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Vážení
spoluobčané,
pro období adventu a Vánoc u Vás doma
přijměte přání radostného prožití a všeho dobrého.
Věřím, že nám k sváteční atmosféře a pohodě
tohoto času přispějí adventní koncerty,
Štěpánský živý betlém a předsilvestrovský pochod.
Ať se Vám nový rok stane rokem splněných přání
a spokojenosti.
Josef Uhlík, starosta
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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 7. 11. 2006
Rada obce:
z stanovila komisi stavební a ži−
votního prostředí, komisi sociální
a informační,
z projednala varianty značení hro−
bových míst; přes letošní zimu
bude na zkoušku označeno 10 hro−
bových míst samolepícími štítky,
v případě nefunkčnosti tohoto ře−
šení budou štítky lepeny ze zadní
strany speciálním lepidlem,
z se seznámila se změnami v plánu
zimní údržby místních komuni−
kací,
z se seznámila s aktuálním stavem
stavebních prací na přístavbě ZŠ
Ratíškovice a s finančními mož−
nostmi na rok 2007,
z se seznámila s investičními ak−
cemi, které budou realizovány
ještě v nejbližším období: prodlou−
žení plynovodu, vodovodního řádu
a kanalizace v lokalitě u Jezérka,
rekonstrukce komunikace v ulici
Kolmá.
z souhlasí s vysláním delegace zá−
stupců Československo−francouz−
ské společnosti a Obce Ratíškovice
do družebního města Vouziers,
z souhlasí s vyčleněním 70 ks ka−
lendářů na reprezentační účely,
z stanovila ve smyslu zákona č. 128/
2000 Sb. vedle starosty další čle−
ny zastupitelstva obce (PhDr. Ra−
dim Šťastný, Anna Foltýnová,
DiS) k zastupování obce navenek
a užívání při významných příleži−
tostech a občanských obřadech
závěsného odznaku se státním
znakem ČR pro volební období
2006−2010,
z stanovila dobu konání pro uza−
vření manželství každou sobotu
od 9.00 do 12.00 mimo svátky vá−
noční, velikonoční a svátky uzná−
vané státem,
z se seznámila s žádostí Svazu
zdravotně postižených občanů
ZO Ratíškovice o změně účelu
neinvestiční dotace z rozpočtu
obce.
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Rada obce ze dne 14. 11. 2006
Rada obce:
z jmenovala předsedy a členy ko−
misí: komise stavební a životního
prostředí (ing. Jana Šupová, Iva
Borovcová, ing. Jaroslav Bartoní−
ček, ing. Petr Loveček, ing. Pavel
Macek), komise sociální (Anna
Foltýnová, DiS, Marie Rybová,
Růžena Růžičková, Věra Vybíra−
lová, Bc. Ludmila Bábíková), ko−
mise informační – redakční rada
Zvonu (PhDr. Radim Šťastný,
Mgr. Josef Hanák, Vojtěch Koten
st., ing. Jaromír Škola ml., Vác−
lav Koplík),
z odsouhlasila jednací řád Rady
obce Ratíškovice,
z jmenovala předsedy a členy hlavní
a dílčích inventarizačních komisí,
z starosta informoval radu o zahra−
niční služební cestě do družebního
francouzského města Vouziers
a o projednávaném protokolu –
programu spolupráce na rok 2007,
z se zabývala pracovními náplněmi
jednotlivých pracovníků obecního
úřadu a projednala přemístění
kanceláří, jež jsou nejvíce kontak−
továny občany, do přízemí budovy
obecního úřadu,
z projednala a odsouhlasila žádost
vedoucí Obecní knihovny Ratíško−
vice, ing. Marie Škorpíkové, o za−
koupení softwarového vybavení
a čtečky čárkových kódů,
z odsouhlasila přesunutí stavební−
ch prací na skateboardovém hřišti
na jaro 2007, a to z důvodu vynuce−
ných dalších stavebních opatření
v důsledku nestabilního podloží,
z starosta informoval o ukončení
povrchových úprav na komuni−
kaci ulice Kolmá a o provedení nej−
nutnějších oprav výtluků v ulici
Vinařská,
z projednala a odsouhlasila nákup
nového notebooku pro potřeby
Osvětové besedy Ratíškovice,
z se seznámila s akustickou studií
pro zkvalitnění ozvučení prostoru
tělocvičny ZŠ.

Rada obce ze dne 21. 11. 2006
Rada obce:
z projednala návrh úprav rozpočtu
2006,
z projednala s ing. Vladimírou Mot−
lovou, předsedkyní finančního vý−
boru, předběžný návrh rozpočtu
pro rok 2007,
z odsouhlasila náklady na vícepráce
při rekonstrukci ulice Kolmá −
v důsledku nerovnosti a v někte−
rých místech malé únosnosti pů−
vodní vozovky bylo nutno použít
větší množství asfaltu, než bylo
rozpočtováno.
z bere na vědomí odstoupení Anny
Foltýnové, DiS, z funkce člena
představenstva Rabyd, bytové
družstvo, a z funkce člena výboru
„Společenství pro dům Polní 938“
a souhlasí, aby tyto funkce zastá−
val místostarosta obce PhDr. Ra−
dim Šťastný,
z souhlasí s tím, aby výbava tělo−
cvičny na plesovou sezónu a hody,
tj. zátěžové koberce, taneční par−
ket, židle, byly zapůjčeny z poly−
funkční haly „Želva“ z Dubňan,
stoly budou odkoupeny od paní
Mackové z bývalého KD,
z souhlasí s instalací panelů dle
technického návrhu firmy AS
Konsult – ing. Josef Kříž, vzdu−
chotechnika – klimatizace − akus−
tika na strop tělocvičny s cílem
zlepšit akustické poměry v tomto
prostoru,
z se seznámila s účetnictvím firmy
Baník Ratíškovice, s. r. o.,
z se seznámila s pokračováním prací
na přístavbě ZŠ,
z projednala termín a program II.
zasedání zastupitelstva obce,
z souhlasí se změnou účelu dotace
pro ZŠ z provozních prostředků
na prostředky investiční – fi−
nanční prostředky budou vynalo−
ženy na poplatek za navýšení
rezervy příkonu el. energie do are−
álu školy,
z souhlasí s rozšířením pracovního
úvazku ing. Marii Škorpíkové,
knihovnice Obecní knihovny Ra−
tíškovice tak, aby provozní doba
knihovny byla v souladu se stan−
dardy veřejných knihoven dle Me−
todického pokynu Ministerstva
kultury ČR.
Rada obce ze dne 28. 11. 2006
Rada obce:
z projednala návrh úprav rozpočtu
2006,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

z projednala s ing. Vladimírou Mot−
lovou, předsedkyní finančního vý−
boru, varianty úvěru na finanční
zajištění realizace přístavby ZŠ
ve výši 30 000 000 Kč,
z se seznámila se zákonným poža−
davkem vypsání výběrového řízení
na poskytovatele úvěru a pověřila
starostu obce o zajištění firmy (vý−
běr ze tří firem), jež toto výběrové
řízení zajistí,
z starosta obce seznámil radu obce
s jednáním Mikroregionu Nový
Dvůr: novým předsedou Mikrore−
gionu byl zvolen ing. Josef Uhlík,
starosta obce Ratíškovice, místo−
předsedkyní byla zvolena Libuše
Jedovnická, místostarostka obce
Svatobořice−Mistřín. Součástí
změn je i delegování funkce účetní
Mikroregionu z Obecního úřadu
Milotice na Obecní úřad Ratíško−
vice.
z doplnila program zastupitelstva
obce, jež se bude konat 12. 12.
2006,
z rozhodla o prodloužení termínu
možnosti připojení na kabelovou
televizi se slevou 2 100 Kč. Ter−
mín se prodlužuje do 30. 11. 2006.
z projednala požadavky na doda−
tečné vybavení kanceláří obec−
ního úřadu mobiliářem (nábytek,
kopírovací technika),
z se seznámila a souhlasí s návrhem
příspěvků pro občany k překle−
nutí tíživé životní situace, který
předložila sociální komise.
RŠ

Ratíškovické
telefony

Zastupitelstvo obce...
I. zasedání Zastupitelstva obce
Ratíškovice ze dne 31. 10. 2006
z ustavující zasedání zastupitelstva
obce zahájil ing. František Poli−
šenský jako nejstarší člen nově zvo−
leného zastupitelstva, následně
byl schválen program zastupitel−
stva obce,
z členy mandátní komise byli navr−
ženi a zvoleni: za ODS paní Anna
Foltýnová, DiS., za SNK Mgr.
Alena Kratochvílová, za ČSSD
PaedDr. Zdeněk Šebesta. Paní
Anna Foltýnová, DiS, informo−
vala přítomné o konečných výsled−
cích voleb za jednotlivé strany
a o počtu získaných mandátů:
KDU−ČSL 4 mandáty, ODS 4
mandáty, SNK 3 mandáty, ČSSD
2 mandáty, KSČM 2 mandáty.
Dále informovala o písemné rezig−
naci Mgr. Marie Šťastné na člena
zastupitelstva obce. Dle zákona
o volbách do zastupitelstev obcí se
stal členem zastupitelstva obce
první náhradník kandidátní lis−
tiny KSČM pan Petr Tříska.
z jednotliví členové zastupitelstva
obce složili slib do rukou nejstar−
šího člena zastupitelstva ing.
Františka Polišenského. Ten ná−
sledně složil slib do rukou ing.
Josefa Uhlíka.
z přítomní zastupitelé schválili vo−
lební řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
většinou zastupitelů bylo odsou−
hlaseno veřejné hlasování při
volbě uvolněných funkcí starosty

z

z
z
z
z
z
z
z

z
z
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a místostarosty a neuvolněných
funkcí tří členů rady obce,
byla zvolena volební a návrhová
komise: ing. Vladimíra Motlová,
pan František Slezar a paní Jana
Koplíková,
do uvolněné funkce starosty obce
byl zvolen ing. Josef Uhlík,
do uvolněné funkce místostarosty
byl zvolen PhDr. Radim Šťastný,
do neuvolněné funkce 1. radního
byl zvolen ing. Petr Příkaský,
do neuvolněné funkce 2. radního
byla zvolena paní Anna Foltý−
nová, DiS,
do neuvolněné funkce 3. radního
byl zvolen Mgr. Josef Hanák,
do neuvolněné funkce předsed−
kyně finančního výboru byla zvo−
lena ing. Vladimíra Motlová,
do neuvolněných funkcí členů fi−
nančního výboru byli zvoleni:
ing. Jitka Gajdíková, ing. Tomáš
Příkaský, ing. František Polišen−
ský, Eva Chovancová, ing. Pře−
mysl Kouřil,
do neuvolněné funkce předsedy
kontrolního výboru byl zvolen
PaedDr. Zdeněk Šebesta,
do neuvolněných funkcí členů kon−
trolního výboru byli zvoleni: Fran−
tišek Slezar, Jiří Šupálek, ing.
Jaroslav Procházka, Mgr. Alena
Kratochvílová,
návrh usnesení přednesla ing.
Vladimíra Motlová a usnesení bylo
schváleno všemi přítomnými
členy zastupitelstva obce.
RŠ

V

Ratíškovickém Zvonu č. 1/
2007 bude uveřejněn aktu−
alizovaný obecní telefonní
seznam „Ratíškovické telefony“,
který je sestaven podle oficiálních
Zlatých stránek firmy Mediatel,
spol. s r. o., a internetového tele−
fonního seznamu http://telefon−
niseznam.o2active.cz/.
Má−li někdo z občanů nebo
místních firem zájem – ZDARMA
− o zveřejnění upoutávky (vizitky),
emailové adresy, www stránek,
mobilního čísla apod., pak zašlete
své požadavky na obecní úřad
nebo řediteli ZŠ.
J. Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Ulice Kolmá
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Komunální volby 2006

Česká strana
sociálně demokratická
PaedDr. Zdeněk Šebesta
Mgr. Zbyněk Mašek
Ing. František Polišenský
Stanislav Toman
Ing. Josef Příkaský
Jaroslava Kundratová
Lenka Zemánková
Stanislav Kotásek
Mgr. Jarmila Koplíková
Jan Dikovský
František Šural
Ing. Jiří Toman
Ing. Radka Tomanová
Mgr. Josef Šupálek
Zdeněk Hebron

691
237
419
324
260
339
174
153
285
159
170
180
204
110
193

Občanská demokratická strana
PhDr. Radim Šťastný
707
Anna Foltýnová, DiS
659
Ing. Vladimíra Motlová
575
Vojtěch Koten
623
Pavel Příkaský
540
Růžena Růžičková
418
Libor Toman
335
Petr Vacenovský
328
Ing. Jaroslav Procházka
280
Bedřiška Blahová
268
Mgr. Anna Gajdíková
338
Mgr. Jaroslava Příkaská
284
Tomáš Moravčík
208
Lenka Dobešová
193
Ing. Petr Loveček
196
Komunistická strana
Čech a Moravy
Jaroslava Letochová
František Slezar
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266
480

Petr Tříska
Josef Přibil
Petra Třísková
Karel Chludil
František Zedník
Ivan Vlasák
Luboš Fukan
Mgr. Marie Šťastná
Ludvík Michenka
Ludmila Koplíková
Josef Kotásek
František Vlasák
Josef Mazuch

267
213
196
194
184
181
174
335
174
196
239
177
192

KDU − ČSL
Ing. Josef Uhlík
Mgr. Josef Hanák

898
720

Koncert

Sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Petr Příkaský
747
Ing. Jindřich Kudr
370
Mgr. Alena Kratochvílová
401
Milan Netík
245
Ing. Petr Kotásek
329
Ing. Jaroslav Kratochvíla
242
Ing. Jitka Gajdíková
446
Ing. Zdeněk Šupa
372
František Dobeš
296
Radek Opluštil
247
Miroslav Foltýn
221
Martin Jura
294
Ladislava Kotásková
266
Petra Kotásková
222
Jiří Dekař
159

V

Jazz

Ing. Pavel Macek
Jana Koplíková
Jiří Šupálek
MUDr. Pavel Kopeček
Václav Koplík
Ing. Tomáš Příkaský
Mgr. Miroslav Küchler
Jiřina Ždánská
Irena Dobešová
Eva Frýdková
Mgr. Jana Dobešová
Ing. Antonín Žídek
Jana Kovaříková
Strana

hlasy

384
598
402
560
558
440
505
256
286
326
320
224
228

procenta

mandáty

SNK
4 857
19,52
ČSSD
3 989
15,67
ODS
5 952
23,92
KSČM
3 468
13,94
KDU−ČSL 6 705
26,95
Počet zapsaných voličů
Počet vydaných obálek
Volební účast v %

3
2
4
2
4
3 335
1 844
55,29

– hudebníka,
jenž svůj styl
piloval po ně−
kolik let na
parnících exo−
tického Kari−
biku. Rytmus
akademicky
tvrdil zkušený
kontrabasista
Petr Kořínek – profesor pražské Jež−
kárny. Múzickým zjevením však byla
vsetínská zpěvačka Vladimíra Krč−
ková, která se již ve svých 23 letech

opět v Ratíškovicích

sobotu 18. listopadu 2006 se již
počtvrté uskutečnil v Ratíško−
vicích jazzový večer. Tentokráte
se jazzovalo v budově kina. Polo−
zaplněný sál, dobré víno
a příjemné hudební vib−
race dorážející až k srd−
cím posluchačstva vy−
tvořily v tomto prostoru
příjemnou uvolněnou at−
mosféru. Koncert pro−
běhl dle jazzové han−
týrky jako hokej – hrálo
se s přestávkami na tře−
tiny, přičemž druhá
třetina byla proložena
pásmem poezie Jiřího
Hubáčka, jež sklidila
velký aplaus. Stálicí ra−
tíškovických jazzových
koncertů je bubeník Jaromír Hele−
šic, rodák z Mikulčic, který s sebou
přiváží kapelu vždy v obměněné se−
stavě. V sobotní večer jsme tak
mohli vedle bubenického kumštu
uslyšet a uvidět vynikající výkon
mladého kytaristy Adama Tvrdého

svou barvou hlasu a stylem zpěvu
stává výraznou jazzovou osobností.
Ti, kdož na koncert přišli, měli mož−
nost shlédnou a slyšet zrod velké
umělkyně. Ti, kdož nepřišli, budou
mít možnost snad příště.
Radim Šťastný
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Uzavření sňatku...

Cigánek Martin
Klimeš Vít
Zahrádka Jiří
Gajdíková Sabina
Kratochvílová Aneta
Staněk Jakub
Herka Tomáš
Mokrý Šimon

Jan Brychta a Radka Vacenovská
Mgr. Jaroslav Pálka a Jitka Piskatá

Zlatá svatba…
Josef a Julie Kotáskovi
Martin a Františka Příkaští
Ilustrační fota

Z našich řad odešli...
Polišenská Josefa ................................
Foltýn Josef ...........................................
Procházková Anežka ..........................
Vácha František ...................................
Vacenovská Žofie .................................
Bílová Marie ..........................................

89 let
53 let
82 let
87 let
83 let
82 let

Blahopřejeme...

Událost

Gasnárková Kateřina ......................................... 80 let
Jandová Josefa..................................................... 85 let
Cahlíková Marie................................................... 90 let

Vzpomínka
na vlastence

J

ihomoravská orelská župa Tomá−
še Šilingera, bratrská jednota
z župy Velehradské ze Vnorov
a domácí se podíleli na pořádání
II. ročníku memoriálu Víta Příkas−
kého v kuželkách, který se hrál v so−
botu 21. 10. v ratíškovické kuželně.
Po vcelku úspěšném prvním roč−
níku, pořádaném v roce 2004, byla
v loni kvůli rekonstrukci výluka
a na reprízu přijala pozvání družstva
z župy Velehradské, Bauerovy a do−
mácí Šilingerovy.
V zahájení si účastníci připomněli,
že bratr Vít Příkaský spatřil světlo
tohoto světa 15. července 1901, tedy
před 105 lety. Díky aktivitě a schop−
nostem se vypracoval a byl ustano−
ven náčelníkem jihomoravské Orel−
ské župy Tomáše Šilingera. V době
okupace se zapojil do odbojového
hnutí Obrana národa, byl však zra−
zen, odsouzen a 1. července 1942 ubit
v kamenolomu v koncentračním tá−
boře Mauthausen.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Ač sám
vyhlášený
gymnasta – v prostných i na kruzích,
díky chuti a dispozicím domácích po−
řadatelů, připomněli si jej v netra−
dičním sportu – v kuželkách. V sou−
těži družstev zvítězily Hranice z župy
Bauerovy výkonem 919 kuželek, stří−
bro si odvezli zástupci
župy Velehradské –
Vnorovy se 822 sra−
ženými kuželkami.
Bronz zůstal v Ratíš−
kovicích za 765 kuže−
lek a čtvrté pořadí
získali zástupci župy
Šilingerovy ze Stráž−
nice za 671 kuželek.
Družstva hrála čtyř−
členná a každý hráč
hodil šedesát hodů
sdružených – to je 15
hodů do plných a 15
hodů na dorážku na
dvou drahách.

Díky sponzoringu vnorovských
byla vyhodnocena i soutěž jednot−
livců. Zlatý pohár si do Hranic od−
vezl Miroslav Klvaňa za 258 ku−
želek, stříbrný si odnesl domácí
Václav Koplík za 257 kuželek a k Zý−
balům do Vnorov putoval bronzový
pohár, když Antonín Zýbal shodil 247
kuželek.
Pořadatele hřálo u srdce, že účast−
níci byli spokojeni s organizací i prů−
během memoriálu, ale i s tím, že se
těší na příští ročník, kdy si budou
připomínat 65 let od mučednické
smrti odvážného a statečného člově−
ka, pro kterého vlast byla tím, za co
byl ochoten obětovat to nejcennější.
Václav Koplík
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Zákony

Místo zvýšení důchodů pro bezmocnost
budou obce od nového roku vyplácet

příspěvek na péči

N

a Ministerstvo práce a sociálních
věcí a na Českou správu sociál−
ního zabezpečení se v posledních
dnech obracejí lidé s obavou, že
nebudou mít dostatek finančních
prostředků, protože od nového roku
nebudou dostávat zvýšení důchodu
pro bezmocnost. V této souvislosti je
třeba říci: není třeba mít strach.
Zvýšení důchodu pro bezmoc−
nost sice s koncem letošního
roku zanikne, bezmocní lidé ale
budou mít nárok na příspěvek
na péči. A ten bude vyšší než zvý−
šení důchodu pro bezmocnost.
Příspěvek na péči nahradí dvě
současné dávky − zvýšení důchodů
pro bezmocnost a příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu.
Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, který začne
platit právě od 1. ledna 2007. O no−
vém příspěvku na péči budou
rozhodovat a budou ho vyplácet
obecní úřady obcí s rozšířenou
působností příslušné podle místa
trvalého bydliště.
Zvýšení důchodu pro bezmocnost
přitom do konce letošního roku vy−
plácí Česká správa sociálního zabez−
pečení. Naposledy jej důchodci obdrží
v prosinci 2006 ve svých běžných
výplatních termínech důchodu. Od
ledna 2007 pak budou těmto oso−
bám obce vyplácet příspěvek na
péči, a to přímo na základě zá−
kona, aniž by o něj museli žádat.
Odnětí výplaty zvýšení důchodu
pro bezmocnost provede Česká
správa sociálního zabezpečení auto−
maticky. Aby o tom lidé věděli, za−
čala už teď v listopadu důchodcům
posílat „Oznámení o zastavení vý−
platy zvýšení důchodu pro bez−
mocnost“. Tento dokument obsa−
huje informaci o důvodech zasta−
vení výplaty zvýšení důchodu pro
bezmocnost. Jeho součástí je rovněž
sdělení, že podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, se lidé,
kteří mají do 31. prosince 2006 ná−
rok na zvýšení důchodu pro bezmoc−

strana 6

nost, považují od 1. ledna 2007 za
osoby závislé na pomoci jiné fyzické
osoby a mají tak nárok na příspěvek
na péči podle stupně závislosti na
pomoci jiné osoby.
Částky zvýšení důchodů pro
bezmocnost, které se až do konce
letošního roku podle stávající legis−
lativy odvozují od životního minima,
jsou následující:
z zvýšení důchodů pro částečnou
bezmocnost − 480 Kč měsíčně,
z zvýšení důchodů pro převážnou
bezmocnost − 960 Kč měsíčně,
z zvýšení důchodů pro úplnou bez−
mocnost − 1 800 Kč měsíčně.
Podle nového zákona o sociálních
službách se od 1. ledna 2007 bu−
dou lidé, kterým dosud náleželo
zvýšení důchodu pro bezmocnost,
považovat za osoby závislé na po−
moci jiné fyzické osoby:
z ve stupni I (lehká závislost), bu−
de−li se jednat o osoby částečně
bezmocné,
z ve stupni II (středně těžká závis−
lost), bude−li se jednat o osoby pře−
vážně bezmocné,
z ve stupni III (těžká závislost),
bude−li se jednat o osoby úplně
bezmocné.
Příspěvek na péči pak od 1. ledna
2007 pro osoby do 18 let bude:
z 3 000 Kč měsíčně, půjde−li o stu−
peň I (lehká závislost)
z 5 000 Kč měsíčně, půjde−li o stu−
peň II (středně těžká závislost)
z 9 000 Kč měsíčně, půjde−li o stu−
peň III (těžká závislost)
z 11 000 Kč měsíčně, půjde−li o stu−
peň IV (úplná závislost).
Lidé starší 18 let budou mít od
1. ledna 2007 nárok na příspěvek
na péči ve výši:

z 2 000 Kč měsíčně, bude−li se jed−
nat o stupeň I (lehká závislost)
z 4 000 Kč měsíčně, bude−li se jed−
nat o stupeň II (středně těžká zá−
vislost), nebo bude−li se jednat
o osobu ve stupni I (lehká závis−
lost), která je starší 80 let, o niž
pečuje osoba, které z tohoto dů−
vodu náležel k 31. 12. 2006 pří−
spěvek při péči o blízkou nebo ji−
nou osobu
z 8 000 Kč měsíčně, bude−li se jednat
o stupeň III (těžká závislost), nebo
bude−li se jednat o osobu ve stupni
II (středně těžká závislost), o niž pe−
čuje osoba, které z tohoto důvodu
náležel k 31. 12. 2006 příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu
z 11 000 Kč měsíčně, bude−li se jed−
nat o stupeň IV (úplná závislost).
Pokud by měl důchodce nárok na
zvýšení důchodu pro bezmocnost
před 31. prosincem 2006, ale po−
žádá o něj ČSSZ až po uvedeném
datu, tj. za účinnosti nového zákona
o sociálních službách, Česká správa
sociálního zabezpečení zvýšení dů−
chodu pro bezmocnost přizná rozhod−
nutím na dobu od nároku do 31. pro−
since 2006. Finanční částky zvýšení
důchodu pro bezmocnost ČSSZ pak
důchodci za toto období doplatí
zpětně. Kopii příslušného rozhodnu−
tí pak sama prostřednictvím svých
příslušných pracovišť (okresních
správ sociálního zabezpečení, v Praze
Pražské správy sociálního zabezpe−
čení, v Brně Městské správy soci−
álního zabezpečení Brno) předá
obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností, které budou příspěvek
na péči vyplácet, a to zpětně za dobu
od 1. ledna 2007.
Připravila Bc. Ludmila Bábíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Policie

Z deníku
obecní policie

ZÁŘÍ 2006
z Výjezd na žádost paní XY, jejíž
dcera měla nastoupit protidrogové
léčení − dcera utekla z domu.
z Výjezd na oznámení panem XY −
v ulici Družstevní jsou poškozená
dvířka od rozvodny elektřiny.
z Upozornění pana XY na nevhodné
pálení papíru, neboť kouř se šířil
do blízké restaurace a obtěžoval
zákazníky. Pan XY ihned oheň
uhasil.
z Výjezd na oznámení − u železnič−
ního přejezdu směrem na Milo−
tice je vyvrácený sloup osvětlení
nákladním vozidlem (sloup zasa−
hoval do chodníku). Přivolání elek−
trikáře ke konzultaci, zajištění
opravy na 5. 9. 2006.
z Výjezd v 19.40 hod. na oznámení
paní XY − manžel vyhrožuje bitím
a ona se bojí jít domů. Paní XY si
bere věci a jede přespat k dceři.
z Výjezd na oznámení a stížnost od
paní XY − její sousedka a druh se
neustále hádají.
z Odchyt volně pobíhajícího psa
v areálu Strojíren Tomáš a jeho
umístnění do útulku ZOO Hodo−
nín.
z Kontrola osob, které se zdržovaly
u hřiště a čistily kabeláž k zís−
kání mědi.
z Přijato sdělení pana XY (syn byl
zbit nezletilým YY) a následné ře−
šení případu.
z Výjezd na stížnost paní XY − hla−
sitá hudba a kouř, který se šířil
z tenisového kurtu v areálu Ba−
ník.
z Nalezení velkého množství použi−
tých injekčních stříkaček v loka−
litě u Zbrodku. Vyčištění plochy
a zajištění likvidace.
z Výjezd do baru TipSport, kde pan
XY napadl obsluhu baru. Případ
byl předán komisi veřejného po−
řádku OÚ.
z Šetření pokreslení sochy v parku
u kina. Jako možný pachatel
byl zjištěn nezletilý XY z Hodo−
nína.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

z Řešení krádeže nafty u pana XY.
z Výjezd na požádání dispečera Po−
licie ČR Hodonín do domu pana
XY − zajištění bezpečnosti zdravot−
nického personálu při epileptic−
kém záchvatu pana XY.
z Jednání s Policií ČR Dubňany ve
věci odcizení benzínu a nafty ze
zaparkovaných vozidel v obci.
z Proveden výjezd na oznámení Po−
licie ČR Dubňany z podezření na
trestný čin krádeže jízdního kola
z garáže.
z Výjezd na oznámení paní XY − její
syn YY ji neustále slovně napadá
a uráží před jeho kamarády vul−
gárními výrazy.
z Noční služba s kriminální policií
ČR ve věci pátrání po osobách zá−
vislých na omamných látkách.
ŘÍJEN 2006
z Výjezd na oznámení pana XY −
před jeho obchodem leží použité
injekční stříkačky. Proveden sběr
a zajištění likvidace.
z Výjezd ve 21.22 hod. na ozná−
mení od obsluhy baru TipSport −

z
z

z
z

z
z
z

z

pan XY pod vlivem alkoholu ne−
ustále obtěžuje hosty.
Přijetí oznámení paní XY − bylo
jí odcizeno jízdní kolo z budovy
školní jídelny.
Jednání s Policií ČR Dubňany
ve věci popíjení alkoholických ná−
pojů mládeže na hřišti TJ Baník
a u Bašty.
Výjezd na žádost paní XY − stíž−
nost na poškození nábytku.
Výjezd v 19.00 hod. na žádost Po−
licie ČR Dubňany do domu paní
XY − nechtěla pustit do domu
svého manžela a vystěhovala mu
všechny jeho osobní věci před
dům. Paní XY byla upozorněna na
skutečnost, že se dopouští trest−
ného činu, jelikož má její manžel
na adrese trvalý pobyt. Dále byla
upozorněna, že se dopustila pře−
stupku vůči manželovi, a to proti
občanskému soužití tím, že mu vy−
stěhovala všechny věci před dům.
Kontrola okolí rybníčku Jezérko,
kam chodí školní mládež kouřit.
Výjezd na žádost pana XY − jeho
syn se nevrátil ze školy z Hodo−
nína.
Přijetí oznámení od paní XY − ně−
kdo jí rozbil okno do ložnice. Asi
v 01.00 hod. procházela kolem je−
jího domu parta mladistvých a ně−
kdo z nich udeřil do okna, které
prasklo. Paní XY měla strach vy−
jít z domu, jelikož bydlí sama.
Výjezd v 00.15 hod. na oznámení
paní XY − v ulici Řadová je neu−
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LISTOPAD 2006
z Výjezd na oznámení od pracov−
níka sběrného dvoru − uražený zá−
mek na objektu skladiště s nebez−
pečným odpadem.
z Přítomnost při domovní pro−
hlídce u pana XY, proti kterému
zasáhla jednotka rychlého nasa−
zení z podezření na přechovávání
zbraní v domě.
z Výjezd na žádost Policie ČR do
domu paní XY − fyzické napadení
osádky vozu rychlé záchranné po−
moci.
z Přijetí oznámení paní XY − poško−
zení křížku a následné odcizení
sošky Krista z mědi z hrobu na
místním hřbitově.
z Přijetí oznámení paní XY − někdo
poškodil podstavec na kvítka na
hrobě její rodiny.

Folklor

stálý hluk a parta osob ruší noční
klid. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že v domě oslavuje pan XX
své narozeniny a má puštěnou
hlasitě hudbu a všichni se zdržují
před domem na veřejném pro−
stranství.
z Výjezd na oznámení − v ulici
Krátká ležel muž pod vlivem al−
koholu. Pan XY byl převezen
domů a předán manželce, kterou
však fyzicky napadl. Pan XY byl
převezen a umístněn do cely v Ho−
doníně, jelikož byla důvodná oba−
va, že bude pokračovat v násilném
jednání.
z Přijetí oznámení pana XY − někdo
mu odcizil z uzamčeného vozidla
autorádio, které měl zaparkované
před domem.
z Výjezd v 19.20 hod. − směrem na
Hodonín v zatáčce u altánu je do−
pravní nehoda se zraněním.

J

Slovácký krúžek
v roce 2006

ako každý rok, tak i začátek roku
2006 byl pro Slovácký krúžek ty−
pický plesovou sezónou. Soubor
vystupoval tentokrát celkem na pěti
plesech, a to v Dolních Bojanovicích,
Čejkovicích, Tvrdonicích, Dambo−
řicích a v Hodoníně. Na všech ple−
sech se tancovala Moravská beseda.
S příchodem jara a Velikonoc čekala
na chlapce již tradiční šlahačka. Tra−
diční proto, že už byla pátá v pořadí.
Od Velikonoc měl Slovácký krú−
žek delší přestávku, kterou využil na
nácvik nového pásma, které jsme
nazvali „Metlaři“. S tímto pásmem
jsme se poprvé představili 1. čer−
vence na soutěži folklórních sou−
borů v Dambořicích. Slováckému
krúžku se toto pásmo vydařilo,
a proto ho určitě předvede ještě ně−
kde jinde na vystoupeních. O den
později jsme přijali pozvání do Hý−
sel na slavnost Sv. Prokopa. Zde jsme
vystupovali s pásmem skočných,
vrtěných, sedláckých, zpěvů a ver−
buňků.
Ve dnech 18. a 19. srpna se Slo−
vácký krúžek zúčastnil, spolu s dět−
ským souborem, Mezinárodního
folklórního festivalu v jihočeském
Písku. V den našeho příjezdu nás če−
kalo první vystoupení. Předvedli jsme
zde nové pásmo „Dožínky“. Podle po−
tlesku obecenstva se naše pásmo di−
vákům moc líbilo. Večer byl na míst−

ním kulturním domě ve znamení
společného programu pro všechny
zúčastněné soubory. Ráno dalšího
dne se konal průvod městem – „Roz−
tančená ulice“, který se skládal z ně−
kolika zastavení, kde každý soubor
předvedl něco málo ze svého reper−
toáru. Po průvodu začal odpolední
program, kde Slovácký krúžek vystu−
poval s dalším novým pásmem, ten−
tokrát skočných, vrtěných, zpěvů
a verbuňků. Naše vystoupení
by se jistě nezdařilo bez výbor−
ného doprovodu mladé cimbálové
muziky z Hodonína, které patří
velký dík.
Letos nás čekalo pořádání hodů.
Stárkování se ujali Jan Blaha a Kris−
týnka Šebestová. V pátek 6. října
2006 se konala Beseda u cimbálu,
kde hrála cimbálová muzika Petra
Šrahůlka z Milotic. V sobotu byla
hodová zábava se skupinou Kombet,
v neděli pak tradiční krojované hody,
které začínaly mší svatou ve 13.30,
poté následoval krojovaný průvod
ke stárce a stárkovi, povolení hodů
u radnice a taneční zábava s decho−
vou hudbou Zlaťulka a dechovou
hudbou Bömische Blos (z Rakouska).
Doufáme, že se nám hody vydařily.
Na podzim se náš soubor začal při−
pravovat na vánoční program, a to
na zpívání u „Živého Betlému“.
Slovácký krúžek

Jiné pravidelné aktivity:
z Dohled na přechodech pro chodce
v ulici Dědina a u školy.
z Kontrola okolí areálu základní
školy.
z Rozvoz vyhlášek do vývěsek OÚ.
z Noční obchůzky a kontrola okolí
důležitých lokalit.
z Kontrola okolí místního hřbi−
tova.
z Kontrola okolí vinných sklepů Sla−
vín, lokality Lišinovo.
z Spolupráce s kriminální službou
Hodonín − noční kontrola objektů.
z Kontrola prodejců na veřejném
prostranství.
J. Hanák
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Kronika

Poprvé
po Evropsky

N

ěkolik zvláštností měla letošní
Beseda nad kronikou. Tou prv−
ní byla záštita Evropské unie,
další byla upoutávka − ve čtvrtek byl
v kabelové televizi vysílán zvukový
záznam z Besedy z roku 1986, kde si
posluchači poslechli hlasy Příkopek,
otce Jana Veselého, M. Koplíkovou
i autorku knihy o Ratíškovicích
prof. M. Frolcovou−Mackovou a další
změnou byl datum – ono v neděli od−
poledne je více času jak v sobotu,
a také přítomnost Ludvíka Bradáče
byla premiérou.
Otec Ludvík měl první slovo
a vzpomínal nebo i četl, co se událo
před 150 lety, tedy v roce 1856, kdy
si ratíškovičtí občané stavěli Boží
stánek. Tyto informace byly dopl−
něny i z listin z kostelní báně: „Jak
mile na jaře roku 1856 slavíci v okol−
ních lesích krásné zvěstovali jaro, tuť
větší činnost projevovaná. Lidé ně−
kteří potahem vlastní prácy již una−
veným dováželi vápno, jiní přiváželi
cihle, tito vodu onino křidlicy, tito
hasili vápno, oni na to dělali maltu,
jiní přinášeli desky, jiní pomáhali
při lešení, tahali maltu, vytahovali
vzhuru po skřipci cihle, dřevo a.t.d.
Ano i dítky na řebřích seděli a zed−
níkům cihle podávali. To vše se dělo
až do počátku měsíce Růžná, do kte−
réžto doby byly vystaveny kostelní

zdě až po okna
2 a 1/2°(4,5
m) výšky.“
Při sledo−
vání datumů
končících šest−
kou – ty všech−
ny jsme si připomínali – je i rok 1486,
kdy má markrabě moravský v Ra−
tíškovicích tři lány. Kolik to vlastně
bylo půdy? Slovník uvádí, že lán zem−
ský neboli pražský měl 18,158 ha, lán
selský 18,6 ha, lán panský 23,13 ha,
lán kněžský 25,62 ha a lán králov−
ský 27,94 ha.
V roce 1656 po třicetileté válce
bylo v obci jen 110 obyvatel. Od
roku 1786 (Josef II.) Ratíškovští
zřídili kontribučenský obilní fond,
který se udržel až do konce 19. sto−
letí. Obilí z obecného půllánu bylo
uskladňováno v obecní sýpce a na
jaře půjčováno žadatelům. Mohlo být
vráceno z nové úrody nebo zapla−
ceno.
A jak to bývalo s vedením obce
kdysi? Obec měla i v čase poddan−
ství svou samosprávu. Z přelomu
14. až 15. století je známo jméno sta−
rosty Marčínka. Na tzv. „Katovské
listině“ z roku 1613 se nachází nej−
starší obecní pečeť a další záznamy
mají podpisy rychtáře, pudmistra,
sousedů a úředníků.

Největší moc měl rychtář – zá−
stupce vrchnosti v obci. Byl dosazo−
ván na dobu čtyř let, ale osvědčil−li
se, ponechala ho vrchnost v úřadě.
Rychtář přejímal týdenní rozpisy
robot pro obec a byl odpovědný za
jejich dodržování, vybíral peněžní
dávky a daně. Byl také hlavou dě−
dinského soudu, měl právo rozhodo−
vat spory občanů. Rychtáře uváděl
do funkce správce panství nebo jeho
zástupce.
Obec volila každým rokem pudmi−
stra, který spolu s rychtářem řídili
věci veřejné, podpisovali závěti, sňat−
kové smlouvy a převody majetku.
Zároveň přijali pudmistr a rychtář
obecní pečeť a klíče od obecní truh−
lice a pokladny. Oba vedoucí byli
zváni na slavnostní shromáždění ce−
lého panství při nastoupení nové vrch−
nosti. „Počestná obec“ byla poučena
o povinnosti k obci, ke škole a faře.
Dále se vzpomínala pastouška, ci−
helna, pěstování býků, kuželky, ob−
chody i „svatební strom“. Poslední
rostený svatební strom byl prý na
svatbě Matěje Antoše z Dubňan. Sva−
tební strom byl podle vypravování
stařečka Šupálka tak vzácný, že kte−
rási nevěsta mu dala přednost před
jalovicí.
Ze školní kroniky uvedu jen, že
mezi novými učiteli byla dne 6. 9. 1936
ustanovena slečna Marta Blažková
z Moravského Žižkova – paní uči−
telka Marta Beránková, kterou jsme
letos doprovodili na poslední cestě.
Beseda dál pokračovala v podání
paní kronikářky Marty Kordulové
a protáhla se až do devatenácté ho−
diny v dobré pohodě mezi všemi.
Takže na rok nashledanou při sed−
mičkách a těch bude „neurekom“.
Václav Koplík
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Sbírka
na kostelní hodiny

ejen lidé, kteří chodí do kostela,
ale skoro každý, kdo prochází
kolem třeba na hřbitov, na pole,
na Baťovku nebo do nedalekých vi−
nohradů mimoděk pohlédne na věž,
aby věděl, kolik je hodin. Už delší
dobu nám ale hodiny nefungují – po−
kazily se. Proto byla v ratíškovické
farnosti uspořádána sbírka, během
které se vybralo 147 392 Kč.
Sbírky pro potřebu kostela se
konají už od doby, kdy byl postaven
a první, která byla větší svým roz−
sahem, byla uspořádána před nece−
lými sty lety – v roce 1907. V tu dobu
v Ratíškovicích sloužil P. Josef Celý,
který nastoupil do farnosti 26. února
1906. Už po roce jeho působení byl
„chrám Páně na památku 50letého
jubilea postavení téhož v roce 1857
uvnitř i u zevně úplně obnoven ná−
kladem 14.000K, které věnovala
většinou obec sama“. Bylo také za−
žádáno o státní subvenci; továrna
v nedalekém Rohatci darovala 700 K
a sami farníci uspořádali sbírku, při
které vybrali 1400 K. Z této částky

bylo 1000 K dáno na vlastní opravu,
zbytek byl rozdělen na nákup no−
vého kostelního nářadí a část byla
vydána na výroční slavnost posvě−
cení kostela. Opravu stavby tehdy
provedl stavitel Zach z Hodonína.
Hodonínský malíř Viktor Lesquier
kostel vně i zevnitř vymaloval, opra−
vil vedlejší oltáře a kazatelnu a po−
zlatil varhany. Akademický malíř
Žůrek z Holešova vymaloval v pres−
bytáři obraz Nejsvětější trojice.
Určitá částka byla použita i na
opravu fary.
Protože máme v archívu mimo fo−
tografií i dokumenty a písemnosti,
týkající se života v Ratíškovicích,
napadlo mě porovnat letošní sbírku
s tou, o které je zmínka ve farní kro−
nice.
V současnosti žije v naší obci něco
málo přes 4 000 obyvatel, což před−
stavuje průměrnou částku 36,85 Kč
na osobu. Podle údajů ze sčítání lidu
v letech 1900 a 1910 bylo v Ratíško−
vicích v roce 1907 přibližně 308 domů
a žilo tu asi 1630 obyvatel. To zna−

mená, že každý přispěl částkou
0,86 K. Možná se to bude zdát málo,
že každý dal necelou korunu, ale
pokusila jsem se najít čísla, která
by vyjadřovala kupní sílu koruny
v tomto období. Ratíškovice byly
v té době převážně zemědělskou obcí
a jen malá část obyvatel pracovala
jako dělníci a nádeníci. Kolem roku
1900 činila obvyklá denní mzda 1 K
za den a platy kvalifikovaných děl−
níků mohly být až 3 K za den. 1 kg
masa stál 0,90−1,30 K, vejce 1 ks
4 haléře, 1 kg mouky 26 hal. a 1 kg
cukru 85 hal.
Tyto údaje jsou uváděny v odbor−
ných a dobových dokumentech.
V Ratíškovicích se ale dochoval je−
den osobní peněžní deník – je to
„Příruční kniha zápisní příjmů a vy−
dání“, do něhož v letech 1897−1908
zapisoval své příjmy a výdaje Kaš−
par Macek, č.p. 23. V roce 1907, kdy
byla pořádána sbírka, je zde uve−
deno dost údajů, podle kterých si
můžeme porovnat tehdejší a dnešní
ceny. „Na kostel“ je v tomto roce za−
psána částka 11 K a ještě v říjnu je
„na muku a maso a svěcení kostela“
vydáno 7 K. V lednu toho roku za−
platil „kovářovi od kutí koní“ 4 K
a „nástěnný kalendář Včela“ zakou−
pil za 2 K 30 hal. V březnu t.r. za
ušití lajbla pro syna Janka vydal
3 K 60hal a v květnu činily výdaje
za prase 13 K 60 hal. 3 baranice
stály 3.30 K, v prosinci dal synovi
Kašparovi za šaty 5.40 K a Slobo−
dovi od papuču zaplatil 2 K 80 hal.
Protože v tomto roce zemřel jeho syn
Josef, jsou tu také vypsány výdaje
za pohřeb a obnos 260 K, který si
musel půjčit, aby vše v daném mě−
síci finančně zvládl. Takže např. za
truhlu zaplatil 30 K, za tyntuch vy−
dal 3,60 K, hrobařovi dal 2 K a nový
kříž stál v té době 39 K. V příjmech
má uvedeno např. za březen v lesi
za dřevo 2 K, v květnu od Pavla Ho−
lečka za formanku 3 K, v říjnu do−
stal ve Bzenci za zelí 10.86 K a v lis−
topadu utržil za 1m. rži 23.90.
Tehdejší a dnešní ceny společně
s výnosy obou sbírek si může porov−
nat každý sám. V žádném případě
bychom však neměli zapomenout na
to, že letošní sbírka v naší farnosti
nebyla jediná a že věřící při mších
přispěli „do kasičky“ nemalým obno−
sem na vše, co s kostelem a farou
souvisí.
Irena Bařinová
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Tradice

A už je to tady −
konec roku 2006

R

ok 2006 byl pro nás plný zážit−
ků. V lednu tradiční Krojový
ples a vzápětí po něm Dětský
krojový ples, kde pomáháme jako po−
řadatelky.
Únor – 25. pochovávání basy na
plese KDU−ČSL, snad tento zvyk, tak
jak má být – postaru, udržíme,
protože se ozývají hlasy, že už by
to chtělo něco jiného. Jak jiného?
Přece nebudeme měnit starodávné
zvyky, tak jak byly v Ratíškovicích.
To bychom tyto zvyky pro další ge−
nerace neuchovali.
Díky Osvětové besedě Ratíško−
vice a hlavně ředitelce Janě Kop−
líkové vzniklo v průběhu května
krásné CD, na němž zpívají všechny
slovácké soubory Ratíškovic: dětský
folklorní soubor, Ratiškovská Do−
lina, Slovácky krúžek, Robky ze
Séčky a Mužský pěvecký slovácký
sbor.
Na družební setkání do Březolup
u Trenčína jsme jely 27. května
spolu s Mužským sborem z Vaceno−
vic a Divadelním souborem z Vl−
koše. Naši přátelé na Slovensku jsou
velmi pohostinní, to jsme již po−
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znaly na minulém setkání. Přesto,
že se jedná o malé dědinky, mimo−
chodem velmi pěkné a upravené, je
tam velká účast. Snad všichni ob−
čané. V Ratíškovicích, které jsou
největší obcí v okrese, a přesto, že
obecní úřad nepožaduje vstupné, je
účast mizerná. Čím to je – zpychli
jsme nebo zpohodlněli?
Červen – 30. června se slavnostně
zahajoval provoz Muzea ve vagónu
a provoz šlapací drezíny. Na slav−
nostním otevření jsme zpívaly a dre−
zínu jsme i v kanafaskách vyzkou−
šely.
Pravidelné oslavy Cyrilka včetně
setkání i Liliového kříže byly jako
obvykle krásné, včetně pouti a ale−
gorie křtu knížete. Folklorní odpo−
ledne proběhlo jako obvykle s mini−
mální účastí diváků − snad se také
tato tradice zruší?
Koncem července jsme jely do
okolí Znojma na pouť po kostelech
Panny Marie s otcem Pavlem. Skon−
čili jsme všichni na jeho rodném
statku, kde nám bylo přichystáno ob−
čerstvení. Bylo veselo, zpívalo se,
tančilo…

Srpen − 13. srpna jsme jely do
Hodonína do průvodu na Svatovavři−
necké hody. Průvod skončil v kultur−
ním domě, kde měl každý ze sou−
borů své vystoupení.
9. září jsme jely s mužským sborem
a dětským souborem Rosénka tra−
dičně do Mikulova na Vinobraní, kde
se všichni účastníme průvodu. Každý
soubor vystoupí v podvečer na ná−
městí se svým programem. 23. září
deset našich děvčat jelo s Dolinú do
Býkova u Plzně. Robky jely poprvé.
Příprava a vystoupení na Přecho−
dovém zpívání v Dolních Bojanovi−
cích byl pro nás pro všechny silným
a krásným zážitkem. Šlo o setkání
sólistů i souborů. Pěkně nám to zpí−
valo. Kromě nás tam byly i ženské
soubory z Poštorné a z Dolních Du−
najovic u Mikulova. Tato setkání
ženských pěveckých souborů začaly
Dolní Dunajovice, pokračovaly
Dolní Bojanovice a teď bychom měly
být na řadě my.
A už je tady prosinec a konec roku.
8. prosince jedem už podruhé do
Těmic, kde vystoupíme s pásmem
„Draní péří“ a „Příchod Luce“. Taky
se těšíme na Štěpána, na průvod
a zpěv koled všech souborů pod
stromkem. Dá−li počasí, pojedem i na
Silvestra do Svatobořic−Mistřína.
Děkujeme Osvětové besedě Ratíš−
kovice a Janě Koplíkové za takové
množství kulturních akcí a vstupme
do Nového roku, který končí šťast−
ným číslem 7, pravú nohú.
Věra Zelinková, Robky ze Séčky
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luší a patří se poděkovat za kaž−
dý dar a přízeň. Těchto mravů
jsou si vědomi členové mykolo−
gického kroužku, a tak se v pátek
17. listopadu vydali do Rúdníčku,
aby v této části Dúbravy poděkovali
za dary a letošní houbařskou se−
zónu, která byla při procházce mno−
hokrát hodnocena.
Díky dlouhé zimě začala sezóna
později než jindy, zato se potvrdila
pranostika „Kolik sněhů lednových,
tolik hřibů srpnových“. Výstava
skončila úspěchem co do počtu ex−
ponátů i spokojených návštěvníků,
a protože jsme lidé, máme vždycky
po ruce nějaké „ale...“. To „ale“ byl
vlastně houbařský půst, trvající od
konce září, a tím i absence pozdně
podzimních hub. V našem případě
čirůvek – všech, to je sviňůrek (či−
růvka zelánka) i šedivek (čirůvka
havelka) i hřibů hnědých a dalších.
Rozum říkal, kdo chtěl, našel si
a zakonzervoval, ale ten červík
kdesi pořád hlodal.
Ke kapličce jsme si přinesli různé
úlovky, ale i možná naději, protože,
když rostly tak nádherně vybavené
červené muchomůrky, že by nic ji−
ného?
Tam už na nás čekal i zástupce
Našeho Slovácka Ivo Cencinger

Foto: Ivo Cencinger
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Příběh

Mykologie

Aj sviňůrky
růstly...
a přijel i náš duchovní správce Lud−
vík Bradáč. Ten si jako téma svoji
úvahy vybral klíč. Klíč, kterým jsme
se chystali les Dúbravu zamknout,
aby jsme si my i Ona odpočinuli
a nabrali nových sil přes zimu. A otec
Ludvík mluvil o klíči a o tom, co je
za ním − to je zamčeno, to je tajem−
stvím. Pak požehnal lesu i lidem, aby
si toho, co mají jako dary, ve zdraví
užívali.
Následovalo poděkování předsta−
vitelem houbařů, přípitek a sym−
bolické otočení na jeden západ, pro−
tože „co kdyby“ i pro to, že přes zimu
rostou jisté druhy a přece není dů−
stojné chodit jak zloději přes plot.
„Halúzková“ sa míňala aj po cestě
zpátky a díky narozeninám a pozvá−
ním jsme skončili na sviňůrkovej
máčce a jiných pochutinách u Jendy
Šebka.
Možná jste si všimli, že jsem ne−
padl hlasem. Ona ta úvaha otce Lud−
víka měla v sobě jakési „racio“. Od
Kače totiž začaly růst houby jak na
podzim, bedle, klouzky, čirůvky, pe−
nízovky i ty zimní hlívy, a tak Dúbra−
věnko díky – děkujeme za celou se−
zónu i za to, že až už nic nemělo být,
přece je. A sviňůrek na košt se taky
dočkáme.
Václav Koplík

Rójení

S

tało sa dňa 18. a 20. června
L. P. 2006. Doňďa dom v úte−
rý 20. června o třištvrtě na
štyry, eště sem nebył ani pře−
slečený, dyž na mňa békła moja
drahá połovička: „Staňo honem
poď, už sa zasej rójijú!“ Tož, jak
sa říká, „honem sa ani pes nevy−
se...“, sem sa pomalučky přeslékł
a šeł sem sa podívat na to nadě−
lení. Eště do soboty sa ně dařiły
děłat zásahy, co było v moci čło−
věka, aby sa ně fčeły nerójiły.
Dařiło, ale už to tú přírodu a sa−
motné fčeły přestáło asi bavit
a zařídiły sa podlévá sebe.
V neděłu, było skoro dvanást
hodin, vyłetěł letošní první rój.
Aby to było zajímavější, sedł si
u súsedú na tis do vrchní části ko−
runy, mezi drobné hałúzky. Asi
tak 4 m vysoko. Tady sa dał eště
postavit žebřík, proto było jedno−
duché zebrat ho do obyčajného
rojáka.
No, ale 20. června? Tož to było
inší kafé. Sedły si sice u nás doma
v humně na hagas, 6,5 metrů vy−
soko. Vybraly si, pagáže, parožky
na venkovním okraji koruny.
Po uklidnění sa fčeły rozlézły po
parožkách do bokú, aby to było
eště słožitější. Zkraja sem si po−
mysleł, že sa na to vyprdnu a ne−
chám rój ułetět. Manipulační pro−
stor pod ním był zhruba tak 2 m
štvereční. Hnedka ňa napadło ono
známé: „Po čem hov..., to je hned.“
No, ale dyž sem si uvědomił, že má
kvjéct eště lipa, a že by mohłi eště
neco donést, była by to dosť veliká
ztráta. Tož sem honem začał s pří−
pravú na zebrání rója.
Nebudu to věc rozebírat. Enom
snáď to, že sem moseł ze zemi vy−
střihat húseníkem fšecky hałuze,
co zavazały. Žebř tam nemohł byt
postavený, protože nebyło o co ho
opřít. Aj dyby było, tož taký dł−
úhý a hlavně lehký nemám a sú−
sedé také né. Nezbývało než rój
zebrat ze zemi. Eště štěstí, že sem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

s takýmato případama počítał
a zrychtovał si extrovní rojáky.
Po asi tak jednéj a púl hodině
čistého času był rój zebraný. Było
to trochu komplikovanější, pro−
tože sem moseł použit rojáky dva.
Odnésł sem ich do skłepa, aby sa
fčeły uklidnily. Nacasnovaný sem
był jak hovado. No a na druhý deň
ňa čekało enom ich usadit do ne−
kerého úla.
Tož tak. Čłověk si myslí, jak má
fšecko pod kontrólú, ale zapomíná,
jak je nicotný před samotnú pří−
rodú. Zapomíná na pokoru před ňú.
No, ale fšecko złé je pro neco dobré.
Tych 17 džógancú, co sem dostał
při sbírání rójú, mňa zbaviło bolesti
zád aj nohú.

Kurzy

© Stan. Kadlčík

První moravské
kurzy s Rooyou

R

ooya, to je přezdívka, pod kte−
rou Mgr. Šárka Jiřičná vystu
puje v diskuzích na netu. Jejím
typickým znakem je žluté smějící se
sluníčko.
Paní Šárku jsem oslovila, jak ji−
nak než v jednom korálkářském fóru
na internetu a ani jsem ji dlouho
nemusela přemlouvat, aby u nás
kurzy korálkování učila.
Něco málo o Šárce – Rooyi. Bydlí
v Praze, ale hrdě se hlásí k tomu, že
je z Moravy. Donedávna byla zaměst−
nána v jedné velké farmaceutické
firmě, při které vedla i internetový
obchod s korálky, ale teprve ne−
dávno, vlastně otevřením jejího ka−
menného obchůdku, se postavila tzv.
„na vlastní nohy“. Ke korálkování se
dostala, když se svým přítelem Mi−
chaelem navštívila jeho rodné Nizo−
zemsko, kde viděla, jak se korálko−
vání zdejší ženy věnují již několik let,
zatímco u nás to v podstatě nikdo ne−
zná. Také odsud pochází většina je−
jího zboží.
Kurzy se konaly v sobotu 4. listo−
padu a opět se uskutečnily ve třídě
výtvarné výchovy ZŠ v Ratíškovicích.
První kurzy nesl název „Ketlování
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a šperky z drátu“. Ketlování je
drátenická technika tvorby šperků
z drátu a korálků. Naučily jsme se
ketlovací očka, spirálky, náušnicové
závěsy a mnoho jiného s drátem.
Taky jsme měly možnost vyzkoušet
si nové techniky tvorby, jako je JIG
destička a GIZMO set.

Druhý kurz se jmenoval „Šperky
z komponentů“. Naučily jsme se po−
užívat různé komponenty jako
splitery, kaloty, stiskací rokajl a tady
jsme se učily vyrobit si šperk na
lanku, tzv. motanice na vlasci, ná−
ušnice na řetízku, náhrdelník na
sametové stužce a mnohem více,
jak každá účastnice chtěla a jak
byla zručná.
Rooya s sebou
přivezla i materiál,
který jsme si moh−
ly u ní koupit, aby−
chom si mohly
doma tvořit. Paneč−
ku, to vám bylo ko−
rálků, drátů, kom−
ponentů atd., že
jsme nevěděly, kde
dřív začít s nakupo−
váním.
O tento kurz
opět neprojevilo až
tak moc zájemkyň
z naší obce, což
mne už ani nepře−
kvapilo. Ale byla
tu paní až z Tren−
čína! Holky ze Zlí−
na, které byly
ochotny cestovat
vlakem a autobusem, z Brna, Ho−
donína atd. A nebyly to jenom vždy
mladé holky, jsou to kurzy určené
pro všechny věkové kategorie.
Paní Šárce se u nás moc líbilo
a doufám, že rozhodně to zde nebyl
její poslední kurz. www.rooya.cz
Eva Schüllerová
strana 13

Kurzy kreativní tvorby II

s Hanou Hořákovou
J
iž podruhé se v naší obci konaly
kurzy s Hankou Hořákovou, a to
13. a 14. října ve třídě výtvarné
výchovy v budově ZŠ.
V pátek 13. října jsme se učily
plést podnos z pedigu kombinovaný
s dřevěnými korálkami. Pedig je
u nás hned po vrbovém proutí nej−
používanější materiál pro pletení
košů. Je to vnitřní část liany, která
se jmenuje Calamus rotang, kdy
po oloupání povrchové vrstvy se
vnitřní porézní jádro používá k vý−
robě pedigu. Vyrábí se v různých
průměrech od 1 mm až po 10 mm.
Má výborné vlastnosti, jako je pruž−
nost, rovnoměrná tloušťka a snadné
barvení jej činí oblíbeným materiá−
lem pro výrobu košíků, ošatek, pod−
nosů a dalších dekoračních i užitných
předmětů.
V sobotu 14. října jsme začínaly
už v 9 hodin ráno tvorbou šperků
z Fima. Je to polymerová hmota, kte−
rá se může mezi sebou míchat a vy−
tvářet tak velkou řadu dalších od−
stínů a barev. Velice lehká a měkká
hmota, která jistě svou dokonalostí
zcela ohromí každou tvořivou duši.
Velmi snadné modelování s násled−
ným zapečením v troubě při 130°C
asi 10−20 minut zanechá krásně ba−
revný a pevný výrobek! Všechny
hmoty jsou nezávadné. Moc mne je−
nom mrzí to, že jsme se na tento
kurzu sešly pouze 2 zájemkyně. Pro−
tože je to neskutečně krásná a jed−
noduchá tvorba, a to, co vám z toho
„vyleze“, je nádherné. Hrdě svůj
šperk z Fima nosím.
Od 12.30 hod. jsme se již tradičně
učily ubrouskové technice (decou−
page). Tentokráte jsme si vytvořily
květináč a učily se krakelovat láhev.
Mezitím nám paní Hanka stačila
vytvořit několik jednoduchých
šperků ze skleněných korálků,
které s sebou přivezla a každá účast−
nice si prostě musela nějaký ten
šperk nechat vyrobit.
Poslední kurz s Hanou Hořákovou
začal v 16 hodin a zde jsme se učily
malovat na hedvábí. Zkoušely jsme
batikování, solenou techniku, ale
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i malování voskem. Nakonec jsme si
zkusily namalovat malý obrázek po−
mocí gutty.
Musím zde taky napsat to, že jsem
velmi zklamaná s přístupem někte−
rých lidí, kteří mi na mou otázku:
„Pojďte na kurzy!“ odpoví: „Ale, když
já jsem na to levá.“ Všechny tyto
kurzy jsou určeny pro úplné začáteč−
níky, kteří vůbec o této tvorbě nic
nevědí, kteří s těmito materiály ni−
kdy netvořili. Nikoho jsem nikdy
nechtěla nutit, ale pojďte to první
příště zkusit, než mi takto odpovíte.
Nabízím vám možnost se něčemu
novému naučit a myslím si, že kur−

zovné 300 Kč není až tak moc, pro−
tože si domů odnesete hotový výro−
bek, který si sami vyrobíte. Je zají−
mavé, že o kurzy mají nejvíce zájem
maminky na mateřské dovolené,
které se chtějí naučit nové techniky
kreativní tvorby, které tu až tak moc
nejsou známé, a dokáží si našetřit
na kurzy i z toho mála, co mají…
Musím znovu poděkovat panu ře−
diteli Hanákovi za poskytnuté pro−
story a za to, že mi v mé činnosti
velmi vychází vstříc.
Před pár týdny byla Hana Hořá−
ková v Receptáři prima nápadů, kde
předváděla tvorbu drátovaných stro−
mečků v kombinaci s korálky, a také
jste ji naposledy mohly vidět v Lost−
kutákovi, kde paspartovala fotku
sourozenců Gondíkových.
Další kurzy se uskuteční někdy
z jara a budou spojeny s výstavou
tvorby Hany Hořákové v mininga−
lerii u Bábíčků.
Eva Schüllerová
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26. 12.
Živý betlém
14.00 hod. − průvod od kostela
14.30 hod. − koledování
u jesliček (obecní úřad)
Pořádá farní mládež
a Osvětová beseda, přijďte pod−
pořit akci v dobových krojích.
29. 12.
Křest mladého vína
− Obecní úřad Ratíškovice
Pořádá Mužský pěvecký
slovácký sbor
30. 12.
Pochod za prasátkem
− Svatobořice−Mistřín
Pořádá Mikroregion Nový
Dvůr
Termíny akcí budou opět upřes−
něny v kabelové televizi.

Plesová sezóna 2007
27.1.
3.2.
4.2.
17.2.

Společenský ples
Krojový ples
Dětský krojový ples
Lidový ples
(tentokrát v tělocvičně ZŠ)
Jana Koplíková

Mikroregion

Pozvánky

Osvětová
beseda

Nový Dvůr
Pozvánky

PředSilvestrovská sešlost
ve Svatobořicích−Mistříně
Mikroregion Nový Dvůr si dovo−
luje co nejsrdečněji pozvat všechny
příznivce dobré recese na pochod
za prasátkem, tentokrát do Svatobo−
řic−Mistřína. Pochod se uskuteční ne−
tradičně 30. prosince 2006. Sraz
všech pochodníků z účastnických
obcí mikroregionu je v 11 hodin na

nádvoří zámku Milotice. Odchod
pochodníků z Ratíškovic od
obecního úřadu bude v 9.30 h
směrem Slavín – Milotice po silnici.
Přijďte se odreagovat, příjemně po−
bavit sebe i ostatní spolupochodníky
a v neposlední řadě aj okoštovat, jak
sa dělá ve Svatobořicích−Mistříně za−
bijačka. Doprava zpět je zajištěna.
Na sobotu 20. ledna
2007 připravuje Mikrore−
gion Nový Dvůr spolu s obec−
ním úřadem Vacenovice
IV. Společenský ples Mi−
kroregionu. Ples se usku−
teční v kulturním domě ve
Vacenovicích a k dobré zá−
bavě bude hrát dechová
hudba Vacenovjáci, vítěz
Zlaté křídlovky z roku 1992.
Vstupenky s místenkami
si můžete zajistit na Obec−
ním úřadě v Ratíškovi−
cích nebo na Komunitním
centru v Miloticích, telefon
519 619 054. Doprava zajiš−
těna.
Jaroslava Kundratová

Tradiční
Vánoce
v Brně

R

ok se opět chý−
lí ke svému
závěru a na−
stal čas, kdy v cen−
tru Brna na náměs−
tí Svobody vyrostla
vánoční vesnička,
aby tak nejen oby−
vatelům moravské
metropole zpříjem−
nila období těchto
zimních svátků.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006
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Galerie

Slova,
která potěší

P

řed rokem, v sobotu 24. září
2005, se konala v Galerii u Cy−
rila Gajdíka vernisáž význam−
ného českého fotografa Jindřicha
Štreita. Málokdo z přítomných,
kteří se nepohybují ve světě „dob−
rého světla“, věděl, že se jedná
o opravdovou osobnost z oblasti sou−
časné české fotografie, že jeho roz−
sáhlé dílo si vydobylo mezinárodní
uznání a jeho tvorba je zastoupena
ve sbírkách předních světových mu−
zeí a galerií. Proto většina z nás „ne−
zasvěcených“ byla velmi mile pře−
kvapena v pátek 28. září t.r., když
na seznamu osob, jež v tento den po−
ctil prezident republiky státními vy−
znamenáními, se objevilo i jméno

vysokoškolského pedagoga doc. Jin−
dřicha Štreita, který převzal z rukou
Václava Klause nejvyšší státní vy−
znamenání − Medaili za zásluhy
o stát v oblasti kultury a umění.
Bylo pochopitelné, že i Cyril Gaj−
dík s manželkou Jarmilou zašlou
alespoň emailem blahopřání doc.
Štreitovi k udělení státního vyzna−
menání, avšak nečekali, jaké zají−
mavé a milé odpovědi se dočkají:
„Milý Cyrile, ale co je to proti verni−
sáži v Ratíškovicích, kdy přijdou
zazpívat krojované děvčice. Neza−
pomenutelné. Díky za blahopřání.
Potěšil jste mne. Váš Jindra ze So−
vince.“
J. Hanák

Vánoční
vzpomínání
Všude sníh a už se stmívá,
štědrý večer začíná,
je to pro nás krásná chvíle,
když každý na své vzpomíná.
Vzpomene milá na šohajka,
tu zase maminka na syna,
v zasněžené chaloupce
se radost a štěstí ozývá.
EH

Blahopřání

V

pátek 1. prosince 2006 oslavila své krásné
kulatiny paní Marie Bardúnová, generální
(geniální) manažerka cestovní kanceláře
Bardunreisen a vášnivá fotoreportérka. Redakční
rada Zvonu přeje své externí spolupracovnici i do
dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, osobní
pohodu a Boží požehnání.
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Skauti

Junák Ratíškovice bilancuje

aneb až se zima zeptá...

19. 3. 06
Junácká akademie 8 – pásmo
scének, pohádek a písniček, které si
pro diváky každoročně připravují
oddíly Squaw, Tuláci a Trojka.
Děti trénují svá představení,
která často vycházejí z jejich čin−
nosti, ale náměty berou i z pohádek

a divadelních her. Akce je otevřena
nejen rodičům, ale široké veřejnosti
a setkává se s velkým úspěchem. Ro−
diče tak získají další pohled na čin−
nost Junáka i aktivity svých dětí.
Bývalé kino bylo opět beznadějně
zaplněno – akce se zúčastnilo 200
osob!

8. 4. 06
Železná sobota – sběr železného
šrotu v obci – výdělečná akce, při
které pomáhají starší členové, ale
hlavně členové KPS.
Duben 06
Akce Brontosaurus – tradiční
sběr smetí podél silnic. Oddíly vy−
zbrojeny kárami, rukavicemi a na−
pichovacími palicemi vyrážejí podél
silnic na všechny směry z Ratíško−
vic a sbírají ve škarpách odpadky
a že jich není málo...!
23. 4. 06
Svatojiřský závod – na počest
patrona skautů Sv. Jiří pořádáme
vždy na jeho svátek závod pro tří−
členné hlídky, které plní zajímavé
úkoly týkající se patrona skautů, ale
i rodných Ratíškovic.
24. 4. 06
Drákula 19 – hromadný odběr
krve pro starší 18ti let a těžších
50ti kg. Akce určená pro starší čle−
ny, členy KPJ (Klub přátel junáka)
a další příznivce junáka.
6. 5. 06
Okresní závod vlčat a světlu−
šek − junácký závod pro nejmladší
členy.
Jaro 06
Výroba podsad svépomocí −
proběhla řada brigád na dokončení
výroby stanových podsad.
Jaro 06
Brigády na dětském hřišti −
natírání plotu, ořezání stromků, hra−
bání listí, úklid, stavba ohniště...
9.−11. 6. 06
Okresní Jamboree − setkání
skautů ze všech středisek okresu
Hodonín na Radějově.
Sportovní dny pro každého − to
je název projektu, který nás prová−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

strana 17

lovat sluníčko, ale i hod na cíl nebo
stavění věže z kostek.
18. 6. 06
Sportovní den pro všechny −
proběhl na velkém školním hřišti
u ZŠ Ratíškovice. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích (I. kategorie
1.−4. třída, II. kategorie 5.−7. třída,
III. kategorie 8.−9. třída, IV. katego−
rie − dospělí.
Soutěžilo se v tradičních i netra−
dičních sportovních disciplínách,
např. běh, švihadlo, hod koulí, la−
nová lávka, šipky, skok do dálky, kop
balónem na cíl...
23. 6. 06
Kapka – sbírka na podporu Na−
dace pro transplantaci kostní dřeně;
tradiční akce, která probíhá na ben−
zínové pumpě formou výběru pří−
spěvku za umytí předního skla au−
tomobilu.
25. 6. 06
Neckyáda – tradiční soutěž
plavidel o nejoriginálnější plavidlo,
o nejrychlejší proplutí trasy na Je−
zérku.
Akce pro širokou veřejnost neo−
mezeného věku. Letošní účast byla
cca 150 soutěžících a přihlížejících
diváků.
9.−16. 7. 06
Rodinný skauting − tábor pro
členy KPS − rodiče s malými dětmi
a příznivce Junáka
16. 7.−13. 8. 06
Tábory oddílů Squaw, Tuláci
a Trojka v Nové Vsi
2. 9. 06
Zahajovací táborák – na začá−
tek školního a skautského roku po−
řádáme táborák pro členy a jejich
rodiče i příznivce Junáka spojený
s opékáním špekáčků.

zel celý rok 2006. Šlo o pořádání
sportovních dnů, při kterých by si
mohly zasoutěžit jak nejmenší děti,
tak i ty větší, a třeba i spolu s rodiči,
sourozenci či prarodiči. V rámci pro−
jektu jsme nechali vybudovat dětské
hřiště, protože takové místo v naší
obci chybělo. Hřiště slouží především
k setkávání maminek s malými
dětmi a dětem do 10ti let, pro které
je toto hřiště hlavně určeno.
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28. 5. 06
Sportovní den pro nejmenší −
tento den bylo hřiště „Pod junáckou
vlajkou“ slavnostně otevřeno. V prů−
běhu odpoledne navštívilo hřiště
220 osob, z toho 90 dětí. Děti měly
možnost si splnit jednoduché úkoly
na stanovištích a vyzkoušet si jed−
notlivé herní prvky, např. přelézt
šplhací sestavu, sklouznout se na
skluzavce, udělat bábovičky či nama−

20. 9. 06
Den v krojích − Naše středisko
se zúčastnilo této akce, která spočí−
vala v tom, strávit celý den ve skaut−
ském kroji, jak ve škole, tak v za−
městnání.
28.−30. 9. 06
Úklid a malování klubovny −
Velká místnost byla uklizena, ku−
chyň, záchod a chodba navíc vyma−
lovány bandou dobrovolníků.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

23. 10. 06
Drákula 20 − jubilejního odběru
se zúčastnilo 27 dárců, přičemž Leo−
pold Tomančák měl 20. odběr (stří−
brná Jánského plaketa) a Palis
40. odběr (zlatá Jánského plaketa).
27. 10. 06
Lampionový průvod – účast−
nili jsme se tak jako každoročně
v čele průvodu se státní a junácký−
mi vlajkami.
28. 10. 06
Drakyáda − na letišti v Kyjově
organizoval Mikroregion Nový Dvůr;
letos vyšlo krásné počasí a byla
velká účast draků.
4. 11. 06
Bigglesův memoriál – již 17.
ročník okresního junáckého závodu
určeného pro kategorie světlušky,
vlčata, skauti a skautky. Tříčlenné
hlídky soutěžily nejen v běžných
skautských disciplínách, ale navíc
v nových netradičních disciplínách,
na které museli účastníci pohotově
reagovat a přizpůsobit se.
Kromě Ratíškovic se na závodě
prezentovali skauti z Hodonína, Mu−
těnic, Lužic, Mikulčic a Veselí nad
Moravou.

24. 12. 06
Betlémské světlo – Skauti bu−
dou roznášet na Štědrý den Betlém−
ské světlo.
Mimo tyto akce proběhla řada dru−
žinových a oddílových schůzek, od−
dílových výprav (velká jarní − Hora
Říp, Praha, výstava nožů, veselské
kolečko...), návštěv akcí pořádaných
jinými středisky a návštěv tělo−

cvičny. Každý měsíc se schází také
středisková rada, která zajišťuje
chod střediska.
Děkujeme všem členům oddílů,
vedoucím, členům KPS, rodičům
a přátelům Junáka za podporu,
kterou nám věnují.
Další informace o naší činnosti
můžete získat na www.junakratis−
kovice.wz.cz

Ohlédnutí

Palis & Zuzka

Vzpomínka
na mládí

J

ak člověku začnou bělet vlasy
a dělají se vrásky na čele, počíná
vzpomínat na mládí a na přího−
dy, které jistě patří, aby se svěřily
i jiným. A tak jsem se rozhodl, že
i já se svěřím s jednou příhodou
s paní Anežkou Kordulovou ze „Ži−
dovského uzla“. Pravda, je to už řada
let, ale pro mne je milá a často na ni
vzpomínám.
Bylo to 18. října 1930. Ten den
jsem se dožíval 10 let. Den jako
každý jiný, podzimní, mlhavý. Ráno
mrazík a čas vhodný pro vyvážení
hnoje na pole.
Kordulových bydleli na našem
konci, nazvaném „Židovský uzel“.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Proč tento název části Ratíškovice
vznikl, nevím, a ani jsem po něm ne−
pátral; jen tak náhodou jsem slyšel,
že zde žilo hodně Židů a měli svoji
modlitebnu vedle prodejny „U To−
mečků“. Tam, kde nyní mají Kotás−
kovi postaveno pěkné stavení, byla
místnost zvaná „modlitebna templu“.
Toto je v mojí paměti dobře za−
psáno, musím však říci, že jsem zde
žádného Žida neviděl.
Ve výše uvedeném dni jeli strýc
Martin Kordula se svými kravkami
a s vozem naloženého hnoje kolem
a s tetkú Anéšú svorně volali:
„Uoha“, což byl rozkaz pro krávy,
aby zastavily. Přitáhly opratě a oba

se dali směrem k našemu domu.
Pravda, bylo jako vždy otevřeno a sr−
dečné přivítání bylo z obou stran
přímo pohádkové. Když tetka Anéša,
jak se jí všeobecně říkalo, došly ke
vchodu, spustila svou naučenou řeč,
protože jsem se dožil prvého jubilea
– desíti let: „Milý Vojtěchu, ráda bych
Tě ke Tvému svátku něčím podaro−
vala, ale zlata nemám a ani stříbra.
Muziku neumím, kvítí nesbírám, tak
Ti vinšuju sedm darů Ducha sva−
tého a aby Tobě splýval pokoj s čest−
ností a svorností pro všechny dny
života Tvého. Tak a pusu jako dar“.
Mamince vlétly do očí slzy a zavo−
laly Kordulových dál na teplý čaj
a buchtu!
Na tento okamžik mně zůstaly
krásné vzpomínky. A maminka mně
často připomínala cenu tohoto přání,
které mne provází stále, byť už je mi
86 let, a já nezapomenu „Otčenáš−
kem“ za ně poděkovati.
Vojta Koten st.
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Školka

Jablíčkový týden
v MŠ II

Už krásný podzim podává,
jablka sladká, voňavá...

T

éma jablíček nás provázelo ve
školce poslední říjnový týden.
Děti poznávaly vlastnosti jab−
líčka téměř všemi smysly, ať už tvar,

vůni, zabarvení, velikost nebo chuť.
Naučily se písně, básně, tanečky
a namalovaly si obrázek.
Když si děti zahrály pohádku „Ja−
blko“, proměnily se pomocí čepiček
ve zvířátka, která se pěkně podělila
o jedno jablko.

Tečkou za tímto tématickým týd−
nem bylo jablíčkové odpoledne s ro−
diči. Nejdříve všichni tvořili vystři−
žené jablíčko s červem, z jablíčkových
tiskátek draka, ubrus a prostírání.
Pak rodiče sledovali svoje ratolesti
při pohybových, rytmicko−melodic−
kých, tanečních a dramatických
hrách. Poté děti pozvaly rodiče na
taneček. Mazurka „Měla babka“ byla
všemi bravurně zatančena! Odmě−
nou pro všechny byl jablíčkový mouč−
ník, který děti „ukuchtily“ v dopo−
ledních hodinách a jablíčkový čaj.
Rodiče jsme požádali o jejich oblí−
bené recepty z jablíček, ze kterých
jsme vytiskli „Jablíčkovou kuchařku“.
Tu si rodiče odnesli
domů 22. listopadu,
kdy pomáhali dě−
tem tvořit ozdoby
na vánoční strom
před obecním úřa−
dem.
Možná, až si do−
ma budou všichni
pochutnávat třeba
na „Hraběnčiných
řezech“, tak se jim
vybaví pěkně proži−
té odpoledne v naší
školce.
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ II

Mikulášská nadílka v MŠ II
Mikuláš je hodný pán,
dává dětem marcipán.
Nehodným dá brambory,
do tátovy bačkory.

T

uto i další básničky a písničky
se děti učily, aby je mohly Mi−
kuláši přednést a zazpívat až
zavítá mezi nás − do mateřské školy.
Nebeská delegace osmi krásných an−
dělů v čele se svatým Mikulášem se
opravdu spustila z nebe po zlatém
laně (prý nad Jezérkem), přišla do
školky a postupně navštívila třídu
Zajíčků, Krtečků a Koťátek. Pekelné
království vyslalo roztomilého čertíka,
který však zůstal u dveří a z velkého
proutěného koše vystrkoval jenom
růžky. To, aby se děti nebály.
Jakmile bylo slyšet zvonění, jindy
tak halasné třídy rázem ztichly
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a houf rarášků
i rarachů se
proměnil v nej−
hodnější děti.
Ty pak Miku−
láši, andělům
i čertíkovi za−
zpívaly písnič−
ky, přednesly
básničky a když
si šly pro slad−
ký balíček, ne−
zapomněly říct,
jak se jmenují
a taky poděko−
vat.
Brambory, o kterých se praví
v úvodní básničce, ty nedostal nikdo.
Protože jak řekl Jožinek: „Ve školce
stejně tátovy bačkory nemáme!“ Dě−
kujeme školákům ze souboru „Pís−

nička“, kteří si pro nás již druhý rok
Mikulášské vystoupení připravili
a poskytli dětem opravdu vzrušující
zážitky.
Milena Buřinská, učitelka MŠ II
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2006

Florbal

Florbalistům vyšel
vstup do soutěže

P

o dlouhé přestávce se opět na−
plno rozjel jihomoravský přebor
mužů. Mezi třinácti účastníky
ani letos nechybí klub FBK Panthers
Ratíškovice. Hráči vstupují do své
třetí sezóny, která by mohla být zlo−
mová. V premiérové sezóně se jim po−
dařilo postoupit, v loňském roce hráli
na špici tabulky, letos se budou po−
koušet postoupit do Jihomoravské
ligy.
Příprava dopadla na jedničku, ani
v jednom zápase nepřišla porážka
a soupeři odjížděli s vysokými poráž−
kami. Na skvělou přípravu tak chtěli
navázat i na úvodním turnaji ve Sla−
vičíně. I přes oslabení týmu, kdy nám
chyběli 3 hráči základní sestavy,
se to podařilo. V úvodním zápase
s Lanžhotem jsme nejprve prohrá−
vali, ale nakonec se slavila výhra 4:1.
Druhé utkání s domácím béčkem
Slavičína bylo od začátku vyrov−
nané. Rozhodnutí přineslo trestné
střílení v podání Davida Uhlíka. Vý−
hra 5:3 byla zasloužená. Ve výbor−
ných výkonech pokračoval brankář
Lukáš Křižka. Po prvních zápasech
jsme se usadili na čele tabulky, když
se nám podařilo jako jediným vyhrát
oba zápasy.
Na další turnaj do námi neoblí−
bené haly v Morkovicích jsme již od−
jížděli v nejsilnější sestavě. Ale moc
se nám tam nedařilo. Proti domá−

Kynologický
klub
Ratíškovice

V

címu záložnímu týmu Počenic jsme
vedli po dvou třetinách 2:0. Nástup
do poslední části nám už tolik nevy−
šel a vyhraný zápas jsme ztratili
v poměru 2:3. Tradičně tvrdý souboj
se odehrál s Bučovicemi. Remízu 4:4
někteří hráči odnesli zraněním.
Los nám přisoudil v 5. a 6. kole
volno, a tak se na další zápasy če−
kalo více než měsíc. Ve zlínské spor−
tovní hale jsme si s chutí zastříleli
proti Velkým Bílovicím, které toho
jako nováček soutěže moc neuká−
zaly, a musely se smířit s vysokou
porážkou 9:2. Proti dalšímu nováč−
kovi z Prostějova už to byla větší bi−
tva. Rozhodnutí přinesla první polo−
vina zápasu a neproměňování našich
šancí. Byla z toho naše druhá po−
rážka v soutěži, tentokrát 2:5. I přes
prohru jsme na turnaji zanechali
velmi dobrý herní projev.
V tabulce nám patří 8. místo se
dvěma zápasy k dobru a ztrátou
6 bodů na první Dubňany. Jelikož se
za vítězství udělují 3 body, náskok
soupeřů je mizivý. Zatím se mů−
žeme pyšnit nejlepší obranou, když
jsme v 6 zápasech obdrželi jen
18 branek. Teď nás čeká série tří
turnajů ve sportovní hale v Dubňa−
nech, přijďte nás podpořit.
Více informací na
www.fbkpanthers.com.

současné době má náš ky−
nologický klub 23 členů, kte−
ří se pravidelně scházejí kaž−
dou neděli od 10.00 hodin v areálu
kynologického klubu za hliníkem.
Výcvik, jehož se účastní různá
plemena (německý ovčák, rotvai−
ler, knírač, labradorský retriever,
bernský salašnický, staroang−
lický ovčák, německá doga), je čle−
něn do dvou skupin.
Štěňata a začátečníci se učí
základům výchovy poslušnosti,
základům pachových prací, roz−
víjením zájmu o kořist. Tyto malé
neposedy má pod vedením hlavní
instruktor a „duše“ našeho cvi−
čáku pan Josef Šupa. Se skupi−
nou pokročilých provádí veškeré
cviky poslušnosti, nácviky pacho−
vých prací a nácvik obran in−
struktor pan Jiří Úlehla, který
má na starosti i přípravu psů ke
zkouškám všestranného výcviku
a k závodům v roce 2007.
O kvalitním výcviku svědčí
stále rozrůstající se počet zájemců
nejen z Ratíškovic, ale i z Hodo−
nína, Rohatce, Vacenovic, Milotic
a Dubňan. K plynulému provozu
neodmyslitelně patří údržba cvi−
čiště, kterou koordinuje hospodář
klubu pan Radek Šubín (v letoš−
ním roce se doposud odpracovalo
150 brigádnických hodin).
Kynologický klub přeje všem
krásné prožití svátků vánočních.

Roman Šťastný

KK Ratíškovice
Josef Příkaský −
vítěz 1. ročníku
Hodonínský
voříšek
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Florbal

Fotbalisté Baníku
přezimují na 12. místě

P

o loňském 12. místě vstupoval
náš tým do tohoto ročníku s cí−
lem, který vyhlásilo vedení Ba−
níku, a to hrát bez starosti se záchra−
nou v poklidném středu tabulky a do
kádru zabudovat některé mladé
hráče z vlastních zdrojů. Při po−
hledu na tabulku je ovšem patrné,
že cíl se úplně splnit nepodařilo.
Baník obsadil po podzimu 12. místo
s 18. body a pasivním skóre 19:25.
Vedení Baníku před sezónou do−
plnilo tým o zkušeného brankáře
Romana Pelíška, stopera Zdeňka
Šebka, z dorostu Slovácka se vrátil
Michal Novák a z dorostu Baníku se
do A týmu propracovali Viktor Pří−
kaský, Jiří Blaha, Marek Kadlčík
a Zdeněk Dohnálek. Trenéra Petra
Zemánka určitě nejvíce trápil zdra−
votní stav hráčů. V některých zápa−
sech chybělo dokonce i 6 hráčů! Ne−
pěkný pohled je pak i na tabulku
trestů, kde nás 4 červené karty

(2x Šebek, Petrů, Blaha) řadí do po−
předí.
Nejvíce do očí příznivců bila ne−
vyrovnanost výkonů. Se soupeři
z popředí tabulky jsme hráli dobrý
fotbal a sbírali body. Určitě k nej−
lepším zápasům patřilo derby s Ky−
jovem, který vyhrál nad Baníkem
1:0. A naopak jen sami hráči můžou
litovat zbytečně ztracených bodů se
soupeři ze spodku tabulky (Ráječko
1:2, Hlohovec 0:1, Mikulov 2:4). A bo−
hužel i v těchto zápasech výkony
hráčů nebyly nejlepší. Spíše naopak.
Nebýt těchto „janošíkových“ ztrát,
mohli ještě přemýšlet o útoku na
vyšší posty.
K největším tahounům mužstev
patřil kapitán Pavel Mačuda. Ten
nejenže mladším hráčům předával
své zkušenosti, ale zejména dával
hře myšlenku. Určitě nejpříjemněj−
ším překvapením byly výkony Ro−
mana Pelíška. Ten mnohým kriti−

kům ukázal, že určitě nepatří do
„starého železa“ a svými skvělými
výkony je umlčel. Ostatní hráči
střídali dobré okamžiky s horšími
a všichni mají co zlepšovat.
Slabinou týmu bylo zejména pro−
měňování i těch nejvyloženějších
šancí a střílení branek. Nejlepším
střelcem týmu je Lukáš Blaha (5 bra−
nek). A kdyby kvůli nemoci nemusel
vynechat pět zápasů, určitě by k nim
přidal další. Druhým nejlepším střel−
cem je Tomáš Kotásek (3 branky).
Obrana fungovala až na výjimky
dobře. A to snad ani jednou nehrála
obraná čtveřice pohromadě. Celkem
25 inkasovaných branek patří k prů−
měru.
Za Baník nastoupilo nebo bylo
připraveno nastoupit celkem 23 hrá−
čů, z nichž nejčastější základní
sestava byla ve složení: Pelíšek − To−
man, Mačuda, Šebek, Koplík Petr −
Petrů, Příkaský, Tomáš Kotásek,
Vacenovský − Novák, Blaha.
Přesuneme−li se na začátek textu,
znovu zapálí ona zatím těžko zodpo−
věditelná otázka − je dvanácté místo
skutečně jen „momentálním výpad−
kem“ nebo znamená začátek pádu do
hlubin? Zdůvodnění by se našla pro
tu i onu variantu, takže nezbývá než
použít ono neutrální: „Uvidíme na
jaře!“
Libor Kopl
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Infoservis

Autobusové jízdní řády
od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007
Hod. Rat.

Kyjov Pozn.

Hod. Rat.

11,40 12,12 12,30 S, N

X

4,20

4,52

P, 35

12,40 12,58 13,30 P, S, N

P, 35

12,10 12,38 12,56 P, 35

X

4,40

5,12

S, N

13,25 13,41 MIL

5,15

44, S,

BZE

13,06 13,24 P

X

4,50

5,22

P

13,30 13,48 14,13 P, 35

5,20

5,38

35

12,40 13,12 13,30 P

X

5,10

5,35

P

14,05 14,23 X

MIL

5,23

5,40

S

13,25 13,53 14,11 P, 35

5,05

5,23

X

P, 35

14,25 14,43 15,10 P

BZE

5,23

5,41

P

BZE

X

5,35

5,55

P, 10

14,30 14,47 MIL

5,15

5,30

X

10

13,45 14,17 14,35 P

5,20

5,38

6,10

P, S, 36

14,35 14,53 15,13 P

5,25

5,57

6,15

P

MIL

14,20 14,35 P

5,50

6,08

BZE

P, 35

14,35 14,53 X

P, 35

X

5,30

5,48

P, 35

X

14,23 14,38 P, 10

6,00

6,18

6,45

P

14,40 14,58 BZE

P

5,30

5,50

6,08

P, 35

14,25 14,45 15,01 P, 35

6,25

6,43

7,15

P

14,50 15,08 15,40 P

5,30

6,02

6,20

S, N

14,30 15,02 15,20 S, N

6,30

6,48

7,20

S, N

15,01 15,19 MIL

P, 35

BZE

6,04

6,20

P

14,40 15,07 15,23 P, 35

6,45

7,03

7,30

P

15,20 15,36 BZE

P

5,45

6,13

6,30

P

14,45 15,06 15,24 P, 35

7,00

7,18

BZE

P

15,25 15,41 16,02 P, 35

BZE

6,37

6,53

P, 35

X

7,05

7,20

X

P, 10

15,35 15,53 16,25 S, N

6,20

6,45

7,03

P, 35

14,45 15,17 15,35 P

7,10

7,26

7,46

P, 35

15,40 15,58 16,30 P

6,40

7,12

7,30

S, N

15,15 15,41 16,00 P

7,20

7,38

8,05

P, 35

15,40 15,58 BZE

6,45

7,17

7,35

P

BZE

7,45

8,03

8,28

P, 35

16,10 16,28 17,00 P, 35

6,50

7,10

7,26

P, 10

15,45 16,13 16,31 P

8,00

8,18

8,50

P

16,30 16,48 X

X

7,20

7,38

P, 10

16,30 17,02 17,20 P

8,15

8,33

9,05

S, N

17,15 17,33 18,05 P

BZE

7,28

7,46

P, 35

16,30 17,02 17,20 S, N, 32

8,25

8,43

9,11

P, 10

17,15 17,33 BZE

7,50

8,16

8,35

P

17,15 17,47 18,05 P, 35

9,10

9,28

10,00 P

8,00

8,32

8,50

S, N

18,20 18,52 19,10 P, S, N, 32

10,00 10,18 10,45 P, 35

19,15 19,33 20,05 P, 35

8,20

8,52

9,10

P

19,45 20,10 X

10,30 10,48 11,20 P

X

9,10

9,42

10,00 P

20,40 21,12 21,30 P, S, N, 32

11,20 11,38 12,10 S, N

20,40 21,00 X

22,30 23,02 X

11,30 11,47 VAC P, 21

20,45 21,03 21,35 P, S, N, 32

12,30 12,47 BZE

22,20 22,38 23,10 S, N, 32

Kyjov Rat.

Hod. Pozn.

Kyjov Rat.

4,20

4,45

5,03

P, 35

BZE

4,47

5,05

4,25

4,57

5,00

10,35 11,07 11,25 P

Hod. Pozn.

14,13 14,31 P

15,10 15,28 P, 35

16,09 16,27 1, 3, 39

11,30 12,02 12,20 P

P, 35
32

P, 21

Kyjov Pozn.
P
P, 10
S

P, 35
P
1, 3, 39

18,25 18,43 19,15 P, S, N, 32
20,10 VRA P, 35
P, 35

Poznámky
1
3
10
21
32
35
36
39
44
N
P
S

jede v pondělí
jede ve středu
nejede od 23.12. do 2.1., od 12.2. do 16.2.,
od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10
nejede od 27.12. do 29.12., od 2.7. do 31.8.
nejede 24.12. a 31.12.
nejede od 27.12. do 29.12.
nejede 17.11.
nejede 25.12., 27.12., 1.1., 9.4.
jede také 27. až 29.12.
jede v neděli a státem uznané svátky
jede v pracovní dny
jede v sobotu

Ratíškovický Zvon

Krásné Vánoce
a úspěšný nový rok
všem čtenářům
přeje redakční rada Zvonu
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