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Obec

kovicích a rozhodla o umístění
paní Josefy Záborské v CHDPS,
a to na dobu určitou.

Rada obce...
Rada obce č. 20 ze dne 5. 6. 2007
Rada obce:
z se seznámila s vícepracemi na pří−
stavbě ZŠ, které vzniknou v dů−
sledku náročnosti rozebírání stá−
vajícího schodiště,
z projednala návrh smlouvy před−
ložený firmou Swietelsky s.r.o.,
jež byla vybrána jako zhotovitel ko−
munikace v ulici Vinařská. Práce
budou zahájeny v druhé polovině
června.
z stanovila termín a projednala zá−
kladní body programu V. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
z vzala na vědomí pravděpodobné
ukončení pracovního poměru za−
městnance OÚ pana Víta Bělíka.
V případě ukončení tohoto poměru
bude přijat na OÚ nový pracov−
ník, a to na dobu určitou.
z rozhodla o zakoupení dvou klima−
tizačních jednotek do kavárny
Sport,
z schválila ceník prací: nakladač –
650 Kč/hod., ostatní stroje dle ce−
níku stanoveného původně pro
Baník Ratíškovice, s. r. o.,
z se seznámila s připravovanými
kulturními akcemi konanými
v průběhu léta a podzimu v are−
álu Baník Ratíškovice,
z se seznámila se dvěma žádostmi
firmy Tomáš group s. r. o. o od−
koupení částí pozemků v ulici Ba−
ťovka, a to v souvislosti s vybudo−
váním bezbariérových přístupů do
budov,
z se zabývala otázkou využití dvou
tříd v budově ZŠ u drogerie, ne−
boť od září 2007 bude budova pře−
dána obci,
z starosta informoval radu o X. sně−
mu Svazu měst a obcí ČR, který
se konal 24. a 25. května 2007,
z se seznámila s žádostí Cyrilome−
todějského spolku o finanční pří−
spěvek na vyhotovení sochy Sáma,
jež bude umístěna na Nákle,
z rozhodla o zhotovení upomínko−
vých předmětů pro reprezenta−
tivní účely obce,
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z místostarosta informoval o hava−
rijním stavu márnice a navrhuje
provést rekonstrukci části ob−
jektu smuteční síně pro účely hřbi−
tovní služby. Dále informoval
o nutnosti přeložení elektrického
kabelu vedoucí přes hřbitov.
Rada obce č. 21 ze dne 19. 6. 2007
Rada obce:
z se seznámila s probíhajícími pra−
cemi na přístavbě ZŠ – probíhá
bourání schodiště a realizují se
venkovní úpravy, instalaci stravo−
vacího systému pomocí čipových
karet zajistí firma Z−Ware, která
podala nejvýhodnější cenu za dílo,
z byla informována o předání sta−
veniště firmě Swietelsky − komu−
nikace v ulici Vinařská. Některé
plynové přípojky pod komunikací
mají nedostatečné krytí, proto
obec bude v rámci vícenákladů
realizovat jejich přeložení.
z projednala program příštího zase−
dání ZO, které se koná 20. 6. 2007,
z projednala změny rozpočtu v jed−
notlivých kapitolách, jedná se
účetní operace a pohyby mezi jed−
notlivými účetními položkami,
které neovlivní výši rozpočtu,
z souhlasí s doplněním značení ulic
v obci − doplnění provede firma
Urbania s. r. o.,
z bere na vědomí provedení změn ve
školním rejstříku,
z respektuje stanovisko stavební ko−
mise a souhlasí s tím, aby úpravy
školního areálu byly realizovány
dle studie ing. Petra Příkaského.
Studie bude zpracována do reali−
začního projektu.
z se seznámila s protokolem o státní
kontrole na ZŠ. Školní inspekce
neshledala zásadní nedostatky.
z souhlasí s dodatkem č. 1 ke zřizo−
vací listině ZŠ a MŠ Ratíškovice.
Rada obce č. 22 ze dne 27. 6. 2007
Rada obce:
z se seznámila se seznamem žada−
telů o umístění v CHDPS v Ratíš−

Rada obce č. 23 ze dne 3. 7. 2007
Rada obce:
z se seznámila s cenovými nabídka−
mi dodavatelů nábytkového vyba−
vení čtyř tříd, kanceláří, šaten
a jídelny na nové přístavbě ZŠ
a souhlasí s nejnižší cenovou na−
bídkou firmy Klassa plus s. r. o.,
Otice,
z se seznámila s průběhem prací na
rekonstrukci komunikace v ulici
Vinařská a souhlasí s navýšením
finančních prostředků na vzniklé
vícepráce − přeložky plynových
přípojek,
z projednala program V. zasedání
ZO Ratíškovice,
z projednala plnění úkolů vyplýva−
jících ze IV. Zasedání ZO Ratíško−
vice,
z rozhodla o prodloužení vyvěšení
majetkoprávního záměru o pro−
nájmu prostor staré školy u dro−
gerie,
z rozhodla o prodloužení nájemní
smlouvy s panem Aloisem Klime−
šem na CHDPS Ratíškovice,
z vzhledem k rozvázání pracovního
poměru s panem Vítem Bělíkem,
DiS., rozhodla o přijetí pracov−
níka na OÚ, a to na dobu určitou,
z souhlasí s umístěním poštovní
schránky na obecním pozemku
před objektem bývalého kultur−
ního domu,
z se seznámila s výpočtem neinves−
tičních nákladů na jednoho žáka
za rok 2006 (náklady dosáhly výše
6 968 Kč/rok/žák) a stanovila popla−
tek na jednoho dojíždějícího žáka
na rok 2007 – 4 200 Kč/rok/žák,
z starosta informoval o schválené
výplatě dividend na valné hro−
madě VaK, a.s., Hodonín. Hod−
nota dividendy za jednu akcii je
2,50 Kč. Pro Obec Ratíškovice jde
o celkovou částku 49 365 Kč.
z se seznámila s žádostí Ředitelství
vodních cest ČR na odkup po−
zemku v k.ú. Sudoměřice, který je
ve vlastnictví Obce Ratíškovice,
z souhlasí s uzavřením licenční
smlouvy s Ochranným svazem
autorským o veřejném provozo−
vání hudebních děl prostřednic−
tvím rozhlasu v obci,
z jmenovala členy hodnotící ko−
mise pro provedení procesních
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úkonů v zadávacím řízení zakázky
„Přestavba staré školy č.p. 101“
(jídelny).
Rada obce č. 24 ze dne 17. 7. 2007
Rada obce:
z se seznámila s probíhajícími sta−
vebními pracemi na přístavbě ZŠ
– předání stavby proběhne 17. 8.
2007, kolaudace je naplánována
na 21. 8. 2007, slavnostní ote−
vření pro veřejnost se uskuteční
30. 8. 2007,
z rada rozhodla o provedení rekon−
strukce přístupové pojízdné ko−
munikace k ZŠ, předpokládané
náklady 250 000 Kč,
z starosta informoval o probíhají−
cích pracích na rekonstrukci vo−
zovky v ulici Vinařská. Firma Swi−
etelsky s. r. o. předložila cenovou
nabídku na provedení položení ži−
vičného povrchu v části vozovky
při výjezdu z ulice Hornická. Rada
obce s cenou 72 325 Kč souhlasí.
z starosta informoval o výběrovém ří−
zení, které provedla SÚS Hodonín,
na dodavatele projektu rekonstruk−
ce silnice II. třídy v ulici Vítězná,
z se zabývala průběhem diskotéky,
jež proběhla 14. 7. 2007 v areálu
SK Baník Ratíškovice a v jejímž
závěru došlo ke rvačce,
z starosta informoval o jednání se
zástupci firmy Sluneta s. r. o. ve
věci dlouhodobého pronájmu obec−
ních pozemků pro vybudování so−
lárního parku. Před realizací díla
je nutno provést změnu územ−
ního plánu,
z souhlasí s vynětím půdy 6 ha ze
zemědělského půdního fondu u po−
zemků, které byly zalesněny v lo−
kalitě za Býkárnou,
z starosta informoval o jednání,
které proběhlo na MěÚ Hodonín
s vedením města ve věci záměru
vybudovat cyklostezku z Ratíško−
vic do Hodonína (po „Černý most“).
V intravilánu města bude město
řešit směnu pozemků v trase
s vlastníky v rámci pozemkových
úprav. Lesní pozemky, které jsou
v trase cyklostezky a jsou ve vlast−
nictví Lesů ČR s. p., požaduje
vlastník směnit. Podle odhadu se
jedná o výměru cca 5 ha. Směna
bude projednána na příštím zase−
dání ZO Ratíškovice.
z se seznámila s žádostí Svazu zdra−
votně postižených občanů ZO Ra−
tíškovice o navýšení neinvestiční
dotace na rok 2007,
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z souhlasí s tím, aby Úřad pro za−
stupování státu ve věcech majet−
kových odprodal pozemky, jenž
tvoří přístup k pozemkům ve
vlastnictví místního mysliveckého
sdružení, právě tomuto sdružení.
Rada obce č. 25 ze dne 26. 7. 2007
Rada obce:
z se seznámila s probíhajícími sta−
vebními pracemi na přístavbě ZŠ
a s pracemi, které nebyly součástí
zakázky, ale bylo nutno je v rámci
díla uskutečnit – vybourání oken
a úprava otvorů v tělocvičně,
úprava římsy na stávající ZŠ a tě−
locvičně, přeložka vodovodního
potrubí k tělocvičně, instalace
měřícího systému a regulace
v kotelně ZŠ,
z v rámci nabídkového řízení roz−
hodla o koupi vozidla Peugot Part−
ner − verze Furgon pro převoz
stravy do mateřských škol,
z ředitel školy informoval o dílčí
uzávěrce za 1. pololetí 2007 pří−
spěvkové organizace ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice,
z pověřuje místostarostu k přípravě
ucelených projektů pro žádosti
o dotace z programů Ministerstva
životního prostředí ČR,
z souhlasí s tím, aby byla uzavřena
smlouva s externím pracovníkem

(firmou), který by pro obec zajiš−
ťoval odkup pozemků v k.ú. Ra−
tíškovice,
z se seznámila s rozsahem mož−
ného pronajmutí pozemků pro
firmu Sluneta s.r.o. za účelem vy−
budování solárního parku. Firma
žádá o předběžný souhlas s pro−
nájmem pozemků za účelem pro−
jednání záměru s firmou E−ON.
Rada obce č. 26 ze dne 31. 7. 2007
Rada obce:
z byla seznámena se zprávou o po−
souzení a hodnocení nabídek fi−
rem, jež se účastnily podlimit−
ního výběrového řízení o zakázku
„Přestavba staré školy č.p. 101 na
st.p.č. 405/1 v katastrálním území
Ratíškovice“. Vyzváno bylo 5 fi−
rem, nabídky podaly 4 firmy,
jedna firma byla vyřazena. Rada
respektuje výsledky hodnocení na−
bídek a souhlasí s tím, aby byla
uzavřena smlouva o dílo s firmou
FALCON, spol. s r.o., která po−
dala nejnižší cenovou nabídku.
z rozhodla o tom, že 30. 8. 2007 bude
uspořádáno veřejné otevření pří−
stavby ZŠ Ratíškovice. Občané
obce budou informováni veřej−
nými sdělovacími prostředky
(místní rozhlas, infokanál, Zvon).
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Zastupitelstvo obce...
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 27. 6. 2007
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. IV/2007
příjmy zvýšeny o 1 357 500 Kč,
výdaje zvýšeny o 1 566 800 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 209 300 Kč a financování vý−
dajů nezměněno.
Celkové příjmy po změně:
35 170 600 Kč + financování
30 529 900 Kč = 65 700 500 Kč
Celkové výdaje po změně:
64 376 500 Kč + financování
1 324 000 Kč = 65 700 500 Kč
1.2. přijetí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 50 000 Kč pro JSDH Ratíško−
vice na výstroj a výzbroj a opravu
požární techniky za podmínek ná−

vrhu smlouvy o poskytnutí do−
tace z rozpočtu JMK Brno.
1.3. přijetí dotace z rozpočtu JMK
ve výši 80 000 Kč na akustické
úpravy haly v Ratíškovicích za
podmínek návrhu smlouvy o po−
skytnutí dotace z rozpočtu JMK.
1.4. přijetí dotace z rozpočtu Města
Hodonína ve výši 48 000 Kč na pro−
voz knihovny Obce Ratíškovice za
podmínek stanovených dohodou
o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města Hodonína.
(částka ve výši 47 000 Kč byla
schválena ZO dne 28. 2. 2007).
1.5. privátního auditora na vyhoto−
vení auditu hospodaření obce Ra−
tíškovice za rok 2007.
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1.6. bezúplatný převod movitého ma−
jetku (DHIM) a materiálu z pří−
spěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ratíško−
vice na Obec Ratíškovice – poři−
zovací celková cena movitého ma−
jetku 210 081,80 Kč.
1.7. nákup hmotného majetku (HIM
a DHIM) od Baníku Ratíškovice,
s.r.o., v ceně stanovené odhadcem
ing. Josefem Ondrou. Úhrada ne−
bude provedena peněžně. Obec
Ratíškovice sníží hodnotu svého fi−
nančního majetku u firmy Baník
Ratíškovice, s. r. o.
1.8. prodej pozemku KN č.p. 2525/1
o výměře cca 15 m2 firmě TOMÁŠ
Group, spol. s r. o., Ratíškovice
č. 502, u budovy ubytovny firmy
v ul. Baťovka. Cena – 40 Kč/m2.
Náklady převodu hradí kupující.
1.9. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace obce „Zá−
kladní škola a Mateřská škola Ra−
tíškovice“ ze dne 15. června 2005,
č.j. ZL−1/2005.

Společenská rubrika

1.10. využití televizního kabelového
rozvodu pro provozování inter−
netu. ZO pověřuje radu obce k vy−
věšení majetkoprávního záměru,
dohodnutí podmínek a sepsání
smlouvy o pronájmu sítě. Obec Ra−

tíškovice se nebude podílet na pří−
padných investicích.

5. ZO nesouhlasí:
5.1. se zřízením bankomatu v obci od
firmy Kingston Consulting s. r. o.

2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rady obce
od minulého zasedání zastupitel−
stva.

6. ZO bere na vědomí:
6.1. informaci o prohlídce lesa členy
ZO dne 12. 7. 2007.

2.2. změnu rozpočtu č. III/2007
schválenou radou obce dne 19. 6.
2007.

6.2. informaci o kulturních akcích
v areálu Baník – pořadatel akce
má povinnost od 22.00 hod. ztlu−
mit zvuk reprodukované hudby.

2.3. informaci o majetkoprávním
záměru – pronájem dvou tříd v ZŠ
u drogerie.
3. ZO pověřuje:
3.1. starostu k jednání na MěÚ Ho−
donín, odbor dopravní, a SÚS Ho−
donín ohledně dopravního značení
v ul. Dědina – petice občanů.
3.2. starostu a místostarostu k jed−
nání s firmou Sluneta s. r. o., Ústí
nad Labem, o podmínkách proná−
jmu pozemků − p.č. 3528, 3541,
3550−3582, 3600 o výměře cca 7 ha
v k.ú. Ratíškovice.
4. ZO odročuje:
4.1. majetkoprávní záměr firmy Slu−
neta s.r.o., Ústí nad Labem, o od−
kupu nebo pronájmu pozemku
p.č. 3528, 3541, 3550−3582, 3600
o výměře cca 7 ha v k.ú. Ratíško−
vice.

6.3. informaci z Mikroregionu Nový
Dvůr – spolupráce s Mikroregio−
nem Hodonínsko: půjčovna kol
a cyklostezka z Ratíškovice do Ho−
donína (projekt).
6.4. petici občanů z ulice Dědina −
hlučnost poklopů kanalizačních
šachet na místní komunikaci a ne−
dostatečné dopravní značení.
6.5. návrh informovat o úmrtí ob−
čana v kabelové televizi.
6.6. připomínku ke kvalitě a čitel−
nosti zpráv v kabelové televizi.
6.7. žádost o opravu odstavné plo−
chy u kostela.
6.8. připomínku na nedostatečnou
aktualizaci webových stránek
v oblasti fotodokumentace z akcí
konaných v obci.
RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Kotenová Marie
Rodriquez Holečková Sára
Brychtová Laura
Viswanath Adita
Van der Weijden Max
Žídková Aneta
Kordula Tomáš
Kotásek David
Zemanová Kristýna
Gasnárková Nela
Čuboňová Sofie

Kundratová Květoslava ..................................... 80 let
Přibilová Marie .................................................... 80 let
Smetana Josef ...................................................... 80 let
Gajdík Vojtěch ...................................................... 85 let
Tomanová Rosalie ............................................... 91 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Uhlíková Cecilie ................................... 84 let
Chvátal Vít............................................. 80 let
Blaha Jan ............................................... 89 let

Uzavření sňatku...
Svora Petr a Čechová Hana
Jablonický Marek a Molková Renata
Holeček Roman a Ondříšková Vendulka

Zlatá svatba...
Richard a Magdalena Mackovi
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Statistika − jména a příjmení v Ratíškovicích...
Křestní jméno

Příjmení

Věkové složení (k 25. 7. 2007)

Pořadí
Muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Petr
František
Josef
Jiří
Jan
Pavel
Tomáš
Zdeněk
Miroslav
Martin
Michal
Jaroslav
Stanislav
Radek
Vojtěch
Antonín
Lukáš
Marek
David
Milan
Roman
Vladimír
Jakub
Ladislav

Ženy
161
133
132
118
97
97
78
71
70
63
61
57
57
35
35
32
31
31
30
30
27
27
25
22

Marie
Jana
Anna
Ludmila
Eva
Františka
Lenka
Jitka
Hana
Petra
Alena
Veronika
Kateřina
Lucie
Martina
Michaela
Růžena
Zdeňka
Marcela
Markéta
Emilie
Josefa
Anežka
Marta

Muži
228
103
81
70
61
53
52
46
45
38
36
36
33
30
29
28
27
26
25
25
24
24
23
23

Kotásek
Toman
Kordula
Blaha
Macek
Příkaský
Koplík
Foltýn
Gajdík
Vacenovský
Dobeš
Šťastný
Šupálek
Zemánek
Michenka
Novák
Bábík
Holeček
Bábíček
Chludil
Ilčík
Dobiáš
Kadlčík
Kopl

Ženy
76
72
64
60
56
55
45
44
29
29
27
25
23
19
18
16
15
14
13
12
12
11
11
11

Tomanová
Kotásková
Kordulová
Macková
Příkaská
Blahová
Foltýnová
Koplíková
Gajdíková
Vacenovská
Dobešová
Zemánková
Michenková
Šupálková
Holečková
Bábíková
Nováková
Šťastná
Chludilová
Šuralová
Koplová
Kadlčíková
Klimešová
Dobiášová

73
70
56
53
52
51
47
42
39
38
31
26
22
22
21
20
17
17
15
15
14
13
13
12

Věk (roky)
0−6
7−18
19−30
31−40
41−50
51−60

Muži
99
227
413
352
303
295

Ženy
109
233
348
286
297
303

Obec
208
460
761
638
600
598

61−70
71−80
81−90
91−100
Celkem

167
97
29
0
1982

228
175
57
9
2045

395
9,81
272
6,75
86
2,14
9
0,22
4027 100,00

Rodinný stav
Ženatý, vdaná
Svobodný (−á)
Vdovec, vdova
Rozvedný (−á)
Neuvedeno
Celkem

1915
1546
356
207
3
4027

%
5,17
11,42
18,90
15,84
14,90
14,85

%
47,55
38,39
8,84
5,14
0,07
100,00

Policie

JH &JK

Z deníku

obecní policie

ČERVEN 2007
z V 11.45 hod. nahlášena ředite−
lem ZŠ krádež obuvi. Boty odcizil
nezletilý XY, který měl boty scho−
vané ve školní brašně. Boty byly na−
lezeny a vráceny majiteli. O celém
incidentu byli informováni zákonní
zástupci jmenovaných.
z V 01.27 hod. přijetí oznámení,
že před barem v ulici Dědina je větší
počet mládeže, kteří se chovají hluč−
ně. Proveden výjezd a upozornění
mládeže na rušení nočního klidu.
z Přijetí oznámení od operačního
důstojníka PČR, že u pošty po sobě
hází děti kameny a následkem toho
došlo u jednoho z dětí k poranění
hlavy. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že po nich házel kameny XY –
tentýž chlapec, který ukradl boty.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007

z V 19.20 hod. oznámila paní XY,
že paní XX opětovně pouští své psy
na veřejné prostranství, kde tito psi
volně pobíhají a znečisťují veřejné
prostranství. Majitelka psů byla pře−
dána do PK.
z Přijetí oznámení od majitele
firmy Tente, že mají u parkoviště pro−
veden nástřik na budově ve znění
ZEWL.
z Výjezd na oznámení občanů
Baťovky v 15.00 hod., neboť paní XX
bije své dítě a hrubě na něj křičí. Dítě
nakonec uteklo k sousedům.
z Přijetí stížnosti pana XY, že mu
děti vytrhaly brambory a kukuřici na
jeho políčku v lokalitě Rubanice.
z Přijetí stížnosti od paní XY, že
její dcera ji sprostě uráží a vyhazuje
ji z domu. Paní XY byla poučena

o možnosti řešit incident v Přestup−
kové komisi.
z Výjezd v 7.56 hod. na žádost
rychlé záchranné služby k panu XY,
který se zamkl v koupelně a nechce
otevřít. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že pan XY potřebuje neodklad−
nou první pomoc. V součinnosti s Poli−
cií ČR Dubňany byl proveden zákrok,
pan XY zajištěn a předán lékaři.
ČERVENEC 2007
z Přijetí oznámení v 16.00 hod.,
že v ulici Vítězná se pohybuje sku−
pinka osob a snaží se dostat do domů
se záminkou prodeje zboží.
z Přijetí oznámení od operačního
důstojníka PČR Hodonín, že volala
paní XX, která si stěžuje na své ná−
jemníky. Jelikož pan XY nemá tr−
valý pobyt ani nájemní smlouvu, byl
z domu vykázán. Nato odešel do are−
álu TJ Baník, kde přespal pod tribu−
nou.
z V 18.50 hod. přijetí oznámení
od paní XX, že má na dvorku ve kbe−
líku odchyceného hada. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o užovku obecnou, která byla převe−
zena do lesa a vypuštěna do přírody.
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z Přijetí oznámení od majitelky
hospody „U Pitkina“, že tam má
hosta, který nemá peníze na zapla−
cení. Hlídce je tato osoba již známa,
jelikož útraty neplatí ani v dalších
restauracích. Pán byl vykázán z hos−
pody a majitelce byly předány inici−
ály muže, aby mohla vzniklou škodu
vymáhat občanskoprávní cestou.
z V 01.50 hod. došlo ke rvačce a na−
padání skupinky mládeže, která se−
děla před vstupem do restaurace
Sport. Pořadatel byl požádán o ukon−
čení zábavy z důvodu neustálého po−
hybu osob, které byly pod vlivem al−
koholu a neustále se slovně napadaly.
z Přijetí oznámení od paní XY, že
ji před drogerií někdo odcizil jízdní
kolo zn. Author Stratos. Provedení
kontroly výjezdových komunikací
z obce a nahlášení odcizení kola
PČR se žádostí o pátrání po jízdním
kole.
z V 10.50 hod. přijetí oznámení
od starosty obce, že v rybníku Hli−

ník se na hladině nachází neznámá
látka. Byl přivolán HZS Hodonín
a provedena likvidace zasažené
plochy neznámou látkou.
Obecní policie v souladu se záko−
nem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
provádí pravidelně rovněž následu−
jící činnosti:
Dohled na dodržování míst−
ních záležitostí veřejného po−
řádku (VP):
z dohled na odstraňování skládek
na veřejném prostranství
z odchyt volně pobíhajících psů
z dohlížení na dodržování nočního
klidu
z dohled při pořádání sportovních
a kulturních akcí
z monitorování vraků v obci
Přispívá k bezpečnosti a ply−
nulosti silničního provozu:
z dozor na přechodech pro chodce
z kontrola nošení přileb pro cyklisty
u osob mladších 18 let

z kontrola parkování nákladních
automobilů v obci
z spolupráce s PČR při dopravních
nehodách
Přispívání k ochraně a bezpeč−
nosti osob a majetku:
z zajištění výjezdů k alarmu na ob−
jektech v majetku obce
z obchůzky po katastru obce
z upozornění právnických a fyzic−
kých osob na zjištěné nedostatky
Spolupráce se státními or−
gány, orgány státní správy
a územní samosprávy:
z asistence při provádění soudních
exekucí
z spolupráce s odborem péče o dítě
a rodinu v Hodoníně
z zajištění doprovodu při odvozu ne−
mocných osob RZS
z spolupráce s HZS
z doručování zásilek orgánů státní
správy a územní samosprávy
z spolupráce s PČR při prevenci dro−
gových a jiných záležitostí.

Internet

JH &JV

Jaké zvolit připojení

na Internet,

...když je možnost volby z něko−
lika druhů nabídek? Tato otázka na−
padne asi většinu zájemců o připo−
jení služby Internet. V následujících
několika řádcích se budu snažit
usnadnit Vám tuto volbu. Pro názor−
nost uvádíme tabulku respondentů,
kteří odpovídali na následující dotaz:
Jaký typ připojení k Internetu
nejčastěji používáte?
Každé rozhodnutí je závislé na
dostupnosti služby v dané lokalitě

a cenové nabídce poskytovatele.
Je ovšem potřeba velmi dobře zvá−
žit mnoho dalších argumentů pro
a proti, jako je např. reakční doba
servisního zásahu v pracovních
dnech a svátcích, technické vyba−
vení společnosti, která zajišťuje ko−
nektivitu do sítě Internetu, závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy
a všeobecných podmínek, které mo−
hou být vnímány pouze jako doplněk
ke smlouvě, ale obsahují ty nejpod−
statnější informace.

ADSL připojení

29 %

Připojení prostřednictvím rozvodů kabelové TV

45 %

Připojení prostřednictvím optických kabelů

5%

Mobilní připojení

2%

WiFi připojení

17 %

Připojení prostřednictvím satelitu

0%

Jiný

1%
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WiFi
je tedy bezdrátová síť, jež pro pře−
nos dat využívá rádiový signál na
frekvenci 2,4 nebo 5 GHz. Podstat−
nou výhodou je fakt, že toto pásmo
je bezlicenční a tudíž není třeba žá−
dat o povolení a veškeré komuni−
kace v těchto pásmech je možné
provádět zdarma bez jakékoliv regis−
trace. Bohužel tím, že je toto pásmo
zcela volné (jediná podmínka, jež
Český telekomunikační úřad udává,
je dodržení maximální intenzity sig−
nálu, max. vyzáření výkon 100 mW),
tak dochází k jeho přehlcení. V mís−
tech s velkou hustotou zalidnění je
tedy již někdy velký problém vůbec
najít volné pásmo pro připojení.
Běžná anténa dokáže pokrýt opravdu
velké území a tudíž poskytnout pro−
pojení velkému množství lidí. Právě
bezlicenční pásmo s omezeným po−
čtem přenosových kanálů a snadnost
instalace technologie WiFi bývají
příčinou nestability sítí a vzájem−
ného ovlivňování jednotlivých
uživatelů. Na kvalitu datového pře−
nosu mají rovněž vliv povětrnostní
podmínky a prostředí, kde je inter−
netová síť WiFi vybudována. Je
třeba si ale uvědomit, že v pásmu
2,4 GHz nepracují pouze Wi−Fi. Tím,
že je toto pásmo bezlicenční, pro−
vádí v něm komunikaci mnoho dal−
ších zařízení. Ať už se jedná o Wi−Fi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007

ADSL
je vysokorychlostní
připojení na Internet po
telefonní lince. Jedná se
o nonstop připojení za
paušální poplatek,
které umožňuje tele−
fonovat a surfovat na
Internetu zároveň.
Internetové aplikace
jsou stále náročnější na
objem přenesených dat a s přícho−
dem multimédií rostou potřeby rych−
lejšího a kvalitnějšího připojení i pro
běžné domácí použití. ADSL předsta−
vuje nepřetržité připojení k Inter−
netu rychlostí až 10240 kb/s za vý−
hodné paušální poplatky. Služba
ADSL funguje jako doplněk ke stá−
vající telefonní lince. Je určena pro
domácí uživatele a umožňuje připo−
jení k Internetu rychlostí 512/128
kbps až 10240/512 kbps. Současný
vývojový trend pro služby spojené
s Internetem směřuje k multifunkč−
ním domácnostem, kde je jako prio−
ritní požadavek odesílání informací
z kamerových a zabezpečovacích sys−
témů, dálkových komunikačních pro−
středků, které regulují vytápění ob−
jektů apod. Vysoké požadavky na
datovou komunikaci jsou ve směru
od zákazníků, kteří pracují s grafic−
kými programy nebo jsou z domova
propojeni s firemní počítačovou sítí.
V takových případech ADSL pokul−
hává za standardem nabízeným
WiFi nebo Internetem v televizních
kabelových rozvodech.
Závěr:
− pro zřízení služby ADSL je nutná
telefonní linka s měsíčním paušál−
ním poplatkem
− maximální rychlost je možná
pouze v limitovaných vzdálenos−
tech
− u této služby bude k dispozici ve
směru od účastníka pouze rychlost
512 kbps
+ dostupnost do většiny domác−
ností a firemních prostor
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007

TKR
Internet je významnou součástí
v našem životě. Pro každého má in−
ternet jiný význam, využíváme jej
pro stahování dat, hraní her, pro ko−
munikaci, pro práci atd., ale pro kaž−
dého je důležitá rychlost a kvalita
připojení k Internetu.
Pokud chcete rychlý
Internet pro stahování
videa, poslouchání hud−
by, hraní her apod., je
pro vás ideální volbou
kabelové připojení přes
přípojku kabelové tele−
vize (CATV). Bohužel
není dostupné zdaleka
všude. Kabelové připo−
jení využívající rozvody
kabelové televize patří
mezi nejmodernější při−
pojení k Internetu. Po−
čátky kabelového při−
pojení v ČR se datují od roku 2003.
Ihned po vstupu na český trh svojí
rychlostí a kvalitou stahování a ode−
sílání dat převyšují všechny druhy
připojení, které na trhu působily,
včetně cenových relací. Jako jediná
technologie dokáže Internet v TKR
zajistit požadovanou rychlost pře−
nosu v obou směrech.

Televize

a nebo o Bluetooth, některé bezdrá−
tové telefony či počítačové periferie.
Závěr:
− kvalita a rychlost datového pře−
nosu u WiFi je ovlivňována pře−
devším klimatickými podmínkami,
vzdáleností a hustotou jednotli−
vých přístupových
bodů
+ nízká cena za posky−
tované služby

V

Kabelové připojení jednoznačně
nabízí nejlepší parametry, které ur−
čitě využijí všichni uživatelé, i ti,
kteří mají ty nejvyšší nároky na
odesílání dat. V současné době má
tento způsob připojení k internetu
v ČR konkurenci pouze v optických
kabelech, které používají někteří po−
skytovatelé pro připojení ve větších
městech. Počet lidí, kteří se přes
kabelovou televizi k Internetu budou
připojovat, dále poroste a to nejen pro
jeho rychlost, která ještě neukázala
svá maxima, ale také proto, že je
snadno dostupný v obcích s kabelo−
vou televizí. Stačí se jenom připojit.
Závěr:
− velmi malá dostupnost (pouze ve
městech a obcích, kde jsou prove−
deny rozvody kabelové televize)
+ nejvyšší rychlost přenosu dat
v obou směrech (down/up)
+ na jednom přípojném bodě je mož−
nost odběru: analogové televize,
digitální televize, Internetu
a IP telefonie
+ odolnost proti rušení a stabilita
datového toku v síti TKR
+ kvalitní servis jedné firmy na ce−
lou technologii po celých 24 hodin
Ještě jste se nerozhodli?
Ing. Zdeněk Šupa, NOEL, v.o.s.

Digitální pozemní vysílání

a kabelová televize?

současné době prochází neje−
nom Česká republika, ale i celý
svět, největší změnou v oblasti
pozemního televizního vysílání od
doby, kdy bylo zavedeno barevné te−
levizní vysílání. Touto změnou je
myšlen přechod od analogového
k digitálnímu pozemnímu televiz−
nímu vysílání. Vzhledem k častým
dotazům občanů, kteří se obrací na
naši společnost s problematikou tý−
kající se digitálního vysílání, dovo−
luji si Vám zodpovědět na následu−
jících řádcích několik nejčastěji
kladených otázek.
Proč se přechází z analogo−
vého na digitální vysílání?
Digitální televizní vysílání je ce−
losvětový proces. Česká republika na

základě strategie Evropské unie a na
základě bodu II. 2 usnesení vlády ze
dne 28. dubna 2004 zpracovala „Kon−
cepci přechodu“ z analogového na
digitální televizní vysílání.
Co to pro nás diváky bude zna−
menat?
Dovolím si tvrdit, že „NIC“. Účast−
níci, kteří jsou připojeni na „kabe−
lovku“ v obci, nebudou potřebovat
žádné speciální set top boxy ani di−
gitální televizory. Digitální tele−
vizní signál bude na hlavní stanici
převeden na signál analogový a ten
pak bude vysílán do rozvodů ka−
belové televize. Tento signál bude
možné přijímat na stávajícím tele−
vizním přijímači bez nutnosti dalších
speciálních přídavných zařízení.
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Počasí

Musím si tedy koupit digi−
tální televizi?
Nemusím! Divákům na „kabe−
lovce“ budou stačit stávající analo−
gové televizní přijímače. Kabelovka
nám tak umožní používat i nadále
naše stávající televizní přijímače až
do doby skončení jejich životnosti.
Ale já nemám kabelovku?
Televizní diváci, kteří nejsou při−
pojeni na „kabelovku“ budou nuceni
si pořídit pro příjem digitálních po−
zemních programů nový digitální
televizní přijímač nebo tzv. SET TOP
BOX. A navíc je zapotřebí jich doma
mít tolik na kolika televizorech chci
digitální programy sledovat.
Co je digitální televizní přijí−
mač?
Digitální televizní přijímače mají
vstupní díl označen pro příjem sig−
nálu ve standardu DVB−T. Nejsou to
tedy automaticky všechny televi−
zory dnes označované jako „HD rea−
dy“, a to ať již s obrazovkou typu
LCD nebo PLASMA.
Kde se již digitálně vysílá?
V současné době probíhá digitální
pozemní televizní vysílání ve třech
městech a jejich okolí, a to v Praze,

Brně a Ostravě. Bohužel naše obec
není v dosahu příjmu digitálního sig−
nálu žádného ze stávajících vysílačů.
Kdy dojde k vypnutí analogo−
vého vysílání?
Český telekomunikační úřad ve
svém „jízdním řádu digitalizace“
předpokládá s ukončením analogo−
vého vysílání a tedy jeho úplným
vypnutím na celém území ČR k datu
10. 10. 2010.

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.

Pondělí, 14. května −
čas 22.00, venkovní teplota 22 °C
Dnes má svátek Bonifác

L

etošní suchý rok předčil všech−
ny předchozí a meteorologové
uvádějí, že je to nejsušší a nej−
teplejší období od roku 1947. V té
době byl tento extrémní výkyv uvá−
děn jako pětisetletý. Čeká nás na
„Moravské Sahaře“ klima, které je
pro poušť obvyklé? Vždyť podle vý−
zkumů, týkajících se složení půdy
v této oblasti, je složení písku stejné
jako v asijské poušti Gobi. Po „jarní
zimě“ přišlo horké počasí a mohli
jsme si obléci trička, i když ráno to
chtělo bundy. Začátkem května byly
výkyvy teplot dost výrazné a ranní
mrazíky kolem −2°C, které postupo−
valy v pásech, sežehly brambory,
některé vinohrady a ořeší. Stromy,
kterým se podařilo udržet se i v su−
chém, nadmíru slunečném počasí,
dorazili chrousti, jejichž nálety tr−

strana 8

valy skoro měsíc a kvůli zákazu
CHKO Bílé Karpaty je nebylo
možno postřikem zničit.
Hledala jsem tedy v kronikách
naší obce záznamy o extrémních vý−
kyvech počasí a začala jsem již uve−
deným rokem 1947.
Na rozdíl od letošního roku byla
zima v té době dosti tuhá. „10. pro−
since začaly mrazy a trvaly nepřetr−
žitě až do poloviny března. Do konce
ledna mrzlo na sucho a mrazy dosa−
hovaly až 30° pod nulou. ...Koncem
března zima skončila, ukázalo se jaro
a začátkem dubna už se v písečna−
tých půdách selo. ...Ve středu dne
2. dubna přehnala se nad naší obcí
bouře dosti divoká, při níž u nás
3krát uhodil blesk. ...Hned v polovici
dubna dostavily se studené větry bez
deště a objevilo se sucho. ...Studené

a suché jaro naději na dobrou úrodu
úplně zmařilo. Květen byl bez deště
a horký, začátkem června vedra až
30°C a naděje na déšť nikde. Už se
ukázalo, že letošní sucho bude kata−
strofální jak na obilí, tak na okopa−
niny, které na mnohých místech
vůbec nevycházejí.“ Suché a horké
počasí bylo i během léta a odrazilo
se i na sklizni sena v polích u Mo−
ravy a na úrodě obilí. To se „nedalo
na některých místech ani kosou séci,
zvláště ječmeny, které bylo 20 až
30 cm dlouhé. ...Pro krásné počasí
byly práce žňové brzy skončeny. Vý−
mlaty také netrvaly dlouho. Setí ze−
lených krmiv do strnišť a řepy pol−
ňačky bylo pro sucho také špatné,
tyto po vzejítí uschly. Otava se na
některých lukách vůbec nesekla.“ Při
podzimním setí byla půda vyschlá
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jako popel a pro vysokou prašnost
nebylo místy vidět ani oráče s dobyt−
kem. Někteří seli i do této suché
půdy, jiní s nadějí čekali na déšť. Ten
přišel až 30. října a „tu se počala
měnit tvář vyprahlé země. Začátkem
listopadu zase několikrát slabě po−
pršelo a začátek prosince byl deš−
tivý a teplý a před Vánocemi jsme
už radostněji pohlíželi na rozzele−
nalá pole.“
V tomto roce byl v naší obci zalo−
žen Jednostný svaz českých země−
dělců a předsedou se stal Josef
Zemánek z čp. 87. Prostřednictvím
tohoto svazu dostávali zemědělci při−
děleny nejnutnější potřeby – obuv,
pracovní obleky, přikrývky na doby−
tek, kosy, ráfy na vozy a jiné hospo−
dářské nářadí a mohli také žádat
o různé příděly krmiv, dřeva a sta−
vebního materiálu na opravy hospo−
dářských budov. Při katastrofálním
suchu bylo žádáno také „o přidělení
náhradního steliva ze státního lesa,
neboť slámy je velmi málo a nestačí
ani ku pokrytí potřeby krmení. ...Byly
zvoleni 3 členové, kteří toto stelivo
občanům přidělovali a peníze za toto
vybírali. Celkem občané nahrabali
a ze jen státního lesa odvezli 1083
fůr po 5Kč. ...Mimo to byly vy−
hrabány všechny lesy obecní. Ještě
na jaře 1948 se všude hrabalo ste−
livo.“
Protože déšť přišel velmi pozdě
a bylo ho celkově málo, byly rybníky
okolo obce až do dna vyschlé a ob−
čané vyváželi suché bahno na louky
a pole. „Někteří občané na Řádkoch
a v ulicích výše položených směrem
k cihelni neměli vůbec vody...“ I když
prohlubovali studny, bylo to většinou
zbytečné a jedinou zásobárnou vody
byl zdejší járek, do kterého tekla
voda, čerpaná z dolů Tomáš a Vlasta.
„Sem se sjížděly potahy s lejtami
a nabíraly vodu.“
Ve válečných letech jsou údaje
o počasí stručné, ale žádné větší vý−
kyvy počasí nebyly.
V roce 1941 bylo dokonce jaro tak
vlhké a deštivé, že zvláště v trati
„návdanky a náklo u sv. Jána bylo
tak mokro, že voda tekla nížinou před
pole potůčkem. V trati nákle nad
podnáklím se utvořilo celé jezérko,
neboť voda neměla odtud na žádnou
stranu odpadu.“
V roce 1938 rozkvetly stromy
velmi brzy, ale byly tak velké vý−
kyvy počasí, že silný noční mráz tr−
val až do poloviny měsíce května,
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květy pomrzly a nebylo vůbec žádné
ovoce.
Suché počasí bylo i v roce 1932,
ale až od konce května a trvalo přes
celý červen a podle kronikáře „do žní
již téměř ani nekaplo“. Obilí už bylo
odrostlé, proto mu takovéto počasí
moc neuškodilo, horší to bylo s oko−
paninami.
V roce 1926 byly ledoví muži sku−
tečně ledoví, protože v tomto období
přišel mráz a zmrzly všechny roz−
kvetlé ovocné stromy. Zato předchá−
zejícího roku 1925 „dostavily se
koncem května a počátkem června
dlouhotrvající deště ...Seno nebylo
vůbec žádné sklizeno ...Po opadnutí
vody byla bahnitá tráva sečena, su−
šena a na lukách pálena, poněvadž
ku potřebě nebyla. Sečena však býti
musela, aby alespoň otava mohla na−
růsti...“
Suché počasí bylo pravděpodobně
až roku 1922, protože podle zápisu
v obecní kronice „úroda obilí je
dobrá, vzdor panujícímu suchu.
Po žních dostavily se dlouho čekané
deště...“. Horší to bylo v předcháze−
jícím roce 1921, kdy „počasí od jara
stále suché, takže je obava z nedo−
statku brambor.“ V další části zá−
pisu, už na podzim, píše místní kro−
nikář pan učitel Mikl, že „obava
z nedostatku bramborů se splnila.
Následkem sucha neurodily se ne−
jen brambory, ale také kukuřice
a otava nebyla sklizena žádná. Pro
nedostatek krmiva nuceni jsou rol−
níci dobytek, po válce trochu rozmno−
žený, odprodávati za ceny nízké a ne−
chati si jen tolik, kolik si troufají
uživiti. „ Největší užitek z této situ−
ace měli pravděpodobně řezníci, pro−
tože cena masa na porážku nekle−
sala, podle zápisu byla 14 Kč za
1 kg, ale už v příštím roce stoupla
cena selat, která se prodávala „až
za 42 Kč za 1kg živé váhy“.
Špatné počasí provázelo ratiškov−
ské i v průběhu I. sv. války. V roce
1917 bylo velmi suché léto, až na
malé deštíky nepršelo od 15. dubna
do druhé poloviny září, ovoce opa−
dalo suchem nebo zčervivělo. Podle
zápisů faráře Josefa Celého „přichá−
zeli lidé z měst, a nabízeli závratné
ceny, proto rež se prodávala až za
260 K, o pšenici ani nemluvě; bram−
bory po 80 –100 K; z jara až za
240 K; byly zase requizice jako jiná
léta; a konaly se s vojen. asistencí“.
Lehké to nebylo ani roku 1915 – žně
se opozdily pro velké sucho, kdy po

celý květen a červen ani nekáplo.
Podle farní kroniky „zaschla úroda
velkým suchem, ječmena bylo málo
(z míry pole 2.5 mc zrní), rží sklidil
farář 6 mc ze 2 měřic.“ Trpěly tím
zejména jařiny, které zakrněly
a vůbec nevymetaly. Déšť přišel až
koncem června, ale trval delší dobu
a tím zase uškodil bramborám,
které začaly hnít, v některým mís−
tech zahnívalo i obilí. Otavy odpla−
vila Morava a navíc byla všechna
úroda obilnin a luštěnin zabavena
a byly stanoveny velmi nízké dávky,
které si mohli občané ponechat.
Na jaře 1910 byly výkyvy v počasí
asi nejvýraznější. Jaro bylo vlhké,
pršelo a velká voda způsobila po−
hromy na cestách i lukách, které zů−
staly dlouho pod vodou. Pršet pře−
stalo až koncem května a pak přišlo
velké sucho, které trvalo až do za−
čátku července. Stejný průběh mělo
i počasí v roce 1908, kdy navíc po
dlouhém suchu přišly kroupy, které
poškodily část „Hrubých polí“ a zad−
ní díly u milotické cesty. V roce 1907
se v kronice objevil i záznam o chrous−
tech – „objevilo se na začátku května
velké množství chroustů, kteří, ač jen
krátce žili, způsobili na stromech
ovocných i lesních velké škody. Poz−
ději zase vylíhlo se velké množství
housenek, zvláště bekyně velkohlavé,
a ty ožraly stromy do hola.“
V roce 1893 je ve školní kronice
dne 16. března zápis, ve kterém
zdejší řídící učitel píše, že „zastihla
hrozná bouře okolí zdejší a způso−
bila místy značné škody odplavením
orné půdy. Od té doby téměř po
4 měsíce nepršelo, až na dvě neb tři
kratičké deštíky, následkem čehož
mnohé žita a ječmeně zaschly. Skli−
zeň žita byla co do mandelů v mno−
hém menší nežli předešlý. Ječmeny
utrpěly mimo sucha velmi polní
a lesní zvěří.“
Ze zápisů je vidět, že kolísání tep−
lot a dešťů je přirozené. Teď jsme
bombardováni vizemi o globálním
oteplování, ale lidé dříve neměli tu
možnost jako my − nepoznali počasí
dál, než ve své dědině. Teď máme
strach z velkého sucha, ale v roce
1947 se prý dal pěšky suchou nohou
přejít u Vídně Dunaj. Letošní horké
a suché jaro bude asi nejvíc cítit
v našich peněženkách a my mů−
žeme jedině doufat, že další výkyv
v příštím roce bude k lepšímu, prů−
měrnému a „normálnímu“ počasí.
Irena Bařinová
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Vzpomínky

N

Neckáři

o, málo je v Ratíškovicích lidí,
co sa na nich eště pamatujú. To
sem šla s kamarádkama z po−
žehnání, když tetička Kristýna
Tomanová na mňa zavolaly – „Ja−
ruško, poď se mnú k nám, já pošlu
mamince guličku sýra.“ Tetička měla
krávy a my doma enom kozu. To byla
maminčina sestra a bývala až na
konci dědiny v Séčce. Šak ten dům
tam eště stójí, aj když už tam dosť
roků nigdo nebývá. Hopkala sem při
ní až k domu u Včelařového (dnes−
kaj už tam ten dům néni, ale je tam
chodník ze silnice od Dědiny ke
škole). Tam už tetky seděly na sto−
ličkách nebo ve výstupku a cosi de−
batovaly, když ešče tetka Anča dobí−
hala a mávala rukama, že – „roby
představte si, ten náš starosta prý
prodal ty topole, co sú za našima
humnama jakýmsi cigánom. Že sa
sem nastěhujú a budú z nich cosi vy−
rábjat. No to si mosíme dávat dobrý
pozor na slépky, lebo cigáni slépky
kradú!“ Tetka Anča byla tak ši−
kovná, že jak sa neco v dědině
šustlo, první to věděla ona. Tá vě−
děla šecko co sa stalo, co sa stane,
ale negdy věděla aj to, co sa nigdy
nestalo.
No ale opravdu, asi za pár dní
dojely s koníkem a vozem asi dvě
rodiny, ale cigáni to nebyli. Snědí
byli a dočista pěkní, byli asi negde
od Podkarpatskej Rusi, tá eště ten−
krát patřila k našemu Českosloven−
sku.
No, pro nás děcka to byla úplná
atrakca na celé léto. Aj dyž sme měly
nejaké svoje povinnosti, tak jak to
bylo enom trochu možné, už sme
pádily ke kerchovu pod topole. Prý
sa to tam menovalo „na klínku“,
ale to sem sa dozvěděla až teď od Jo−
sefky Blahovej. Ty naše děcké povin−
nosti byly třeba chodit do lesa na šiš−
ky, kozám na trávu nebo sme měly
na starosti husy. Naše děcké hračky
– to byla panenka vlastnoručně udě−
laná z hadříků, balón – ten byl také
ze starých hader a vycpaný, říkaly
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sme mu habán. Hračky ale
byly úplně zapomenuté, to
co nás teď najvěc zajímalo,
byli ti neckáři.
Dyž sme tam doběhli za
dva dni, už byly topole po−
kácané. Šikovní chlapi
štípali, řezali a ten jeden už
tam cosi dlabal. Už tam
bylo ohniště, nad ním troj−
nožka a pověšený kotlík. Tá jedna
paní v něm neco míchala a jak to pří−
jemně voňalo. Byla moc pěkná, měla
takové dlúhé sukně, že jí ani bosé
nohy vidět nebylo. A co my sme sa jí
naokukovali.
Každý deň tam byly nejaké děc−
ka. Nigdy s nama nemluvila, negdy

sa na nás trochu usmíla, nigdy nám
nenadávala a ani nás nezaháňala.
Asi si byla vědomá teho, jak sú pro
nás zajímaví. Sedávali sme tam
u trní na křížku. Dyž už měli pár ne−
cek hotových, tá druhá paní to, co
neprodala v Ratíškovicách, prodala
v okolních dědinách. Moc veliké
necky prý byly na paření prasata
při zabijačce, potem různé velikosti
a jedny dosť veliké potem měli
u Buršú u svatého Jána. A to dyž
byla v dědině svaďba neby křtiny,
tak šly po poščaju.
S tyma jejich děckama sme do
styku nedošli, ani nevím proč, ale
zato děvčata Vlčkovy prý sa s něma
nahrály až až. Šak tetka Vlčková dyž
navařila pěr anebo napékla pukance,
tak sa tam poživily aj neckářovy
děcka. Šak prý za to měli doma aj
troje necky, každé ináč veliké.
Šla sem potem jednú s tetičkú na
kerchov, dyž na ňu tetka Anča zas
volala. „Představ si Kristýno, jak já

sem tým neckářom ublížila. Tá slép−
ka, co sem myslela, že mně ju ti ne−
ckáři v tem kotle uvařili a snědli...
Nezdara jedna – udělala si hnízdo
mezi otépkama a včérá sa ně vrátila
aj s kuřátkama.“ Súsed Petr, co stál
vedle, sa uščúřil a povidá: „Jáá, Ančo,
ty máš včíl veliký hřích. To ti enom
tak Pán Bůh neodpustí, mosíš jít
a pěkně sa jim omłúvit!“ Tetka ne−
šťastná – „Ale jak? Dyť je ňa haňba,
jak enom jim to řeknu?“ Tetka Te−
réza do ní dŕcly a říkajú: „Ále, já ti
poradím. Zitra napeč misu bélešú,
natři trnkama, posyp makem a za−
nes děckám neckářovým a o slépce
ani nebedaj.“ Tetka Anča potěšená
– „...aj to tak udělám! No šak chybu
nejakú máme každý.“ Tetka aj dyž
jí ten jazyk negdy ujel, tak jednu
dobrú vlastnosť isto měla – nebyla
lakomá. My děcka, dyž sme jí negdy
nařezaly séčky nebo narajbovaly
řepy, tak dycky nám ukrójila krajíc
chleba a aj nám ho pomastila mas−
tičkú. To bylo pro nás neco! Tenkrát
sa jídal chleba enom suchý. To néni
jak dnes, děcka mosijú mět chleba
omastěný Ramú a mezi to šunku,
ináč by to hodily do koša a mamce
by zacigánily, že svačinku zedly.
Nebo v pekárně si kúpijú na co majú
chuť.
Cilka ně za čas říká: „Víš co,
pomož ně obrat erteplí do pařáku
a půjdeme sa podívat na neckářú, už
sme tam týdeň nebyly.“ Ale běda,
doběhňa na Klínek, ohniště uha−
sené, pár třísek na zemi, kúsek
hadry visal na trní, větr s ním lom−
coval... Smutno bylo na Klínku, ani
ti ptáčci už tam tak netikali a nec−
káři – ty tam. Zklamaně zme sa dí−
valy na sebe, chvílu postály, až
Cilce napadlo: „Tak sa poďme podí−
vat aspoň na kerchov...“
No dnes tam stójí řada krásných
domů, panelová cesta k silnici.
V nekerém baráku sú eště určitě na
hůře odložené necky, nigdo už jich
nepoužívá, dřeva nahradila umělá
hmota.
A je to tak, jak dyž negdy při svá−
tostném požehnání sa zpívá Te
Deum. Sú tam slova: „Když se vše
v světě mění, Ty sám jsi bez pro−
měny.“
No, tak to byla enom taková spo−
mínka z dětství na jedno pro nás
děcka moc zajímavé léto.
Spomínali babka Jaruša
(Jaroslava Blahová, r. Křížková, roč. 1923)
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Vyznání

Moje milé vrstevnice a vrstevníci,

jubilanti, sedmdesátníci

Ž

el ze zdravotních důvodů není mi
dopřáno s Vámi se na oslavě se−
jíti, s Vámi pobesedovati a po−
vzpomínati. V myšlenkách dnes vra−
cím se k Vám, vracím se zpět.
V sluchu slyším bzučící včelky,
z dětských let zřím koberce vonné
mateřídoušky v písku. Ni po dlou−
hých, dlouhých letech nezapomněla
jsem na svoji rodnou vísku. Dívám
se do daleka, dívám se z dáli, kdy
v pastvinách k Rohatci jako májky,
naftové věže stály. Na Rúdníku
mlýnské kolo se točilo, v jezírku
v posedech se konopí močilo. Švito−
řící vlaštovky, pod krovy hnízda –
symbol štěstí a míru, po kterém
každý tak rád ruku vztahuje v ži−
votu víru.
Krajem silnice u revíru kvetoucí
lípy medem voněly. V tichém vlahém
večeru, slovácké písničky dědinou
zněly. Za našimi humny rostly jako
svíce divizny zlaté. Kamarádky moje,
na sítí jsme květy navlékaly, dělaly
korálky jantarové – žlutozelené. Če−
pice, sandálky, plétly jsme ze zele−
ného sítí, do kytiček vázaly pestré
kvítí.
U jezírka, na Padělkách, v trávě
plno něžných bílých sedmikrásek –
skákající konipásek. Žluté, zlaté bla−
touchy, nad polem skřivančí jásající
hlásek. V Rúdníčku u boří, směr
Vacenovice, byla malá dolina a v ní
tenkrát rostla ojedinělá bílá kalina.
Kol potůčku táhl se modrých pomně−
nek pás, všude vůkol plno zářících
krás. Ševelící vonné pole, modré
chrpy, vlčí máky rudé, dnes ve vzpo−
mínkách mně to všechno v srdci
bude. Kde jsou všechna ta jara?
Poztrácená, utracená? Ach to je
škoda, je mi líto přec, že z Ratíš−
kovic se nám ztratil jako kytička
pěkný i ten koniklec. Padesát roků
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uplynulo, co jsem od Vás odešla, ale
vzpomínka na vše v mojí mysli do−
sud nezhasla.
Z dávných časů jsem si obraz
v paměť vsadila. Je tam mezi Vámi
můj rodný kraj, kolébka, kde jsem
se zrodila. Dávno je tomu, dávno, co
nám všem uprchl ten krásný života
máj. Bohužel mnozí již z našich řad
odešli, v tichý, kamenný, hřbitovní
háj.
Jim patří dnes moje hluboká,
upřímná vzpomínka, s věnečkem
z ratíškovských kvítků, v níž uple−
tena je nebesky modrá pomněnka.
Kvítečka polní i ze zahrádek, všechna
se dnes líbezně rozvoňte lesní modré
zvonky, jim tichounce k věčnému
spánku sladce zazvoňte. V srdci jsem
vzpomínku na zesnulé roznítila jako
věčné světlo jsem v malý plamínek
svíčku rozsvítila.
Kyvadlo času jde nám rychle neú−
prosně dál. Přeji Vám všem k dneš−
nímu svátečnímu dni hodně zdraví,
štěstí, dobré pohody, žádný stín,
žádný žal! Nevím, jak kdo z Vás šel
životem. Zda obklopen blažeností,
nebo snad přes trní, hloží a bodláčí?
Zadržte slzí třpyt, ať oči Vám ne−
pláčí! Život je mnohdy tvrdý, tvrdší
než kamení, člověk unese více, než
si myslí, bolest i nejhlubší zranění.
Jsou duše jako křišťály, vidíš jim až
na dno a jsou mnozí, že jak mráz pálí
a cítíš jen chladno.
A léta běží, moji milí, rok k roku
se nám vrší, ohnivá jiskra z oka nám
již nesrší. Na hlavu padlo stříbro, na
lících vrásky, už z nás nejsou žádné
krásky. Léty, prací schýleny jako od
letního vánku obilný klas, už ne−
zpívá, nezní nám tak zvučně hlas.
Dávno je tomu, dávno, co bývaly jsme
malé žabky, dnes jsou z nás již jen
staré zvadlé babky.

Bývali v košilkách vyšitých na ši−
rúšku s bílými kosárky bujaří chlapci
a dnes, dnes jsou z nich též už jen
staří dědci. Nakloňte hlavu. V našich
potomcích je naše mládí. To je to
nejkrásnější, co nám dnes naše stará
srdce hladí. Dej Bůh zdraví, i když
stáří chatrné, ať vyrovnaní spoko−
jení v srdci nesli ušlechtilý květ, mo−
hli třeba o berličce k osmdesátce zve−
sela spět.
Na závěr, náš poslední nejsmut−
nější den, v němž umíráček zazní, ať
přijde za mnoho, mnoho roků, aby−
chom ještě viděli ve světě dalších
pokroků. Ať vesmír, nebe je nám
blíže s hvězdami, ať trvalý nedotknu−
telný mír a blaho plyne na zemi.
Naše planeta je ve vesmíru pře−
krásný skvost. Ať nikdy, nikdy po
nás, nezničí ji smrtonosný válečný
chvost. Ať vzkvétá, rozvíjí se naše
slovácká dědina Ratíškovice a je
pěkná, samý květ, jako naše malo−
vané kraslice. Ať rozrůstá se do všech
světa stran jako dosud ještě více
a žije v ní dobrých, šťastných, zpí−
vajících lidí na tisíce!
O Slovácku pěl i náš básník Petr
Bezruč, dala bych mu s vděkem
kvítí plnou náruč. K dnešnímu jubi−
lejnímu dni uvila jsem Vám ze vzpo−
mínek kytičku. Dejte si k tomu ještě
zahrát pěknou slováckou písničku.
Já Vám k tomu po slovácky juchnu
a výsknu, všem přátelsky Vám ruku
stisknu.
Roztančete se, rozezpívejte se
při vínečku bílém a rudém, kdož
ví, jak dlouho tu ještě budem. Ať
příjemná, veselá je dnes ta jubi−
lejní chvilka. Srdečně a vřele Vás
všechny pozdravuje na Vás Vzpomí−
nající
Milka Hrabincová, roz. Ivanová
V Brně 25. 7. 1976

www.ratiskovice.com
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áklo, to bylo pro mňa dlúhá cesta
pod Šidleny!“ Stará Mistřínská
začínala u kostela, nalevo sklép−
ky, napravo hřbitov, první kříž nad
hřbitovem, druhý pod Baťovků, kap−
lička stávala pod lanovků, Drahy,
Homole, Vinohrádky, kamenná stu−
dánka nad Žofků, kamenný kříž
u Dubičáku, zahnůt do leva a byli
sme nad Šidlenama. Začalo sa důle
na písku a skončilo na kopci na tvr−
déj černéj zemi. Ze stařečkem na vozi
s krávú Milú. A stařeček věděli o kaž−
dém pojmenování neco řéct. Huba
krátí cesty.
Jelo sa kolem čtyřech křížů, to
nemá žádná z cest, co znám. Potom
dlouho nic, až jsme se jednou nad rá−
nem, iďa ze sklépků Šidlenských,
probudili s Jožinem Brkinem na
Homolách a rozumovali. Tolik krás−
ných až podivných názvů. Dubičák,
stejně jako Důbrava od dubu, stromu
to hájů posvátných. Dubňany ale od
dubění − mají svoji ratolest na vol−
ské kůži. Homole, proč homole, když
je to rovina. Vinohrádky, ty si ještě
pamatuju. Šidleny není od šindelu,
ale prý od souditi. Šidlena, to je pro
mne taťkůj vinohrad a stařeček Kno−
tek. Černý kopec, proč když černá
hlina je tam kolem dokola všude.
U Bašty − jednoduchý domeček na
hlídání panského lesa, toho, co mi−
locký hrabě nechal vykácet, aby bylo
pole pro ratiškovské. Hlaviny – les,
co roste z pařezů, ale pole? Svinové −
to nevím, Návdánky − jako že navíc
dané, ale za co? Stejně je tam pod
nima slín. Nivy − podmočené pola
a na kopci. Hrubé pole − čím bylo
hrubé, velikostí nebo hrubostí. Pod
Náklo. Hrbovy a Drahé Hrbovy −
hrby nebo hroby a proč drahé.
A názvů je ještě víc, ale ty si už ne−
pamatuju. A sv. Antoníček, na ten
bych zapomněl. Kostelík je vidět přes
stromy pouze v zimě, když nejsou
listy.
Bylo tam ticho. Myslím to ticho,
co bývalo, když do třídy přišel pan
řídící (platilo to před měnovou refor−
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Vzpomínky

Historie
„

Náklo

mou − pozn. já). Potom přišel
Janek Galatík se svojí hypo−
tézou Nákla jako možného Vel−
komoravského Velehradu − ne−
obyčejná pevnost, negativní
hradby, bydlení pod zemí.
Uťali jsme dub a vztyčili kříž
ke cti a slávě našich věrozvěs−
tů, robečky vyšily prapor s lilií
a žaludem, postavil se altánek
se zvoničkou, z Chřibů se dovezl ka−
meň na královský stolec a Janek K.
svoje tušení přitvrdil prospekcí sen−
zibila. Místo bylo vysvěceno a pra−
voslavní zde každým rokem oslavují
staroslověnskou liturgií přítomnost
obou bratrů ze Soluně.
Letos vysekal z pískovce Petr Ho−
rák sochu krále Sáma a je tam. Sedí
a hledí ke Klimentku, moudrý starý
chlap. I přes častou přítomnost lidí
je tu pořád ticho, hrdé, majestátní.

J

Jako by nám chtělo dát to, čeho moc
nemáme. Stojíte a díváte se kolem −
Pálava, Vrbica, Ždánický les se Stra−
žovjákem a větřákem bukovanským,
potom Chřiby či Hříběcí hory. V nich
Klimentek, Králův stolec, Kaza−
telna. Uvidíte Buchlov, bzenecký
Starý hrad, trojkopec s Hostýnem,
přejdete na Javořinu v Bílých Kar−
patech přehlédnete téměř celou
„stezku vyzvědačů“ od Skalice a Malé
Karpaty. A toto všechno se točí ko−
lem Nákla, tak jak před Koperníkem.
Cítíte pevný bod pod nohama a pod−
řízenost okolí jemu.
Řeknete si, poťouchlé to vnímání
mystické, „předosvícenské“. Náš
dnešní život je založen materialis−
ticky a naše myšlení je podloženo vě−
deckým poznáním. Ale když tam
budete, určitě ucítíte něco jiného.
František Zelinka

Babička vzpomíná

na prázdniny

ako každé dítě školou povinné
jsem se nejen já, ale i moji vrste−
vníci těšili na prázdniny.
Nedívali jsem se na televizi, ani
jsem neseděli u počítače. Museli jsme
pomáhat rodičům řezat sečku, cho−
dit pro husy na přesličku, také pást
krávy a kozy. Jako děti bydlící okolo
cihelny jsme pásly v Hliníku a mezi

šopami, kde se sušily cihly na vypá−
lení. Nejvíce nás páslo kozy. V té
době byla koza v každém domě. Kdo
měl krávu, měl i jednu kozu, kdo
krávu neměl, měl dvě až tři kozy. Při
pasení jsme si krátili dlouhou chvíli
různými úkony a hrami. Děvčata
chytala žáby a kluci je zabíjeli a opé−
kali stehýnka. Ještě jsme ze slézu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007
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rala. Žofinka Holečková ji držela
kolem krku a plakala: „Kozo, neska−
pávej!“ Ostatní čekali, co bude dál.
Asi po deseti minutách se pohnula.
Kluci prohlásili, že už dodělává. Za−
tímco jsme se s kluky dohadovali,
koza skočila na všechny čtyři a šla
se pást. To jsme si všichni oddechli.
Žofinka si utřela slzy a už se usmí−
vala. Chýlilo se k večeru, a tak jsme
se odebrali všichni domů.
Jakmile jsem přišla, matka se mě
ptala: ,,Kde máš husy, ženeš jenom
kozu?“ Já na to: „Oni nejsou doma?“
Vyšla jsem s matkou před dům a vi−
děla, jak z rožku od Mináříčkového
se husy belhají domů. Když husy

Záliby

jedli semena, říkali jsme tomu chle−
bíčky, také šťovíky jsme žvýkali
místo žvýkačky.
Byli jsme tak ponořeni do těchto
her, že jsme zapomněli na husy
a kozy. V tu chvíli Žofinka Holeč−
ková (provdaná Dobiášová) zvolala:
„Já nemám kozu!“ Její koza byla na
dálku vidět, poněvadž byla černá
s bílýma flekama. Hned jsme se
všichni rozběhli kozu hledat. Hle−
dali jsem všude, ale koza pořád ni−
kde nebyla. Žofinka naříkala: „Já
doma dostanu!“ Blanka Ungrová
a Žofka Vacenovská (provdaná Šu−
ralová) šly k Holečkům na průzkum,
jestli náhodou nešla zpět. Koza ale
doma nebyla. Znovu jsme ji šli hledat.
Žofinka plakala a plakala, nebyla
k utišení. Když jsme byli u šopy, usly−
šeli jsme, jako kdyby koza zamečela.
Žofinka hned volala: „Koza, koza,
koza, kde jsi?“ Koza se ozvala, ale ze
žumpy ze záchodu. Zaměstnanci ci−
helny měli dřevěný záchod u šopy
a žumpu zadělanou deskami. Koza na
jednu desku skočila, ta ale byla špat−
ná, přelomila se a ona tak spadla do−
vnitř. Ale jak ji teď vytáhnout?
Všichni nad tím přemýšleli. Kluci
dostali nápad − sehnat desky a na−
brat kozu pod břichem. Hned jsme
to vyzkoušeli. Nebylo to však tak
snadné, jak jsme si mysleli. Kluci
strkali desky pod břicho kozy, ale ta
se nechtěla držet. Děvčata se zase
na druhém konci desky pověsila
a dělala převahu. Už jsme všichni
byli unavení a koza byla těžká. Jak−
mile jsme ji nadzvedli, zase sklouzla
zpět dolů. Žofinka stále plakala, že
doma dostane, protože na kozu ne−
dávala pozor. Nakonec jsme zavo−
lali z cihelny strojníka pana Pípu
a pana Černého. Trochu nám vyhu−
bovali, ale kozu vytáhli. Koza byla
celá umazaná, unavená, dotlučená
a smrděla.
Poté jsme ji odtáhli do Hliníku
umýt. Jenomže koza nechtěla. Le−
hala na zem a vzpírala se. Nejprve
jsme ji tlačili malými deskami, ale
když to nepomáhalo, tak i rukama.
Byli jsme od ní všichni špinaví. Ale
ona nechtěla vlézt ani do vody. Na−
stalo tak další trápení. Koza se nám
vysmekla a běžela pryč. Podařilo se
nám ji chytit a znovu odtáhnout, už
byla povolnější. Byla tak unavená,
že si ve vodě hned lehla. Mohli jsme
ji tak v klidu umýt. Když jsme ji vy−
táhli z vody, hned si lehla a hlavu
měla položenou tak, jako kdyby umí−

přišly blíž, měla stará hus na krku
cedulku − BYLA JSEM ČERNÝM VE
ŠKODĚ. Matka mně pohubovala,
vzala deset korun, ceduli a mě za
ruku a šli jsme se k Černým omlu−
vit. Já začala plakat, že nikam ne−
půjdu, ale marně. Jakmile jsme
přišly k Černým, ptali se, co si pře−
jeme. Matka ji vysvětlila, co se stalo
a ukázala jim cedulku. Paní se usmá−
la, když viděla, jak jsme uplakaná,
pohladila mě a řekla: „Příště budeš
na husy dávat pozor.“ Já kývla hla−
vou a odešla domů.
I takové byly prázdniny. Dnešní
školáci takové zážitky nemají.
Terezie Pištěková

O láskách
v našej dědině...

F

enka Ajka od Ptáčovských ko−
nikleců s vůdcem Petrem Va−
cenovským úspěšně prošli
všemi disciplinárními zkouškami. –
Získali tak I. cenu s plným počtem
225 bodů! Stalo se tak 17. května ve
Vnorovech, kde absolvovali zkoušky
vloh. (A to už před tím výborně do−
padli na jarním svodu, který je o psí
„předpisové“ kráse.) K čemu všemu
jsou tyto výsledky pro Petra dobré?
Postupně...
Otec Petra Vacenovského − Vá−
nole rozuměl psům jak v dědině má−
lokdo. A také s nimi celý život
„dobře pracoval“. Syn Petr v jeho
lásce pokračuje a chtěl by mít psa
na chov. Prvním Petrovým pokusem
byl irský setr Rita. Předkus fenky
oba zradil. Snad to vyjde s Ajkou.
S krásnou psí „dámou“, o které je řeč,
Vás seznámím blíže.
AJKA je německý krátkosrstý
ohař, tmavý bělouš. Dostala se k nám
z Třebíče, z chovné stanice od Ptá−
čovských vinohradů, pana Benáčka.
Má tetovací číslo 75532. – Peťa jí říká
ARO, je to podle cvičitele pro výcvik
psa vhodnější. V současné době má
Ara za sebou i velmi dobrý výsledek
z oblastní výstavy v Buchlovicích. –
To je totiž další nezbytnost. Od té
doby fenka „vlastní razítko“ KANDI−
DÁT CHOVU. Pes i pán mají ale

ještě hodně práce. Aby byla Ara
„uchovněná“ musí totiž dobře dopad−
nout i na zářijových rozšířených
zkouškách pro lovecky upotřebitel−
ného psa. Ela od Nezdického po−
toka, Cira z Husína, Z Ratíškovských
vinohradů… Kéž k těmto namát−
kově vybraným chovným stanicím
přibude v měsíci, kdy končí léto,
další. A to v našej dědině, u Petra
Vacenovského.
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Skauti

Druhá popisovaná láska má
úplně jiné vlastnosti. Liší se od té
předchozí především svou tichostí.
Má ty nejpodivnější až tajemné
tvary, harmonizuje a posiluje duši,
je schopna pomoci při smutné ná−
ladě, či nemoci.
Už spisovatel Karel Čapek nabá−
dal, že se má v lidech živit, že je
ušlechtilá! Kvete denně, nebo to do−
káže jen za 70 let… Ale pozor, tato
láska má možná nejvíce ostnů. A ty
jsou právě znakem těch nejvzácněj−
ších. JSTE DOBŘE, je to LÁSKA ke
kaktusům a sukulentům.
Paní Žofie Nováková, o které
bude v této souvislosti řeč, má ráda
kaktusy už dávno. Láska začala před
třicátým rokem jejího věku. Vešla
potichu, zalíbilo se jí a dodnes JE
ŽIVÁ! Posiluje, harmonizuje…
Zpočátku šlo u paní Žofinky, jak
jí všichni říkáme, o pěstování s ne−
znalostí. I tak to bylo na padesát
kaktusů, které ji těšily. Paraziti
a nevědomí, to byl důvod smutného
konce první lásky. Ovšem k defini−
tivnímu NE naštěstí nedošlo. Čas
plynul a paní Nováková se k tiché
lásce vrátila! Dnes má na 150 druhů
kaktusů a sukulentů, které jsou

právě uprostřed své „aktivní doby“.
A tak se paní Žofinka denně těší na
KVĚT! Bez výjimky, každý den ji
pozdraví nový, mnohdy má právě ten
nejpodivnější, tajemný tvar. A to
hned přidává slova, že ale už jen
kaktus uvidět, se pro ni rovná po−
citu štěstí ..
Paní Nováková by si o své lásce
s Vámi ráda povykládala. Podělila se
o zkušenosti, poradila vhodnou
půdu, hnojení, dozvěděli byste se

o nebezpečné „vlnce“ a také o tom,
jak je lepší na kaktus se zálivkou
spíše zapomenout než obráceně. Pro−
žijete s ní radost z rozdílnosti jed−
notlivých druhů sbírky, uvidíte krásu
nového květu. Přijďte, jste vítáni.
Nemůžu při letošním jubileu paní
Žofinky nevzpomenout, že k jejím
dalším láskám patří vaření s láskú
a rovněž takové zpívání. Paní Nová−
ková, hodně květů do Vašeho života!
Marta Kordulová, kronikářka obce

Letní tábor
2007

L

etošní tábor oddílů Tuláci
a Squaw se nesl v duchu cesty
kolem světa. Každý den byl za−
svěcen jedné zemi, a to jak progra−
mem, tak i jídlem. Vyzkoušeli jsme
si například tradiční zvyk austral−
ských domorodců − malování na tělo,
zkoušeli si vlastnoručně rozbíjet
a pojídat kokosové ořechy, změřili
své síly v eskymácké olympiádě, za−
tančili v rytmu samby v Rio de Ja−
nieru, stavěli keltské menhiry, po−
koušeli se o štěstí v kasinu, sjížděli
divokou vodu na raftech.
Samozřejmostí byly výpravy do
blízkého i vzdáleného okolí. Navští−
vili jsme jadernou elektrárnu Duko−
vany, zámek a klášter v Dolních
Kounicích a moravskou metropoli
Brno. Náš program díky velkorysé
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finanční dotaci Moravských nafto−
vých dolů Hodonín obohatily dva
nové rafty, tradiční příbytek mongol−
ských pastevců zvaný jurta a dvě
nová tee−pee. Oproti minulému roku
nám počasí přálo více než dost, a tak

se koupání a sprchování stalo sou−
částí každodenního programu (ně−
které děti se koupaly už jen z povin−
nosti). Chtěli bychom zde poděkovat
našim kuchařům a pomocníkům,
kteří po celou dobu zajišťovali hladký

běh tábora. Díky nim jsme se mohli
zcela soustředit na děti a přípravu
programu pro ně. Více fotek a infor−
mací o táboře naleznete na adrese
www.skautici.marteenek.com.
Šam a spol.

Rodinný tábor „po druhé“
J
unák Ratíškovice již podruhé or−
ganizoval tzv. rodinný tábor. Jed−
ná se o pobyt na skautském
tábořišti pro členy Klubu Přátel Ju−
náka – rodiče s převážně dětmi
v předškolním věku. Týdenní pobyt
je vyplněn pěšími výlety do okolí,
nejednou i s broděním řeky (Osla−
vany, skála u řeky, střelnice, stu−
dánka Svatá voda, studánka Beran)
nebo většími výlety auty (rozhledna
Vladimíra Menšíka na Hlíně u Ivan−
čic, Dolní Kounice – zámek, syna−
goga a klášter ROSSA COELI, Hrub−
šice − dětské hřiště). Také proběhlo
několik návštěv krytého bazénu
v Nové Vsi.
Pochopitelně nechybělo několik
táboráků, které zapříčinily, že se
skupina přítomných dětí vždy změ−
nila v družinu „OHŇORYPŮ“. Taky
nějaká práce se udělala – kromě vy−
sečení džungle a postavení satelit−
ního tábora (šest stanů + tee−pee)
jsme vytáhali materiál z búdy a vy−
kopali tři jamy – odpadovka a dvě
latrýny. Poslední den jsme také po−
mohli stavět stanový hangár neboli
budoucí táborovou kuchyň a jídelnu.
Vzhledem k tomu, že i s letošním
rodinným táborem byli spokojeni jak
rodiče, tak i děti, již se těšíme na
další ročník.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007
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Běhání

U

Můj první

maratón

ž odmalička, při prohlížení kní−
žek o olympijských hrách, mě in−
teresovala královská běžecká
disciplína − běh maratónský. Vždyť
příběh, který inspiroval francouz−
ského vědce Bréala k navržení této
disciplíny do programu novodobých
olympiád, je fascinující. Na počest ví−
tězství nad mohutnou přesilou Per−
šanů poslal prý starověký aténský
vojevůdce Miltiades rychlého posla −
běžce, aby zvěstoval do Atén tuto
novinu. Poté, co uběhl z Marathónu,
kde se bitva konala, vzdálenost zhru−
ba 42 km, klesl vyčerpáním na atén−
ském náměstí a s jediným slovem na
rtech „nenikékamen − zvítězili jsme“
zemřel.
Zatímco název běhu zůstává na
počest oné události pořád stejný −
tedy maratónský běh, se vzdále−
ností je to složitější. Než se v roce
1924 ustálila na současných 42 km
a 195 metrech, kolidovala od 40 km
(v roce 1896) po 42 km a 750 metrů
(v roce 1920). Prvním maratónským
vítězem se stal mezi 25 běžci na atén−
ské olympiádě v roce 1896 neznámý
Řek Spyridon Luis a stal se rovněž
řeckým národním hrdinou.
Neuvěřitelným příběhem je mara−
tón na olympiádě v americkém St.
Louis v roce 1904. Jako první pro−
běhl cílovou páskou se čtvrthodino−
vým náskokem Američan Lorz.
Blahopřál mu prezident Roosevelt
a nechal se fotografovat jako vítěz.
Teprve po konci závodu byl jedním
z traťových činovníků odhalen jako
podvodník. Na 15. kilometru totiž
vyčerpán nasedl do doprovodného
vozidla, nechal se 17 kilometrů vézt,
poté seskočil, vmísil se zpět mezi
závodníky a všem utekl! Vítězem tak
byl prohlášen druhý v cíli Američan
Hicks. Ale s jeho výhrou je to rovněž
všelijaké. Jak vypověděl jeho trenér,
zcela vyčerpanému mu musel dva−
krát podat strychnin a navíc ho do
cíle museli doslova donést dva pod−
pírající přátelé, což ukazuje i do−
chovaný snímek...
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Ve výčtu olympijských maratón−
ských vítězů nesmím samozřejmě
zapomnět na Emila Zátopka, který
si ve dvaapadesátém v Helsinkách
po dvou výhrách na 5 a 10 kilo−
metrů poprvé v životě zaběhl ma−
ratón a suverénně zvítězil! To se asi
už nikdy nebude opakovat! Stejně
jako výkon africké perly z Etiopie
Abebe Bikily, jenž šokoval celý spor−
tovní svět na OH 1960 v Římě, když
bosí převálcoval všechny soupeře
a zlepšil Zátopkův olympijský rekord
o téměř osm minut! Aby toho nebylo
málo, tak Bikila svůj triumf zopako−
val o čtyři roky později v Tokiu (ten−
tokrát už obutý) a z rekordu umazal
další více než tři minuty (2:12:11).
Kromě těchto borců byla mojí in−
spirací i sázka Jardy Holíka o to, že
zaběhne z plného hokejového tré−
ninku maratón pod 4 hod 8 minut,
což byl nejlepší výkon dědy Hrbka −
legendárního jihlavského maratónce.
Událost pobláznila celou Vysočinu
a Jarda to nakonec dokázal, i když
v závěru − jak píše ve své knížce:
„Neviděl jsem nic, bylo mně zle
a v hlavě jsem měl nastěhovaný ko−
lotoč.“ A poslední pověstnou kapkou,
kdy jsem se rozhodl, že těch 42 km
a 195 m zkusím uběhnout, byl záži−
tek z vídeňského maratónu, když
jsem na několika kilometrech běhu
doprovázel pana Romera (tchán
mého bratrance Dana Kordule),
který objížděl evropské maratóny.
Příště s ním poběžím, slíbil jsem si.
Bohužel ze zdravotních důvodů už
pan Romero v dalších maratónech
nepokračoval, takže jsem to musel
zkusit sám.
Rozhodl jsem se běžet u nás
v Raťkách na mojí tréninkové trase
Zelničky − Soboňky. Tedy převážně
lesem, kde je cesta sice nerovná, ale
rozhodně měkčí než tradiční asfalt.
Pokud jsem se totiž něčeho obával,
tak to bylo „odejítí“ achilovek či šla−
pek v důsledku jejich konfrontace
s tvrdým povrchem (stačilo vidět ně−
které borce po doběhu asfaltového

vídeňského maratónu...). Tak ještě
u Vaců koupit maratónky a třímě−
síční tréninkové období může začít.
Třikrát až čtyřikrát týdně 11 km
běhu a přesně 14 dní před startem
půlmaratón − toť plánovaný před−
krm, který jsem beze zbytku pozřel.
Ale co hlavní chod?
Je pátek 22. června 2007 a stojím
na startu 1. ratíškovského mara−
tónu, jak jsem si ho sám nazval. Čeká
mne výběh z domu na Zelničkách
lesem kus za Soboňky a zpátky, a to
celkem čtyřikrát (dvakrát přemě−
řeno). Cíl je jasný − uběhnout těch
42 km a 195 metrů bez zastavení (to
podtrhuju, nechci maratón ujít, ale
uběhnout) v jakémkoliv čase (pláno−
vaný mám 4 a půl hodiny, snový
4 hodiny). Počasí přeje − není horko,
a tak přesně v 17 hodin vyrážím
za vlání ratíškovského praporu fo−
cen obecním očkem na trasu. Do−
provod mi na kole dělá brácha Vít,
který veze některé nezbytnosti, jako
pití, hroznový cukr, energetické ty−
činky a ručník. Pro zajímavost − od
rána jsem snědl jenom pytlík zapé−
kaných ovesných vloček − ani deko
navíc!
První kolo běhu jde jak po másle,
jsem plný sil a navíc už mám jis−
totu, že to uběhnu. Co to je za bl−
bost, ptáte se. Totiž hned, jak jsem
vběhl poprvé do lesa, tak vidím po−
vědomou postavu procházející se se
psem. Běžím okolo, zdravím, ano je
to on! Pan Mirek Küchler – první
(aspoň pokud je mi známo) ratíško−
vják, co uběhl maratón. Je to pro mě
znamení, že to dobře dopadne. Vždyť
tady běhám drahně roků a nikdy
jsem ho tady nepotkal a zrovna dnes
ano... O tom maratónu přece vědět
nemůže, podnik jsem záměrně neme−
dializoval... Jsou prostě věci mezi
nebem a zemí... Prvních deset ki−
láků mám za 1 hodinu a 14 sekund.
Na začátku druhého kola mě
chytlo nutkání jít na stranu (před
během jsem totiž dle rad hodně pil).
Naštěstí to bylo jenom na malou (do−
vedete si představit při mém, před−
sevzetí nezastavovat, jak bych zvládl
tu těžší alternativu?). Takto to cel−
kem šlo, trochu přibrzdit a je to. My
pánové máme v tomto jistou výhodu
proti druhému pohlaví. Ale zpátky
na trať. Jako druhé doprovodné vo−
zidlo − kolo se k nám přidává taťka
Jožin. Ve třech se to lépe táhne.
U Soboněk mě zdraví vlak a také ně−
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jaký houbař. Pořád utě−
kám celkem bez problé−
mů, i když jak zjišťuju
dle mezičasu na 20. kilo−
metru (2 hodiny a 4 mi−
nuty rovné) zpomaluju.
Je to jenom podvědomé
šetření se v očekávání
věcí příštích (jak dou−
fám) anebo mně oprav−
du dochází dech (či spíš
krok)? Každopádně po−
kud by to bylo jako s ob−
lohou (zatahuje sa a za−
číná pršat), platila by
spíše druhá varianta.
Během druhého kola se
ještě začínám ládovat
hroznovým cukrem
(okamžitý zdroj energie)
a tyčinkama.
Třetí kolo a už ide do
tuhého. Ačkoliv prší víc
a víc, začínám zrychlo−
vat, jako bych chtěl
tomu dešti utéct. To sa ale samo−
zřejmě nepodařilo. Obecně mám déšť
rád, je to pro mňa lepší alternativa
než pětatřicetistupňová parna. Nic−
méně teď už valí docela dost. Ale víc
než mně to spíš vadí mojému zcela
promoklému doprovodu. Já su fy−
zicky i psychicky v pohodě a tak od−
mítám myšlenku člena doprovod−
ného týmu, že bych snad měl vzdát.
Ani náhodú! Jako důkaz výše napsa−
ného probíhám metou 30. kilometru
v čase 3:03:35, takže mnou obávaný
třetí desetikilometr mám dokonce
pod hodinu − neuvěřitelné.
Na poslední otočce za podpory
stále se rozrůstajícího fanklubu si
měním tričko, abych v cílí trochu vy−
padal... No, ale že to nebude tak jed−
noduché, naznačily už následující
kilometry. Euforie pryč, nohy začí−
najú tvrdnút, tep sa zvyšuje a pořád
prší. Země přestává vsakovat vodu,
utěkám kalužama a bořím sa do
písku. Opět se potvrzuje stará
pravda, že maratón začíná na 35. ki−
lometru. Ve stehnách jako bych měl
zaražené vidle, bojuju za podpory
doprovodu, nadávám pod fůsa.
Přeca sa teď, pár kilásků před cílem,
nezastavím. Poslední posílení roz−
moklým hroznovým cukrem a tyčin−

Pište
nám!

ků. Maratónky cachtající se ve vodě
držijů bez problémů, pomalu sa do−
stávám z krize aj z lesa.
Následnému mezičasu na 40. ki−
lometru (4:05:10) sa mě nechce ani
věřit − zdálo se mi, že skoro stojím
na místě, přesto velice slušná de−
sítka za 1 hod 1 min a nejaké
drobné. Poslední dva kilometry! Teď
už to mosím doběhnút, aj kdybych
měl skapat! Jedno doprovodné vozi−
dlo jede dopředu zvěstovat, že sa blí−
žím. Naposledy mírně do kopečka
probíhám Zelničkama a zdálky už
vidím cílovou pásku. Sbírám po−
slední zbytky sil k závěrečnému fi−
niši a jak sa ukazuje, na trati sem
sa docela flákal, protože takový
sprint neuměl snad ani svého dopin−
gového času Ben Johnson...
Probíhám ve 21 hod a 18 minut
se zdviženýma rukama za aplausu
fanclubu páskou jako vítěz 1. ratíš−
kovského maratónu, ale především
jako vítěz nad sebou samým... Před
blahopřejným fanclubáckým trans−
parentem klesám na všecky čtyři,
líbám zem a dlúho sa vydýchávám.
Pak následují tradiční rituály. Bla−
hopřání, fotografování (díky Maru−
no Bardúnová) a rozhovory pro mé−
dia. Znáte to. S výsledným časem su

za daných podmínek spokojený −
4:18:05, ačkoliv sem byl pomalejší
než děda Hrbek aj Martin Maňas
(kamarád z Vracova). Dle dostup−
ných informací su třetím ratíškov−
ským občanem, co uběhl maratón.
Küchler, Zapletal a já (pokud nekdo
ví o dalších, nech sa ozve − nerad
mystifikuju veřejnost). A navíc, a to
sem si moc přál − bez zastavení!
Na počest si dávám pravú slovenskú
tortu, kerú sem už měsíc „sušil“
v mrazáku. Celý měsíc před během
sem totiž držel sladkú dietu, což byl
sám o sobě pro mňa sladkožrouta,
jak jistě uznáte, výkon. Ale mosel
sem byt co nejlehčí ... Pro zajímavost
moje váha před během byla 71 kg
a po něm 69,5 kg, přitom sem vypil
3 litry tekutin. Pro milovníky statis−
tik dodávám ještě následující údaje:
puls před během 77, po 140, tlak 108/
72 − 90/61, teplotu sem neměřil...
Do noci slavíme na dvoře s rodi−
nou a přáteli, v noci sa eště idu re−
generovat do bazénu. Co řéct závě−
rem − no prostě sa to povédlo, toto
ně už nikdo nevezne.
P.S. Tři dni sem nemohl na nohy
a ani měsíc poté nemám chuť si jít
zaběhat...
Přemek Kouřil

Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz
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Kultura

Letní

rocková noc

P

o několika chudých letech jsme
se konečně dočkali kvalitního
rockového nářezu i u nás v Ra−
tíškovicích. Příznivci této hudby
v čele s panem Radkem Pa−
nákem zorganizovali pod
záštitou Osvětové besedy
17. 6. 2007 na letním par−
ketu Rockovou noc, na kte−
ré vystoupily kapely, jako
ostřílení HOT DOG AND
COOL CAT z Hodonína,
pěkně rozjetí MARY COCA−
INE z Hodonína, mladé
a nadějné VRACOVSKÉ
VEVERKY a zahraniční
BLUE CAT z Popradu.
O úspěšnosti této akce
hovoří přinejmenším velký zájem
a kladné ohlasy z řad posluchačů
a pařmenů. Opět bylo dokázáno, že
hudba je radost a lék, a tak dopřejme

39. Festival
slováckých dechových

hudeb

Jménem Osvětové besedy Ratíš−
kovice děkuji všem, kteří se organi−
začně podíleli na 39. festivalu decho−
vých hudeb Ratíškovice. Zvláštní
poděkování patří sponzorům, Ve−
selé muzice, dechové hudbě Dolanka
a Vám, kteří jste přišli podpořit tuto
muzikantskou tradici.
Jana Koplíková,
ředitelka Osvětové besedy

naší krásné dědině v přehršli folk−
lorních akcí trochu toho předfestiva−
lového letního rockového osvěžení.
Poděkování patří organizátorům, po−

Národopisné
odpoledne
Ve čtvrtek 5. 7. 2007 se již tra−
dičně konalo národopisné odpo−
ledne. Mezi místními vystupují−
cími soubory jsme uvítali naše
vzácné hosty − jihočeský folklorní
soubor Kovářovan z Kovářova.

řadatelské službě, která se ze ctí
zhostila svého úkolu a paní Janě
Koplíkové.
MŠ

Pozvánka

L

anýž letní, vzácnou houbu na−
lezenou po padesáti letech na
Vápenkách, budou mít pořa−
datelé XXVII. výstavy hub ne−
jen na propagačním materiálu,
ale i na stole. Přiveze ji ze sbírek
Moravského zemského muzea ga−
rant výstavy Alois Vágner, který
v sobotu 22. září od 12 do 18 ho−
din a v neděli 23. 9. od 9−18 hod.
povede bezplatnou odbornou po−
radnu pro případné zájemce.
A v pondělí 24. 9. od 9−14 hod.
budou na hasičské zbrojnici ví−
tány nejen děti ze škol, ale i další
návštěvníci. Obohacením výstavy
budou i obrázky (kresby) ing. Mi−
roslava Smotlachy, který by měl
v době konání výstavy 85 let.
Přesto, že počasí zatím není
houbám příliš nakloněno, mají
pořadatelé pro nálezce nejhmot−
nější jedlé houby připravenu od−
měnu.
Václav Koplík, předseda MK
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ministrantem

F

anošku, až budeš veliký, bude
z tebe velebný pán“, řekla
mamka v mých asi devíti letech.
Protože jsem byl zabrán do vyřezá−
vání lodičky z kůry nedaleké boro−
vice a práce se mi navíc nedařila, ani
jsem zprvu tuto pro mne nepochopi−
telnou zprávu nevnímal. „Tož čuješ,
co ti říkám“, zvýšeným hlasem pra−
vila mamička a několika lepanci na
mou hlavu mě přinutila k vnímání.
„A za co, co sem zas provédl?“ zněla
má odpověď. „Když ty si tak pěk−
ňučký na tej fotce od příjímání, tož
by byla škoda, kdybys jím nebyl. Už
sa těším na tvoje první kázání“ ře−
kla zasněně. „Já nechcu“ zazněla má
kategorická odpověď. Načež násle−
doval další lepanec. Opodál stojící
taťka jen zvedl oči, zakroutil nechá−
pavě hlavou a radši odešel něco dě−
lat do včelínka, snad zkontrolovat,
zda mu neuletěly včely, nevím už.
„No, a pro začátek budeš dělat
ministranta“ pokračovala ve svém
monologu mamka. A jak pravila,
stalo se. V nedělu po ranní mši mňa
v zákristii přihlásila do kurzu. S ví−
tězným úsměvem přišla domů, vy−
pla černobílý televizor Kriváň, bo−
hužel pro mne ve chvíli, kdy běžel
další díl Robota Emila. „Tak je to do−
mluvené na příští nedělu,“ pravila ví−
tězoslavně. „A od velebného pána
za to budeš dostávat 50 haléřů“.
„Hezky!“ − vylétlo z mé huby ra−
dostně. Avšak jako by mamka nevní−
mala mou náhlou radost, pokračo−
vala: „A čtyřicet haléřů si dáš na
knížku a za deset si možeš neco
kúpit.“ Úsměv v tom momentě na mé
tváři pohasl.
Tak jsem teda nastoupil. Zprvu
jsem jen naslouchal dobře míněným
radám staršího zkušeného minist−
ranta Vojty. Leštil jsem zvonečky
a vymetal pavučiny. A že jich tam
bylo! A pak nastal ten osudový oka−
mžik, když jsem byl jím pověřen pro
mne veledůležitým úkolem. Měl jsem
udržovat v pohotovosti kadidlo. Za−
radoval jsem se, že budu konečně dě−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007

lat něco užitečného. Vojta mi uká−
zal, jak to dělá on. To se mi ale zdálo
dost neúčinné, protože s tím jen tak
málo hojgal. V tu ránu jsem dostal
spásný, ale ještě netušený, žel pro
mne osudový nápad. Což takhle ka−
didlo roztočit a odstředivou silou tak
dosáhnout větší doutnavosti kadi−
dla?! Ale prostor zákristie byl pro
tento můj experiment příliš malý.
Vyšel jsem proto ven, za kostel,

Osobnosti

Příběh

Jak jsem se nestal

V

a tam se jal provádět tyto velekolo−
toče.
Ale ouha, já si neuvědomil, že sto−
jím pod stromem ořešákem!! V tu
ránu se kadidlo omotalo o zvolna vi−
sící větev a dílo zkázy bylo doko−
náno. Obsah se vysypal do trávy.
Rychle jsem se snažil o nápravu, ale
v tu chvíli již přiběhl kostelník Vác−
lav i s ministrantem Vojtěchem. Po−
hlavky, které mi uštědřovala mam−
ka, však nebyly nic proti tomu, co
jsem schytal od obou přiběhnuvších.
Dnes už ani nevím, zda se vůbec
konala mše, či byla zrušena. S plá−
čem jsem se táhnul jako smrad domů
a až později jsem se dozvěděl, že se
za ministrování dostávaly ještě vět−
rové lesněnky. Škoda. A tak jsem se
nestal ministrantem.
František Kadlčík

Vzpomínka
a blahopřání

průvodci Moravou č. 4 je na
stránce 48 pod heslem „PŘÍ−
KOPKY − skupina žen z Ratíš−
kovic“ uvedena Marie Koplíková, Ra−
tíškovice č. 329. Měsíc srpen není
jen měsícem Ma−
riánských svátků,
ale i významným
obdobím právě
pro PŘÍKOPKY,
a to den dvanác−
tý. To se před 80ti
lety v rodině ko−
vářského mistra
Františka Hnilice
narodila první ze
čtyř dcer a rodiče
se pro její jméno
rozhodli nejen po
její mamince, ale
i právě pro mari−
ánskou tradici.
Toto děvčátko
dostalo vzácný dar – básnický talent.
Už ve škole měla ráda Halasovo Hřbi−
tovní kvítí, jejím životním posláním
se stala rodina, talent dřímal, ale od
šedesátých let to bylo nějakých čas−
tušek, blahopřání i písniček pro po−

slední rozloučení. A to se souborem,
jak se zpívalo, že „Ty Příkopky dala
do kopky“, jehož členkou byla i Fran−
tiška Kotásková, která je jen o deset
let mladší.

Nám nezbývá než té první věno−
vat vzpomínku, poděkování a mod−
litbu, té druhé také poděkovat
a popřát pevné zdraví a Božího po−
žehnání.
Václav Koplík
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Školství

S

Ministerstvo školství

o pedikulóze

dělení MŠMT ČR k zajištění in−
formovanosti rodičů žáků v přípa−
dě výskytu pedikulózy − vši dětské.
Co je veš dětská?
Veš dětská (Pediculus capitis) je
bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve
vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku
6−15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich
těla se pohybuje mezi 2−3,5 mm. Vši
mají 3 páry nohou, jsou opatřené sil−
nými drápy, jimiž se pevně přidržují
vlasů.
Samička klade vajíčka, zvaná hnidy,
která přilepuje pevným tmelem na
vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší jsou
ve srovnání s velikostí jejich těla po−
měrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá.
Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy
vší, které začínají ihned bodat a sát
krev. Mezitím vlas trochu povyroste,
ale prázdné vaječné obaly zůstávají
pevně přilepeny a s vlasem postupně
odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi
přilepenou hnidou a pokožkou větší než
1 cm, jsou hnidy s největší pravděpo−
dobností mrtvé, nebo již vylíhlé.
Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle
zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a pro−
to se snadno přehlédnou. Než dospějí,
třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj
proběhne za 17−25 dní, samičky se do−
žívají 3−5 týdnů a během života na−
klade každá z nich 50−150 vajíček.
Larvy i dospělé vši sají krev nejméně
3krát denně. Přítomnost vší ve vlasech
se odborně nazývá pedikulóza.
Jak se veš dětská přenáší a pro−
jevuje?
K přenosu vší dochází při těsném
kontaktu s napadenou osobou, nejčas−
těji mezi příslušníky rodiny, mezi sou−
rozenci, spolužáky ve škole nebo při
letních a zimních rekreačních poby−
tech dětí.
Přítomnost vší se projevuje nadměr−
ným svěděním hlavy. Někdy bývá ná−
padnějším příznakem lechtání, způ−
sobené prolézáním vší mezi vlasy,
nejčastěji po večerním ulehnutí do po−
stele. Napadené děti bývají neklidné,
trvale nevyspalé, ve škole nepozorné.
Veš dětská v našich podmínkách
nepřenáší žádné původce infekčních
onemocnění ani nepůsobí jiné objek−
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tivní potíže. Zavšivenost je především
problém společenský, napadené děti se
cítí nečisté, ponížené a vyloučené ne−
jen ze společnosti svých vrstevníků,
ale i dospělých (učitelů, příbuzných
apod.).
Jak se lze vši dětské zbavit?
Spolehlivým důkazem zavšivenosti
je nález živých vší při vyčesávání (nej−
lépe hustým hřebenem „všiváčkem“)
nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se
vyskytují nejčastěji na vlasech za
ušima.
Jediným možným preventivním
opatřením proti vši dětské jsou časté
prohlídky vlasů a v případě nálezu vší
neodkladné odvšivení. Veš dětská
vzdoruje všem běžným hygienickým
úkonům, jako je běžné česání a mytí
vlasů. K jejich odstranění je nutné po−
užívat přípravky k tomu určené.
K odvšivení lze zakoupit v lékárnách
i bez lékařského předpisu šampón
PARASIDOSE výrobce Laboratoires
GILBERT z Francie. Je nutné si peč−
livě přečíst návod a dodržovat uve−
dený postup, kterým je každé balení
opatřeno.
Jak postupovat ve školách
a školských zařízeních?
V případě výskytu pedikulózy (ale
i jiných infekčních onemocnění) ve
škole je naprosto nezbytná spolupráce
s rodiči (zákonnými zástupci) všech
dětí. Učitelé sami nemohou dětem
hlavy plošně kontrolovat, aby nerozší−
řili pedikulózu na další děti, ale mají
informovat co nejdříve po zjištění ná−
kazy jak rodiče daného dítěte, tak ro−
diče ostatních žáků. Zbavit děti vší je
povinností rodičů, nikoliv školy a je−
jích pedagogických pracovníků. Při
hromadném výskytu vší by měl být ne−
prodleně informován místně příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví − kraj−
ská hygienická stanice.
Ve školním řádu by měl být upra−
ven postup při výskytu infekčního one−
mocnění ve škole (včetně vší) (§ 30 odst.
1 písm. c) školského zákona − úprava
podmínek zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví žáků). Dále je možné
podle místních podmínek upravit ve
školním řádu takový postup, podle

něhož při zjištění nebo důvodném po−
dezření z infekčního onemocnění bu−
dou neprodleně informováni zákonní
zástupci žáka a žák bude do jejich pří−
chodu oddělen od ostatních žáků (při
zajištění všech podmínek ochrany
zdraví a bezpečnosti, tj. především do−
zoru), aby nedošlo k šíření infekce.
Rodiče však nemohou být nuceni
k tomu, aby si dítě vyzvedli neprod−
leně (rodiče docházející do zaměstnání
mohou mít problém se uvolnit).
Pokud zákonný zástupce žáka ne−
spolupracuje se školou, může jej ředi−
tel školy vyzvat, aby se osobně zú−
častnil projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka (§ 22
odst. 3 písm. b) školského zákona) −
této výzvě je zákonný zástupce žáka
povinen vyhovět.
V případě žáků, které rodiče posí−
lají opakovaně do kolektivu neodvši−
vené, lze doporučit, aby o této skuteč−
nosti byl informován příslušný orgán
sociální péče. Ten totiž může v tako−
vém případě vyvinout na rodiče tlak,
například pozastavení výplaty fakul−
tativních dávek, zvýšené kontroly pl−
nění povinností v péči o dítě apod.
Pokud jde o sankce, lze na ně použít
již zmíněné nepřiznání fakultativních
sociálních dávek.
Vedle toho by v úvahu mohla při−
cházet pokuta ukládaná orgánem
ochrany veřejného zdraví, a to za pře−
stupek podle § 29 zákona č. 200/1990
Sb. Problém však je, že nejprve by se
muselo rodičům opakovaně zavšive−
ného dítěte vydat patřičné rozhod−
nutí, směřující ke splnění povinnosti
– odvšivení dítěte, teprve pokud by
takové rozhodnutí nebylo respekto−
váno, bylo by možné k pokutě přistou−
pit. Zásadním problémem takového
postupu je však skutečnost, že kom−
petence orgánů ochrany veřejného
zdraví je v tomto případě podmíněna
předpokladem hromadného výskytu
zavšivení. Takový hromadný výskyt
však toho času není orgánům ochrany
veřejného zdraví ze strany pediatrů ni−
kde hlášen.
Žák má samozřejmě právo na vzdě−
lávání podle školského zákona (§ 21
odst. 1 písm. a)), ale zároveň je povi−
nen dodržovat školní řád a předpisy
a pokyny školy k ochraně zdraví a bez−
pečnosti, s nimiž byl žák seznámen.
Škola není oprávněna stanovit, ke
kterému konkrétnímu lékaři má být
dítě posláno (zákonný zástupce dítěte
má právo zvolit lékaře dle svého vý−
běru).
Z materiálů MŠMT připravil
Josef Hanák
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Četba

Informace

z knihovny

O

bčané, kteří se chtějí blíže se−
známit s dějinami obce Ratíš−
kovice, si mohou zapůjčit tyto
publikace vydané PhDr. Miroslavem
Dekařem:

stručně popsán i hudební význam
Antonína Voříška, nástupce Jana
Šupálka. V samostatné podkapitole
knihy pod názvem „Rohatecký sla−

vík Jožka Blaha“ pak autor hodnotí
kulturní význam tohoto folkloristy
pro život celé obce a regionu.
J. Nedvědický

Milostné dopisy
Josefa a Jenofy z Ratíškovic
vypráví o nešťastné lásce dvou
mladých lidí ve dvacátých letech 20.
století.
Vojenský památník
Johanna Korduly z Ratíškovic,
trubače na Schönbrunnském
zámku
zachycuje atmosféru života pros−
tého vojáka rakousko−uherské ar−
mády před vznikem 1. světové
války. Jsou v něm obsaženy prosté
básničky a písně té doby.
Ejhle, člověk z Ratíškovic
obsahuje zatčení obuvníka Fran−
tiška Dekaře německým gestapem
v březnu roku 1940, jeho dopisy ro−
dině od roku 1940−1944 z vězení
a koncentračního tábora. Dachau.
Popisuje politickou situaci Ratíško−
vic v meziválečném období a období
protektorátu Böhmen und Mähren.
Čas zrození – úvahy nejen
o vzniku obce Ratíškovice
ve dvou vydáních se zabývá obec−
nými středověkými podmínkami
vzniku Velké Moravy, jejich sídlišť,
založením vsi Ratíškovice, úlohou
byzantské misie, vedené bratřími
Cyrilem a Metodějem i jejich křes−
ťanským odkazem pro dnešní dobu.
V závěrečné části konfrontuje minu−
lost s přítomností a neustále nové
pokusy super velmocí o ovládnutí
světa.
V knize Stanislava Pěnčíka „Když
zazpívají křídlovky“ se nachází
stati PhDr. Miroslava Dekaře, za−
bývající se životem ratíškovického
kapelníka Jana Šupálka, jeho hudeb−
ním vývojem a významem pro roz−
voj hudebního života obce Ratíško−
vice a celého Slovácka v období mezi
dvěma světovými válkami. Je v ní
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007

Blahopřání

V

sobotu 1. září oslaví hezkých 35 let slečna Barunka Rybová, vel−
ká milovnice dechové hudby a fanynka kapely Stříbrňanka s ka−
pelníkem Vojtou Horkým, kteří jí již začátkem července přišli
osobně zahrát její oblíbené melodie. K blahopřání se připojují i Robky ze
Séčky, které Barunce přejí do dalších let hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu.
Eva Hanáková
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Fotbal

Memoriál Ondřeje Voříška
III. ročník

(tragicky zesnulého 13. 8. 2004, reprezentanta ČR,
hráče 1. FC SLOVÁCKO,a. s. a odchovanece FK Baník Ratíškovice)

Výsledky utkání − obota 28. 7. 2007
Čas: Skupina A (Ratíškovice): Skupina B (Rohatec):
9.30−10.00 hod. (přípravky)
1. FC SLOVÁCKO –
ROHATEC 6 : 0
10.20−11.05 hod.
11.20−12.05 hod.
12.00−13.00 hod.
13.30−14.15 hod.
14.30−15.15 hod.
15.30−16.30 hod.
16.30−17.15 hod.
17.30−18.15 hod.
Ondřej VOŘÍŠEK
* 5. 1. 1986, tragicky zemřel
při autohavárii 13. 8. 2004

Svým fotbalem okouzlil mnoho
trenérů, fanoušků a byl vždy
velkým srdcařem ve hře zvané
fotbal.
Český fotbal tak přišel před
třemi lety o vycházející hvězdu,
která dnes mohla výrazně zářit
na fotbalovém nebi.
Na jeho počest se ve dnech
28. a 29. 7. 2007 uskutečnil již
III. ročník MEMORIÁLU OND−
ŘEJE VOŘÍŠKA. Hráčů do 16ti
let, který pořádá občanské sdru−
žení FC SLOVÁCKÁ SLAVIA
za spoluúčasti klubů 1. FC SLO−
VÁCKO, Baníku Ratíškovice
a Slavoje Rohatec.
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FC TESCOMA ZLÍN –
1. FC BRNO 1:0
SK SLAVIA PRAHA –
FK DUBNICA 3 : 0

RATÍŠKOVICE –
1.FC SLOVÁCKO 2 : 1
1. FC SLOVÁCKO –
FC NITRA 0 : 1

(přípravky)

FK TEPLICE –
AC SPARTA PHA 0 : 3
přestávka

1. FC BRNO – FK
DUBNICA 1 : 1 (pk 1 : 2)
přestávka

AC SPARTA –
1.FC SLOVÁCKO 2 : 0
FC NITRA –
FK TEPLICE 2 : 1

FK DUBNICA –
FC T. ZLÍN 0 : 2
SK SLAVIA PHA –
1. FC BRNO 2 : 1

FC T. ZLÍN –
SK SLAVIA PRAHA 2 : 0

Výsledky utkání − neděle 29. 7. 2007
Čas: Skupina A (Ratíškovice): Skupina B (Rohatec):
9.00−9.45 hod.

Reprezentant ČR do 19ti let,
prošel všemi mládežnickými re−
prezentacemi a výběry, celkem
31 zápasů a 9 gólů.
Odchovanec ratíškovického
fotbalu a později hráč 1.FC SY−
NOT.

1. FC SLOVÁCKO –
FK TEPLICE 2 : 0
FC NITRA – AC
SPARTA PRAHA 0 : 2

10.00−10.35 hod.

11.15−11.55 hod.

12.15−12.55 hod.

13.00−13.20 hod.

semifin. A
SPARTA – SLAVIA
1:0
o 5.−6. místo
1.FC SLOVÁCKO –
1.FC BRNO 1 : 0

semifin. B
ZLÍN – NITRA
0 : 0 (pk 4 : 3)
o 7.−8. místo
TEPLICE – DUBNICA
0:1

o 3.−4. místo
FC NITRA – SLAVIA PRAHA
1 : 1 (pk 3 : 1)
Finále turnaje
AC SPARTA PRAHA – FC TESCOMA ZLÍN
1 : 1 (pk 6 : 5)
Slavnostní vyhlášení výsledků v Ratíškovicích
a zakončení turnaje

Nejlepší střelec turnaje:
MARTIN KRAUS
(AC SPARTA PRAHA)
Nejlepší hráč turnaje:
MAC HONG QUAN
(AC SPARTA PRAHA)
Nejlepší golman turnaje:
FILIP PLÁNICKÝ
(FC NITRA)
Roman Sklenář
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2007
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Mikroregion

Nový Dvůr
informuje

V

neděli 17. června od 10 do 17
hodin byl veřejnosti zdarma pří−
stupný projekt Tradice na
zámku v Konírně zámku Milotice,
který zahájil svoji činnost slavnost−
ním otevřením v pátek 15. 6. Jedná
se o představení našeho regionu tra−
dičním lidovým způsobem. První
téma expozice jsou křtiny. K vidění
jsou kroje ze všech obcí mikrore−
gionu, videonahrávky tradičních akcí
z jednotlivých obcí, ukázka řemesel,
produktů i jejich prodej a informace
o našem mikroregionu a jeho turis−
tických cílech. Pro návštěvníky a tu−
risty je zajímavé se do kroje nastro−
jit a odnést si z „fotošopu“ fotografii
ze slováckého prostředí. Funguje zde
i půjčovna kol. Slavnostního zahá−
jení se za obec Ratíškovice skvělým
způsobem zhostily naše Robečky ze
Séčky, kterým patří upřímné podě−
kování.

v Prušánkách v areálu Nechory,
v přístavišti v Rohatci a v konírně
na zámku v Miloticích. V Miloticích
máme tři kola dámské a tři kola pán−
ské. Turisté vítají tuto službu velice
příznivě.
21. 7. se zúčastnila delegace
mikroregionu, vedená předsedou
ing. Josefem Uhlíkem, slavností
Mikroregionu Uhrovecká dolina na
Slovensku. S tímto partnerem byly
navázány kontakty v rámci přeshra−
niční spolupráce INTERREG IIIA
a vystoupení jejich souboru budou
mít možnost vidět návštěvníci letoš−
ního Trhu produktů a řemesel.
Mikroregion připravuje
V rámci projektu Umění mezi
vinohrady se uskuteční fotogra−
fické sympozium ve dnech od 13.−
−17. 8. za účasti šesti fotografů ze tří
zemí − Česka, Slovenska a Rakous−

ka. Pro focení obce Ratíškovice byl
vylosován český fotograf František
Sysel. Vernisáž fotografického
sympozia se uskuteční v oranžerii
zámku Milotice 18. 8. 2007 v 16 ho−
din, výstava pak potrvá do 16. 9. 2007,
vždy mimo pondělí od 10−17 hodin.
K vidění budou i práce dětí z letošní
Camery Obscury (dětského fotogra−
fického sympozia).
16. 9. se uskuteční v exteriérech
zámku Milotice již pátý Trh míst−
ních produktů a řemesel, na
kterém se představí řemeslníci, pro−
ducenti a soubory ze všech obcí
mikroregionu, hosté ze Slovenska
a nebude nouze i o různá soutěžní
překvapení.
28. 10. bude pro děti tradičně
upořádána na letišti u Kyjova Dra−
kiáda.
Jaroslava Kundratová

24. června v 15 hodin se
uskutečnilo Setkání loutkářů
na vnitřním nádvoří zámku
v Miloticích. Z Ratíškovic se
přehlídky zúčastnil maňáskový
soubor Beruška, historické ma−
rionety představil soubor z Mi−
lotic, z Kyjova přijel soubor
Ruce nohy na špagátě a diva−
dlo Krok. Zájem o pohádky byl
ze strany dětí velký. Děti měly
možnost vyzkoušet si loutkohe−
rectví v zámecké oranžerii, kde
byla současně i výstava všech
loutek, a tak nahlédnout do
zákulisí loutkových divadel.
18. 7. se uskutečnilo slav−
nostní otevření půjčoven kol
Mikroregionu Hodonínsko
a Mikroregionu Nový Dvůr za
účasti čelních představitelů
mikroregionů. Půjčovny budou
fungovat za stejných podmínek
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