekla přes bývalé zavezené
Prádlo a podél Obecního domu přes
zahrady v šířce asi 30 m ... První jar−
ní den po celý den i noc prší a ráno
22. padal sníh i ve dne.“
V počátcích jara na přelomu 50.
a 60. let byly teploty přes den kolem
10°C, v některé dny až 17°C, v noci
kolem nuly. Velmi krutá zima byla
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roku 1956, kdy mrazy dostoupily až
pod −30°C a sněhu napadlo do 30 cm.
Stromy silně pomrzly a mnohé na
jaře vůbec neopukly. Podle kroniky
v té době trvala zima až do konce
března. V roce 1954 trvaly sice mrazy
jen do konce února, ale období bylo
už od předcházejícího roku tak su−
ché, že některé studny s povrcho−
vou vodou na východě a jihovýchodě
obce zůstaly více než půl roku bez
vody.
V roce 1951 se stal obecním kro−
nikářem Matěj Přibil a během jeho
zápisů do roku 1959 údaje o počasí
chybí.
Dalším, podle počasí výjimečným
rokem, byl rok 1947. Tuhé mrazy za−
čaly už v prosinci a přetrvaly až do
poloviny března. Do konce ledna
mrzlo nasucho a mráz dosahoval až
−30°C. Sníh napadl na konci ledna,
přetrvával do konce března a země
byla zamrzlá až do hloubky 70 cm.
Výjimečná v tomto roce byla i první
jarní bouře, která se přehnala nad
naší obcí 2. dubna. Byla „dosti divoká,
při níž u nás 3krát uhodil blesk.
Prvně zasáhl komín ve zdejší cihel−
ně, který značně poškodil, druhý
blesk sjel na triangulační bod umís−
těný na vysokém topolu u Rubanic,
který po celé délce poškodil a třísky
z tohoto topolu byly rozmetány až na
délku 70 metrů. Třetí blesk sjel do
domu Terezie Tomanové č. 462 u Rud−
níčka, prorazil střechu vedle komína
a celkem neškodně zmizel.“
V průběhu II. sv. války byly zimy
velmi mírné, jara nastupovala brzy
a jařiny se sely v některých letech
už krajem března za pěkného počasí.
Pouze na počátku roku 1942 uhodily
mrazy a sněhové vánice. Obec musela
udržovat silnice sjízdné a několik ob−
čanů proto pracovalo na odklízení
sněhu. 40 dělníků také odstraňovalo
závěje z Baťovy vlečky od lesa po důl
Tomáš, aby se vlak, který uvízl ve
sněhu, dostal až do závodu. Obec
za tyto práce na silnicích vyplatila
celkem asi 40 tisíc korun a přitom
platila 4K na hodinu. Část nákladů
nesla i firma Baťa.
Výjimečným byl rok 1938 – v té
době bylo v zimním období počasí
mírné a stromy začaly kvést už v mě−
síci březnu. Avšak „na květnou neděli
10. dubna ráno byl celý kraj zasypán
sněhem jako v lednu. Tak se to stří−
dalo, ve dne teplo a v noci silný mráz
až do poloviny měsíce května... ne−
bude tedy naděje na dobrou sklizeň.“
Roku 1937 koncem ledna a začát−
kem února stále připadávalo sněhu
a místy ho bylo až 30 cm. Podle zá−
pisů kronikáře „od tuhé zimy v r. 1929

nebylo snad tolik sněhu.“ Oblevy
v tomto roce také přinesly velké zá−
plavy a deštivý měsíc březen zatopil
i sklepy v obci a louky u Moravy byly
koncem února jedno moře.
V uvedeném roce 1929 přitužila
zima až koncem ledna a na Hromnice
byla příslovečná hromničná zima.
Mrazy byly velmi kruté a dosaho−
valy až −40°C a na „takové zimy ne−
bylo pamětníka“. Řeky byly pokryty
neobyčejně silnou vrstvou ledu a bylo
velmi mnoho sněhu. Pro velkou zimu
byly na 14 dní uzavřeny školy v re−
publice – to se však netýkalo naší
obce. Trvalé oteplení a ústup nočních
mrazíků přešel až 20. března. V tom−
to období pomrzlo mnoho stromů
a ořechy neopukly vůbec. V květnu
však nastoupilo pěkné počasí, které
srovnalo důsledky opožděných pol−
ních prací.
Pamětníka opravdu nebylo, pro−
tože podle zápisů ze staré školní kro−
niky byly zimy v období let 1888 až
1929 velmi mírné, bez výraznějších vý−
kyvů teplot, a jaro nastupovalo velmi
brzy. Vybočovaly pouze některé dny,
ty však celkový průběh počasí moc
neovlivnily. Například v roce 1927
napadl sníh už 13. listopadu a před
vánočními svátky klesla teplota na
−25°C, pak se však oteplilo a zima
byla mírná. Roku 1900 byly kritické
dny 30. a 31. března, kdy náhle klesla
teplota a za velkého větru napadlo
přes 1 metr sněhu. Několik dní tak
trval mráz kolem −10°C.
Zajímavý byl také rok 1898, kdy
sice byla zima mírná a sněhu bylo
málo, ale koncem března a začátkem
dubna řádily tak silné větry, že ozimy
byly místem úplně vyfoukány, místy
zase úplně zaváty pískem. Posledním
zajímavým údajem, který se netýká
až tak zimy, ale více už jara, je rok
1892, kdy „dne 15. dubna na Velký
Pátek pod večer zuřil cyklon v naší
obci asi po 1/4 hodiny jímž mnohá
střecha porouchaná byla. Nejvíce
poškozen dům číslo 15, pak škola
a kostel. Ve škole vytrhnuté celé okno
i s rámem a střecha značně poško−
zena.“
Naši stařečci říkávali, že „na Jo−
zefka sa chodívalo bosky...“ Jak to
tak vypadá, tak my letos půjdeme
v zimních botech zabalení do teplé
bundy a k přání přidáme štamprlku
na zahřátí.
Ale pořád věřím, že až toto číslo
Ratíškovického Zvonu budete číst
a já půjdu za naším přes Rúbanice,
tak už nebudou bílé od sněhu, ale
žluté od žarůšků.
Irena Bařinová
12. března 2006
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Televize

Digitální televizní vysílání
− a co bude dál?

V

současné době prochází neje−
nom Česká republika, ale i celý
svět největší změnou v oblasti
pozemního televizního vysílání od
doby, kdy bylo zavedeno barevné
televizní vysílání. Touto změnou je
myšlen přechod od analogového
k digitálnímu televiznímu vysílání.
Vzhledem k častým dotazům ob−
čanů, kteří se obracejí na naši spo−
lečnost s problematikou týkající se
digitálního vysílání, dovoluji si vám
zodpovědět na následujících řád−
cích několik nejčastěji kladených otá−
zek.
Proč se zavádí digitální tele−
vizní vysílání?
Digitální televizní vysílání je ce−
losvětový proces. Česká republika
na základě strategie Evropské unie
a na základě usnesení vlády ze dne
28. dubna 2004 zpracovala „Kon−
cepci přechodu z analogového na di−
gitální televizní vysílání“, jejíž cílem
je zejména:
z kvalitnější plošné pokrytí České
republiky televizním signálem
z vyšší kvalita obrazu a zvuku
z rozmanitější programová nabídka
z vysílání doprovodných služeb
z úspora vysílacích kmitočtů.
Kdy bude zahájeno digitální
vysílání a kdy dojde k vypnutí
analogového vysílání?
Přechod od analogového k digi−
tálnímu vysílání byl rozdělen do tří
následujících etap:
I. etapa
Tato etapa je zaměřena na zahá−
jení trvalého provozu zemského di−
gitálního televizního vysílání a roz−
šíření tří stávajících digitálních sítí
(A, B, C) na území celé republiky.
Bude probíhat v období 2005 − 30. 6.
2007.
II. etapa
Během této etapy dojde v období
od 1. 07. 2007 do 31. 12. 2009 k pře−
chodu na digitální vysílání s postup−
ným vypínáním zemského analogo−
vého vysílání.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

III. etapa
V období od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2012 dojde k dokončení přechodu
na digitální vysílání a definitivnímu
vypnutí analogového televizního vy−
sílání. Nejzazší termín úplného
vypnutí zemského analogového
TV vysílání v ČR je 31. 12. 2012.
Co je potřeba pro příjem digi−
tálního televizního vysílání?
Účastníci, kteří jsou připojeni na
televizní kabelové rozvody, nepo−
třebují žádné speciální tzv. „Set top
boxy“ ani digitální televizory. Stačí
jim stávající analogové televizní při−
jímače. Digitální televizní signál je
totiž na hlavní stanici převeden na
signál analogový a ten je pak vysí−
lán do rozvodů kabelové televize.
Tento signál je možné přijímat na
klasickém televizním přijímači bez
nutnosti dalších speciálních přídav−
ných zařízení.
Co bude s kabelovou televizí po
vypnutí analogového vysílání?
Jednou z velkých výhod kabelové
televize je, že i po roce 2012, kdy
dojde k úplnému vypnutí pozem−
ního analogového vysílání, bude

umožňovat i nadále svým účastní−
kům přijímat analogové vysílání
televizních programů, a to prak−
ticky až do doby životnosti analo−
gových televizních přijímačů. V ka−
belové televizi tak budou vysílány
současně programy jak v analogové,
tak i v digitální podobě. Pro příjem
digitálního vysílání bude zapotřebí
zmiňovaný Set top box, který za−
jistí převod signálu do analogové
podoby.
Vzhledem k tomu, že uvedené
téma je hodně obsáhlé a bylo by
možné o něm napsat několik stran,
dovoluji si nabídnout těm, pro které
nebyly uvedené odpovědi dostaču−
jící, případně těm, kteří potřebují
další doplňující informace, možnost
obrátit se svými dotazy kdykoliv na
naši společnost. Rádi vám vaše do−
tazy zodpovíme.
Ing. Zdeněk ŠUPA
NOEL, v.o.s. Hodonín

Kontakty na společnost
NOEL, v. o. s. Hodonín:
+420 518 359 635
+420 606 608 127
+420 602 553 275
info@noel.cz
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Školství

Školská rada a školní
vzdělávací program

D

ne 15. ledna 2006 proběhla usta−
vující schůze školské rady při
ZŠ a MŠ Ratíškovice. Jejími
členy za rodičovskou veřejnost jsou
paní Helena Vacenovská a Mgr. To−
máš Kopáček, za školu Mgr. Jana Me−
lichárková a Mgr. Iveta Kudrová a za
zřizovatele školy Obec Ratíškovice
Mgr. Miroslav Küchler a PaedDr. Zde−
něk Šebesta.

Školská rada je orgán školy umož−
ňující zákonným zástupcům, pracov−
níkům školy a zřizovateli podílet se
na správě školy. Rada zasedá nej−
méně dvakrát ročně. Podle § 168 zá−
kona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
školská rada:
a) se vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o čin−
nosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje
jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepč−
ních záměrů rozvoje školy,
f) projednává inspekční zprávy České
školní inspekce,
g) podává podněty a oznámení ředi−
teli školy, zřizovateli, orgánům
strana 6

vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní
správy.
Kromě naplňování výše uvede−
ných kompetencí daných zákonem
bychom chtěli sloužit jako zprostřed−
kovatel názorů, nápadů a připomí−
nek ze strany rodičů a široké ob−
čanské veřejnosti vedení základní
školy. Rádi bychom přilákali co
největší počet osob
ochotných svou pra−
cí nebo jen svými
připomínkami a ná−
pady přispět ke
tvorbě vzděláva−
cích a výchovných
programů.
Poprvé v historii
školství v českých
zemích má každá
škola možnost vy−
tvořit si vlastní
Školní vzdělávací
program (ŠVP) po−
dle svých možností
a představ. Stát
pouze rámcově vy−
mezuje obsah vzdě−
lávání a stanovuje
minimální časovou dotaci pro jed−
notlivé předměty. Samotné uspořá−
dání učiva, volba učebnic, vyučova−
cích prostředků a metod vzdělávání,
včetně profilace školy v určitých
předmětech, je výlučně v kompe−
tenci samotné školy. Významnou
pravomoc v této oblasti má právě

školská rada, potažmo rodičovská
veřejnost.
Tento nový systém vzdělávání
podle školního vzdělávacího prog−
ramu se na naší škole začne uplat−
ňovat od školního roku 2007/08 v prv−
ních a šestých třídách a postupně
bude nabíhat do dalších ročníků.
Máme tedy dostatečně dlouhou dobu
k přípravě kvalitních vzdělávacích
dokumentů. Na jejich tvorbě by se
měli podílet nejen učitelé a rodiče,
uvítáme i pomocnou ruku z řad ob−
čanů obce. Vytváříme dokument,
podle kterého se budou naše děti
vzdělávat možná další desítky let.
Zákon umožňuje upravovat školní
vzdělávací program podle měnících
se podmínek a nově získaných zku−
šeností. Není však vhodné provádět
v něm zásadní změny každý rok.
Pak se důvěra v tento dokument
bude podobat důvěře v „odpovědnou“
tvorbu některých zákonů v parla−
mentu, které jsou novelizovány, aniž
by se v právním prostředí stačily
ohřát.
Máme historickou šanci vytvořit
moderní školu, která bude uplatňo−
vat pestrou škálu vyučovacích me−
tod − od klasického způsobu až po al−
ternativní metody. Své uplatnění by
zde měli najít především kreativně
zaměření učitelé, kteří jsou svým
naturelem schopni podnítit zájem
dětí o další vzdělávání. Chtěli bychom
dosáhnout stavu, kdy naprostá vět−
šina rodičů má eminentní zájem na
dosahování co nejlepších studijních
výsledků u svých dětí a v tomto
duchu se dožadují spolupráce s vy−
učujícími. Cesta za poznáním není
jednoduchá a v podstatě během lid−
ského života nikdy nekončí. Vy−
tvořme našim dětem ty nejlepší pod−
mínky a buďme důslední nejen
k nim, ale i sami k sobě.
PaedDr. Zdeněk Šebesta
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Michal Vlach
Marie Kobylková
Matěj Vybíral
Martina Janková
Lucie Urbánková
Barbora Gajdová
Alice Šimečková
Matěj Mokráš

Josef Varmuža ...................................................... 80 let
Růžena Tomanová ............................................... 80 let
Etela Létavková ................................................... 85 let
Josefa Blahová ..................................................... 90 let
Berta Klabalová ................................................... 96 let

Z našich řad odešli...

Ukazatel

Přehled stavu obyvatel obce v roce 2005

Květoslava Lengyelová ......................
Jan Svoboda ..........................................
Františka Hochová ..............................
Anděla Miléřová ...................................
Anežka Urbánková ..............................
Josef Toman ..........................................

73 let
49 let
88 let
67 let
63 let
79 let

Uzavření sňatku...
Výstava

Roman Šimeček a Ludmila Neduchalová

celkem

muži

ženy

4027

1981

2046

Vývoj obyvatel
počet živě narozených
počet zemřelých

27
46

14
31

13
15

Migrace
počet přihlášených
počet odhlášených

53
44

31
19

22
25

4017

1976

2041

Počet obyvatel k 1. 1. 2005

Počet obyvatel k 31. 12. 2005

„Ve volné tvorbě se Miro Myška
zaměřuje především
na dokumentární
fotografii...“

Kubánské portréty
Miroslava Myšky

V

e dnech 22. 4. až 31. 5. 2006 se
koná v Galerii u Cyrila Gaj−
díka výstava fotografií význam−
ného českého dokumentaristy a pe−
dagoga Miroslava Myšky. Výstava
bude otevřena vernisáží v sobotu
22. dubna v 16.00 hod., kterou zahájí
brněnský fotograf MgA. Igor Šefr.
Fotograf Miroslav (Miro) Myška
se narodil 3. 5. 1946 v Brně. Po zá−
kladní škole se vyučil ručním saze−
čem, v roce 1972 absolvoval obor fo−
tografie na Střední uměleckoprů−
myslové škole v Brně. Byl členem
skupiny Max (1970−74), Klubu br−
něnských fotografů Fomaton (1972−
−76), klubu Jeune Camera Interna−
tional (Lucembursko 1970−76), za−
kládající člen skupiny Setkání
(1975), člen Asociace fotografů ČR
a Unie výtvarných umělců. Dříve byl
zaměstnán jako propagační fotograf
v podniku Nábytek Brno, nyní je fo−
tografem ve svobodném povolání.
V letech 1979−89 vyučoval na Insti−
tutu výtvarné fotografie SČF repor−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

tážní a dokumentární fotografii,
od roku 1990 vyučuje na Institutu
tvůrčí fotografie Slezské univerzity

v Opavě užitou fotografii a fotogra−
fii skla, podílí se na výuce ateliéro−
vých cvičení a vede kurzy práce s vel−

koformátovými přístroji a s elektro−
nickými blesky.
Ve volné tvorbě se Miro Myška
zaměřuje především na dokumen−
tární fotografii (např. cykly ze života
v Liptovské Tepličce, Mongolsku,
Řecku nebo Gruzii, fotografie z čes−
kých vesnic v rumunském Banátu
nebo z romské pouti ve Francii),
akty, portréty a detaily architektury,
v užité fotografii na reklamní sním−
ky a fotografii architektury. Vytvo−
řil i několik fotografických výzdob in−
teriérů (např. Tělovýchovná jednota
Vysokohorské sporty v Brně (1974)
nebo Zasedací síň Okresního sta−
vebního podniku v Bruntále (1987)
a řadu kalendářů a katalogů. Je
činný také jako kurátor (sestavil
např. několik retrospektiv Viléma
Reichmanna, jehož pozůstalost
spravuje, připravil výstavu a kata−
log K. O. Hrubého, dramaturgicky
připravuje program fotografických
výstav v Galerii AB antikvariátu
v Brně) a publicista.
Josef Hanák
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„Ještě ve tři hodiny ráno
byl sál z půlky plný.“

Lidový ples 2006

M

Zájezd

ilí hosté, srdečně Vás vítáme
na lidovém plese, který bude
tradiční, ale i trochu netra−
„
diční.“ Tak nějak podobně zněla
zahajovací slova jednoho z pořada−
telů plesu Pavla Macka. Sál, plný
dobré nálady, byl tedy hned od za−
čátku plný očekávání, co letošní bál
přinese. A řeknu Vám, že Vy, kteří
jste dali přednost něčemu jinému

Ratiškovská Dolina
opět v Plzni

Písnička zájezdu:
,,…že jsem malý nevadí, každý si mě
pohladí, na klín si mě posadí a pak
mi pusu dá…“
Nevím, čím to je, ale nějak máme
spadeno na Plzeňský kraj – a nebo,
že by to bylo opačně? Každopádně,
jak jsme se již v některém předcho−
zím čísle zmiňovali, již čtvrtým ro−
kem jezdíme na Býkov ke starým
známým přátelům, a to díky muž−
skému pěveckému sboru. Ale taky
se nám již druhým rokem poštěsti−
lo, že jsme mohli vystupovat přímo
v městě piva – Plzni, a to jak minulý
strana 8

a do sálu ke Šťastným se letos ne−
dostavili, jste udělali velkou chybu!
Po několika sadách místní de−
chové hudby Dolanka, která nás ce−
lým večerem provázela, nastoupily
na parket děti z tanečního souboru
Classic Hodonín a rozvířily prach
v sále v rytmu latinsko−amerických
tanců. Na třpytivé barevné kostýmy
a na úžasné kreace tanečníků ve
věku od 9 do 16 let byla
radost se dívat.
Novinkou sobotní
noci byla soutěž o nej−
lepší taneční pár. Účast−
níci byli hodnoceni
okem odborné poroty
pod vedením tanečního
mistra pana Libora
Brožíka. Všichni se moc
snažili, ale výhercem
mohl být pouze jeden
pár. No a vy už se v dě−
dině sami určitě dozví−
te, kdo to byl a kdo si od−

rok na Mezinárodním folklórním fes−
tivalu, tak i letos na Jarním koncertu.
Organizátorem těchto akcí je kromě
organizačního plzeňského týmu taky
soubor Jiskra, se kterým, a snad se
nemýlím, jsme už dobří přátelé, ne−
boť je to kolektiv mladých lidí asi
ve věku jako jsme my − Ratiškovská
Dolina. Na tento koncert byl pů−
vodně pozván Slovácký krúžek,
který ovšem z neznámých důvodů
účast odmítl, a proto jsme byli záhy
osloveni my. Proč bychom se vzdá−
vali takové příležitosti podívat se
zpět do míst, kde jsme před rokem
navázali nová přátelství, a nejen tu−

nesl digitální fotoaparát v hodnotě
5000 Kč domů. Ale nebojte se, druhý
pár v pořadí také neodešel s prázd−
nou, v kapse od saka se jim uvelebily
kredity do mobilu v hodnotě 2000 Kč.
Navíc oba páry dostaly od tanečního
mistra jako milou pozornost DVD
s latinsko−americkými tanci, jež byly
součástí soutěže.
Od novinek se vrátíme k tradič−
ním prvkům plesu, a to je pochová−
vání basy v podání Robek ze Séčky,
kterým děkujeme za nezapomenu−
telný zážitek! Snad bych jen příště
dodala: „Odpusť nám, baso, že par−
kety v sále tak kloužou a že nejeden
se na nich natáhl.“
Krátce po půlnoci přestala hrát
dechovka (ne že by se Dolance už ne−
chtělo, jen si odskočili na gulášek),
ale přesto sál neutichl. Začalo se
křepčit na moderní hudbu. Dokonce
i robky v krojích to tam roztančily
a pouze ti nejstydlivější zůstali se−
dět. Samozřejmě ani tento rok ne−
chyběla bohatá tombola, jejíž spon−
zorům patřil srdečný dík.
A co dodat závěrem? Nikomu se
nechtělo domů, ještě ve tři hodiny
ráno byl sál z půlky plný. To je známka
toho, že lidový ples se letos opravdu
moc vydařil a my se už teď těšíme
na ten další.
P. V.

„Pilsner Urquell
tekl proudem.“

zemské, ale i zahraniční. Ke všemu
− třešničkou na dortu této akce – byla
prohlídka Plzeňského pivovaru pří−
mo s ochutnávkou světlého ležáku
Pilsner Urquell − a ten tekl proudem.
Muzikantský doprovod nám dělali,
stejně jako loni, supr kluci z Dub−
ňan − CM Dúbrava, kteří nezkazí
žádnou srandu, ba právě naopak −
jsou tzv. tahouni nejen v hudbě, ale
i v zábavě.
Časový harmonogram byl poměrně
náročný, neboť odjezd od místního
kina byl v 10 hodin ráno a vystoupení
bylo plánováno na 21.00 hod. v Plzni.
Cesta autobusem se skvělou partií
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

vždy rychle uběhne,
hlavně když se k tomu
přidá „ženy, víno a zpěv“!
Tentokrát nám však
chyběl hlavní kytarista
a zpěvák „Bařka“, a tak
kytara kolovala po ce−
lém autobusu a hráli
všichni, kteří uměli ale−
spoň 3 základní akordy.
Kluci muzikantští nás
tentokrát nechali ve
„štychu“ a své nástroje
nechali uschované ve
svých pouzdrech a vě−
novali se celou dobu
své další zálibě – kar−
tám.
Po příjezdu do Plzně
následovala zkouška
v Divadle Alfa, kde bylo
taky vystoupení. Zde
jsme byli jako hlavní
host večera tohoto pro−
gramu a vystupovali
jsme spolu s Jiskrou
a Jiskřičkou. Po zdaři−
lém výkonu všech účin−
kujících pro nás byla připravena
večeře v podobě „řízku přes celý
taléřek“. Byl výborný, ale fraškou
na tom všem byla ta náhoda, že
většina z nás si z domu vezla tak
2 až 5 řízků, které jsme cestou – ne−
cestou konzumovali. A tak jsme si
všichni povinně a po víně dali o půl
noci ještě jeden. Ale tady − u pozdní
večeře − ožili naši muzikanti, kteří
začali tzv. po platech poroučet po
zelených, a to z důvodu narozenin
a taky, že jeden z nich se stane bu−
doucím tatínkem. Ovšem pozor!
Muzikantovi nikdy nevěř! Až se
poručilo celé hospodě alespoň dvě
kola zelených, tak kápli božskou!
Nic z těch oslav nebylo pravda.
Zkrátka jen chtěli poroučet − no
celí Dubňáci!
Na pokoje jsme se dostali až tak
kolem druhé hodiny ranní, a to bylo
taky zajímavé, neboť vznikly nesrov−
nalosti mezi vedoucími, a to v počtu
účastníků, a tak na Dopravním in−
ternátě v Plzni bylo zajištěno o šest
míst méně, než nás bylo ve skuteč−
nosti. Plzeňští organizátoři z toho
byli nešťastní, neboť v brzkých ran−
ních hodinách na internátě už nikdo
nebyl. Ale nám to nevadilo. Dobrých
lidí se vejde. A tak jsme spali „každý
s každým, všichni se všema − bez roz−
dílu holka, kluk, vedoucí či muzi−
kant“ − ale ve vší počestnosti!!! A o tom,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

že to byla větší sranda, než kdyby
bylo vše v dokonalém pořádku, svěd−
čí fakt, že někteří z nás se dostali
do postele o půl šesté ráno. A to byla
v 9 hodin snídaně! Ale jsme mladí
a vytrvalí.
Hned po snídani následovala ná−
vštěva pivovaru. Nejdříve v podobě
krátkého videofilmu o vzniku pivo−
varu a piva vůbec, a pak prohlídka
budovy a následně sklepení s mno−
hočetným počtem chodeb, které
se kopaly ručně 90 let − pracovali
na nich 6 dnů v týdnu, 10 hodin
denně při teplotě 5°C! Chodby jsou
dlouhé celkem 9 kilometrů. A pak už
slíbená ochutnávka lahodného zla−
tavého hořkého moku přímo z beček
Plzeňského pivovaru.
Kluci z Dúbravy s sebou vzali
i svoje „fidlátka“, protože ve sklepě
byla akustika, která přímo vyzý−
vala ke zpěvu a hře na hudební ná−
stroj. Tak Dúbrava rozbalila housle,
naladily se hlasy a to vám byla at−
mosféra! Průvodce naší skupiny pěl
jen chválu − akustika je akustika
a aperitiv před obědem je aperitiv −
pivko přímo z bečky a zadarmo!!
Ze sklepení nás vyhnala až zima −
chladno, ale taky povinnosti pana
průvodce − prohlídka další skupiny.
Oběd jsme měli přímo v pivovarské
restauraci Na Spilce − vepřo, knedlo,
zelo.

Zničeni a zmoženi zimou, pivem,
zpěvem a jídlem jsme měli necelé
3 hodinky na spánek a odpočinek
do dalšího večerního vystoupení –
tentokrát Staročeský bál. Ten začal
nejdřív představením obou souborů
Jiskry a Doliny a pak následovala
volná zábava v podobě navazování
dalších přátelských kontaktů. Po od−
bití druhé hodiny ranní jsme se za−
čali, ale to už opravdu hodně una−
veni, nakládat do autobusu. A tak
jak jsme zasedli (sem tam ještě do−
zníval zpěv), usnuli a spali a spali
a spali… Pan řidič Vašek Jirásek
s námi pádil tou nejbližší cestou k do−
movu, a tak se stalo i to, že se někteří
z nás probudili až v Dubňanech, kde
jsme vyložili naše skvělé společníky
se zpěvem „Dúbrava je hvězda −
Dúbrava je naše hvězda, Dúbrava je
nejlepší…!!!“
A tak další zdařilá akce za námi.
Akce, která byla pod motivem Ví−
tání jara a s krásným názvem „Ať
se zaraduje srdíčko“ v rámci česko−
moravských vystoupení. A to naše
srdíčko se opravdu zaradovalo.
Děkujeme Dúbravě za ochotu s námi
spolupracovat, Vaškovi Jiráskovi za tr−
pělivost v naší neukázněnosti a taky
plzeňskému souboru Jiskra, kterému
jsme velkým dlužníkem.
Za Ratiškovskou Dolinu
Ilona Příkaská
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dubnu se připravuje taneční
kurz lidových tanců u cimbálu.
Tento kurz proběhne v sále
u Šťastných v sobotu 22. 4. od
19.00 hodin. Přijedou lektoři, kteří
budou učit zájemce o regionální
tance (skočné, vrtěné, verbuňky,
sedlácké, danaje...). Na závěr veče−
ra se uskuteční beseda u cimbálu.
Chtěli bychom co nejvíce zapo−
jit mladé lidi, ale i ostatní obyva−
tele do typických tradic naší obce
(hody, besedy u cimbálu, žehlení,
vyšívání krojů, dodržování čistoty
kroje atd.). Výsledek projektu
spatřujeme ve zviditelnění obce
a Mikroregionu, v zapojení občanů
do projektu, v udržení a předávání
kulturních tradic a v aktivním vy−
užití volného času mládeže. JK

Vzpomínka
na J. A. Šperla

B

yl jeden z mála mužů ocho−
ten vzít na sebe dobrovolně
náročné a těžké poslání. Šel
„
tam, kde naděje na přežití byla jen
tři měsíce. Čest jeho památce.“ To−
lik je psáno ve smutečním ozná−
mení o úmrtí podplukovníka v. v.
Jaroslava Augustýna Šperla, kte−
rý jako parašutista výsadku CAR−
BON seskočil v noci ze dne 12.
na 13. dubna 1944 se třemi dalšími
druhy v blízkosti obce Ratíškovice.
Jaroslav Augustýn Šperl ze−
mřel po delší těžké nemoci 11. 4.
2005 ve věku 85 let ve Spojených
státech amerických. Byl posledním
žijícím členem výsadku. Ratíško−
vice měl v povědomí, neboť se
osobně znal s naším rodákem − rov−
něž parašutistou − Jaroslavem Ko−
táskem, s nímž absolvoval výcvi−
kový kurs v Garramour ve Skot−
sku. Text tabulky pomníku v lese
za Séčkou, připomínající místo
seskoku, tak bude nutno doplnit
o jedno, a to poslední datum...
P.S.: Děkujeme paní Martě Kor−
dulové, kronikářce obce, za zpro−
středkování informací o úmrtí to−
hoto hrdiny.
za spolek Modrý život
Radim Šťastný
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Projekty

Pozvánka

V

„Osvětová beseda
zastřešuje
8 folklórních
souborů
a kroužků.“

Z pokolení
na pokolení

různých periodikách se v po−
slední době objevily články o pro−
jektech, které se v současné
době realizují v naší obci (Junák,
Osvětová beseda), proto bychom
chtěli čtenáře Zvonu seznámit s jed−
ním z nich.
Stále větší náklady na zajištění
kulturních akcí, na činnost jednotli−
vých souborů a kroužků nás vedl
k tomu, že jsme se o prázdninách mi−
nulého roku pustily s místostarost−
kou Annou Foltýnovou do (tehdy
netušíce) náročného projektu, který
byl vypsán jako dotační program fon−
du Evropské unie. U celého projek−
tu byla potřeba zajištění předfinan−
cování akcí.
Pokud by Osvětová beseda všechny
své finance vložila do tohoto předfi−
nancování, její další činnost do konce
roku by nebyla možná. Jednalo se
totiž o částku 380 tis. Kč. V této situ−
aci nám ochotně vyšla vstříc Obec
Ratíškovice. Akce předfinancuje a po
jejich realizaci a vyúčtování se vrátí
peníze zpět na účet obce.
Vypsaný projekt s názvem „Pře−
dávání tradic a dovedností mladé ge−
neraci“ byl právě tím, kde bychom
naše potřeby mohli využít. V průběhu
zpracování jsme jej nazvaly „Z poko−
lení na pokolení“. A co celý projekt
obsahuje? Hlavní náplní projektu je
udržení, zachování a obnovení kro−
jového, hudebního, výstavního a ar−
chívního fondu pro další generace,
které se zajímají o folklórní tradice
naší obce a našeho regionu. Zájem
o tyto tradice je v naší obci velký.
Vždyť v současné době Osvětová be−
seda zastřešuje 8 folklórních
souborů a kroužků.
Co se týče výstavního fondu,
nebyly k dispozici žádné vyho−
vující panely. Bylo proto po−
třeba vybrat nejvhodnějšího
dodavatele, panely nechat vyro−
bit, aby konečná částka nepře−
sahovala položku v rozpočtu.
V současné době již máme pa−
nely vyrobeny a vznikl základ

pro pořádání oblíbených výstav,
např. fotografií o činnosti souborů,
historie obce, výstava krojů.
Dalším bodem projektu je archi−
vace kulturních akcí (fotografií),
tvorba publikací o činnostech jednot−
livých souborů a vydání CD nosiče
s prezentací jednotlivých souborů
a obce samotné. Za tímto účelem
bude v nejbližší době koupena kom−
pletní sestava PC, tiskárna a skener.
Do konce měsíce června by měl být
vydán i CD nosič. V průběhu měsíce
dubna a května se bude pokračovat
ve velmi náročné přípravě a sa−
motné realizaci.
Hudební fond bude obsahovat hu−
dební nástroje potřebné pro činnost
dechové a cimbálové muziky. Proto−
že nástroje, které v současné době
evidujeme, jsou částečně nevyhovu−
jící a některé i 30 let staré, je nutno
tento fond doplnit o nové.
Členové folklórních souborů měli
zájem o pořádání seminářů a kurzů.
Např. kurzy již mizejících činností,
které jsou však potřeba k uchování
krojů. Dále semináře lidových tanců,
besedy u cimbálu (verbuňk a ostatní
tance, které spadají do regionu), vá−
zání šátků, drúžení, malování orna−
mentů, pletení velikonočních pomlá−
zek atd.
První seminář – vázání tureckých
šátků, drúžení, vázání šátků a za−
motávek již proběhl koncem měsíce
března. Z téměř čtyřiceti zájemkyň
vzešel požadavek na uspořádání tzv.
„reparátového kurzu“, který by pro−
běhl v následujících měsících.
Jana Koplíková
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Změny v jízdních řádech
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Cestování

se slušným balíkem pe−
něz, pracuje obvykle 30
a více hodin týdně. Není
to vůbec, hlavně ze za−
čátku, jednoduché a člo−
věk se musí pořádně
ohánět. Měl by vykazo−
vat studijní výsledky,
aby byl kladně ohodno−
cen na imigračních úřa−
dech a byla mu udělena další víza,
pracuje po večerech a o víkendech
a ještě nesmí zanedbávat společen−
ský život, anglicky „catching up
with friends“. To všechno, aby na
konci svého pobytu ušetřil na ces−
tování po tomto krásném a bohatém
kontinentu.
Jazykové školy, podle mé zkuše−
nosti, jsou na dobré úrovni. Nabízejí
výuku od úplných začátečníků až
po přípravy na uznávané zkoušky
všech stupňů. Pokud zvažujete stu−
dovat na australských jazykových
školách, musíte být připraveni na
silnou převahu asijských studentů.
Ze školy jsem byla nadšená až do
doby, než jsem byla o jedné přestávce
okradena. Na to mě nikdo nepřipra−
vil. Ukradli mi peněženku se všemi
doklady i s PASEM! Byla
to pro mě rána. Co teď?
Než jsem to na druhý
den naprosto zlomená
stačila nahlásit na po−
licii, peněženku našli
místní popeláři v od−
padkovém koši, předpo−
kládaně bez hotovosti,
a odevzdali ji ve škole.
Druhý šok nastal, když
jsem si chtěla ze svého
účtu vybrat peníze. Stav
účtu hlásil „NULA“ a já
byla o 400 australských
dolarů chudší. Pachatel měl takovou
drzost, že vybral všechny mé peníze
na přepážce banky. Stačil napodobený
podpis, který byl na zadní straně pla−
tební karty jako vzor (asi právě pro
zloděje). Po delších tahanicích jsem
ale od banky získala ukradenou
částku zpět. Byla to opravdu životní
zkušenost, ale ani té nelituju. Byla
jsem nucena jednat na úřadech a an−
gličtina najednou šla úplně sama.
Takže to vlastně bylo ku prospěchu.
Co se týče obyvatel, Austrálie si
opravdu drží status multikulturní
země se zastoupením všech možných
vlivů a národů. Lidé sem přijíždějí
studovat, pracovat, za zábavou nebo

„Tři sestry“ v Modrých horách

Rok
v Austrálii

A

ustrálie se na jeden rok stala
mým domovem – vzdáleným,
teplým a nezávislým. S vidi−
nou nového začátku na opačném
konci kontinentu jsem si přes stu−
dentskou agenturu vyřídila všechny
potřebné náležitosti spojené s po−
bytem a mohla jsem vyrazit směr
Sydney – bijící srdce Austrálie.
Měla jsem dva hlavní cíle a oče−
kávání: cestovat a oprášit moji za−
šlou angličtinu. Protože jsem ne−
měla dost finančních prostředků
abych si na cestování vydělala doma
v Čechách, Austrálie se přímo nabí−
zela mi tuto cestu usnadnit, protože
povoluje studentům na denních
studiích legálně pracovat 20 hodin
týdně, a tak si přivydělat na vlastní
dobrodružné zážitky.

Kdo už v Austrálii byl, mi určitě po−
tvrdí, že většina Čechů a Slováků,
přijíždějících do Sydney či jiných
větších měst jako Perth, Brisbane
nebo Darwin, sdílí podobný osud. Do−
stali se sem přes studentské agen−
tury, studují na denním studiu jazy−
kových škol tzv. „Colleges“ (naše
vyšší odborné školy) s různým zamě−
řením studia, nejčastěji je to obchod,
cestovní ruch, IT (informační tech−
nologie) a sport. Tyto školy jsou ce−
nově dostupné a hlavně umožňují
udělení víza s omezeným pracovním
povolením. Studenti obvykle mají dvě
a více prací, nejčastěji v pohostinství
a úklidy. Kdo nepřišel do Austrálie
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

začít s podnikáním. Není taky divu,
životní úroveň je tu velmi dobrá
a studenti si přijdou na docela dobrý
peníz, pokud se ovšem neštítí práce.
Někteří tu rozjeli i svá vlastní pod−
nikání. Otevřeli si restauraci, zalo−
žili úklidovou agenturu či provozují
turistické prohlídky městem. A to
vše zvládají ještě při škole. Je to
ovšem dřina a pokud člověk nemá
počáteční kapitál a obchodního ducha,
zůstává při zemi jako většina. Je
také naivní si myslet, že s jakou kva−
lifikací student skončil v Čechách,
tak tu uplatní na australském pra−
covním trhu. Je to potom zbytečné
rozčarování. Zaměstnavatele zají−
mají jenom nabyté zkušenosti a vzdě−
lání dosažené v tamní zemi.
Kdybych měla popsat Austrálii,
jakou jsem ji za ten rok poznala, bylo
by to na nejednu knihu, proto bych
shrnula své poznatky do krátkých,
leč výstižných charakteristik:
z Nepotkáte „ozzika“ (výraz pro
Australana), pro kterého by něco
nebylo „no worries“. Místo po−
zdravu „dobrý den“ Vás odzbrojí
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jejich „Hey mate, how are you?“
očekávajíce naprosto jasnou od−
pověď „Good, how are you?“
z Všichni buď cestují nebo chtějí ces−
tovat. V létě se stěhují blíž na pláže,
užívají si sluníčka a učí se surfovat.
z Nakupují ve Woolworths, v každé
volné chvíli pijí kávu, stravují se ve
fastfoodech, protože pořád nemají
čas. Milují reality show, které v růz−
ných formách a časech vysílá aus−
tralská televize na všech kanálech.
z Revizoři ve vlakových dopravních
prostředcích (vlaky fungují místo
metra) jsou vážení a respektovaní
s většími pravomocemi (byla jsem
svědkem, jak jednoho černého pa−
sažéra, který odmítl zaplatit po−
kutu, vyváděli v poutech).
Mé cestování bylo nejkrásnější
tečkou celého pobytu v této fascinu−
jící zemi. Procestovala jsem střídavě

autobusem a terénním vozidlem vý−
chodní pobřeží, stála na půdě největ−
šího písečného ostrova na světě – Fra−
ser Island, potápěla se v korálech
Great Barrier Reef, proplouvala
ostrůvky Whitsundays v Pacifiku,
poznala hloubku a divokost pralesa
v severovýchodním cípu Cape Tri−
bulation a plavila se mezi kroko−
dýly v Mossman River. To vše mi
v kostce nabídl stát Queensland.
Z pobřežního vlhkého tropického
opojení jsem se přesunula do stře−
dozemí − v zimním období drsné vy−
prahlé savany v Centrální Austrálii
− Northern Territory (Severní Te−
ritorium), která se rozkládá na ploše
velikosti Francie a údajně pojímá 21
národních parků. Zeleň se postupně
měnila na suché pláně s čím dál řid−
ším stromovým porostem. V zimních
dnech může teplota v této části kra−
jiny klesnout až na 0°C. V národ−

ním parku Kata Tjuta jsem sta−
nula před dalším superlativem a iko−
nou Austrálie − největším monolitem
na světě a posvátným místem původ−
ních obyvatel (Aboriginal People) –
Uluru. Krásná majestátná hora po−
sazená přímo do středu kontinentu.
Půda v Centrální Austrálii má charak−
teristickou červenou barvu, proto se
této oblasti také říká Red Centre.
Také jsem zavítala na Tasmánii,
která mě uchvátila bujnou vegetací,
úchvatnými vodopády a krásnými
pohořími. Ale o té snad někdy jindy.
Potkala jsem na svých cestách
spoustu zajímavých lidí a nafotila
kvanta fotek, které mi neustále bu−
dou připomínat moji odvážnou cestu
k protinožcům. Budu ráda, když se
i vy podělíte ve Zvonu se svými zá−
žitky z cest, třeba zrovna z Austrá−
lie. Budu se těšit.
Eliška Uhlíková

Expedice Manavgat
2006

M

anavgat – komu z nás něco
říká tento název? Stejně jako
velké většině z vás, ani mně
ještě zhruba před půl rokem tento
nápis nic neříkal. Nicméně zaváhal
jsem a než jsem se nadál, byla místa
na tuto expedici obsazena. Události
ale nabraly rychlý spád asi před 14
dny, kdy se na poslední chvíli uvol−
nilo místo. Tentokrát jsem nezavá−
hal a hned se přihlásil. A kam že to
vlastně? Na výpravu za úplným za−
tměním Slunce do Turecka, kterou
pro zájemce o astronomii uspořádala
hvězdárna ve Veselí nad Moravou.
A Manavgat bylo cílové místo – měs−
to na jižním pobřeží Turecka, téměř
uprostřed pásu totality, tedy místa,
jímž probíhá po zeměkouli stín Mě−
síce a odkud je tak pozorovatelné
úplné zatmění Slunce. Slovo probíhá
není nijak nadnesené, neboť měsíční
stín „letí“ po zeměkouli rychlostí ně−
kolikrát převyšující rychlost trysko−
vého letadla (konkrétně v Turecku
to byla rychlost 1 km/s).
Expedice Manavgat byla jednou
z pěti expedic pořádaných různými
českými astronomickými organizacemi
od Akademie věd až po hvězdárny.
Každá z těchto expedic měla různý
časový program cesty, některé byly
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letecké, jiné kombinované – ta
naše byla realizována lůžko−
vým autobusem. Krom toho
se za zatměním vypravila
i spousta zájemců svými auty
a které jsme také cestou v hoj−
ném počtu potkávali.
V expedici se sešli příznivci astro−
nomie z celé republiky, dokonce i je−
den manželský pár ze Slovenska,
s jediným cílem – vidět úplné zatmě−
ní Slunce 29. března. I když jsme se
mnozí znali z diskusního astrofóra,
v reálu jsme se někteří poznali až
v autobuse. Část z nás měla už zku−
šenosti ze zatmění v roce 1999, tak−
že jsme si to tam vlastně jeli už tak
trochu „vychutnat“. Někteří s sebou
vezli pořádné astronomické vybavení,
jiní jeli jen tak nalehko s triedrem
nebo jen s foťákem, ale všichni s oče−
káváním, doufajíc, že počasí bude
tentokrát příznivější než v roce 99‘.
Předpověď vycházela tak 50 : 50.
Po odjezdu v sobotu 25. března
cesta poměrně rychle ubíhala, řidiči
se střídali v řízení a zdálo se, že plá−
nované osmihodinové povinné za−
stávce v Istanbulu nebude stát nic
v cestě. Ale jak už to tak bývá, ces−
tou na Balkán si člověk nikdy svými
plány nemůže být jistý. První varo−

vání přišlo na maďarsko−srbské hra−
nici, kdy nás celníci zdrželi „pouhé“
dvě hodiny. Dobrá, s nějakou časo−
vou prodlevou jsme počítali a cesta
po dálnici přes Bělehrad až do Niše
ubíhala rychle. Ale jakmile skončila
dálnice a nastoupily pověstné srbské
okresky s objížďkami, začínalo jít
časově do tuhého. Po „důkladné“ pa−
sové kontrole na srbsko−bulharské
hranici a dalším asi tříhodinovém
zdržení byla další jízda už jen boj
s časem, kam do povinné pauzy do−
razíme. Nakonec jsme skončili asi
40 km před tureckými hranicemi
v malém bulharském městě Har−
manli. Ještě, že do Bulharska už dora−
zilo jaro a kromě trhu a pár restau−
rací se dalo vyjít třeba i na soutok
Marice s místní říčkou. No – pře−
čkali jsme to všelijak, vyzkoušeli „tu−
recké“ záchody a hlavně jsme nave−
čer byli rádi, že už zase vyrážíme.
To jsme ale nevěděli, že za hodinu
nás čeká další neplánovaná pauza.
Přestože máme s Tureckem bezví−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

zový styk, po řidičích vízum na hra−
nicích požadovali. Nepomohly ani
telefonáty na konzuláty ani nóta
z ministerstva zahraničí – jakmile
jednou něco turecký úředník roz−
hodne, tak přes to nejede vlak. Na−
konec po faxování do Ankary ho ři−
diči dostali ještě tu noc, takže jsme
se zdrželi „jen“ 6 hodin.
Ze zastávky v Istanbulu cestou
tam tedy sešlo a jen jsme se cestou
přes Bospor dívali na známé pa−
mátky jako Hagia Sofia nebo Modrá
mešita. Před sebou jsme však ještě
měli nějakých osm set kilometrů
a cestu přes hornaté vnitrozemí, tak
jsme se aspoň kochali krásnou, ale
většinou bezlesou, a tím pádem po−
někud jednotvárnou horskou kra−
jinou, sem tam zpestřenou větším či
menším městem či vesnicí. Jednu
poznámku si ale neodpustím. Měl
jsem představu, že turecké vnitro−
zemí je zaostalou zemí, kde se pase
jen pár ovcí a koz, a ona nás vítala
poměrně moderní industrializovaná
krajina s dynamickou moderní vý−
stavbou, ať již rodinných domů nebo
fabrik. Pravda, nevím, jak to vypadá
dál na východě, třeba někde v Anato−
lii nebo u iránských hranic v Kurdis−
tánu, ale aspoň v této oblasti (a rovněž
tak v čistotě) se třeba Bulharsko s Tu−
reckem rozhodně srovnávat nedá.
Navečer jsme konečně dorazili do
města Antalya, starobylého pobřež−
ního města, které nás však přivítalo
bouřkou a posléze drobným, ale cel−
kem teplým deštěm. Po přenocování
nás uvítala bezoblačná obloha, a tak
jsme část dopoledne věnovali pro−
hlídce Antalye s přístavem a staro−
bylým centrem s typickými úzkými
uličkami plnými nejrůznějších orien−
tálních krámků a poté vyjeli směrem
na Manavgat. Z jednotvárné horské
krajiny jsme se jako švihnutím
proutku rázem přemístili do přímoř−

ské rekreační oblasti plné olivových,
pistáciových, mandloňových a pome−
rančových sadů a zahrad, lemova−
ných vysokými, v dálce stále ještě
zasněženými kopci pohoří Taurus.
Cestou jsme také navštívili staro−
věké antické město Perge se stadió−
nem, divadlem, agorou a zbytkem
lázní a chrámů a odpoledne jsme byli
konečně na místě. Zbývalo už jen
najít vhodné stanoviště a přes noc
nainstalovat a seřídit techniku. To
se nám podařilo v areálu jedné re−
staurace pod piniovým lesíkem
u moře, asi kilometr na východ od
dalšího starobylého antického města
Side, které prorůstá s moderním Ma−
navgatem.
Při večeři v přilehlé restauraci
jsme ochutnali zdejší speciality, za−
pili místním, celkem dobrým pivem
nebo vínem a hurá na ustavení tech−
niky. Mnozí z nás využili krásnou,
bezoblačnou, i když dost přesvět−
lenou oblohu k prvnímu seznámení
se se zajímavými objekty jižní oblo−
hy, která není od nás vidět, takže
ráno bylo na mnoha obličejích vidět
značné nevyspání.
Nicméně krásný jasný nový den s
nastávajícím zatměním nenechal ni−
koho dlouho vyspávat. Prostranství
u moře se začíná postupně zaplňo−
vat turisty, naše ležení doplňují dva
astronomové z Japonska, kteří při−
letěli ráno jen na otočku, vedle se
usídluje asi padesátičlenná smíšená
německo−holandská a anglická turis−
tická výprava. Dopoledne si většina
z nás ještě vychutnala koupel v čis−
tém, leč trochu chladnějším moři
a pak už jen každý netrpělivě hleděl
na hodinky, kdy nastane onen oka−
mžik.
3−2−1−teď!!! Přesně podle předpo−
vědi ve 12:38:25 místního času do−
chází k prvnímu kontaktu a Měsíc za−
číná do Slunce vykusovat postupně

narůstající výseč. Do úplného zatmění
však zbývá ještě hodina a čtvrt.
Zhruba půl hodiny před zatměním
začíná nabývat světlo zvláštního ko−
vového lesku a je znát postupné
ochlazování. Na obloze se objevují
cirry, nechvalná předzvěst vzdálené
přicházející teplé fronty, Slunci se
však jako zázrakem vyhýbají, i když
jsou nepravidelně na celé východní
obloze. Chvilku před zatměním je
vidět na moři letící měsíční stín,
ptáci ztichnou, filtry z objektivů a da−
lekohledů letí dolů, je tu diamantový
prstýnek, Bailyho perly (poslední
sluneční paprsky mezi horstvy mě−
síčních kráterů) a naráz se rozsvítí
kolem Slunce zářící koróna.
Je 13:55:02!!! Kdo to neviděl a ne−
zažil, těžko si ten pocit dokáže před−
stavit. Fotoaparáty cvakají, všechny
dalekohledy jsou plně vytíženy. Každý
si ty okamžiky vychutnává po svém.
Nejlepší pohled je bezesporu tried−
rem, ale na protuberance je třeba už
většího dalekohledu. Na temné ob−
loze je krásně vidět Venuše s Merku−
rem a Marsem, Orion a další jasné
hvězdy známých souhvězdí. Leč čas
je neúprosný, ty bezmála čtyři mi−
nuty uběhnou jako voda a už je tu
zase první záblesk světla a nádherné
sluneční divadlo končí. Jasní se
a všechno zase začíná ožívat. Po po−
sledním kontaktu postupně balíme
techniku, ještě jedna koupel v moři
a čeká nás dlouhá zpáteční cesta domů.
Po přejezdu hor se před námi ote−
vírá nám už známý Istanbul, který
nás však vítá dost chladným a dešti−
vým dnem. Osm hodin určených na
jeho prohlídku uběhne poměrně
rychle a už zase sedíme v autobuse
směr ČR s hlavou naplněnou ještě
vzpomínkami na zatmění, ale i na
úzké uličky, bazar a překrásné istan−
bulské památky. Navečer se vyjas−
ňuje a s námi se jakoby symbolicky
navíc loučí ještě ani ne třicetihodi−
nový mladý Měsíc, symbol Turecka,
které takto nakonec spokojeni opouš−
tíme. A už nás nevyvede z míry ani
opětovné šestihodinové čekání na
turecké a pětihodinové čekání na
srbské hranici. Někteří nedočkavci
už v autobuse zpracovávají nafocené
snímky, a tak cesta rychle uběhne
a než se nadáme, je tu republika se
svou neúprosnou realitou – prvním
výskytem ptačí chřipky a záplavami,
o nichž před odjezdem nebylo ani
vidu ani slechu. Vysedám v Hodo−
níně a loučím se se slovy − Nashle−
danou (možná) na příštím zatmění
na Sibiři v roce 2008!
RNDr. Vojtěch Kotásek
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Náš region

„V sobotu 21. 1. 2006 se uskutečnil
v pořadí třetí společenský ples
Mikroregionu Nový Dvůr“

Mikroregion 2006

V

sobotu 31. 12. 2005 se usku−
tečnil třetí silvestrovský po−
chod Mikroregionu Nový Dvůr
„ Pěšky přes Náklo na ratíškov−
ské prasátko,“ jehož organizace se
ujala Obec Ratíškovice. Pěkné pra−
sátko na zabíjačku darovala firma
Agropodnik Ratíškovice. Poučeni
z předcházejících ročníků se zabí−
jačka uskutečnila den před Silves−
trem a zkušený řezník Jaroslav Ilčík
se jí zhostil skvěle. To pak mohli po−
soudit pochodníci v cíli pochodu v are−
álu SK Baník a v Restauraci Sport
u paní Strmiskové a pana Vybírala.
Nádherné zasněžené silvestrovské
počasí umocnilo pěknou procházku
a krásný výhled z nejvyššího vr−
cholu Dolnomoravského úvalu Ná−
klo, kde se sešli u Liliového kříže
pochodníci z Ratíškovic a Milotic.
Velké množství sněhu znepřístupnilo
některé cesty, a tak byla nejlepší
trasa po silnici. Tuto trasu využili po−
chodníci z Vlkoše, Skoronic a Vace−
novic.
Ze Svatobořic−Mistřína přijeli
účastníci dopravními prostředky.
Přivítání v cíli pochodu se ujaly svým
nezaměnitelným způsobem Robečky
ze Séčky. Pochodníci z každé obce
mikroregionu museli vymyslet a před−
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nést své originální rýmované zdra−
vice, aby přes uvítací výbor mohli
projít. Zabíjačkové pochoutky, sva−
řené víno, bramborové laty, pu−
kance, béleše, pelmeně, památeční
moduritové prasátko a následná
zábava s taneční hudbou byly odmě−
nou za recesistický pochodnický vý−
kon více jak třem stovkám účastní−
kům pochodu za prasátkem.

V sobotu 21. 1. 2006 se uskuteč−
nil v pořadí třetí společenský ples
Mikroregionu Nový Dvůr, tento−
krát v příjemném prostředí obecního
kulturního domu ve Skoronicích.
Pro tuto příležitost byl vypraven
autobus, který svážel účastníky
plesu z celého mikroregionu. Ples
zahájila předsedkyně mikroregionu
Alena Presová a starosta obce Sko−
ronice Blažej Lunga, kteří v úvodu
poděkovali všem za příspěvky do
bohaté tomboly. Milým zpestřením
plesu bylo vystoupení skoronických
dětí s hudebním pásmem Šlitra
a Suchého a divadelních ochotníků
pod vedením Marie Holcmanové.
S dříve narozenými herečkami si
v závěru jejich vystoupení zazpíval
cely sál. O bezvadnou atmosféru
plesu se celý večer na hlavním sále
starala hudební skupina Alena Rapá−
čová a Jindra Kotek a u ochutnávky
vína ve vinotéce (přispěli vinaři ze
všech obcí) zpříjemňoval atmosféru
svou hudební produkcí pan Fridrich.
Občerstvení na plese zajišťovala ke
spokojenosti návštěvníků restau−
race pana Krista. Byla jen škoda, že
se na ples přes havárii na slovenské
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006

dálnici a náledí na hraničním pře−
chodě nedostali naši přátelé z mik−
roregionu Bánovecko.
V neděli 19. 2. 2006 v podvečer
uspořádal mikroregion přednášku
pro vinaře v sále kulturního domu
v Miloticích. O aktuálním tématu
ochrany vinic proti obalečům v sys−
tému integrované produkce předná−
šel odborník Ing. Martin Bagár, PhD.,
zástupce firmy Biocont Laboratory
z Brna. Naši vinaři měli možnost
diskutovat o problémech, které je
trápí při pěstování svých vinohradů.

Folklor

V neděli 2. 4. 2006 se v kultur−
ním domě ve Vacenovicích konala
první putovní akce kronikářek mik−
roregionu s názvem Putování mi−
nulostí obcí Vacenovice. Před−
nášeli historik Mgr. Peter Futák
a archeolog PhDr. Jiří Pajer, CSc.

Od 9. do 23. dubna 2006 se ve
výstavním prostoru mikroregionu
na staré poště v Miloticích koná

výstava obrazů a kreseb MUDr.
Aloise Šafránka.
Jaroslava Kundratová

„Nejzdatnější hráči postoupili
do okresního kola kona−
ného 1. března 2006
v Hodoníně.“

Soutěž ve hře
na dechové nástroje

V

letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR
,,Národní soutěž ZUŠ ve hře na dechové ná−
stroje“. Tato soutěž se uskutečňuje jednou
za tři roky. Úvodní kolo proběhlo 30. ledna 2006
v Dubňanech. Zúčastnili se ho žáci z Dubňan, Ra−
tíškovic a Svatobořic−Mistřína. Nejzdatnější hráči
postoupili do okresního kola konaného 1. března
2006 v Hodoníně. Ratíškovice reprezentovalo šest
zástupců:
Zobcová flétna
1. kategorie:
Sabina Pavlíková
Matěj Zicháček
3. kategorie:
Tereza Gajdíková

1. místo
4. místo
3. místo

Příčná flétna
1. kategorie:
2. kategorie:

Dominika Bábíková
Barbora Kotásková

2. místo
3. místo

Klarinet
5. kategorie:

Leoš Vaďura

3. místo

Soutěžící připravovali: paní učitelka Eva Vaďu−
rová a pan učitel Josef Příkaský. Žáci i vyučující
museli udělat něco navíc, než při běžném výuce,
a za to jim patří poděkování.
Antonín Bábíček
Na fotografii zleva: Sabina Pavlíková, Barbora Kotásková,
Matěj Zicháček, Tereza Gajdíková (část účinkujících)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2006
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Skauti

Junák Ratíškovice

Bylo...
Junácká akademie VIII
Tradiční pásmo scének, pohá−
dek a písniček, které si pro diváky
připravily oddíly Squaw, Tuláci
a Trojka, se konalo v neděli 19. břez−
na. Zhlédli jsme např. pohádku
Šípková Růženka − Malý, Hubený
a Krátkozraký − Dívčí válka − Odys−
seus. Děkujeme všem návštěvníkům
i účinkujícím, že s námi strávili
nedělní odpoledne. Záznam akade−
mie bude vysílán na infokanále.
Čerťák
V neděli 2. dubna se uskutečnila
výprava na kolech na Čertovu stě−
nu, kde Tuláci sledovali povodně.
Železná sobota
se konala 8. dubna. Děkujeme
všem občanům, kteří nám nachys−
tali šrotové železo jako podporu ra−
tíškovického junáka a firmě Sto−
kláska za technickou podporu.
Bude...
23. 4.

Svatojiřský závod
Sv. Jiří – patron skautů

24. 4.

Drákula 19
hromadný odběr krve
06. 5.
Okresní závod
světlušek a vlčat
28. 5.
Sportovní den
otevření dětského
hřiště na školním
dvoře staré školy
25. 6.
Neckyáda
10.−16. 7. Rodinný skauting
tábor pro členy KPS
− rodiče s dětmi
a příznivce Junáku
16.−30. 7. Tábor Trojka
30. 7.−13. 8. Tábor Tuláci
a Squaw
Palis
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Florbal

Florbalová sezóna

„Panteři mohou být se
svým účinkováním
v soutěži určitě
spokojeni.“

se chýlí ke konci

T

neokusila hořkost porážky a ztratila
body pouze za dvě remízy. Druhé
místo patří Dynamu Bučovice, ale
tento tým nemůže postoupit, jelikož
o soutěž výš hraje jeho „A“ tým.
Podobně je na tom béčko Dubňan,
které zatím drží třetí, poslední po−
stupové místo. A jeho hráči se bu−
dou muset poprat o postup, pokud
budou chtít udržet nejvyšší morav−
skou soutěž pro město, protože jejich
„elita“ se nachází v sestupových vo−
dách. Nakonec je možné, že se bu−
dou smát týmy na čtvrtém a pátém
místě. Momentálně jsou to 1. AC
Uherský Brod a Panthers Otroko−
vice „B“. Na šestém místě jsou Pan−
teři z Ratíškovic, na které se dota−
huje Sokol Lanžhot. Ten má o dva
zápasy méně a s největší pravděpo−

dobností se dostane o jednu příčku
nahoru. Na konci tabulky se nachá−
zejí nevýrazný Spartak Hluk „B“
a Kozel Počenice „B“. O záchranu
si to rozdají, jak jsem psal již na za−
čátku, ŠK Lido a pravděpodobně se−
stupující FRC Mikulov.
Panteři mohou být se svým účin−
kováním v soutěži určitě spokojeni.
Jako nováček nezklamali a získali
cenné zkušenosti, které mohou vyu−
žít v dalších ročnících. Doplatili snad
jen na úzký kádr, který podle mého
názoru potřebuje posílit o 3−4 hráče,
čímž by se zvýšila konkurence na
jednotlivých postech. Zbývá jen po−
přát hodně štěstí do posledních zá−
pasů, aby se tak rozloučily důstojně
se sezónou 2005/2006.
Roman Šťastný

Pozvánka

ak, jako většina ostatních sou−
těží, i florbalová sezóna se po−
malu blíží ke svému konci. Své
o tom ví i Panteři, které čekají po−
slední dva zápasy v jihomoravském
přeboru. Jako nováček soutěže si
vedou celkem slušně a pohybují se
v klidném středu tabulky. Boje
o záchranu se jich netýkají, a tak
do posledních kol můžou jít uvol−
něně.
O jediném sestupujícím se roz−
hodne mezi ŠK Lido Bratislava
a FRC Mikulov, smutnější tým se
propadne do základní soutěže. Lépe
z těchto dvou soupeřů je na tom slo−
venský klub. Na opačném pólu ta−
bulky je situace značně vyrovnaná.
První příčku okupuje Bedea Kromě−
říž, která v probíhající sezóně ještě

Srdečně zveme všechny v pondělí 8. května 2006 na

XXIII. ročník Pochodu kolem Ratíškovic
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Pozvání
do historie

P

ředstavujeme Vám seznam
zajímavých internetových
adres, kde najdete materi−
ály z historie našeho regionu. Na
prvních třech adresách nalez−
nete materiály vztahující se k Ná−
klu a jeho okolí.

KOUPELNY z PŮDNÍ VESTAVBY z BYTY
VODO z TOPO INSTALACE
OBKLADY z DLAŽBY
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
Precizní a kompletní provedení

www.wogastisburc.com
www.pandorabox.cz
www.moraviamagna.cz
www.znojemskarotunda.com
www.stredovek.wz.cz

JIŘÍ ZUGAR
Tel. 608 446 200
Vrchní pustá 748, Dolní Bojanovice
jmg.zugar@seznam.cz
Jan Holeček

Využijte snížené 5% sazby DPH!

Dům dětí a mládeže, Vracov
Sokolská 896, 696 42 Vracov, tel/fax: 518 628 472
e−mail: ddm.vracov@tiscali.cz, www.ddmvracov.cz

Nabídka letních táborů
1.−10. 7. 2006

HLEDÁ SE NEMO
Nová Ves v Jeseníkách / Cena: 2 800 Kč
(ubytování v chatkách)

12.−21. 7. 2006

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
DDM Vracov / Cena: 1850 Kč
(ubytování v budově DDM)

5.−16. 8. 2006

DRUHÉ ČAROVÁNÍ S HARRY POTTEREM
Koberův mlýn, Vranovsko / Cena: 3 550 Kč
(ubytování v chatkách)

V ceně všech táborů je ubytování, doprava, celodenní strava, pitný režim, výlety, vstupné.
Přihlášky a bližší informace obdržíte na výše uvedené adrese.

17.−27. 8 .2006

BIOGRAD NA MORE
Chorvatsko – rodinná rekreace / Cena od: 5 150 Kč
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Recepty

Choceňská

houbová
tlačenka

V

Kuželky

ážení čtenáři, jako člen choceň−
ského mykologického spolku mi
dovolte, abych i já přispěl k bez−
tak již široké škále houbařských re−
ceptů – návodem na houbovou tla−
čenku. Tato tlačenka se těší velké
oblibě nejenom u členů spolku, ale
i u široké choceňské veřejnosti. K vý−
robě tlačenky potřebujeme:
z čerstvé houby – tvrdší (hřibovité)
2,5 kg
z vepřové nožky na vývar 3 ks
z koření: sůl, pepř, zázvor,
majoránka
z zelenina: cibule, česnek
z ostatní: ocet, chléb
Postup výroby:
Očištěné vepřové nožky dáme va−
řit do osolené vody. Na 1 litr vody

dáme asi jednu lžíci soli. Vody dáme
jenom tolik, aby nožky byly pono−
řeny. Vaříme tak dlouho, až se
nožky začnou rozvářet. Vývar sce−
díme a nožky obereme. Takto zís−
kané maso semeleme na masovém
strojku přes destičku o průměru
3 mm. Mezitím dáme vývar vychlad−
nout. Děláme tak proto, abychom
mohli lépe sebrat tuk, který se usadí
na povrchu. Nejlépe je povařit nožky
večer, obrat je a ráno z vývaru se−
škrábnout tuk. Poté vývar pomalu
rozpustíme, přidáme namleté maso
(není podmínkou) a dokořeníme mle−
tým pepřem (1 až 1,5 kávové lžičky),
utřeným česnekem (5 až 6 stroužků),
zázvorem (na špičku nože) a vše
lehce povaříme. Nakonec přidáme
majoránku (1/2 lžíce) a již nevaříme.
Zde bych chtěl upozornit, že vývar
se nám na chuti musí zdát silně pře−
solený a překořeněný, jinak bude tla−
čenka po vychladnutí mdlá.
Hotový vývar odstavíme a za ob−
časného míchání necháme trochu
zchladnout. Mezitím si připravíme
houby. Jejich úprava je velice jedno−

duchá. Houby nakrájíme na různé
kousky, malé ponecháme vcelku.
Děláme tak proto, abychom získali
pěknou mozaiku. Houby povaříme ve
slané vodě asi 25 až 30 minut. Pova−
řené houby scedíme, dobře proplách−
neme studenou vodou a necháme
okapat, přidáme do vývaru, zamí−
cháme a popřípadě ještě dochutíme.
Potom vše nalijeme do tlačenkového
sáčku, zavážeme a dáme do chladna
ztuhnout. Tlačenku je potřeba ob−
čas pootočit (asi po 15 minutách), aby
se koření neusadilo, ale bylo rov−
noměrně rozptýleno. Po ztuhnutí
(druhý den) tlačenku nakrájíme na
plátky a podáváme s cibulí a octem.
Jako přílohu podáváme chléb, z ná−
pojů je nejvhodnější dobré pivo.
Tento recept lze obměnit tím, že
místo čerstvých hub, v době, kdy není
houbařská sezóna, použijeme houby
naložené v kyselém nálevu. Tyto
houby však již nevaříme, jenom je
řádně propereme v několika stude−
ných vodách.
Všem dobrou chuť přeje
Štefan Kužma, mykologický klub Choceň

Může padnout
i rekord

V

eště před tři čtvrtě rokem řešili
ratíškovští kuželkáři dilema,
kde budou hrávat svá mistrov−
ská utkání. ČKA jim totiž pouze pro
sezónu 2003−04 povolila výjimku
hrát na ratíškovické kuželně. Sou−
těž v sezóně 2004−05 se hrála v sou−
sedních Dubňanech za přenechání
III. KL. Díky vstřícnosti zastupitel−
stva obce (finanční dotace na rekon−
strukci se rok od roku odkládala)
i rychlosti a kvalitě dodavatelské
firmy se celá letošní sezóna odehrá−
vala v domácí kuželně. A nemusely se
tak zbytečně utrácet peníze za cestov−
né, pronájem kuželny a další výdaje.
A právě opovrhovaná „Popelka“
kuželna, o které kolovaly hororové

Ratíškovický Zvon

zkazky (celá řada hráčů do Ra−
tíškovic nejezdila, aby si níz−
kým výsledkem tak zvaně
nezkazila průměr) se poslední dvě so−
boty v dubnu stane místem, kde se
bude zápolit o kvalifikaci i mistrovský
titul Jihomoravského kraje. Případní
diváci mohou být i svědky případ−
ného republikového rekordu, protože
naše kuželna je jednou z pěti v repub−
lice, kde se rekordy mohou uznávat!!!
Nejprve 22. dubna od 8.30 hod.
bude 40 seniorů ve věkové hranici
nad 50 let ze třinácti oddílů, mj. Zno−
jma, Vyškova, Valtic, Šanova a celků
z okresu soutěžit o devět míst do
mistrovství JmK, které bude v Rosi−
cích. Bude se hrát na 120 hodů, tj.

15 hodů do plných a 15 hodů do−
rážky na čtyřech drahách. Za do−
mácí nastoupí Jeníci Šebek a Koplík
a Václav Koplík ml.
O týden později, 29. dubna, čtyři−
advacet zástupkyň té nejhezčí polo−
viny populace bude hrát v té samé
disciplíně, nejprve o dvanáctičlenné
finále, potom nejen o titul mistryně
JmK a stupně vítězů, ale i čtvrté mís−
to, zajišťující účast na mistrovství ČR.
Domácí barvy budou hájit Alžběta
Harcová,, Kristina Šimonová, Marie
Kobylková a Marta Beranová.
Václav Koplík, hlavní rozhodčí obou soutěží
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