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Úvodem

Z obsahu

Obecní noviny z ročník 14 z číslo 1 z 2008 z cena 20 Kč

Hodina pravdy

K

aždý z vás, kdo sle−
duje v televizi ro−
dinný soutěžní po−
řad „Hodina pravdy“, ví,
jakým způsobem a o jaké
ceny rodiny zhruba sou−
těží. Pojďme se ale podí−
vat na průběh natáčení
trochu blíž, a to očima
účastníků soutěže.
Přihlášku do soutěže
lze nalézt na webových
stránkách České televi−
ze. Mě tak jednou na−
padlo po shlédnutí „Ho−
diny pravdy“ v televizi,
že by nebylo špatné,
zkusit taky svoje štěstí
a přihlásit do tohoto
pořadu i naši rodinu.
Po schválení nápadu ro−
dinnou radou jsem při−
hlášku vyplnila a odeslání bylo již
dílem okamžiku. Rok a půl se ne−
dělo vůbec nic, na televizní soutěž
jsme dávno zapomněli, členové tele−
vizního štábu totiž neposílají žádné
oznámení o tom, zda byla dotyčná
rodina vybrána, či nikoliv. Když tedy
zazvonil telefon a milá paní pro−
dukční se dotazovala, zda náš zájem
o účast v soutěži stále trvá, překva−
pení bylo opravdu obrovské. Následo−

vala seznamovací návštěva z České te−
levize, při které scénárista pořadu
zjišťoval, jaké máme profese, koníč−
ky, co nám jde a na co jsme tzv. „leví“.
Asi za měsíc přišel dopis již se zá−
vazným datem natáčení, který měl
nastat za další měsíc. Rodina stále
neví, jaký soutěžní úkol jim bude
zadán a který člen rodiny ho bude
plnit. V této době je úkolem rodiny
Pokračování na straně 5
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 35 ze dne 4. 12. 2007
Rada obce:
z stanovila termín a projednala pro−
gram VIII. zasedání zastupitel−
stva obce,
z projednala nabídku ČSOB Hodo−
nín na instalaci bankomatu při
vstupu do budovy obecního úřadu,
z byla informována o návrhu do−
pravního značení v ulici Dědina,
které by mělo zajistit větší bezpeč−
nost a zklidnění dopravy,
z souhlasí s převodem 7 ks foto−
grafií Františka Sysla v celkové
ceně 31 285 Kč z vlastnictví Mik−
roregionu Nový Dvůr na Obec Ra−
tíškovice,
z starosta informoval o přípravných
pracích na stavební akci − výměna
okenních konstrukcích na původ−
ním objektu „nové“ školy a tělo−
cvičně,
z rozhodla ze tří nabídek o zhotovi−
teli obecního kalendáře. Kalendář
vytiskne Tiskárna Lelka, Dolní
Bojanovice.
z souhlasí s uvolněním finančních
příspěvků pro samostatně žijící
občany nad 78 let, pro občany na−
cházející se v tíživé sociální situ−
aci dle návrhu sociální komise,
z starosta informoval o prvním za−
sedání správní a dozorčí rady
Obecně prospěšné společnosti
Naše Hodonínsko,
z byla informována o uskutečnění
posledních plateb pro MSO servis
za dokončené dílo přístavby ZŠ.
Rada obce č. 36 ze dne 18. 12. 2007
Rada obce:
z souhlasí se spoluprací s Diecézní
charitou Brno při organizaci
Tříkrálové sbírky v Ratíškovicích,
z starosta informoval o pokračo−
vání prací na projektu cyklostezek,
z projednala cenové nabídky a roz−
sah nabízených služeb tří sub−
jektů na zajištění občerstvení ple−
sové sezóny 2008,
z souhlasí s cenovou nabídkou firmy
NOEL, v. o. s., na zavedení pro−
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gramu NOVA Cinema, který na−
hradí program RTL 2
souhlasí s udělením ředitelského
volna pro žáky 1.−9. tříd z důvodu
výměny okenních konstrukcí na
staré budově „nové“ školy
souhlasí se zněním nájemní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a ZŠ a MŠ Ratíškovice – jedná se
o změnu předmětu nájmu, roz−
sahu pronajímaných pozemků,
pronájmu auta a vybavení nové
kuchyně
souhlasí s inventárním soupisem
vyřazených předmětů
souhlasí se zakoupením nového
počítače pro zřízení Czech Pointu
na OÚ
souhlasí s doplněním informač−
ního systému obce o směrovky
k hasičské zbrojnici.

Rada obce č. 37 ze dne 28. 12. 2007
Rada obce:
z projednala a schválila změnu roz−
počtu X/2007,
z projednala a schválila změnu roz−
počtu ZŠ a MŠ Ratíškovice.
Rada obce č. 38 ze dne 3. 1. 2008
Rada obce:
z projednala Přílohu smlouvy na
svoz, využití a odstranění komu−
nálních odpadů obce s firmou
EKOR, s. r. o., pro rok 2008.
Jedná se o navýšení ceny za svoz
v obci včetně dopravy při vyvá−
žení 1400 ks (+ 30 popelnic). Dále
se navyšuje cena za svoz jedné ná−
doby a mění se cena svozu plastů
a cena pytlů,
z projednala obsah a rozsah pracov−
ních náplní jednotlivých pracov−
níků obecního úřadu v návaznosti
zavedení nové služby Czech Point,
tj. zajištění výpisů z rejstříku tres−
tů, z obchodního rejstříku, ze živ−
nostenského rejstříku a od února
i výpisy z katastru nemovitostí,
z rozhodla o prodloužení pracovní
smlouvy s paní Vojtěškou Holeč−
kovou,

z projednala návrhy zpomalovacího
prvku na silnici v ulici Vítězná
před přechodem do ZŠ,
z rozhodla ze dvou nabídek o tom,
že projekty zateplení obou budov
mateřských škol a budovy školy
u drogerie zpracuje ing. arch. Mi−
loš Čech. Součástí projektu bude
i požární zpráva. Projekty budou
zpracovány do půli ledna tak, aby
mohly být předloženy stavebnímu
úřadu a poté podány do dotač−
ního programu.
z rozhodla o zpracování průkazů
energetické náročnosti budov ve
vlastnictví obce. Průkazy vyho−
toví ing. Novák, Brno, který již
zpracovává energetické audity
obecních budov.
z projednala úkoly vyplývající ze
zajištění plesové sezóny,
z se seznámila s žádostmi o přidě−
lení bytu v obecním bytovém domě
(bývalá jídelna ZŠ). Pracovník
OÚ prověří aktuálnost 28 žádostí
a upozorní žadatele na podmínky
stanovené nařízením vlády č. 146/
/2003 Sb.
Rada obce č. 39 ze dne 15. 1. 2008
Rada obce:
z projednala a schválila žádost Mo−
ravského rybářského svazu Ratíš−
kovice o pronájem vodních ploch
Hliníček a Jezérko. Podmínky pro−
nájmu budou projednány se zá−
stupci svazu a odsouhlaseny radou
obce.
z se seznámila s cenovou nabídkou
firmy Silniční projekt, spol. s r. o.,
Brno na zpracování projektu re−
konstrukce chodníků a vybudo−
vání cyklostezky v ulici Vítězná.
Tato firma již zpracovává projekt
rekonstrukce vozovky v ulici Ví−
tězná. Rada souhlasí se zpracová−
ním projektu ve stupni pro územní
rozhodnutí.
z rozhodla o zvýšení příspěvku za−
městnavatele na stravenky pro
zaměstnance Obecního úřadu Ra−
tíškovice a Baníku Ratíškovice,
s. r. o.,
z stanovila výši nájemného za pro−
nájem areálu Baníku (parket):
obchodní trhy 4 000 Kč + DPH,
kulturní akce 3 000 Kč + DPH,
akce obce 500 Kč + DPH,
z rozhodla o změně dohody o prove−
dení práce pro řidiče Fordu Tran−
sit na dohodu o pracovní čin−
nosti,
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z vzhledem ke stavu stromů a s tím
souvisejícího nebezpečí ohrožení ži−
vota a zdraví a poškození majetku
rozhodla o odstranění topolové
aleje kolem komunikace od sběr−
ného dvora směrem na Rohatec.
Rada obce rovněž projednala or−
ganizaci kácení a na základě po−
souzení cenových nabídek určila
firmu František Bábík, která práce
provede. Současně rozhodla, že ad−
ministrativní úkony s uzavřením
komunikace a zabezpečení ob−
jížďky zajistí firma Trasing s. r. o.
z schválila Přílohu smlouvy na svoz,
využití a odstranění komunálních
odpadů obce s firmou EKOR, s. r.
o., pro rok 2008. Jedná se o navý−
šení ceny za svoz v obci včetně do−
pravy při vyvážení 1400 ks (+ 30
popelnic). Dále se navyšuje cena za
svoz jedné nádoby a mění se cena
svozu plastů a cena pytlů.
z rozhodla o tom, že manažerka
Mikroregionu Nový Dvůr bude
umístěna na Obecním úřadu Ra−
tíškovice. Podmínky nájemní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a Mikroregionem Nový Dvůr budou
upřesněny a schváleny radou obce.
z projednala rámcový investiční
plán obce na rok 2008,
z rozhodla o stavební adaptaci
části smuteční budovy na tech−
nické a sociální zázemí pro hrob−
níky. Stávající márnice, která je
v havarijním stavebním stavu,
bude rozebrána.
z rozhodla o výši příspěvku 500 Kč
neziskovým organizacím pořáda−
jícím kulturní akce,
z rozhodla o oslovení 3 projekčních
kanceláří na podání jednoduchých
zastavovacích studií lokalit v ul.
Polní a v ulici Za Mlýnem,
z rozhodla o koupi staršího kontej−
neru na Tatru 815.
Rada obce č. 40 ze dne 29. 1. 2008
Rada obce:
z souhlasí s dodatečnou instalací
1 ks veřejného osvětlení v ulici
U Trati,
z rozhodla o otevření půjček pro
občany z „Fondu bydlení“ na
opravy a rekonstrukce rodinných
domů a bytů,
z stanovila výši nájmu za kancelář
manažerky Mikroregionu Nový
Dvůr, která bude zřízena v bu−
dově Obecního úřadu Ratíškovice,
z projednala pronájem obecních po−
zemků Mikroregionu Nový Dvůr
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za účelem vybudování cyklostezky,
přičemž financování bude zabez−
pečeno z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod,
oblast podpory 1.4.,
z souhlasí s realizací projektu „Vy−
budování sítě cyklostezek v Mik−
roregionu Nový Dvůr – 1. etapa“
a s jeho předložením jako žádosti
o dotaci z Regionálního operač−
ního programu NUTS II Jiho−
východ, oblast podpory 1.4.,
z doporučí zastupitelstvu obce při−
jetí usnesení o zajištění dostateč−

ných finančních prostředků na
financování minimálně prvních
dvou podetap projektu „Vybudo−
vání sítě cyklostezek v Mikroregi−
onu Nový Dvůr – 1. etapa“,
z stanovila výši nájemného pro pod−
nikající subjekty v areálu Baník
Ratíškovice,
z stanovila pracovní náplně a výši
mzdy jednotlivých pracovnic Obec−
ního úřadu Ratíškovice,
z projednala program X. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 19. 12. 2007
ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. IX/2007
příjmy zvýšeny o 1 435 300 Kč
výdaje zvýšeny o 209 500 Kč
financování příjmů
sníženo o 1 225 800 Kč
celkové příjmy po změně:
60 542 700 Kč + financování
18 492 000 Kč = 79 034 700 Kč
celkové výdaje po změně:
77 710 700 Kč + financování
1 324 000 Kč = 79 034 700 Kč
Úvěr pro rok 2007 bude čerpán
maximálně do výše 16 000 000 Kč.
Zbylá část úvěru ve výši
14 000 000 Kč přechází
do rozpočtu roku 2008.
1.2. rozpočtové provizórium obce
Ratíškovice na rok 2008, které ne−
přesáhne v měsíci lednu 2008 1/12
rozpočtu 2007,
tj. příjmy 4 886 450 Kč, výdaje
6 419 266 Kč, v měsíci únoru 2008
1/12 rozpočtu 2007, tj. příjmy
4 886 450 Kč, výdaje 6 419 266 Kč
a v měsíci březnu 2008 1/12 roz−
počtu 2007, tj. 4 886 450 Kč, vý−
daje 6 419 266 Kč.
Rozpočet obce na rok 2008 bude
schválen zastupitelstvem obce nej−
později do konce března 2008.
1.3. přílohu č. 2/2007 ke zřizovací lis−
tině příspěvkové organizace Zá−
kladní škola a Mateřská škola

Ratíškovice − Smlouvu o bezplat−
ném převodu movitého majetku
v hodnotě 765 340 Kč z obce na
příspěvkovou organizaci
1.4. přílohu č. 3/2007 ke zřizovací lis−
tině příspěvkové organizace Zá−
kladní škola a Mateřská škola Ra−
tíškovice − Smlouvu o bezplatném
převodu movitého majetku v hod−
notě 988 648 Kč z obce na příspěv−
kovou organizaci
1.5. přílohu č. 4/2007 ke zřizovací lis−
tině příspěvkové organizace Zá−
kladní škola a Mateřská škola Ra−
tíškovice − Smlouvu o bezplatném
převodu movitého majetku v hod−
notě 22 380 Kč z příspěvkové or−
ganizace na obec
1.6. odkoupení soukromých pozemků
v k.ú. Ratíškovice, ul. Polní,
včetně porostů:
část PK p.č. 304/1 (KN 6/25) o vý−
měře 45 m2 – cena 3 090 Kč
1.7. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem; celková výměra
odkupovaných pozemků – 362 m2,
celková cena odkupovaných po−
zemků činí 22 147 Kč
1.8. instalaci bankomatu ČSOB, a. s.,
ve vstupu budovy obecního úřadu
za podmínek stanovených ČSOB
1.9. provedení změny ÚPO v loka−
litě Padělky, rozšíření ploch V2
a V3
1.10. instalaci programu NOVA Ci−
nema do TKR Ratíškovice
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1.11. navýšení měsíčního poplatku
za vysílání TKR o 10 Kč.
ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva,
tj. od 21. 11. 2007
2.2. informaci o projektu rekonst−
rukce komunikace II. tř. v ulici
Vítězná.
ZO pověřuje:
3.1. radu obce v pokračování inves−
tičních akcí „Obnova ZŠ“ a „Pře−
stavba budovy ZŠ č. 101 na byty“
do doby schválení rozpočtu obce na
rok 2008
3.2. radu obce provést změnu roz−
počtu č. X/2007
ZO neschvaluje:
4.1. nákup pozemku KN p.č. 2175/3
o výměře 698 m2 za cenu 107 603 Kč

USNESENÍ č. 10
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 16. 1. 2008
ZO schvaluje:
1.1. návrh zadání změny č. 1 ÚP
Ratíškovice v souladu s § 47 odst.
5 a § 55 odst. 2 a 3 zákona č. 183/
/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, a to na základě
výsledků projednání návrhu s do−
tčenými orgány a ostatními zná−
mými účastníky. V další fázi
změny č. 1 ÚP bude zpracován její
návrh dle přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., o územně analytic−
kých podkladech, územně pláno−
vací dokumentaci a způsobu evi−
dence územně plánovací činnosti.
1.2. změnu termínu ukončení čerpání
úvěru v původní výši 30 000 000 Kč.

Zůstatek ve výši 14 000 000 Kč bude
čerpán do 30. 4. 2008 (původní
termín čerpání byl stanoven do
31. 1. 2008)
1.3. bezúplatný převod pozemku ve
vlastnictví Pozemkového fondu
ČR KN p.č. 2437/8 v k.ú. Ratíško−
vice – lokalita hřbitov
ZO bere na vědomí:
2.1. informaci o kácení 136 topolů
podél komunikace směrem na Ro−
hatec – Kolonii. Bude vysázeno
120 kusů nových stromů – lípy
a javory
2.2. informaci o projevech šikany na
ZŠ Ratíškovice a prevenci tohoto
jevu
2.3. informaci o způsobu řešení pe−
tice občanů z ulice Dědina.
RŠ

Investice, rekonstrukce a opravy
v obci v roce 2007
Přístavba ZŠ (2. část)
včetně příjezdové komunikace ...................... 23 100 000 Kč
(z toho 11 000 000 Kč dotace z Ministerstva financí ČR)
Obnova ZŠ (1. část − demolice schodiště,
výstavba krčku a požárního schod.) ............... 4 870 000 Kč
Obnova ZŠ (2. část − výměna oken
na budově ZŠ a tělocvičny) ............................. 4 090 000 Kč
(z toho 4 000 000 Kč dotace z Ministerstva financí ČR)
Úpravy a opravy tělocvičny
(WC + akustický strop) ...................................... 410 000 Kč
(z toho dotace 80 000 Kč z Jihomoravského kraje)
Nákup automobilu pro převoz stravy (ZŠ) ............ 280 000 Kč
Přestavba budovy ZŠ (jídelna) na byty .............. 8 800 000 Kč
(z toho dotace 7 700 000 Kč
ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR)
Dovybavení sběrného dvoru ................................ 2 000 000 Kč
(z toho dotace 1 400 000 Kč z Jihomoravského kraje)
Rekonstrukce kanalizace v ul. Vinařská ........... 1 530 000 Kč
(z toho dotace 900 000 Kč z Jihomoravského kraje)
Rekonstrukce komunikace v ul. Vinařská ......... 3 400 000 Kč
Technická infrastruktura v lokalitě U Jezérka ... 310 000 Kč
Chodníky na hřbitově ............................................... 90 000 Kč
Opravy a rekonstrukce v areálu Baník (klimatizace
v kavárně, nátěr tribuny, opravy bazénu) ........ 230 000 Kč
(z toho dotace 50 000 Kč
z ČSTV prostřednictvím FK Baník)
Podsazování a vyžínání vysazeného lesa .............. 120 000 Kč
(z toho dotace 48 000 Kč z Ministerstva zemědělství)
Pořízení Lesního hospodářského plánu
na decenium 2007−2016 ..................................... 130 000 Kč
(z toho dotace 127 000 Kč z Jihomoravského kraje)
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Oprava veřejného osvětlení v obci ......................... 230 000 Kč
Zřízení pracoviště Czech Point
na obecním úřadě ................................................. 55 000 Kč
(z toho dotace 50 000 Kč z Ministerstva financí)
Projekty realizované pomocí Mikroregionu
Nový Dvůr a Kyjovského Slovácka
Skateboardové hřiště v areálu Jednoty Orla
(realizace 2006−2007) ......................................... 775 000 Kč
(z toho dotace 485 000 Kč z programu Leader +, 120 000 Kč
z Jihomoravského kraje a 160 000 Kč z obce)
Cyrilometodějská mise dnes−farnost Ratíškovice
(vymalování kostela, publikace k 150. výročí posvěcení
kostela, ozvučení, kulturní akce −
realizace 2006−2007) ........................................... 690 000 Kč
(z toho dotace 690 000 Kč z programu Leader+)
Tradice na zámku (expozice krojů obcí
mikroregionu v konírně zámku) ........................ 965 000 Kč
(z toho dotace 955 000 Kč z programu Leader +)
Projekty cyklostezek Mikroregionu Nový Dvůr ... 770 000 Kč
(z toho dotace 400 000 Kč z Jihomoravského kraje)

V uplynulém roce obec hospodařila s nejvyšším
rozpočtem své historie − na straně skutečných pří−
jmů i výdajů disponovala s částkou 75 500 000 Kč.
Výše byla dána připraveností jednotlivých investič−
ních akcí, získanými dotacemi, především z Minis−
terstva financí a Jihomoravského kraje, a dále čer−
páním úvěru ve výši 16 000 000 Kč.
Josef Uhlík, starosta obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Pokračování z titulní strany

pouze vybrat si ceny pro každého
člena rodiny.
V určený den přijede do rodiny
televizní štáb natočit zadání soutěž−
ního úkolu rodině. Je také určen člen
rodiny, který ho bude plnit, v našem
případě to byl otec rodiny. Soutěžní
úkol, který nám předvedl najatý
„profík“, byl zadán takto: žonglo−
vat se třemi jablky nepřetržitě tak
dlouho, dokud žonglér jedno z jab−
lek celé nesní. Další člen rodiny do−

stane na týden půjčenou kameru,
aby mohl zaznamenávat průběh tré−
ninku, na který má soutěžící jeden
týden. Po týdnu si člen televizního
štábu přijede pro zapůjčenou ka−
meru, natočený materiál a rekvizity
(v našem případě byly rekvizity spo−
třebovány). Další den následoval
odjezd rodiny do Ostravy, kde se sou−
těžní pořad natáčí.
V Ostravě jsme byli ubytováni
v ubytovně České televize a ráno se
v určenou hodinu vypravili do te−
levizního studia
na zkoušku, při
které jsme si spo−
lečně s dalšími
dvěma rodinami
mohli vyzkoušet,
jak bude probíhat
celé natáčení, od−
kud budeme vy−
cházet, jak bude
probíhat rozho−
vor s moderáto−
rem Petrem Svo−
bodou, kde se
budeme pohybo−
vat. Každá ro−

dina si vyzkoušela svůj soutěžní
úkol a potom, asi po dvou hodinách,
jsme se vrátili zpět na ubytovnu.
Naostro natáčela první rodina ve dvě
hodiny, druhá rodina ve čtyři a my
jsme měli přijít na řadu v šest ve−
čer.
Do Ostravy se nás vydali podpo−
řit přátelé, rodina a známí celkem
ve dvou autobusech. Musím říct, že
vytvořili naprosto úžasnou atmo−
sféru − už do Ostravy přijeli v cel−
kem rozjařené náladě. Před samot−
ným natáčením jsme byli velice
nervózní, ale po příjezdu fanoušků
jsme se trochu uvolnili. Natáčení
bylo velkým zážitkem, díky našim
přátelům, díky televiznímu štábu
i díky moderátorovi, který je opravdu
velký sympaťák.
Tímto chci poděkovat všem, kteří
se nás vydali podpořit, ale i všem,
kteří nám drželi palce doma. A jak
to dopadlo, neprozradím. Kdo bude
chtít, může se podívat na „naši ho−
dinu pravdy“ v televizi, a to v so−
botu 23. února na programu ČT 1 ve
20.00 hodin.
Eva Frýdková

Účastníci zájezdu
v Hodině pravdy

P

íšeme sice Hodina pravdy, ale
pro nás to bylo několik
hodin, ne−li dnů či týdnů. Když
se Eva Frýdková zmínila, asi před dvo−
ma rokama, že přihlásila svou rodinu
do soutěže hodina pravdy, tak jsme se
zasmáli a představovali si, jaké by to
bylo: − kdyby jich vybrali
− kdyby jsme jeli fandit na na−
táčení (výprava z Ratěk a z Mo−
ravské Nové Vsi)
− jaký by asi dostali úkol
− jaké by si vybrali ceny
− a že kdyby to vyšlo, tak jsme
slíbili Evě, že pojedeme v kroji.
Před Vánocemi doběhla Eva s do−
pisem v ruce od ČT, že je vybrali,
a že hned v lednu přijedou natáčet
k nim domů. Začali jsme proto naše
představy a nápady realizovat – chy−
stat kroje, vymýšlet transparenty
a různá hesla.
V neděli 27. ledna ve 14.00 ho−
din vyjíždíme z Ratíškovic směrem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

na Ostravu. Byli
jsme plni napětí
a očekávání:
− jaký bude na−
živo moderátor
soutěže Petr
Svoboda
− jestli jsou tam opravdu ty ceny
− ale hlavně, jestli Jenda úkol zvlád−
ne!!!
Trochu nás uklidnilo, když děda
Příkaský řekl, že dostal zprávu
o zdárném pokusu na ranní gene−
rálce, ale přece jenom – naživo je na−
živo. Velmi nás překvapil pan Petr
Svoboda, který byl ochotný a milý −
hned se s nama dal do řeči a s ocho−
tou se s nama vyfotil. (Pozvali jsme
pana Svobodu i celý štáb na různé
akce do Ratíškovic a předali jsme mu
tekuté pozdravy ze Slovácka.)
Plni napětí a očekávání jsme
vstoupili do studia, kde se odehrává
to nejdůležitější. Po příchodu a při−

vítání moderátora Petra Svobody
a rodiny Frýdkové obrovským aplau−
sem a povzbuzujícím pokřikem jsme
shlédli domácí video. Pak jsme s na−
pětím a očekáváním sledovali „Jen−
dovo umění“, které se za týden na−
učil.
Kdo se bude 23. února dívat na
ČT 1, tak pozná, jaká potom asi pa−
novala nálada na zpáteční cestě.
Samotný závěr nesměl být jinde, než
v hospodě na Zelnicách, kam přišel
pogratulovat i pan starosta Uhlík,
kterého jsme vytáhli z prvních veršů
spaní. Byl to trošku náročný, ale
zcela jistě nezapomenutelný zážitek.
JT
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Policie

Z deníku

obecní policie

ŘÍJEN 2007
z Přijetí telefonického anonymu, že
mladík XY jezdí po obci velkou
rychlostí a je bez řidičského prů−
kazu. Mladík byl upozorněn, aby
jezdil po obci předepsanou rych−
lostí a dodržoval pravidla silnič−
ního provozu.
z Provedení výjezdu v 04.15 k na−
rušenému objektu sběrného dvoru.
Po příjezdu bylo zjištěno, že pacha−
tel poškodil jeden ze dvou zámků
a po příjezdu hlídky OP utekl do
přilehlého lesa. Zajištění skladu
novým zámkem a provedení kon−
troly okolí sběrného dvoru.
z Výjezd na žádost pana XY. Ve
23.08 hod. oznámil, že se mu ne−
známá osoba prochází po zahradě
a snaží se mu dostat do domu.
Po příjezdu hlídka OP zjistila, že
se jedná o pana XX z Hodonína,
který byl v podnapilém stavu
a spletl si dům, protože v soused−
ním domě bydlí jeho přítelkyně,
která ho však do domu nepustila,
protože tam nemá trvalý pobyt.
Pan XX se rozhodl, že odejde do
Dubňan ke své další přítelkyni.
z Přijetí oznámení od paní XX, že ji
někdo dne 17. 10. v 17.00 odcizil
jízdní kolo, které ponechala neu−
zamčené před domem. Když vyšla
z domu, viděla, že se na vozovce
zdržuje mladík XY, který ji sdělil,
že kolo sebral jeho kamarád.
Obecní policie provedla šetření
a zjistila, že si mladík XY vše vy−
myslel, aby poškodil kamaráda, se
kterým se den předtím pobil.
z Přijetí oznámení, že dne 24. 10.
v 15.45 hod. na zastávce ČSAD
u České pošty v Ratíškovicích vy−
trhl z ruky chlapci XY neznámý
pachatel mobilní telefon a ujel na
jízdním kole. Byla vyrozuměna

Navštivte obecní
webové stránky
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ženy v ulici Dědina a upozorněny,
aby okamžitě ukončily prodej.
Nato ženy ihned opustily obec.
z Zajištění zneškodnění nemocné
kuny na pozemku paní XY.

PČR Dubňany o spáchání trest−
ného činu s žádostí o pátrání po
pachateli, který jel směrem na
Vacenovice. Pachatel byl zadržen
a mobil předán majiteli.
z Přijetí oznámení v 19.13 hod., že
u čerpací stanice došlo k dopravní
nehodě − srážka osobního vozidla
zn. Fabia se srncem. Zajištění
místa dopravní nehody a přivo−
lání dopravní policie.
z Žádost PČR Brno o součinnost
při provádění domovní prohlídky
u pana XY jako nezávislé osoby.
Započetí domovní prohlídky v 7.25
hod. a ukončení v 11.15 hod.
LISTOPAD 2007
z Přijetí oznámení od paní XX, že
do jejího obchodu přišly neznámé
osoby a nabízejí přítomným oso−
bám šperky. Po upozornění, aby
přestaly obtěžovat zákazníky, ne−
chtěly opustit prodejnu. Po pří−
jezdu hlídky OP byly ženy zasti−

PROSINEC 2007
z Přijetí oznámení, že bylo vniknuto
neznámou osobou do místního
muzea ve vagónu. Po ohledání
místa bylo zjištěno poškození jed−
noho bodového světla, odcizení
příruční pokladny a malého rádia.
z V 8.50 hod. přijato telefonické
oznámení od pana XY, že mají po−
dezření na úmrtí pana XX. Po vy−
páčení dveří bylo zjištěno, že pan
XX leží bez známek života na po−
steli.
Opakované činnosti:
z zajišťování volně pobíhajících psů
z noční kontroly objektů
a důležitých míst v obci
z upozorňování na rušení
nočního klidu
z převoz odchycených psů
do útulku ZOO Hodonín
z dohled na dodržování pravidel
občanského soužití
z sběr použitých injekčních
stříkaček po obci
z provádění sběru odpadu
po drogově závislých osobách
JV & JH

www.ratiskovice.com
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v roce 2007

L

oňský rok byl pro naši knihov−
nu přelomový. Klasické ruční
půjčování knih pomocí knižních
lístků skončilo, od května byl spuš−
těn integrovaný knihovní systém
LANius. Systém přinesl zejména
podstatné zjednodušení výpůjční
služby díky technologii čárkového
kódu. Čtenáři zaznamenali tuto
změnu tím, že jim byly vyměněny
průkazky a hlavně zpřísněním re−
žimu půjčování. Po šesti týdnech od
půjčení knihy počítač automaticky
vygeneruje upomínku i výši sankč−
ního poplatku. Půl roku probíhalo
„zaškolováni“ čtenářů, byli pouze na
upomínky upozorňováni bez nutnosti
úhrady. Od nového roku se vybírá
a již mohu konstatovat, že většina
čtenářů si termíny dostatečně hlídá.
Další pozitivní změnou v loňském
roce bylo rozšíření půjčovní doby na
20 hodin týdně. Tím byl naplněn
standard veřejných knihovnických
a informačních služeb poskytova−
ných knihovnami stanovený Minis−
terstvem kultury.
V knihovně se k 31. 12. loňského
roku nacházelo 11 037 knihovních
jednotek, všechny ve volném vý−
běru. Krásné literatury máme
8 518 kusů, naučné 2 519. Bylo na−
koupeno 283 nových knih v hodnotě
40 000 Kč, na periodika bylo vynalo−
ženo 6 385 Kč. Knihy, které se na−
cházely v knihovně vícekrát, byly
v průběhu loňského roku nabídnuty
čtenářům za symbolickou cenu k od−
koupení.
Ke konci roku bylo v knihovně
řádně zaregistrováno 291 čtenářů,
z toho 141 čtenářů do 15 let. Ná−
vštěvníků (je tím myšlena každá jed−
notlivá návštěva čtenáře + návštěv−
níci internetu + návštěvníci besed)
jsme ke konci roku vykazovali 3 299.
Na besedu přišly opět děti z obou ma−
teřských škol a několik tříd zá−
kladní školy.
Celkový počet výpůjček byl 8 452,
což je přibližně stejný počet jako
v roce předešlém. Dospělí čtenáři si
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Krásná literatura pro nejmenší děti:
1. Kopecká, Zuzana
Veselé básničky
2. Rocard, Ann
Čarodějka Hermína
3. Crummenerl, Raien
Vše o delfínech
Krásná literatura pro starší děti:
1. Brezina, Thomas
Ségra, ty jsi hvězda
2. Brezina, Thomas
Zabouchnutá ségra
3. Cabot, Meg
Princeznám sluší růžová
Krásná literatura pro dospělé:
1. Ahern, Cecelia
PS: Miluji tě
2. Horáková, Naďa
Starožitná krev
3. Keleová−Vasilková, Táňa Cukr a sůl
Naučná pro dospělé:
1. Bauer, Jan
Tajemství královnina zpovědníka
2. Wingate, Phillipa
Vlasy, účesy, make−up
3. Rohál, Robert
Lásko má, já stůňu – Karel Svoboda
Naučná pro děti:
1. Svěrák, Zdeněk
Když se zamiluje kůň
2. Horby, Hugh
Fotbal
3. Žáček, Jiří
2 x 2 je někdy 5
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Historie

Knihovna

Obecní knihovna

půjčili 4 419 krásné a 1 206 naučné
literatury, děti přečetly 2 318 ks
dětské beletrie a 509 naučné litera−
tury. Časopisů bylo celkem zapůj−
čeno 552 ks.
Vzhledem k elektronickému zpra−
cování knihovního fondu je možno
zjistit žebříček nejčtenějších knih
(za období květen – prosinec 2007):

Stalo se před sto lety
1908

Matrika
Podle této knihy bylo v roce 1908
uzavřeno 11 sňatků. Průměrný
věk novomanželů byl 24 let, ale ve
dvou případech se jednalo o svatbu
vdovce s mladší dívkou (rozdíl byl
28 a 20 roků). Hranice plnoletosti
byla daleko vyšší než v dnešní době;
nezpůsobilí byli mladí ještě ve věku
24 let a například v případě, kdy měl
ženich 22 let a nevěsta 21, muselo
být „ženichu povoleno uzavříti sňa−
tek před dokonanou odvodní povin−
ností c.k. místodržitelství v Brně“
a nevěsta byla „prohlášena svépráv−
nou a zletilou c.k. okresním soudem“.
Potvrzení „svéprávnosti“ muselo být
odsouhlaseno otcem přede svědky

a pár také musel mít „povolení nejd.
biskup. ordinariátu“. V jednom pří−
padě musela být také udělena bis−
kupem „dispenze od překážky pokr−
venství 4 stupně“ a podruhé bylo c.k.
morav. místodržitelstvím uděleno
„prominutí občanské překážky šva−
krovství 3 stupně“.
Narodilo se 71 živých a 1 mrtvé
dítě, ale ještě během toho roku
jich 5 zemřelo na „vrozenou sla−
bosť“. Při porodu byla přítomna
„zkoušená bába“; zapsány jsou bě−
hem roku tři – až do června Marie
Volfová, č.p. 34, u čtyř porodů byla
Marie Šticová, č.p. 266, a později
až do prosince Františka Holečková,
č.p. 189.
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Zemřelo 39 lidí a u všech je za−
psána příčina úmrtí. Jen u čtyř to
byla staroba; je zajímavé, že se tak
označovalo nejen věk 83, ale také
63 let. V té době bylo lékařství na
takové úrovni, že už byla diagnosti−
kována i rakovina jater a žaludku −
pan farář ji ovšem definoval jako
„raka“. Zemřely i 3 děti ve věku jed−
noho roku na střevní katar, u jed−
noho chlapce je zapsáno „nahodilé
utonutí“ na Roztrhánkách a muž
ve věku 45 let zemřel na „chronický
alkoholismus“.
Kronika obce Ratíškovice
Tento rok zapsal zpětně zdejší ří−
dící učitel Jan Mikl – jedná se o zá−
pisy sepsané pravděpodobně na zá−
kladě údajů ve školní kronice. „Na
jaře v r. 1908 sbíraly dítky zdejší
školy vajíčka bource prstýnčitého
a bekyně velkohlavé. Sbíraly velmi
pilně a ve 3. a 4. třídě nasbíráno již
asi 60.000 prsténků a 3 litry vajíček
bekyně velkohlavé. Teplem ve třídách
začaly se housenky líhnout a tu je
třídní učitelé spálili. Potom začalo
sbírání nanovo... Z prvu projevila
místní obec ochotu platiti za se−
braná vajíčka, pak zdráhala se slib
svůj splniti a také jej nesplnila.“
„Již v dubnu byla místní šk. r. ně−
kolikrát vyzvána, aby předložila
plány na novou školní budovu. Ko−
nečně dány plány ku zhotovení sta−
viteli Zachovi v Hodoníně... V obci
už byla dobrá vůle opatřiti mate−
riál, ale čekali, až budou plány ho−
tovy. ... vyučováno opět 6 učiteli ve
4 třídách.“
Je nutno podotknout, že v té době
už nepostačující „stará“ škola v ul.
Dědina byla postavena v roce 1853
a na patro zvýšena v roce 1890.
„Nová“ škola u drogerie pak byla
vysvěcena 9. října 1910.
Školní kronika
Ve školním roce 1907/1908 byl
správcem zdejší školy František
Mlčoch a jako učitelé zde působili
Božena Queisnerová, Josef Šelepa,
Bohumil Černohlávek a bratři Adolf
a Josef Ptáčkovi (podle zápisu ve
farní kronice z r. 1910 byli oba „vý−
střední pokrokáři“). Do šesti tříd ve
čtyřech ročnících docházelo 365 žáků
– 179 chlapců a 186 dívek, úlevy
z vyučování požívalo 30 chlapců
a 37 děvčat. Na konci školního roku
už je zapsáno jen 325 žáků – 157
chlapců a 168 dívek. Nejvíce žáků
strana 8

(39) odešlo ze závěrečného čtvrtého
ročníku. Nastaly práce na poli a děti
musely pomáhat rodičům. Na konci
školního roku „přítomny byly mši sv.
a po návratu z kostela byly ve škole
napomenuty, jak se mají v prázdni−
nách chovati a rozdány jim školní
zprávy“
„...Na jaře byla krásná pohoda
a vše ukazovalo na bohatou úrodu.
Stromy ovšem následkem loňského
ožrání housenkami málo kvetly,
avšak tím, že vajíčka jejich byla
v zimě zničena, netrpěly jimi letos
tolik a zachovaly svou zeleň. Celý čer−
ven byl pak suchý a tím trpělo obilí,
zvláště jařiny, které málo odnožily
a zůstaly řídké.
Dne 2. prosince, jako den jubi−
lejní 60letého panování J. V. cís.
pána byl skvěle oslaven. Již večer
před tím dnem byl pořádán průvod
s hudbou a illuminací. Časně z rána
pak byl budíček a v 8. hod byla pro
žáky zpívána mše sv. ... Mše sv. zú−
častnil se též spolek hasičský a vete−
ránský, jakož i množství ostatního
lidu. Po mši svaté shromáždily se
dítky školní vyjma první 2 ročníky
ve vyzdobené místnosti I. třídy a kam
pak se dostavil důst. p. farář a obecní
představenstvo. O významu dne a zá−
sluhách J. Vel promluvil pěkně uč.
Adolf Ptáček, po níž následovaly
přednášky menších dítek. Pak zapěly
větší dítky dvojhlasně případnou pí−
seň a žákyně z nejvyšší třídy před−
nesla bás. o cís. pánu. ... K tomu dni
dalo obecní představenstvo několika
potřebným žáků zhotoviti některé
části oděvu, které pak po ukončení
slavnosti dotyčným rozdány byly.“
Okresní archiv Hodonín
Je zde uložena část dokumentu,
jež je adresován „slavnému c.k.
okresnímu hejtmanství“. Představen−
stvo obce v něm píše, že „na pa−
mátku 60.l. panování Jeho Veličen−
stva v obci Ratiškovské s usnešeni
obecního výboru zařízena útulna pro
děti jichž opatrovaní byvá školou
povinných dětí svěřeno a tím školu
zanedbávají“ − tedy jakási obdoba
dnešní školní družiny. Ke stavbě ale
pravděpodobně nedošlo, protože
v zápisech ze zasedání rady v příš−
tích letech není o ní žádná další
zmínka.
Farní kronika
Podle krátkého zápisu pro tento
rok, který uvedl zdejší farář d.p.

Josef Celý, „v roce 1908 zřízen a po−
staven byl nový Boží hrob v kapli
pod věží od Ferd. Štábly v Hodoníně
nákladem 994 K, které věnovali far−
níci a 20K z odkazu Marie Kremlo−
vé. Mimo dobu svatého týdne bude
Boží hrob kaplí mariánskou se so−
chou lurdské P. Marie.“ Podle další−
ho zápisu byla u nás od dubna toho−
to roku Raiffeisenova záložna, jejímž
prvním předsedou byl zvolen farář
a pokladníkem starosta obce Petr
Zemánek.
Zápisy z jednání obecní rady
V tomto roce byl starostou Petr
Zemánek, jako radní jsou v zápisech
podepsáni Petr Antoš, Cyrill Pří−
kaský a Petr Kordula. Ve výboru
zasedal Michal Gajdík, Cyrill Kund−
rata, František Blaha, František
Valkovič, Jiří Koplík, Josef Zemánek,
Jan Kotásek, Michal Kundrata, Ján
Valkovič, Jan Kordula, Jan Šupa,
Petr Příkaský, František Gajdík,
Franc Kadlčík a Petr Kordula.
10. února − Na návrh stran sázení
lesa výbor se jednohlasně usnesl by
se přesvědčilo jaký počet sázenic se
potřebuje ku vysázení v pasunku
záhonu a pak by se otyto co nejdříve
postaralo.
12. dubna − Starosta oznámil, že
začátek práce tihelně by se měla za−
počati, načéž se výbor usnesl by se
předsevzala volba hospodáře cihel−
niho a zvolen Přikaský Cyrill.
17. května − Mystní školní rada
podala žádost ku schvalení obec−
nímu výboru tykající se rozšíření
čtyřtřídní škole na patou třídu na−
niž se šírsi výbor jednohlasně usnesl
a zamita podporu žádostí s duvodu,
že odbočky tyt jsou zřízený a s rozší−
ření paté třídy by se zažádalo až bude
školý přistaveno anebo novostavba
zřízená.
21. září − Starosta navrhuje stran
častých požárů v obci by se policie
požární zřidila a po 21. ...nečitelné...
od večera až do 9. hodiny dopoledni
střežila aby požarum zamezeno bylo;
načéž se vybor jednohlasně usnesl
a výkon každeho dne od 9.ti členu
by provadeň byl.
15. října − Na žádosť pána Dobro−
zemského stran opravy Chrámu Paně
a farní budovy by ukončení opravy
se stalo výbor obecní se usnesl aby
ješte do pravy na střese a jiné ze dne
29/9 vytknuté opravy se prodělali ....
26. listopadu Na návrh stran
prodeje dřeva obecní výbor se jed−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Inventární kniha
Sboru dobrovolných hasičů
Předsedou byl v té době starosta
obce Petr Zemánek. V knize je v po−
ložce příjmů mimo jiné uveden
„čistý výnos z divadla 82K“ a od ma−
jitelů domků se za ochranu před
ohněm vybralo 12K. Od Jana Blahy
a Josefa Šupálka „od lajty“ přijali po
2K. Ve výdajích je uvedena částka
30 haléřů jako platba „od správi při−
lbi Tomanovi“ a 2K byly vydány „za
barvu na střikač“. Jak je uvedeno ve
školní kronice, v tomto roce probí−
haly oslavy panování císaře a hasiči
„k jubileum c.p.“ přispěli částkou 2K
46hal. Bylo také „ pojednáno o koupi
súkna na slavnostní čamarove ka−
báty a o ušití kabátu pan Křížek Ed.
žádá. od jednoho 4K. schváleno, musí
ušiti jeden co vzorek.“ Zajímavým
zápisem je také poznámka, kdy „jed−
natel navrhuje by se tanečni muziky
konali jinším způsobem jako dosuď
by nebylo stárku“, což také bylo vý−
borem schváleno.
Podle záznamu požárů „7. května
hořela šopa u cihelny při kterem pra−
covalo 15 členu v noci. Dne 28. čer−
vence 1908 dva domky čisla 235
a 285, ve dne pracovalo 14 členu. Dne
12 srpna dva domky rano při kte−
rém pracovalo 26 členu u čis. 217
a 175. Dne 26 srpna tři domky čísl
297−42−a 230 na večer při něm pra−
covalo 10 členu, sbor z Vacenovic
přispěl na pomoc 45 členi. Dne
9 září jeden domek čís. 220 ráno
pracovalo 11 členů.“ Dne 7. 12.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

zaslal jednatel sboru František Pří−
kaský „Ustř. jednotě dopis správa
o požárech“.
Příruční knihy
Zápisní příjmu a vidání
(zapsal Kašpar Macek,
nar. 4. 1. 1858 v domě čís. 23)
12. ledna v části výdaje uvedl za

dřevo19kor. 80 hal. a v únoru zakou−
pil prasata za 54K. „Za erteple na
štacion“ měl v březnu příjem 30kor.
a v tom samém měsíci vydal „Anči
na kožuch 36 kor. a v pánovském za
drva 24kor.“ Zapisoval už jen do po−
loviny března a podle dalšího, ji−
nou rukou psaného dovětku, dne
29. května zemřel.

Z dokumentů a kronik vybrala Irena Bařinová

Vzpomínky

nohlasně usnesl by se boří ku ro−
hatci a u Rudníka ku prodeji přese−
kalo, březové dřevo v hrbově dilem
jako dřivějši roky ku děleni čtvrtla−
nikum by se dle odhadu obecního
výboru oddělilo a zustatek veřejnou
dražbou odprodalo.
Na návrh p. hrabě Seilern čest−
ným členem obce jmenovan byl:
obecní širší výbor se jednohlasně
usnésl a jmenoval p. Karla hraběte
Seilerna a spolu správce p. Pavelku
a p. Poslance Aloise Horádka z Mi−
lotic – za čestné členy obce Ratiš−
kovské
29. prosince − Starosta oznámil
obecnich služebniku ... výbor jedno−
hlasně usnesl a ustanovil Petra Ša−
šinu za pastýře kráv a opatrovnika
býku za odměnu jak dřivejší léta;
dále Pavla Tomana za nočniho hli−
dače a Macek frant protatim pone−
chan za obec hlidače polního.

Vzpomínka

na Krojový ples
Kolem roku 1953 nad ránem cestou z plesu −
zleva Kotásek František, stojí Dobeš Cyril, strýc
Holeček, Foltýn Jakub (Kubiš), Vacenovský Pavel

N

emám jmenovat, od koho je tato
fotografie; za zmínku a pousmá−
ní stojí jen krátká vzpomínka,
která k ní náleží.
„To sme tenkrát, děvčičko, necho−
dily eště v pávovicách, ale enom
v etamínových rukávcách a nejakej
tej kanafasce (tenkrát ani nebyly ta−
kové lepší) a v modrej zástěře, tak
enom sme, pravda, chodily. A potom
chłapé po tém jedném plesy už byli
rozkurášení a měli myslím aj trochu
v temto, tak že prý půjdem ke strý−
covi Holečkovi a prý zahrajem si
mariáš lebo nejaké karty. Jejich

méno už si ani nezpomínám, jak jim
enom było temu strýcovi? Co bývali
na tem rožku, jak dyž bys šła hore
ke hřišťu... Tož oni, pravda, že pů−
jdem sa tam podívat. Tož a my děv−
čata, chca nechca, že tam půjdeme
s něma. Chłapi šli dovnitřku, tož ten
strýc, pravda, rozespaný, tam s něma
seděli enom tak s holýma nohama
u pohárku a hráli. A my sme ich če−
kaly celú dłúhú dobu venku, pod ok−
nem, enom sme nahlédały − ani už
nevím, esli sme ich dočkaly, nebo
né....“
Naslouchala a zaznamenala
Irena Bařinová
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Plesy

níků. Upadající ten−
denci plesu na kon−
ci 80. let podrželi
a oživili vedoucí
folklórních souborů,
členové těchto sou−
borů a nadšení příz−
nivci folklóru.
Letošního jubilej−
ního ročníku se zú−
častnilo na dvě stovky krojovaných.
Byla to především přehlídka krojů,
umu lidových vyšívaček, tanečníků
a zpěváků. O zahájení plesu se po−
starala Ratíškovská Dolina a Muž−

60. jubilejní

Krojový ples

K

rojový ples v Ratíškovicích pa−
tří k jedné z nejstarších tradic
obce. Za šedesát let prošel řa−
dou dobových změn u pořadatelů
i samotných krojovaných návštěv−

ský sbor s pásmem „Vojáčku, vo−
jáčku…“. Před půlnocí byla v podání
souborů z Moravské Nové Vsi, Šar−
dic, Vracova a Slováckého krúžku za−
tančena Moravská beseda. K dobré
náladě, tanci a zpěvu hrála dechová
hudba Dolanka a cimbálová muzika
Dukát.
Na zahájení plesu byl přítomen
předseda Folklórního sdružení ČR
Zdeněk Pšenica, který na poslední
chvíli změnil sobotní program a Ra−
tíškovice navštívil. Z oprávněného
důvodu vzbudila jeho hodinová pří−
tomnost mezi námi krojovanými
velký rozruch. Súdnú
stolicu myslím, že však
více zajímalo, jak
je „kerá nastrójená“
a proč je tak málo děv−
čat v „pávkách“.
Závěrem chci podě−
kovat všem, kteří jste
se organizačně podíleli
na pořádání plesu. Dě−
kuji krojovaným za
účast, sponzorům za
dary do tomboly, hos−
tům a našim folklórním
skupinám za předtan−
čení.
Jana Koplíková

Ples pohledem jednoho z účastníků...

D

echová hudba Dolanka odstar−
tovala svátečně laděný rej kro−
jovaných párů. Tělocvična zá−
kladní školy, která je dočasným
azylem kulturychtivých občanů, do−
slova praskala ve švech, až se vkrá−
dala myšlenka, že tolik tanečníků,
ale i osazenstva súdnej stolice, by
snad sál bývalého kulturního stánku
U Šťastných ani nepojal.
Jana Koplíková, hlava Osvětové
besedy, při zahájení plesu přivítala
všechny pečlivě a slušivě ustrojené
účastníky a v neposlední řadě vý−
znamného hosta – předsedu Folklór−
ního sdružení České republiky (FoS)
pana Zdeňka Pšenicu. Krátce připo−
mněla šedesátiletou historii krojových
plesů v Ratíškovicích, poděkovala
všem, kdož se postarali o výzdobu
a přípravu plesu a popřála, aby se
zábava rozběhla v duchu tradic, kte−
rými se Ratíškovice mohou pyšnit.
Na to navázal ve svém krátkém
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vstupu i již zmiňovaný předseda
FoSu pan Pšenica. Vyzdvihl výjimeč−
nost povinného odění se do kroje, na
kterou je v Ratíškovicích tolik dbáno.
Hned v zápětí se ale přiřadil k vel−
kému počtu našich čelných předsta−
vitelů, u nás v poslední době tolik
módního trendu, něco jiného říkat,
ale zcela jinak se chovat. Pečlivě
ustrojen a svátečně naladěn vyzval
k zahajovacímu tanci šéfovou Osvě−
tové besedy Janu Koplíkovou. Pře−
svědčil, že je skvělý tanečník a bez
pochyby zrovna tak dobrý společník.
Přesto však velkou část přítomných
nezaujal, neboť to, co deklaroval ve
své krátké zdravici a co se mezi
řádky skrývalo v propagačním le−
táčku přiloženém na každém stole tě−
locvičny, totiž ctít tradice, nedodržel,
neboť byl v CIVILU!!! Na mé dotazy
u všech, kdo se postarali o jeho po−
zvání a přijetí, se mně dostalo odpo−
vědi, že kroj pro něj byl připraven,

ale že pan Pšenica se zachoval tak,
jak se zachoval.
Nevím, až jak moc se má po−
známka dotkne usilovných snah nás
všech vybudovat a vlastnit důstojné
kulturní zařízení, ale jedno vím jistě.
Při tom všem snažení a shánění pe−
něz a sponzorů v dnešním nelehkém
světě je třeba mít na zřeteli jisté hra−
nice, které bychom neměli překra−
čovat. Neboť ta výjimečnost a exklu−
zivita, která nám byla předána, by
měla být prioritní. Toto kulturní dě−
dictví, totiž, že účast na krojovém
plese v Ratíškovicích je podmíněna
nastrojením se do kroje, tedy toto
kulturní dědictví, jež nám bylo do
vínku dáno a vybudováno našimi
rodiči a prarodiči, by pro nás mělo
být motivující a zavazující!
Tak tedy za rok nashledanou na
61. krojovaném plese v Ratíškovicích
a v krojích! Všichni jste již teď zváni.
I vy, pane Pšenico. Vojta Koten ml.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Společenská rubrika

Fašaňk a Dětský krojovaný ples

Vítáme nové občánky...
Konštandová Natálie
Lelek František
Kosík Kryštof
Marková Tereza

Bukový Jan
Holečková Karolína
Waldhans Lukáš

Z našich řad odešli...
Toman František ................................. 53 let
Maděrová Anna .................................... 79 let
Přibil Josef ............................................ 68 let

Blahopřejeme...
Valkovičová Marie ...............................
Kovářík Stanislav ................................
Hasíková Blažena ................................
Kundratová Jiřina...............................
Kordulová Božena ...............................
Biersacková Anežka ............................
Foltýnová Františka ...........................

80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
93 let
94 let

1. občánek 2008
se narodil 1. ledna v 7.00 hodin ráno
paní Marcele Lelekové−Sejákové
a dostal jméno František.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

strana 11

Školství

Kdy je dítě připravené

jít do školy?

V

těchto dnech probíhal v základ−
ní škole zápis dětí do 1. tříd. Za−
mysleme se nad některými as−
pekty tohoto důležitého okamžiku
v životě předškoláka.
Zápis do 1. třídy není jen forma−
lita, kterou by měli rodiče se svým
dítětem podstoupit tak říkajíc „ze
zákona“. Měl by být organizován tak,
aby škola získala informace o vývo−
jových charakteristikách dítěte, jeho
osobnosti a sociálních dovednostech.
Pojem „školní zralost“ označuje to−
tiž fyzickou, psychickou i sociální
způsobilost zahájit školní docházku
a zvládnout požadavek školní vý−
uky. Pojem „školní připravenost“,
zdůrazňující faktor učení v předchá−
zejícím vývoji dítěte, se zatím příliš
v praxi neujal.
A jak berou zápis rodiče?
Někteří rodiče berou zápis jako
formalitu, kterou musí s dítětem
podstoupit, což je škoda. V den zá−
pisu vyzvednou dítě ze školky, jdou
do školy a za krátkou dobu je věc
ukončena. Jiní si ale všímají, že je
to pro dítě důležitý okamžik v jeho
životě, a o zápisu s dítětem hovoří.
V den zápisu pak třeba uspořádají
malou slavnost, na které se sejde celá
rodina, včetně prarodičů. Dítě ví, že
s ním jeho rodina důležitý mezník
v jeho životě sdílí.

A právě v těchto dnech často sly−
šíme v mateřské škole otázky ro−
dičů: „Má jít náš Honzík do školy,
nebo nemá ?“ Na základě důvodů dů−
ležitosti zápisu do první třídy jsme
do naší Mateřské školy U Jezérka
pozvali speciálního pedagoga z Pe−
dagogicko−psychologické poradny
v Kyjově, paní magistru Pelcovou,
aby na některé otázky pomohla ro−
dičům předškoláčků odpovědět.
Přednáška paní magistry se sklá−
dala ze dvou částí. V první, teore−
tické části, informovala rodiče o tom,
co všechno by měl předškolák zvlád−
nout před vstupem do základní školy.
Zaměřila se na celkovou fyzickou,
psychickou a citovou vyzrálost před−
školních dětí, znalosti norem a hra−
nic chování, na všeobecný přehled
a přípravu na změnu prostředí.

První části se děti neúčastnily.
V druhé části –„ ukázkové hodině“
předvedla rodičům předškoláků, jak
jejich dítě pracuje v kolektivu stejně
starých dětí. Ukázka byla zaměřena
na schopnosti a dovednosti, které by
předškolní děti měly zvládnout před
vstupem do základní školy. Dále byla
ukázka zaměřená na oblast zrako−
vého a sluchového vnímání a rozli−
šování, prostorovou orientaci,
matematické představy, po−
zornost, schopnost vnímat
a správně reagovat a na umění
pracovat v jiném prostředí, než
jsou děti zvyklé. Přednášky se
zúčastnili všichni rodiče a byla
i s ukázkovou hodinou vyšet−
ření školní zralosti velmi kva−
litní.
A jak se děti
na zápis připravují ?
Příprava na zápis do školy
by měla probíhat nikoli před samot−
ným zápisem, nýbrž po celou do−
cházku dítěte do mateřské školy.
V současné době Rámcový vzdělá−
vací program pro předškolní vzdělá−
vání umožňuje mateřským školám
vytvořit si vlastní – vyhovující školní
program, jehož nedílnou součástí je
i nenásilná pozvolná příprava dítěte
na vstup do základní školy. Názorem
odborníků a také mým je, aby se na
rozhodování o zahájení či odkladu
povinného vzdělávání dítěte na zá−
kladní škole podílel svým doporuče−
ním i pedagog předškolního vzdělá−
vání.
A závěrem –
co očekávají od zápisu děti?
Pro děti je zápis do školy důle−
žitý. Hovoří se o něm doma, připra−
vuje se na něj v mateřské škole. Stá−
vají se většími, budou se učit číst,
psát a počítat. Jejich život se změní.
Důležité je, aby dítě nebralo tento
okamžik jako „fatalitu“, aby se k němu
příliš neupínalo, což by mohlo mít
stresující účinky zejména u úzkost−
livých dětí.
Ne vždy je však také kritériem
zralosti pro školu to, že se dítě do
školy těší. Děti si někdy představují,
že to bude něco jako výlet, dobro−
družství, který, když se jim nebude
líbit, prostě ukončí a do školy již víc
nepůjdou. Realita je však jiná.
Takže předškoláčci, hodně štěstí !!!
Eva Flajzarová, vedoucí učitelka MŠ I
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Školství

Vánoce
po Vánocích

J

iž 22 dní uběhlo od Štědrého dne
2007, kdy se ve školní družině za−
čaly teprve slavit Vánoce a roz−
balovat dárky. Proč tak pozdě?
A proč ne!? V dětském kolektivu je
dovoleno vše. Pokud se ale respek−
tují domluvená pravidla a veškeré
výchovné a pedagogické zásady.
Školní družina umožňuje dětem
odpoutat se od povinností školy, škol−
ního vyučování a úkolů, které je če−
kají doma. V družině se děti odre−
agují hrou, soutěžemi, výtvarnými
a pracovními činnostmi, sportov−
ními výkony, zpěvem, hrou na hu−
dební nástroje, hádankami, jazy−
kolamy… No zkrátka vším, nač si
dětská hlavička vzpomene. I tra−
dice, jako jsou přivítání a ukončení
školního roku, Velikonoce, Vánoce,
Mikulášská nadílka, taky stojí za
zmínku…
I když jsou to už děti školou po−
vinné, přeci je tam ten malý otazní−
ček, zda je ten čert pravý?? Ne, že
by se ve školní družině strašilo, kde−
pak, ale když už je toho Mikuláše,
tak musí přijít všichni tři. Mikuláš,
anděl, čert. Za tuhle spolupráci můžu
poděkovat vždy žákům 8. a 9. tříd.
A že opravdu nejsou zlí, dokazují
nejen vykulená očka mladších spo−
lužáků, ale též úsměv na tváři a ko−
munikace i třeba s čertem. Děti se
snaží povědět co nejvíce básniček,
zazpívat co nejvíce písniček, ukázat,
co se za půl roku naučily a pak jen
čekat na tu sladkou odměnu. Ale
taky, aby se odbourala ta dětská bo−
jácnost, mají děti možnost si připra−
vit a obléci se do masky jednoho
z nich. A ono to opravdu pomůže −
cítí se jako rovnocenní.
Ale proč letos Vánoce po Vánocích?
To proto, abychom se měli dobře, cí−
tili se dobře a cítili se jako Ti čerti
v pekle. Rekonstrukce oken v ZŠ.
Ano, jen z tohoto důvodu jsme si vá−
noční nadílku přeložili až na leden.
Ne, že bychom měli nouzi o uvol−
nění nějaké třídy, ba naopak, kan−
toři k nám byli velmi vstřícní − pro−
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půjčit svou třídu a udělat si Vánoce
přímo u nich. Ale naše třída je přeci
jen naše třída. A proč to uspěchat!
Dostat spoustu dárků až několik dní
po vánocích?! A mít důvod se zase

na něco těšit?? A pak, když ty dět−
ské rozzářené oči uvidí opět rozsví−
cený vánoční stromeček a pod ním
spoustu dárků, stoly které se prohý−
bají občerstvením, ovocem, šampu−
sem, cukrovinkami, rozsvícenými
svíčkami − tak to je ten nejhezčí po−
hled na tváře dětí ze strany učitele
a dětí, které navštěvují školní dru−
žinu.
Vůbec nám nevadilo, že Vánoce
jsou již dávno pryč. Právě naopak,
měli jsme se na co těšit, a hlavně
jsme si to skvěle užili.
Ilona Příkaská

Pomoc druhým

N

aše škola se letos zapojila do akce na podporu PROJEKTU ŠANCE
pro „Naše děti ulice“. Je to první preventivní a humanitární program
pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodo−
vání s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.
Dne 28. a 29. listopadu 2007 vybraní žáci 9. tříd nabízeli žákům všech
tříd propisovací tužky za cenu 25 Kč. Zájem byl veliký, podařilo se vy−
brat částku 3 144,50 Kč!!!
Radost dětí z toho, že mohou pomoci, nás potěšil. Patří jim poděko−
vání nejen od organizátorů projektu Šance, ale od nás všech.
Iveta Kudrová, zástupce ředitele ZŠ

Navštivte obecní stránky

www.ratiskovice.com
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Lyžařský
výcvik

ylo, nebylo − dávno tomu. To si
ještě čerti chodili na zem pro
hříšníky! Ale taky museli plnit
úkoly svých nadřízených. To takhle
jeden čert, který vzal omylem do
pekla hodného chasníka, dostal za
trest přenést horu kamenů z města
Česká Ves do města Jeseník a to měl
zvládnout do doby, než zakokrhá
první kohout. Ale asi se málo nasní−
dal, nebo neměl tu správnou kon−
dičku − čert ví. Svůj úkol však nespl−
nil a při ranním zakokrhání kameny
upustil, právě do míst, kam děti
ze ZŠ již několikátým rokem jezdí
na chatu „Čertovy Kameny“ − na
lyžařský výcvik. A jaký byl ten le−
tošní?
„...žlutá orchidej...“ − píseň známá
již od dob našich babiček, maminek,
tak tohle se ozývalo z úst kluků sed−
máků a osmáků na chodbách chaty
Čertovy Kameny v Jeseníku v Jese−
níkách, kde žáci 7.A a doplněk z 8.A
absolvovali lyžařský výcvik. Sice
nám počasí moc nepřálo, hlavně ze
začátku (déšť, mokrý sníh), ale bojo−
vali jsme všichni velmi statečně.
Někteří stáli poprvé na lyžích, a to
bylo znát, ale i přes těžké podmínky
již třetí den lyžovali všichni. A jak−
mile se nám zvedlo sebevědomí a jis−
tota, bylo to lepší a lepší. Když si
první družstvo vzalo na starost druž−
stvo číslo 2. a 3., byl nárůst kvality
100%. „Prvňáci“ se snažili předávat
zkušenosti „druhákům“ a „třeťákům“
a ti se zase snažili je zodpovědně
převzít a plnit.
Večery nám taky ubíhaly velmi
rychle, neboť byl vždy připraven
skvělý večerní program (z hlaviček
dětí, ale i učitelů), do kterého jsme
se všichni s nadšením vždy zapojili.
Ubytování, strava byla bez po−
známek. Majitelé a obsluha lehce
přísná, hlavně na dojídání jídla. Ale
zároveň vtipná a kamarádská. Ale
nejvíce, co se nám pedagogům líbilo,
byla ukázněnost žáků jak na svahu,
tak v restauracích a na chatě. Ne, že
by byli až tak dokonalí, ale kdyby
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Tradice

Školství

B

nějaké to napomenutí
nepadlo, to by nebyl ani
ten správný lyžařský
výcvik, jako třeba ve
filmu Sněženky a Ma−
chři, který jsme tam
taky shlédli. Samo−
zřejmě jak bývá zvy−
kem, ani karneval ne−
chyběl, na který se
někteří více, někteří méně připra−
vili. Ten večer se taky rozdávaly
diplomy za úklid pokojů a jízdu sla−
lomem, která proběhla právě v závě−

A

rečný den – v pátek. A že všichni
sjeli, jak nejlépe uměli, dokazuje to,
že nebyla shozena ani jedna lyžař−
ská hůlka, která slalom vytvářela.
Myslíme si, že děti přijeli s pěk−
nými vzpomínkami a mohou jen na−
budit druhý termín, který pojede
v únoru. Ale třeba je to jen mylná
úvaha a žáci to prožívali jinak. Bu−
deme doufat, že to tak není.
Takže lyžařskému výcviku Na−
zdar!!! ...a nebo raději ...žlutá orchi−
dej...!!!
Ilona Příkaská

Mikulášská

nadílka v DPS

č jsme ještě mladí, nikdo z nás
neví, jak to s námi nebo s na
šimi rodiči bude v době stáří.
Proto taky velmi rádi navštěvujeme
DPS, jak u nás, tak v Mutěnicích,
Hodoníně a snažíme se rozdávat
trochu toho úsměvu do tváří babiček
a dědečků, kteří se cítí tak trochu
někdy sami. Tentokrát jsme se roz−
hodli, že je potěšíme nějak neob−
vykle. Kdy jindy využít příležitosti
na návštěvu DPS, když ne v době ad−
ventu. Vánoční koledy si s námi
jistě rádi zazpívají, ale my si řekli,
že jim uděláme Mikulášskou na−
dílku se vším všudy. Tak se začaly

chystat kostýmy, pilovat pásmo, na−
cvičovat písničky. Nejdříve jsme se
chtěli pochlubit s tím, co jsme se
zase naučili, a tak jsme předvedli
pásmo „Mamičko ožením sa...“. S tím,
že i kluci tam babičkám předvedou
trochu striptýzu v podobě ,,klobúko−
vého“ ale z naší strany „gaťového“,
kdy si kluci svlékají třaslavice a uka−
zují své sexy prdelky. Aplaus potvr−
dil úspěch.
Pak si mohli babičky a dědeč−
kové, taky pan farář a vedení DPS
a děti z dětského souboru zazpívat
u cimbálu lidové, ale i vánoční pís−
ničky. Následně se rozjela tzv. „di−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Osobnosti

vočina“ při řádění v pekle. Děsivá
hudba, blikání světýlek, Luciferka
s řemenem na čerty a kupa chlupa−
tých čertů, kteří skákali jak o život,
předváděli své akrobatické kousky,
strašili děti a cpali je do pytlů a sa−
mozřejmě nesměl chybět ani mariáš
v kartách. Takže takzvané peklo na
zemi.
Babičky a dědečkové kouleli
očima a báli se, aby se taky náhodou
neocitli v některém z pytlů. To už
ale musel zasáhnout svatý Mikuláš
s andílkem, kteří dali vše do po−
řádku. Čerti se stáhli do pozadí
a zbyl za nimi jen dým a nepořádek.
Jako ve správném pekle. A svatí za−
čali nadělovat jak dospělým, tak
i dětem a každému dle zásluh. I ně−
jaká ta brambora byla nadělena.
Po bohaté nadílce se zazpívalo
ještě pár koled při kytaře a dopro−
vodu CM Javor a následovala volná
zábava, kdy (tentokrát) už hodní

čerti vyzvali do tance babičky a kro−
jovaná děvčata zase zástupce muž−
ské pohlaví. A tak se tančilo, zpí−
valo, smálo ...a smálo ...a smálo... do

O třech
(šikovných) sestrách

K

romě toho, že jsou SESTRY,
mají společné i věci další. Pře−
devším jsou to naše Ratíško−
vice. Pak zpívání, kvetoucí zeleň,
perfektní práce s jehličkou a věk za−
čínající osmičkou. Dovoluji si napsat
takto i věk, přestože nejmladší z nich
k dožití osmdesátky chyběla „jen
chvilka“. Jejich jména jsou Anna,
Jiřina a Františka.
Abyste brzy přišli na to, do které
rodiny sestry patří, tak připisuji po−
moc. Kateřině a Františkovi z Ratíš−
kovic se kromě děvčat narodili i dva
synové, kteří po rodičích podědili
lásku k divadlu. Mladší ze synů
František vystudoval dokonce v Brně
Divadelní akademii. Divadlu se pak
věnoval v životě i profesionálně.
A bylo to úspěšné věnování.
ANO! Sestry KORDULOVY. Svůj
um snad nejvíce posbíraly po mamce
Kateřině. Tato byla z pěti dětí,
které od nízkého věku obšívala. Dále
uměla mamka zpívat, hrála divadlo,
znala bylinky a co já ji osobně pa−
matuju, „furt sa smíla“.
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Až u Kordulů děti odrostly,
mamka sa dala na malování taléřků
a hrnků. Tady při tvorbě ratiš−
kovského ornamentu byla přísnou
„strážkyní“ jeho pěti základních ba−
rev – červené, zelené, modré, žluté
a té, která nejvíce převažuje – bílé.
Od mamky Kateřiny se dcery nau−
čily pracovitosti, pořádku a do tře−
tice ženské statečnosti. Téměř
všechno, i když každá trochu jinak,
ve svém životě použily.
Františka, nejmladší ze sester,
které chyběla do osmdesátky jen
„chvilka“, v mládí hrávala ochot−
nické divadlo, tancovala ve Slovác−
kém krúžku a krásně zpívala. Pro−
vdala se za „krále střelců“ fotbalistu
Petra Vybírala. Měli tři děti. Starost
o ně, o manžela, vnoučata a pravnou−
čata byla v jejím životě tím hlavním.
Ale zároveň to kolem ní nikdy ne−
přestalo kvést. Láska ke květinám –
zahrádka a pak ta její veranda… !
Ani to krásné zpívání nikdy nepře−
stalo. Sbor pro občanské záležitosti
a paní Fanynka to bylo celoživotní

doby, než jsme si všichni řekli: „Na−
shledanou příští rok, ne−li dříve, opět
zas“.
Vedoucí Ratiškovské Doliny

propojení. A na závěr k nejmladší
sestře – ruční práce. Radost se podí−
vat na všechny ty vyšité prostírky,
ubrusy.
Šití kordulek skoro až do posled−
ních dnů života, to by měla mamka
Kateřina radost!
Jiřina se narodila Kordulovým
v roce 1925. Provdala se za syna
dlouholetého ratíškovského kroni−
káře Aloise Holečka. Manželé měli
tři děti. Bydleli v Hodoníně a na dů−
chod se vrátili zpět do Ratíškovic,
opravili si rodný domek. Nenapsat
o Jiřininém vyšívání, to prostě vů−
bec „neide“, slyším. − Vyvazovaný fěr−
tůšek, který vyšila starodávným, tak
to nerozeznáte, co je líc a co je rub.
Vyšívání na etamíně. Domnívám se,
že jde snad o nejnáročnější práci, ke
které je zapotřebí mít dar úplně spe−
ciální. A toho se právě paní Jiřině
dostalo. Vyšívané etamínové zá−
stěry a zamotávky z jejích rukou
o takovém daru přímo „zpívajú“.
Paní Jiřina ručně i strojově vyšívala
pro lidové družstvo v Lipově. Navíc
pořád „něco“ pletla pro své nejbližší.
Zahrádka a pěstování muškátů. Tuto
její šikovnost vidíte, už když jdete
kolem jejich domu. (Paní Jiřina Ho−
lečková je hodně nemocná. Kéž se její
stav polepší, přejeme jí to.)
Anna se narodila, když se psal rok
1923. A mně se chce hned na úvod
napsat Anička−včelička. Jak začala
ve 14 dělat v lese, a to tady proto,
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aby potom dom donésla nošu trávy,
tak přestala chodit do práce, až když
jí bylo rovných sedmdesát! To jí mu−
selo po 35 letech poklúzání v kra−
víně zahrozit ale až srdce. V devate−
nácti se Andula (jinak se jí neřekne)
provdala za Jana Zelinku od nás.
Měli pět dětí, tak jak to znala z do−
mu. Že podědila z mamčina fortelu
bylo u Andule – malérečky slovác−
kej dílny Tondy Uhlíka − tak jasné,
jak východ slunka. Další roky ji na−
směrovaly ale k práci jiné. Po vzpo−
mínané sedmdesátce, kdy kravín
s každodenním vstáváním o 3/4 na 3
byl minulostí, začal paní Andule
krásně barevný kolotoč z vyšívacích
nití. Protože „dělat sa přeca mosí“!
A ona teda pořádně sedá k „tej jeh−
ličce“. Povyšívala pávky, přesru−
kávy, šest chlapských košel, co zá−
stěr, hrachovinek, věcí do Ameriky.
Momentálně například dodělává fěr−
tůšek s prostředkem, kerý ostane

na domě … Ten s haluzama, staro−
dávným, ten také pro rodinu povy−
šívala. A mně se nad výšivkami paní
Andule ani nedostává slov k jejich

Kalendář
K

alendáře jsou různé a provázejí
člověka po celý život. Kalendář
pracovní, kde jsou zapsány dů−
ležité porady, úkoly, které musíte do
určitého data splnit. Potom kalendář
na doma. Tam jsou poznamenána
data narození dětí a vnoučat, kdo si
to má pamatovat, důležité události
v rodině, kontroly u lékaře.
Potom kalendáře na stěnu. Když
jsme ještě pracovali, dostával můj
muž od podniků různé kalendáře
s fotografiemi. Továrny, krajiny,
města. I když byly krásné, obyčejně
skončily pověšené v nejmenší míst−
nosti bytu. Já jsem si nejraději
kupovala kalendář pro zahrádkáře
a chalupáře s obrázky květin, cha−
loupek a různými radami.
Dnes jsou k dostání hodně často
kalendáře jen pro „potěchu oka“.
Jsou na nich fotografie dlouho−
nohých krásek. Dlouhé nohy bez
celulitidy, umělá prsa, umělé nehty
a řasy. Nafouklé rty v aranžovaném
úsměvu. Opravdu, radost pohledět.
Ty kalendáře jsou drahé, jsou
křtěny a vydražovány. Krásky na
nich pózují, obyčejně pro charita−
tivní účely. Alespoň že to.
Ale já jsem letos dostala jiný ka−
lendář. Nádherný, zcela originální
kalendář z Ratíškovic. Fotografie
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našich předků, normálních lidí, kteří
se nechali vyfotografovat, aby po
nich zbyla památka. Ti lidé jsou
krásní a jejich krása je přirozená,
lidská. Díky za to, že jsem tam na−
šla i fotografie mé rodiny. Fotografii
stařečka Tomana s vnoučaty jsem

zhodnocení. Jenom jedno vím jistě.
Mamka Kateřina „sa určitě usmí−
vajú“.
Marta Kordulová, kronikářka obce

dlouho hledala. Ta, co jsme měli
doma, byla značně polámaná a opo−
třebovaná. Tak jsem ji sháněla po
sestřenicích. Mařka (Pol−
dova) mně řekla „Měli „sme
ju“, ale je zničená, protože
Jožka „sa“ odstřihl, že je
tam „napučaný“. Všimněte
si, že i naše Terezka je
„napučaná“. Možná se
„napučali“, protože oba stojí
na kraji. Potom se ale ta
fotografie našla, právě
u Mařky.
Ale nejen tato. Všechny
fotografie jsou krásné
a každá má určitě svoji his−
torii. Mně se nejvíce líbí
dvě. První krásná nezná−
má. Nemá chyby. Štíhlá,
dlouhé nožky modelky
v pěkných botách, hrdý po−
stoj, ušlechtilá tvář. Ale
nejkrásnější fotografie je
obrázek poslední, stařenka
Karolina. Takový pohled
a skrytý úsměv nemá ani
Mona Lisa. Na ten obrázek,
plný pohody, míru, smíření
se životem, jeho radostmi
i smutky, se dívám znovu a znovu.
Tento kalendář bude u nás na
čestném místě viset pořád, i když se
budou roky měnit. Díky všem, kteří
se na tom podíleli a o jeho vydání se
přičinili.
Hedvika Martišková, Brno
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

rozumí

K

rátkým zhodnocením uplynulé
houbařské sezóny začal XIV.
Košt sviňůrek naložených
v octě, který se uskutečnil 11. ledna
v kavárně Restaurace Sport. Bylo
vzpomenuto suché jaro, vždyť
v dubnu spadlo jen 7 mm (!) vodních
srážek, a to se podepsalo na absenci
jarních druhů hub, smržů a májovek.
A s vláhovým deficitem se potýkali
zemědělci i houbaři, zato vinaři ne−
museli tolik vytahovat postřikovací
konve a tekutý chléb – pivo, taky šlo
na odbyt.
Zlom nastal v srpnu a září, kdy
napršelo víc jak 250 mm vody a lesy
se začaly plnit houbaři, neboť v bo−
rové části Dúbravy rostlo neuvěři−
telné množství „pravých hřibů“ a na
své si přišli i milovníci čirůvek zelá−
nek – „zelených sviňůrek“. Tato ex−
ploze se projevila i na výstavě hub,
kde bylo rekordních 304 druhů.
Klenotem mezi nimi byl lanýž
letní, který je nejen nejdražší hou−
bou, ale údajně i mocným afrodizia−
kem – obsahuje hormon andosterol.
Je možná zajímavé, že opačné tlu−
mící účinky má pýchavka obrovská,
který bývá označována jako antiaf−
rodiziakum.
V závěru roku se v odborné lite−
ratuře objevila stať o muchomůrce
jarní, která je v naší republice – i na
Slovensku popsána jen v okolí Ra−
tíškovic, jež se nechová tou, jak by
se měla. Má totiž jiné barevné re−
akce na louh sodný a je zkoumána
mykology nejen v Evropě, ale část
sběru je i v USA. Teď už jen če−
káme, jestli se bude nazývat mucho−
můrka jarní – varieta klamná, nebo
jak ji někteří odborníci nazývají –
muchomůrka klamná.
Na korespondenční lístky s pří−
tiskem i diplomy namaloval náš
kamarád Jirka Polčák z Přerova či−
růvku šedožemlovou, která je pokra−
čováním rodu čirůvka na těchto do−
kumentech. Zmiňovaná velmi dobrá
úroda hřibů se projevila při hodno−
cení kategorie hřibovitých druhů
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(bylo 33 vzorků) a jejich královnou
se stala Jaroslava Tomanová před
hostem z pozahranic PaedDr. Jura−
jem Bojnanským z Bratislavy a Žo−
fií Koplíkovou.
Další překvapení se nekonala,
i když trochu ano. Zbytek světa vy−
hrál tradičně Vlastimil Janča z Ky−
jova se šťavnatkou pomrazkou
a ryzcem smrkovým před Michalem
Příkaským ml., který naložil ryzec
pravý, a Hankou Sasinkovou a opět
s ryzcem smrkovým. Ta si také od−
nesla i houbařský atlas. Cenu věno−
vanou nejúspěšnější přítomné zá−
stupkyni pěknější části populace
našimi bratislavskými přáteli doc.
PhDr. Jánem Sandem, PhD., a dr.
Jurajem Bojnanským. Tím překva−
pením konečně bylo prosazení ty−
pické houby na nakládání – ryzce.
Téměř to vypadá, jako kdyby si
stupně vítězů v kategorii čirůvky
předplatil František Polišenský s či−
růvkou havelkou a zelánkou. Bronz
zbyl na čirůvku zelánku, kterou na−
kládal Michal Příkaský ml.

Rozloučení

Mykologie

Ženy hřibům

V

Vzorky se zajídaly mnohokrát
chváleným chlebem z pekárny Petra
Příkaského, chutnala i houbová po−
lévka a smetanová omáčka, i když
někteří byli velmi zklamáni, že in−
formace o tom, že v omáčce, připra−
vené kolektivem „sportovních“ ku−
chařek z materiálu dodaného členy
kroužku, jsou lanýže, byla nadsáz−
kou. Ceněny byly i sponzorské dary
Ladislava Tomana.
Poděkování patří i obsluze s Fran−
tiškem Vybíralem, hosteskám Janě,
Lence i Zuzce a hlavně členům my−
kologického kroužku za přinesený
materiál a obětovaný volný čas.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

druhý chlapec, který
dostal jméno Josef.
Ještě Jendu a Fanoša
kolébaly mamička i nej−
starší Jaroslav, a tak si
z toho prostředí mladý
Pepa odnesl skromnost,
poctivost a pracovitost
– vlastnosti i věno do
života.
Mládí prožité v Rúdníku a u Járka
bylo základem pro lásku k lesu,
k vodě, k přírodě a stejně jako jeho
vrstevníci se věnoval sportu, hlavně
kopané. Dres Baníka oblékal ve
stejné kabině jako Pepík Vacenovský
a Franta Kordula a byl v sestavě,
která vyhrála a získala titul přebor−
níka Československé republiky
v dorostenecké kopané v roce 1955.
Ve VŽKG v Ostravě se vyučil zá−
mečníkem a této profesi zůstal
věrný i v ostravském Uhelném

Pepo, dík

neděli 23. 12. 2007 bylo sy−
chravé a nevlídné počasí, pře
sto si hromada obyvatel Ratíš−
kovic, havířů i ročníku 1937 našla čas
a cestu na kraj Dubňan, aby vzdali
poslední poctu a úctu našemu ro−
dáku Pepovi Šuralovi, jak jsme mu
všichni říkali a také na sedmdesát
let, kdy nás těšil svou přítomností.
Bylo to 28. února, roku 1937, když
se v rodině obuvníka u Batě i ševce
a opraváře Jana Šurala narodil jeho
manželce Marii, původem Šulcové,
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průzkumu a pak i na dolech 1. Máj
v Dubňanech a na Osvobození.
Od roku 1965 byl díky rozhodnosti
a odpovědnosti nejprve směnovým
předákem, pak i prvním předákem
a brigadýrem. Byla to dlouhá řada
jednání s vedením úseku, na závodě
i na ředitelství, aby chlapi dostali
za všechnu tu dřinu zaslouženou vý−
platu.
Tyto funkce, tyto posty nebyly
jen chlebíčky a káva, ale i neúčast
hlavy rodiny, když se těžilo, opravo−
valo, udržovalo nebo stěhovalo, a to
hlavně o víkendech a svátcích, pro−
tože všichni chtěli světlo a teplo
domovů a jinak než z uhlí jsme to
tenkrát neuměli. Za všechnu tuto ak−

P

řestože není téměř žádná
zima, dostal jsem zajímavý
dotaz (úkol) od svých žáků –
Jak rychle roste led na rybníku?
Protože fyzika je věda o přírodě,
je to hezký případ propojení teo−
retické fyziky a běžné reality.
Led přirůstá na spodní straně
(na styku ledu s vodou), kde je
teplota rovna tzv. fázovému pře−
chodu, tj. 0°C. V literatuře lze
pak nalézt vzorce a příslušné hod−
noty materiálových konstant, po−
mocí nichž lze růst ledu na ryb−
níce spočítat. I když úkol není
vhodný pro žáky základní školy, lze
pomocí známého vzorce a běžně do−
stupného Excelu vypočítat napří−
klad dobu růstu ledu v závislosti
na venkovní teplotě a předpoklá−
dané tloušťce ledu. Z uvedené ta−
bulky hodnot lze snadno zjistit
a udělat si představu, že led zpo−
čátku narůstá rychle, později se
nárůst zpomaluje, protože odvod
tepla probíhá skrze tlustší vrstvu
ledu, a například při stálé ven−
kovní teplotě −10°C naroste za
44 hodin patnácticentimetrová
vrstva ledu.
JH

Vašek Koplík

Divadlo

Růst ledu

tivitu získal i celou řadu resortních
i státních vyznamenání a ocenění.
Cizí mu nebyli ani věci veřejné a byl
zvolen poslancem Jihomoravského
kraje i Sněmovny lidu. Při tom všem
se od roku 1959 v sousedních Dub−
ňanech staral o manželku Boženu
a tři děvčata a ony mu starosti
vracely láskou i se svými partnery
a vnoučaty.
Milovníci přírody jej potkávali při
sběru hub po celé Dúbravě nebo
u „tichých lovů“ v řadách Petrova
cechu, a to prakticky až do 20. pro−
since, od kdy na něj jen vzpomínáme.
Pepo, kamaráde, za všechno díky.
Zdař Bůh!

P

Maňáskové divadlo

Beruška 2007

o třech letech opustily maňás−
kové divadlo Beruška Zdenička
Zemánková, Žanetka Nedvě−
dická a Deniska Sochorová. Ode−
hrály celkem čtyřicet pět pohádek.
Hrály převážně v Ratíškovicích a vždy
v září v zámku v Miloticích. Děkuji
jim za jejich snahu a obětavost a přeji
jim do dalšího života hodně štěstí
a úspěchů.
Letos se do kroužku maňásek
přihlásili tito žáci základní školy:
Sabinka Macková, Markétka Macha−

lová, Eliška Macková, Kristýnka Do−
biášová a Mareček Krist. Jaruška
Jurová navštěvuje kroužek druhý
rok, Adélka Nedvědická rovněž zů−
stává a chodí již čtvrtý rok. Mají za
sebou spolu jedno představení, kde
zahráli čtyři pohádky a mezi pohád−
kami předvedli různé doplňky. Vy−
zvali jsme děti, že mohou namalovat
obrázek a přinést na další předsta−
vení. Už se na ně moc těšíme.
Františka Kristová,
vedoucí maňáskového souboru Beruška

Doba růstu ledu (v hodinách)
Venkovní
teplota
(°C)
−5
−10
−15
−20
−25
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Tloušťka ledu (cm)
5
10
4,8
3,2
2,4
2,0

10
39
19
13
10
7,7

15
87
44
29
22
17

20
155
77
52
39
31

25
242
121
81
60
48
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Koncert

Folkové vítání jara

počtvrté

P

Plavání

o Vaškovi Koubkovi, Janu Bu−
rianovi a Slávkovi Janouškovi
k nám v rámci březnového ví−
tání jara zavítá Pepa Nos. Někteří
si ho možete pamatovat z jeho před−
chozích ratíškovských koncertů.
První se konal v areálu Baníku kon−
cem osmdesátých let a druhý v kino−
sále zhruba před deseti lety. Příští
rok už šedesátiletý skladatel, textař,
hudebník, zpěvák, herec, učitel jógy
a zedník neztratil vůbec nic ze svého
ostrého vidění reality, které pak
odráží ve svých písničkách. Ba na−
opak.
Název jeho nového alba „Bojové
písně“ vystihuje jeho obsah víc než
dobře. Pepa Nos bude totiž nepří−
jemný každému režimu. Tak jak ho
zakazovali komunisté, tak ho „zaka−
zují“ současná masmédia. Tak, jak
se soudil za totality, tak se soudí
dnes. Dá se říct, že je pokračovate−
lem odkazu Karla Kryla, k němuž

má blízko některými svými názory
i tím, že koncertoval s jeho bratrem.
Takže přátelé neváhajme, vy−
prodajme našu obecní kinoarénu

a těšme sa na tuto osobnost folkové
scény. A nejenom na ni. S Pepou to−
tiž přijede i jeho dcera Lucie, která
by měla koncert okrášlit a zjemnit.
V sobotu 22. března v 19.00 hod. se
o všem výše napsaném budete moct
přesvědčit, pokud odoláte tlaku ji−
ných lákavých nabídek a dostavíte
se do místního kina.
Tak dojdite sa pobavit a také
trochu popřemýšlat.
Přemek Kouřil

P.S. Víc informací najdete na
www.pepanos.cz

Všichni účast−
níci se rozcháze−
li spokojeni a vá−
nočně naladěni.
Měly jsme z toho
velkou radost.
Při hojné účasti
na tomto vánoč−
ním plavání nás
ale mrzel malý
počet Ratíškovijáků. Snad se to do
příště polepší.
Už nyní se totiž těšíme na Valen−
týnské plavání při svíčkách, které
připravujeme a na které Vás sr−
dečně zveme.

Vzpomínka na Vánoce

Plavalo se při stovce svíček...

P

řiblížil se prosinec a s ním vá−
noční svátky, které máme všich−
ni rádi. Na čtvrtky 13. a 20. pro−
since jsme opět přichystaly Plavání
při svíčkách. Šlo již o třetí ročník této
relaxační akce, kterou jsme chtěly
předvánoční uklízení a shánění pro−
měnit ve vánoční naladění...
Krásně nazdobený vánoční stro−
meček v rohu bazénu dával vědět,
že Vánoce jsou již za dveřmi. Vonné
tyčinky dodaly ovzduší tu správnou
vůni, kterou doplňovaly znějící ko−
ledy. Kolem celého bazénu hořelo na
sto červených svíček, všechno bar−
vily do růžova a při relaxaci v ba−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

zénu přinášely všem tu správnou
vánoční náladu. Letos jsme navíc při−
pravily i překvapení. Bylo to vystou−
pení břišních tanečnic z ratíškov−
ského souboru Aniffe, které sklidilo
veliký potlesk. Moc se líbil i vánoční
punč, který jsme podávaly na závěr.

„Všechny, co na bazénu pracujeme“

Odpověď z Belgie zatím nepřišla
Do uzávěrky tohoto čísla Zvonu neobdržel Petr Vacenovský od mezi−
národní unie v Belgii odpověď, kterýže název chovné stanice bude ten
JEHO. Informaci jsem sem slíbila a tak nám nezbývá, než čekat s Petrem.
Marta Kordulová, ratiškovská kronikářka
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Skauti

Junácká zabijačka
aneb 100 let skautingu po ratiškovicku

V

zhledem k tomu, že oficiální
oslavy 100 let skautingu se nám
zdály nedostatečné („ošátko−
vání“ Petřínské rozhledny, sraz

skautů a skautek v Pra−
ze, srpnový výstup na
horu, ...), rozhodli jsme
se oslavit toto velké ju−
bileum po našem. Tato
„SUPER“ akce, na kterou
se všichni těšili, proběhla
v sobotu 8. prosince 2007.
Myslím, že průběh za−
bijaček je všem čtenářům
Zvonu dobře znám a ne−
třeba se zde o tom roze−
pisovat. Co ale rozhodně
za zmínku a poděkování
stojí, je ochota a dobré
výkony všech zúčastně−
ných. Za všechny uvedu
alespoň našeho „zabi−
jáča“ Vlastika Příkas−
kého zvaného „Rozetka“,
který nám pašíka krásně
picl a rozporcoval, a „Del−
fa“ − Tomáše Svobodu,
který celou zabijačku
jako řidič odřídil − od do−
vozu pašíka až po odvoz znavených
hostů.
Díky prodeji konzumačenek,
které si všichni účastníci museli za−

koupit, akce dopadla dobře i po fi−
nanční stránce a ještě nám zbylo
maso na skautský ples, který chys−
táme na sobotu 1. 3. 2008.
A jaká byla nálada a „atmoška“
na tomto neformálním setkání přá−
tel skautingu a dobrého jídla je dou−
fám dobře vidět z přiložených foto−
grafií.

Registrace
na rok 2008

T

ak jako každoročně, i letos
probíhá pravidelná registra−
ce všech členů Junáka Ratíš−
kovice. Letos činí poplatek 300 Kč
na osobu a 270 Kč na osobu po−
kud se registrují dva a více v ro−
dině. Na obrázku je vyobrazena
kartička, kterou každý zaregistro−
vaný člen dostane od svého ve−
doucího po zaplacení výše uvede−
ného poplatku. Letos je v barvě
khaki. Tato výzva se týká členů
oddílů Tuláci, Trojka, Squaw
a KPS (Klub přátel skautingu),
popř. nových členů a členů našich
přespolních oddílů. Registrační
poplatek je potřeba zaplatit nej−
později do 15. 3. 2008.
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Foto z vyhlášení soutěže ve sběru za rok 2007 X. ročník

junácké akademie
se koná v neděli 16. 3. 2008
v sále kina Ratíškovice. Junák
Ratíškovice zve všechny příz−
nivce skautského hnutí na již
X. ročník junácké akademie.
Jedná se o kulturní akci, v níž se
prezentují všechny oddíly stře−
diska Ratíškovice, a to různou for−
mou (písničky, divadelní scénky,
soutěže ...).

Termíny skautských

táborů 2008

Více informací o Junáku Ratíškovice na

www.junak−ratiskovice.cz
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2008

Tábořiště Nová Ves
5. − 11. 7.
III. Rodinný tábor
(KLUB PŘÁTEL SKAU−
TINGU − rodiny s dětmi)
13 − 27. 7.
Tábor oddílů Trojka
a Jižní kříž Mutěnice
27. 7. − 10. 8.
Tábor oddílů
Tuláci a Squaw
Palis & Zuzka
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Fotbal

Baník Ratíškovice

přezimuje na hezkém 5. místě
„Nejlepší podzim
od dob druhé ligy !“

P

řed začátkem této sezony mno−
zí kritici Baník odepisovali. „Bu−
deme hrát zase o sestup“, znělo
z úst fanoušků, kteří příliš hráčům
Baníku nevěřili. Novým trenérem
mužstva se stal bývalý hráč Baníku
Cyril Blahůšek, který vystřídal na
trenérském postu Zdeňka Blahu. Ve−
doucím mužstva zůstal Stanislav Va−
cenovský. Po odchodu dvou stabil−
ních hráčů základní sestavy Lukáše
Ňorka (Vracov) a Tomáše Vacenov−
ského (Vacenovice) bylo jěště hůř.
Do Baníku se vrátili dva naši od−
chovanci, kteří působili v mládežnic−
kých týmech Šardic − Pavel Dobeš
a Tomáš Svoboda. Tihle dva hráči
přinesli do týmu mladickou dravost,
bojovnost a především fotbalovou
kvalitu. Před začátkem sezóny se
k nim přidal i další nový hráč ze Šar−
dic Michal Herůfek, který také vý−
borně zapadl do týmu. A když v prů−
běhu podzimu ještě doplnili kádr
Milan Koplík (návrat z Anglie) a Petr
Machala (odchovanec Ba−
níku, který přišel na hosto−
vání z 1. FC Slovácko), mu−
selo být všem jasné, že
tento tým má potenciál jít
výkonnostně nahoru.
Ale pojďme od začátku.
Vstup do nového ročníku se
Baníku zrovna moc nepo−
vedl. První dva zápasy a dvě
nešťastné porážky o jednu
branku (Mikulov, Ráječko).
První vítězství přišlo až ve
4. kole, kdy jsme na domácí
půdě porazili okresního ri−
vala Kyjov 1 : 0 brankou Ma−
čudy z pokutového kopu. Ná−
sledně jsme další tři kola
neprohráli a začalo se blýs−
kat na lepší časy. Bohužel
přišel zápas v Šardicích a po
něm i herní útlum. Tři po−
rážky v řadě v poměru 1 : 3
(Šardice, Dědice, Kuřim) nás
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srazily znovu dolů. Hlavně na do−
mácí zápas s Kuřimí by asi nejeden
fanoušek nejradši zapomněl. Zápas
byl hráči doslova „odfláknutý“. Pak
přišel „hodový zápas“ v Miroslavi.
Baník remizoval 1 : 1 a odrazil se
k lepším zítřkům. Že ten odraz bude
tak mohutný, nečekal asi nikdo. Po−
suďte sami: Sparta Brno 1 : 0, Velká
nad Veličkou 4 : 1, Veselí nad Mora−
vou 3 : 0 a Rosice 2 : 0! Závěr pod−
zimní části sezóny tak Baníku vyšel
fantasticky. Hráči se semkli, bojovali
a hlavně předváděli výborný fotbal,
na který bylo radost pohledět. Na−
víc už tým nepostrádal ani disci−
plínu. Kromě Tomáše Kotáska,
který byl vyloučen v nervózním zá−
pase s Ráječkem, nikdo další červe−
nou kartu neviděl.
Mezi hlavní tahouny týmu samo−
zřejmě patřil Pavel Mačuda, který
se sice vzdal kapitánské pásky, ale
na jeho výkonech to nebylo vůbec
znát. V brance byl hráčům oporou
nestárnoucí Roman Pelíšek, který
obdržel pouze 14 branek, 7 zápasů
navíc odchytal bez inkasované

branky. Jenom pro zajímavost: Ro−
man Pelíšek a Pavel Mačuda ode−
hráli na podzim nejvíce minut. Jinak
pochválit musím také útočníka Lu−
káše Blahu, který nastřílel 11 bra−
nek.
Pochvalu ale zaslouží i ostatní
hráči. Myslím, že někoho vyzdviho−
vat nemá v tomto kolektivu žádný
smysl. Za Baník nastoupilo nebo bylo
připraveno nastoupit celkem 23 hrá−
čů, z nichž nejčastější základní se−
stava byla: Pelíšek − Toman (Macha−
la), Mačuda, Šebek, Dobeš − Petrů,
Koplík (Herůfek), Svoboda, T. Kotá−
sek − Blaha, Kopl (Dohnálek).
Baník tak přezimuje na hezkém
5. místě, což je nejlepší umístění od
dob druhé ligy. A pokud zůstane
mužstvo na jaře pohromadě, nemám
strach o budoucnost ratíškovského
fotbalu...
Přípravu na jarní část sezóny od−
startoval Baník 8. ledna. Hráči Ba−
níku trénují třikrát týdně v domá−
cích podmínkách. Trenér Blahůšek
využívá i krytý plavecký bazén, po−
silovnu, saunu. Hráči Baníku mají
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za sebou i zimní soustředění, které
se konalo v Penzionu Jana na Mlýn−
kách. Trenér má k dispozici téměř
totožný kádr, jenž na podzim vybo−
joval páté místo v KP. Do přípravy
se zapojil i Petr Kotásek, který se
natrvalo vrátil z Anglie. Současný
kádr by neměl opustit nikdo. Baník
se účastní i zimního turnaje v Mutě−
nicích, na kterém odehraje 7 utkání
na umělé trávě.
Tabulka celkově:
5. místo − FK BANÍK −
15 − 7 3 5 − 22 : 14 − 24 bodů (+3)
Tabulka doma:
7. místo − FK BANÍK −
7 − 4 1 2 − 9 : 5 − 13 bodů
Tabulka venku:
5. místo − FK BANÍK −
8 − 3 2 3 − 13 : 9 − 11 bodů
Střelci:
11 − Blaha Lukáš
3 − Dohnálek Zdeněk,
Mačuda Pavel
2 − Petrů Zdeněk
1 − Machala Petr, Kotásek
Tomáš, Svoboda Tomáš
Žluté karty:
6 − Svoboda, Toman, Kopl
5 − Herůfek
4 − Petrů, Koplík
3 − Kotásek, Šebek
2 − Dobeš, Pelíšek
1 − Novák, Blaha, Mačuda,
Dohnálek
Červené karty:
1 − Kotásek T.
Odehrané minuty:
01. Pelíšek Roman, − 1350 minut
02. Mačuda Pavel − 1330 minut
03. Blaha Lukáš −1258 minut
04. Petrů Zdeněk − 1225 minut
05. Svoboda Tomáš − 1203 minut
06. Dobeš Pavel − 1173 minut
07. Šebek Zdeněk − 1113 minut
08. Herůfek Michal − 1004 minut
09. Toman Pavel − 967 minut
10. Kotásek Tomáš − 904 minut
11. Kopl Radim − 899 minut
12. Koplík Milan − 866 minut
13. Machala Petr − 560 minut
14. Novák Michal − 490 minut
15. Dohnálek Zdeněk − 319 minut
16. Ondra Josef − 140 minut
17. Kadlčík Adam − 49 minut
Radim Kopl
www.banikratiskovice.estranky.cz
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Klíč
Povím Vám jednu historku,
co stala se u nás na dvorku.
Prvního ledna osmého roku
bylo pár slziček v nejednom oku.
To naše Bětuška kufry si balila
a vlna loučení se na ni valila.
Snad celá rodina přišla říct ádije,
před jejím odletem až do Austrálie.
Když večer nastal a s ním i setmění,
ustalo konečně bolestné loučení.
Kufry už sbaleny, do vozu složeny.
kam zase odjíždím, domove milený?,
Klade se Bětuška slzavou otázku,
domácím dává dlaň a v ní má lásku.
Poslední pusinku dává jí Maruška,
která je sladká jak máslovka hruška.
Pak už jen mávání a auto odjíždí,
jenom co nejrychlej, ne jako hlemýždi.
Motor už přede si a výfuk hulí,
na zadním sedadle k sobě se tulí
mamka a Bětuška za zády táty,
Řidičem je Lukáš, kluk rozesmátý.
Co tady bečíte, dyť sa nic neděje,
za rok zas doletí, dává nám naděje.
Jedeme do Vídně, jedeme k letadlu,
každý je připoután ke svému sedadlu.
Verunka s Maruškou, jež doma zůstaly,
dveře už zavřely, když před tím mávaly.
Cesta nám ubíhá, motor si brouká,
každý však tiše je, v hlavě má brouka.
Až těsně u hranic přerývá mlčení
Bětčina mobilu divoké drnčení.
Bětuška směje se, narmoutě věru
„no to Ti nevěřím, to snad ne, Veru!“
Vzdálenost velká je, kdo by se nadál,
mobil pak utichne, ztratil se signál.
Až smát se přestane, Bětka nám říká
ccelou tu historku, až se zalyká.
Verča prý bez duše celá dojatá
do garáže šla, zda zamčená vrata.
V patách jí Maruška, vnímavá velice,
také se chystala přezkoumat petlice.
U dveří koupelny stopla své kroky
a učinila to, co nešlo roky.
Otočila klíčkem, což před tím nešlo
a kouzlo toto ve známost vešlo.
Verunka zděšeně upadá do kolen,
co teď já počnu si, kdo vypustí mě ven?!
Garáž je zamčena a zrovna zvenku,
marné je cukání , co teď, holenku?
V koupenu taktéž už nedá se vrátit,
zbývá teď volat jen a do vrat mlátit.

Snad se to bude zdát až trochu drastické,
ale už Neruda psal Písně kosmické,
„…Jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí“,
velikou pravdu měl, stále to platí.
Verunka v hlavě má myšlenku stálou,
jak jenom utišit Marušku malou?
Ta křičí zoufale, maminko, de sí?!
Verunka modlí se ,Bože na nebesích,
pomoz mně,prosím, ať někdo je poblíž,
já volám o pomoc,ať skončí má potíž.
To už však sousedka ke vratům běží,
lomcuje za kliku a dýchá ztěží.
Neboj se, Verunko, já najdu pomoc,
teď nejde o málo, teď už jde o moc.
To však už Verunce vrátil se rozum,
křídla vrat rozráží, vybíhá před dům.
Jenže jak dovnitřku, jak být, či nebýt?
Raděj cos otevřít, ale ne rozbít.
obíhá dokola a okna probuje,
V koupelně by to šlo, tiše pobrukuje.
Vší silou zatlačí, ještě a ještě,
pak okno povolí, nejsou to kleště.
Co bylo na rámu, do vany padá,
voňavka, šampóny i mast na záda.
Jak lev řve Maruška, do okna hledí,
slzy jak bobule z očiček cedí.
Verunka s jistotou, ač křehká celkem,
koná jak „paragán“ v elánu velkém.
Než bys švec vyslovil, dovnitř se souká,
Maruška zděšeně jenom se kouká.
Ve velkém úžasu zírá ta malinká,
do vany seskočí pardálí maminka.
V objetí slzavém tisknou se k sobě
maminka přešťastná a malé robě.
Vše dobře dopadlo a všechno přebolí,
teď už jen zbývá nám uklidnit okolí,
Domácí násilí, že u nás nebylo,
jen se zkrátka tak vše přihodilo.
Z toho i pro sebe mám ponaučení,
nikdy nic neodbýt, než−li mít trápení.
Vždyť co se zkazit má, děje se rázem,
když člověk upadne, tak vždycky na zem.
Nic není konečné, všechno se mění,
i ten, kdo kliďas je, občas vypění.
Ten klíček z koupelny je třeba zamykat,
to činit neměl nám, za to bude pykat!
V tom je ten paradox, vždyť měl být v klice,
teď leží pod zámkem na dně krabice!
Vojta Koten ml.
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Jízdní řády platné od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008
Kyjov
4,20
BZENEC
4,25
5,00
MILOTICE
DOMANÍN
5,15
5,25
X
5,30
5,30
MOR. PÍSEK
5,50
VRACOV
6,20
6,40
6,45
6,50
X
DOMANÍN
7,50
8,00
8,20
9,10
10,35
11,30
11,40
12,10
BZENEC
12,40
13,25
BZENEC
13,45
MILOTICE
X
14,25
14,30
14,40
14,45
X
14,45
15,15
MOR. PÍSEK
15,45
16,30
16,30
17,15
18,20
19,45
20,40
22,30

Ratíškovice
4,45
4,47
4,57
5,20
5,23
5,23
5,30
5,57
5,30
5,50
6,02
6,04
6,14
6,37
6,45
7,12
7,17
7,10
7,20
7,28
8,16
8,32
8,52
9,42
11,07
12,02
12,12
12,38
13,06
13,12
13,53
14,13
14,17
14,20
14,23
14,45
15,02
15,07
15,06
15,10
15,17
15,41
16,09
16,17
17,02
17,02
17,47
18,52
20,10
21,12
23,02

Hodonín
5,03
5,05
5,15
5,38
5,40
5,41
X
6,15
5,48
6,08
6,20
6,20
6,30
6,53
7,03
7,30
7,35
7,26
7,38
7,46
8,35
8,50
9,10
10,00
11,25
12,20
12,30
12,56
13,24
13,30
14,11
14,31
14,35
14,35
14,38
15,03
15,20
15,23
15,24
15,28
15,35
16,00
16,27
16,35
17,20
17,20
18,05
19,10
X
21,30
X

Pozn.
P, 35
P, 35
48, S,
P, 35
S
P
P, 10
P
P, 35
P, 35
S, N
P
P
P, 35
P, 35
S, N
P
P, 10
P, 10
P, 35
P
S, N
P
P
P
P
S, N, 31
P, 35
P, 31
P
P, 35
P
P
P, 31
P, 10
P, 35
S, N
P, 35
P, 35
P, 35
P
P
1, 3, 39
P, 31
P, 31
S, N, 24
P, 35
P, S, N, 32
P, 35
P, S, N, 32
32

Hodonín
X
X
X
X
5,05
X
5,20
5,50
5,55
6,25
6,30
6,45
7,00
7,05
7,10
7,20
7,45
8,00
8,15
8,25
9,10
10,00
10,30
11,20
11,30
12,30
12,40
13,25
13,30
14,05
14,25
14,30
14,35
14,35
14,40
14,50
15,05
15,20
15,25
15,35
15,40
15,40
16,10
16,30
17,20
17,15
18,25
19,15
X
20,40
20,45
22,20
22,35

Ratíškovice
4,20
4,40
4,50
5,10
5,23
5,35
5,38
6,08
6,13
6,43
6,48
7,03
7,18
7,20
7,26
7,38
8,03
8,18
8,33
8,43
9,28
10,18
10,48
11,38
11,47
12,47
12,58
13,41
13,48
14,23
14,43
14,47
14,53
14,53
14,58
15,08
15,23
15,36
15,41
15,53
15,58
15,58
16,28
16,48
17,38
17,33
18,43
19,33
20,10
21,00
21,03
22,38
22,53

Kyjov
4,52
5,12
5,22
5,35
X
5,55
6,10
DOMANÍN
6,44
7,15
7,20
7,30
BZENEC
X
7,46
8,05
8,28
8,50
9,05
9,11
10,00
10,45
11,20
12,10
VAC
BZE
13,30
MILOTICE
14,13
X
15,10
MILOTICE
15,13
X
MOR.PÍSEK
15,40
MILOTICE
BZE
16,02
16,25
16,30
BZENEC
17,00
X
18,10
BZENEC
19,15
20,05
VRACOV
X
21,35
23,10
23,25

Pozn.
P, 35
S, N
P
P
P, 35
P, 10
P, S, 36
P, 35
P
P
S, N
P
P
P, 10
P, 35
P, 35
P, 35
P
S, N
P, 10
P
P, 35
P
S, N
P, 21
P, 21
P, S, N
P
P, 35
P, 10
P
S
P
P, 35
P
P
P, 35
P
P, 35
S, N
P
P, 35
P, 35
P, 31
P, 31
1, 3, 39
P, S, N, 32
P, 35
P, 35
P, 31
P, S, N, 32
S, N, 32
P, 31

POZNÁMKY
01 jede v pondělí
03 jede ve středu
10 nejede od 22.12. do 2.1., od 18.2.
do 24.2., od 20.3. do 21.3., od 30.6.
do 31.8., od 27.10. do 29.10
24 nejede 24.12. 07
32 nejede 24.12. 07, 31.12. 07
35 nejede od 27.12., 28.12.,31.12. 07
39 nejede 24.12.07,26.12. 07, 24.3.,
17.11.08
40 nejede 28.12, 1.1., 1.5., 8.5, 28.10. 08
48 nejede 5.7. 08
N jede v neděli a státem uznané svátky
P jede v pracovní dny
S jede v sobotu
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