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by se stal adventní čas dobou klidu a radostného oče−
kávání, vánoční svátky, a nejen ty, byly plné rodin−
né pohody a radosti, vyžaduje od nás hodně lásky,
porozumění a tolerance k potřebným. Aby se příští rok
stal rokem úspěšným, bude třeba zase vynaložit velké
úsilí, doprovázené zdravím a potřebným štěstím.
Vinšuji nám, vážení spoluobčané, ať se daří, za vzá−
jemné pomoci jeden druhému, tato předsevzetí naplňo−
vat.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 62 ze dne 14. 10. 2008
Rada obce:
z projednala žádost pana Jaroslava
Kladňáka, R 198, o pronájem ne−
bytových prostor za účelem výuky
autoškoly,
z projednala žádost pracovníka ex−
terní sítě České spořitelny, a. s.,
o pronájem nebytových prostor
pro zřízení kancelářské pobočky,
z souhlasí s propůjčením kroniky
obce za účelem uspořádání již tra−
diční Besedy nad kronikou,
z souhlasí se smlouvou o zřízení
věcného břemene M−023−2−0072
mezi obcí a firmou Telefonica O2,
z rozhodla o udělení pamětních
medailí občanům, již se zasloužili
o rozvoj veřejného života v obci,
z souhlasí s přidělením nového hřbi−
tovního místa,
z souhlasí s přidělením finančního
příspěvku na vybudování bezba−
riérového přístupu zdravotně han−
dicapovanému občanovi,
z souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s panem Jaroslavem Ku−
čerou, R 374, ve věci provozování
zábavných atrakcí,
z vylosovala čtyři výherce cen z dva−
ceti přihlášených účastníků inter−
netu přes kabelovou televizi od
firmy Noel.
Rada obce č. 63 ze dne 4. 11. 2008
Rada obce:
z nesouhlasí s pronájmem areálu
Baník žadateli z Hodonína za úče−
lem konání rockového festivalu,
z projednala žádost pana Svato−
pluka Stoklásky o odprodej obecní
parcely č. 3507/1 v k.ú. Ratíško−

z

z

z

z

z

z

vice za účelem stavby výrobní zá−
mečnické haly,
souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s pracovníkem externí
sítě České spořitelny, a. s. na pro−
nájem místnosti v budově „staré
školy u drogerie“ a stanovila výši
nájemného,
se seznámila se zněním petice
proti výstavbě fotovoltaické elekt−
rárny, kterou předal na OÚ ing. Jiří
Toman. Petice bude předložena na
nejbližším zastupitelstvu obce.
projednala návrh Konvence
a Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK firmy KOR−
DIS JmK, spol. s r. o., Brno. Pro−
voz bude zahájen 14. 12. 2008.
Předmětem smlouvy pro obec je za−
jistit dopravní obslužnost v rámci
Integrovaného dopravního sys−
tému JmK a poskytnout do roz−
počtu JmK finanční prostředky
k zajištění IDS JmK, a to ve výši
50 Kč za jednoho obyvatele obce.
Celková suma z rozpočtu obce
bude ve výši 200 950 Kč.
se seznámila se třemi cenovými
nabídkami na dodavatele díla „Ra−
tíškovice – prodloužení kanali−
zace (ul. Ulička)“ a rozhodla o tom,
že smlouva bude uzavřena s fir−
mou Artesia, spol. s r. o., která
podala nejnižší cenovou na−
bídku,
souhlasí se Smlouvou na poskyt−
nutí dotace z rozpočtu JmK na
výdaje JSDH obce na rok 2008 ve
výši 35 318 Kč,
stanovila výši nájemného za ples
8000 Kč,

Volby do zastupitelstev krajů 17. − 18. 10. 2008
Výsledky voleb v obci Ratíškovice
Okrsek

Počet
voličů

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

Zdroj: www.volby.cz

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

1107

434

39,21

432

425

98,38

2

1089

446

40,96

446

446

100,00

3

1189

408

34,31

408

401

98,28

Celkem

3385

1288

38,05

1286

1272

98,91

z rozhodla na základě podaných ce−
nových nabídek a šíři poskytova−
ných služeb o tom, že občerstvení
plesové sezóny bude zajišťovat pan
Zdeněk Strnka,
z souhlasí se Smlouvou o poskytnutí
dotace z rozpočtu JmK na dětské
hřiště, a to ve výši 100 000 Kč.
Obec se bude podílet na realizaci
dětského hřiště, jež bude situováno
v areálu školy, minimálně 20%.
z souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy uzavřené s panem Libo−
rem Tučkem na pronájem po−
zemku za účelem zahrádkaření,
z vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy s nájemnicí bytu č. 9 v by−
tovém domě U Hájenky,
z projednala výši nákladů provozu
Restaurace Sport při rekonstrukci
restaurace a kuchyně,
z projednala program ZO Ratíškovi−
ce, které se bude konat 13. 11. 2008,
z se seznámila s výroční zprávou
ZŠ a MŠ Ratíškovice,
z projednala služební zahraniční
cestu do Vouziers ku příležitosti
90. výročí ukončení I.světové války.
Rada obce č. 64 ze dne 18. 11. 2008
Rada obce:
z se zabývala úpravou výše nájmu
v Restauraci Sport v období rekon−
strukce restaurace a kuchyně,
z projednala žádost firmy ZERA,
a. s., Ratíškovice o odkup pozem−
ků, které jsou ve vlastnictví obce
a nacházejí se v areálu farmy,
a rozhodla o vyvěšení majetko−
právního záměru,
z schválila změnu kapacity školní
družiny z 25 dětí na 50 dětí z dů−
vodu zvýšeného zájmu o umístění
dětí ve školní družině a následně
rozhodla o zřízení 2. oddělení
školní družiny s kapacitou 25 dětí
od 1. 2. 2009,
z vzala na vědomí konání Tříkrá−
lové sbírky v Ratíškovicích, a to
od 2. 1. do 11. 1. 2009, kterou or−
ganizuje Diecézní charita Brno −
Oblastní charita Hodonín,
z vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy na byt č. 9 bytového domu
U Hájenky s paní Hanou Vlacho−
vou a rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy na pronájem bytu č. 9
s manžely Takácsovými,
z vzala na vědomí informace o pro−
bíhající změně č. 2 Územního
plánu obce Ratíškovice, kterou
zpracovává ing. arch. Kabeláč.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...

Společenská rubrika

USNESENÍ č. 15
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 13. 11. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 7/2008:
příjmy zvýšeny o 530 500 Kč,
výdaje zvýšeny o 785 700 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 255 200 Kč.
Celkové příjmy po změně:
49 879 000 Kč + financování
13 403 000 Kč = 63 282 000 Kč.
Celkové výdaje po změně:
59 865 000 Kč + financování
3 417 000 Kč = 63 282 000 Kč.
1.2. prodej obecních pozemků v okolí
bytových domů 1112 a 1113. Cena
je stanovena dle znaleckého po−
sudku č. 5299 Ing. Bronislava
Bubílka (bez porostů) s poplat−
kem za vyhotovení geometric−
kého plánu.
1.3. Přijetí investiční dotace z roz−
počtu JmK Brno na vybudování
dětského hřiště ve výši 100 000 Kč
za podmínek návrhu smlouvy

o poskytnutí dotace z rozpočtu
JmK Brno.
1.4. Přijetí neinvestiční dotace
z rozpočtu JmK Brno na výdaje
jednotek sborů dobrovolných ha−
sičů obce na rok 2008 ve výši 35
318 Kč za podmínek návrhu
smlouvy o poskytnutí dotace z roz−
počtu JMK Brno.
1.5. Přijetí neinvestičního daru z roz−
počtu JmK Brno na věcné vyba−
vení pro jednotku sboru dobrovol−
ných hasičů obce Ratíškovice ve
výši 50 000 Kč.
1.6. Přijetí neinvestiční dotace
z Fondu mikroprojektů v rámci
Iniciativy Společenství INTER−
REG III A na projekt „Společné
křesťanské kořeny – společné kul−
turní dědictví“ ve výši 28 867 Kč.
1.7. Za člena školské rady PaedDr.
Zdeňka Šebestu, Polní 938, Ratíš−
kovice, pro následující tříleté ob−
dobí.
1.8. Za člena školské rady PhDr.
Radima Šťastného, Séčka 475, Ra−

tíškovice, pro následující tříleté
období.
1.9. Schvaluje snížení poplatku za
připojení nemovitosti na rozvod
kabelové televize v období od
14. 11. 2008 do 31. 12. 2008. Cena
za připojení činí v tomto období
3 000 Kč.
1.10. Vypracování geometrického
plánu části parcely KN p.č.
3507/1 (plocha za plaveckým ba−
zénem − část v areálu bývalé ci−
helny).
2. ZO bere na vědomí:
2.1. Informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 24. 9. 2008).
2.2. Petici proti výstavbě fotovolta−
ických elektráren v k. ú. Ratíško−
vice.
3. ZO odvolává:
3.1. Člena školské rady PaedDr.
Zdeňka Šebestu, bytem Ratíško−
vice č. 938, z důvodu ukončení tří−
letého volebního období.
3.2. Členku školské rady Kuchařičo−
vou Andreu, bytem Ratíškovice
č. 107, z důvodu ukončení tříle−
tého volebního období.
4. ZO souhlasí:
4.1. S návrhem rady obce požádat
provozovatele o zkrácení pro−
vozní doby na baru v ulici Dědina
v pátek a sobotu z 04.00 hod. na
02.00 hod.
RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Houtová Andrea
Vlková Nikol
Šebeök Ľudovít
Koch Dominik
Vondráček David
Košuličová Natálie

Duda František .................................................... 80 let
Hačunda Oldřich ................................................. 85 let
Kordulová Anna ................................................... 85 let
Kordulová Marie .................................................. 90 let
Ilustrační foto

Plesová sezóna 2009

Z našich řad odešli...
Slezar Petr .............................................
Příkaský Martin ...................................
Zavřelová Anna ....................................
Kundratová Emilie ..............................
Macková Anežka ..................................
Holeček Jaroslav .................................
Svoboda František ..............................
Foltýn František ..................................
Kordulová Anna ...................................
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79 let
76 let
75 let
59 let
85 let
73 let
51 let
82 let
77 let

17.
24.
25.
31.
7.
14.
21.
28.
7.
8.
14.

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.

Ples mikroregionu
Krojový ples
Dětský krojový ples
Junáci
Hasiči
10. společenský ples
Lidový ples – fašaňk
Sportovci
Rockový ples
Módní přehlídka
FK Baník
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Policie

Z deníku

obecní policie

ŘÍJEN 2008
1. 10. Přijetí oznámení o vloupání
do motorového vozidla a odcizení
autorádia.
6. 10. Přijetí oznámení od pana XY,
že se jim pokoušel nějaký muž do−
stat do domu pod záminkou na−
bídky zboží. Nechtěl se prokázat

žádným průkazem, a proto ho pan
XY vyzval, aby jeho dům okamžitě
opustil a zavolal hlídku OP.
10. 10. Výjezd na žádost PČR v 02.30
hodin, kdy došlo ke rvačce mezi
hosty baru Starobrněnské piv−
nice. Po příjezdu byl jeden muž od−
vezen rychlou záchranou službou

Ratíškovická zácpa

Foto Marie Bardúnová

Ulice Rohatecká, pátek 14. 11. 2008 v 11.50 hod.
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do nemocnice. Uklidnění situace
před barem, vytěžení přítomných
lidí k vzniklé události.
11. 10. Přijetí oznámení ve 14.15
hod. od paní XX, že k jejímu domu
přišel její syn a začal se hádat
s panem XY, který žije s paní XX
a ona má strach, že mezi nimi do−
jde k fyzickému napadení. Prove−
den výjezd na místo, kde byl pan
XY upozorněn na protiprávní jed−
nání.
16. 10. Provedení výjezdu ve 23.40
hod. k narušenému objektu míst−
ního kostela, kde hlídka OP zjis−
tila, že jsou otevřené boční dveře
od budovy a alarm vyhodnotil
vstup do budovy. Provedení kont−
roly objektu, kde nebylo zjištěno
vloupání ani odcizení věcí. V ran−
ních hodinách provedení kontroly
místního hřbitova a nalezení od−
ložené kabely, ve které byly na−
lezeny dvě mramorové lampy a od−
lomené měděné křížky. Po
provedení kontroly hřbitova byly
nalezeny další vázy a lampičky
z místního hřbitova. Přivolání
PČR Dubňany.
19. 10. Přijetí oznámení ve 12.20 hod.
od PČR Hodonín, že volala paní
XY, která ohlásila fyzické napa−
dení jejím manželem, který po
příjezdu hlídky na místo již v domě
nebyl. Poučení osob, že se jedná
o návrhový přestupek, který musí
podat do KVP.
23. 10. Dohled na přechodu pro
chodce v ulici Dědina a Vítězná.
Přijetí oznámení od PČR Hodonín
s žádostí o uzavření komunikace
směrem na Hodonín z důvodu
vážné dopravní nehody. Přijetí
oznámení v 17.00 hod. o zraněné
srně, která narazila do oplocení
sadu a zranila se. Vyrozumění
pana Bábíka, který je správcem
honitby, a předání srny.
28. 10. Přijetí oznámení od paní XX,
že z domu rodiny XY je slyšet vo−
lání o pomoc a z domu se řine hla−
sitá hudba. Paní XX se pokoušela
zvonit na zvonek, ale nikdo ne−
otevřel. Proveden výjezd s PČR
Dubňany.
30. 10. Přijetí oznámení od pana XY
v 11.00 hod., že v ulici Školní
chodí po domech skupina Romů
a zkoušejí, zda jsou otevřeny
vstupní dveře od domů. Proveden
výjezd, do příjezdu hlídky stačili
odcizit u paní XX 4 800 Kč.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

Přijetí oznámení v 19.24 hod. od
obyvatel nové bytovky v ulici Dě−
dina, že před barem Starobrněn−
ské pivnice jsou podnapilé osoby
a napadají slovně obyvatele by−
tovky. Stížnost podala paní XX,
která uvedla, že se jmenovaní do−
pustili vůči její osobě přestupku
proti občanskému soužití, tím, že
ji slovně a hrubě uráželi.
Přijetí oznámení ve 21.11 hod., že
opět dochází k narušování veřej−
ného pořádku již zmíněnými oso−
bami. Proveden výjezd i s PČR
Dubňany. Po příjezdu na místo
byly osoby venku z baru a hlučně
projevovali radost nad vítězstvím
Baníku Ostrava. Neustále se do−
pouštěli přestupků proti bezpeč−
nosti a plynulosti silničního pro−
vozu tím, že vstupovali do jízdní
dráhy vozidel a neslušně pokřiko−
vali na ostatní osoby. Proveden
zákrok a osoby byly omezeny na
osobní svobodě a dodány do cely
PČR Hodonín.
LISTOPAD 2008
8. 11. Přijetí oznámení ve 4.20 hod.
o rušení nočního klidu před barem
pivnice. Uklidnění mládeže a na−
řízení, aby se rozešli domů.
10. 11. Jednání s kriminální služ−
bou PČR Hodonín ve věci nale−
zení batohu s obsahem na vý−
robu omamných látek.
18. 11. Přijetí oznámení, že za sta−
vebninami někdo vyvezl ořezy
stromů. Provedena kontrola okolí
ulice Hornické a Kolmé, kde bylo
nalezeny ořezané stromy.
24. 11. Přijetí oznámení ve 12.03
hod. od paní XX, že ji do domu
vešly bez pozvání tři ženy tmavší
pleti a odcizily z domu 6 000 Kč.
Provedení kontroly okolí obce, in−
formování PČR, ale již zmíněné
osoby se v obci nezdržovaly.
Přijetí oznámení v 16.53 hod. o po−
žáru technického konopí mezi ob−
cemi Ratíškovice a Milotice.

Radarová statistika
Radar směr Milotice (u ZŠ)
Auta v obou
směrech

Rych−
lost:

0−49

50−54

55−59

60−69

70−79

80−150

Celkem

36 132

38 886

32 226

24 933

19 127

4 392

155 696

tj. %

23,2

25,0

20,7

16,0

12,3

2,8

100,0

za 1 den

1 166

1 254

1 040

804

617

142

5 022

Počet aut

32 619

35 348

29 867

23 540

19 504

4 570

145 448

tj. %

22,4

24,3

20,5

16,2

13,4

3,1

100,0

za 1 den

1 087

1 178

996

785

650

152

4 848

Počet aut
Říjen
2008 (31)

Listopad
2008 (30)

Radar směr Hodonín (U Revíru)
Auta v obou
směrech

Rych−
lost:

0−49

50−54

55−59

60−69

70−79

80−150

Celkem

36 884

149 191

92 682

35 198

13 539

1 343

328 837

tj. %

11,2

45,4

28,2

10,7

4,1

0,4

100,0

za 1 den

1 190

4 813

2 990

1 135

437

43

10 608

Počet aut

32 654

140 996

88 743

36 779

14 558

1 434

315 164

tj. %

10,4

44,7

28,2

11,7

4,6

0,5

100,0

za 1 den

1 088

4 700

2 958

1 226

485

48

10 505

Počet aut
Říjen
2008 (31)

Listopad
2008 (30)

© JoHan

JH&JV

Poděkování
Ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice
děkuje panu Stanislavu Kadl−
číkovi za pravidelnou každoroční
dodávku včelího medu pro děti ma−
teřských škol.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

Děkujeme za dopravu

O

d 7. září 2008 máme možnost se na obě nedělní bohoslužby dopra−
vovat hasičským FORDEM. Chci jménem všech spokojených farní−
ků, kteří tuto dopravu využívají, moc poděkovat. Poděkovat všem,
kteří nám pohodlnou cestu do kostela zařídili a umožnili. Poděkování
patří i obětavému řidiči panu Jendovi Kordulovi, který nás každou ne−
děli na mši sv. do kostela bezpečně doveze.
Terezie Kristová
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Historie

K

Ratíškovští

čtenáři

dyby bylo o naší obci psáno
v soudobých novinách, možná
by se v nich v roce 1888 objevil
pochvalný článek o „ratíškovickém
chvályhodném a českou inteligencí
z ouplna vítaném skutku“. Podle
zápisu ve školní kronice byl totiž
v prosinci toho roku založen v Ratíš−
kovicích čtenářský spolek Pokrok.
Předsedou spolku byl zvolen Anto−
nín Jungman, „dohlidač Rohatecké
továrni“ – tzn. dozorce v rohateckém
cukrovaru. Místopředsedou se stal
starosta obce František Kadlčík, jed−
natelem spolku byl František Ne−
svadba a pokladníkem Josef Pří−
kaský. Nevím, s jakou odezvou se
zpočátku setkával, protože tehdejší
řídící učitel do kroniky zapsal, že
je“...v Ratiškovicích zapotřebi; jestli
to také na stálo je a jak až posud,
pak se nelze nadíti, že tento čtenář−
ský spolek bude zúšlechťovati obe−
censtvo, nýbrž že bude sídlem klevet
a nesvárů, což již bývalý výpomocný
podučitel se svým stejnouvažujícím
přítelem Mlejnkem dokázali, anžto
tento dohlídač Mlýnek ... výpomoc−
ného podučitele ... řídícího školy ve−
řejně hanobil a posud tak činí ovšem
v nepřítomnosti říd. školy“. Pravdě−
podobně měl spory s vedením obce,
což vyplývá také z neochoty jejich
představitelů, po něž vyžadoval uči−
tel investice do místní školy. Ne−
váhal své osobní názory zapsat do
školní kroniky, což je také o 4 roky
později vyjádřeno zápisem kontrolu−
jícího c.k. okr. školního inspektora,
který „poslední čtyři listy sice četl,
ale neschválil“.
Čtenářský spolek však přetrval
a jeho druhým předsedou se stal An−
tonín Žižlavský. Členové se věno−
vali literární osvětě, o čemž svědčí
zápisy v kronice obce. V červnu roku
1926 oslavil přednáškou a koncertem
narozeniny českého historika, poli−
tika a organizátora veřejného kultur−
ního života Františka Palackého.
„Přednášku pro školní dítky měl
u. Julius Indruch. ... O životě Fr. Pa−
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lackého a jeho významu pro český
národ přednášel Jan Halík profesor
dějepisu na reálce v Hodoníně, na
koncertě účinkoval mužský sbor
z Hodonína.“
Mimoto se spolek Pokrok věnoval
také divadelnictví a v této oblasti byl
pravděpodobně úspěšným. V Okres−
ním archivu Hodonín je uložen do−
klad z prosince roku 1924, kdy mu
„Okresní správa politická v Hodo−
níně povoluje pořádání Mikulášské
zábavy v obec. hostinci v Ratiško−
vicích dne 7. 12. o 7 hod. več. dle
předloženého programu. 1. Jedno−
aktovka „Komptoiristka pana Naf−
talína. 2. Mikulášská scéna. 3. Roz−
dílení dárků“ .
28. října 1925, na „Svátek Svo−
body“, sehrál čtenářský spolek diva−
delní hru „Pro zlatý poklad republi−
ky“, z jejíhož výtěžku bylo věnováno
140 Kč na dětský den, a o rok poz−
ději, v ten samý den, sehrál historic−
kou hru „Kde domov můj?“ (její re−
príza byla i v roce 1933). 9. března
1930 jako završení místních oslav
80. narozenin prezidenta T. G. Ma−
saryka nacvičili jeho členové hru
„Věrní p. presidentovi“.
V roce 1919 také zažádal o udě−
lení koncese pro stálé kino v „hos−
tinci paní Blažkové“. Souběžně s ním
se však o totéž pokouší Jednota Orla
v hostinci obecním. Protože Ratíško−
vice v té době měly 1800 obyvatel
a podle tehdejších předpisů mohlo
být zřízeno kino pouze jedno, spolek
Pokrok neuspěl. Orelské kino svým
umístěním zvýšilo výnosnost hos−
tince, a tím i příjem obce. V roce 1928
se Pokrok pokusil znovu a dne
28. října 1928 bylo promítáno první
představení v „Jubilejním kině“
v sále u Růžičků (dřívější hostinec,
dnešní prodejna domácích potřeb
v ul. Řádky. V rámci těchto oslav
byly také vysazeny „lípy Svobody“
u hasičského skladiště – dnešní pe−
kárny). Tuto licenci mu vymohla
Okresní péče o mládež. Podle kro−
niky obce proto „kinu dán nazev Ju−

bilejní kino – Okresní péče o mládež
v Hodoníně – v Ratíškovicích“. Ten
večer byl promítán film Dobyvatelé
moří (toto kino však v roce 1933 pře−
šlo koupí do majetku Jednoty Orla).
V žádné z kronik se mi nepoda−
řilo najít zmínku o jeho další činnosti
či zániku. Je však dosti pravděpo−
dobné, že se čtenářský spolek Pokrok
spolupodílel na založení obecní
knihovny. Podle kroniky obce se tak
stalo o prázdninách roku 1922 a obec
na ni věnovala na základě rozpočtu
2000 Kč. Knihovna pracovala po ce−
lou dobu „první republiky“ a až z do−
datečných zápisů v obecní kronice se
můžeme dočíst, že v období II. sv.
války byla její činnost úředně zasta−
vena. Knihovníkem v tomto období
byl František Podéšť a bylo jeho zá−
sluhou, že mnoho českých knih ne−
bylo zničeno. Místo povinného ode−
vzdání úřadům dal některé knihy do
úschovy našim občanům a krátce po
válce členové Českého svazu mlá−
deže zorganizovali jejich navrácení.
Do pořádku ji posléze uvedl nově
ustanovený knihovník František Ne−
zhyba. V roce 1945 měla podle jeho
záznamů knihovna celkem 489 knih
a v roce 1949 už skoro dvojnásobek
– 925.
Knihovna byla umístěna ve „staré
škole“, tedy v nejstarší školní bu−
dově v ulici Dědina. V roce 1960
„4 z pěti učeben ve staré škole slouží
pro schůze požárního sboru, Čs. čer−
venému kříži, pionýrům, Svazu mlá−
deže, loutkové scéně a jedna jest
vybavena Závodním klubem pro
přednášky a čítárnu. Je tu instalo−
ván televisor i radiopřijímač. V ka−
binetě vedle čítárny je umístěna
lidová knihovna.“ Knihovnicí
v těchto letech byla paní učitelka
Klabalová, na starost měla 2 688
svazků knih, které se půjčovaly je−
denkrát týdně; největší část z 255
čtenářů tvořili žáci zdejší školy.
Po dobu své činnosti nebyla knihov−
nice spokojena s malými prosto−
rami a stejně tak i její nástupkyně
v r. 1963, paní Jansová. Ta se doža−
dovala větší místnosti, a proto od−
mítla knihy nabízené z JZD i příděl
z okresu. Přibývalo knih i čtenářů,
měnily se knihovnice, ale prostory
zůstávaly stále stejné. V r. 1964 nová
knihovnice Ludmila Příkaská na
doporučení školského odboru Okres−
ního národního výboru knihy vytří−
dila od potrhaných a ušpiněných.
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Pomohli jí přitom pracovníci z okr.
knihovny, učitel Fr. Šťastný, ředitel
školy Jar. Beránek a žáci zdejší
školy. Knihy se také po mnoha le−
tech nově obalily a byl pořízen nový
seznam.
Další knihovnicí se v roce 1970
stala paní Mokrášová a knihy byly
z malého kabinetu přeloženy do
jedné z učeben ve škole. Za jejího pů−
sobení se staly součástí její práce
i besedy k jubileím našich význam−
ných spisovatelů, besedy nad kni−
hami a jejich výstavky, knihovní ná−
stěnky a rozhlasové relace. V roce
1975 bylo pro adaptační práce na
„staré škole“ přestěhováno 6462
svazků do vedlejšího, dříve obyt−
ného domku, zvaného „na Královém“
(v Uličce, před parkovištěm dneš−
ního bytového domu). I přes toto pro−
vizorní umístění patřila knihovna
pod vedením paní Františky Mokrá−
šové k nejlepším v okrese a čtenářů
neustále přibývalo (v roce 1976 jich
bylo 400).

Na počátku osmdesátých let se
knihovna vrátila zpět do třídy ve
„staré škole“ a knihovnice byly při−
dělovány z okresní knihovny v Ho−
doníně. Během jejich činnosti začal
pracovat také Klub mladých čte−
nářů, jenž byl roku 1988 v době pů−
sobení pracovnice Ivany Huberové
zařazen mezi nejlepší v celostátním
měřítku. V tomto roce také nakla−
datelství Albatros v rámci soutěže
„Jen si děti všimněte, co je krásy na
světě“ pozvalo do Prahy členky to−
hoto klubu – Janu Stratilovou a Evu
Příkaskou, které získaly nejvíce bodů
za své práce Hliněná krása.
Po listopadu 1989 však měla naše
knihovna nejslabší knihovní fond
v okrese. Protože bylo zapotřebí tříd
pro přibývající počet žáků, na pře−
lomu let 1995−96 se přestěhovala
do „staré cukrárny“ v ul. Rohatecká
(dnešní výrobna pracovních oděvů
firmy Klimeš). Nynější knihovnici
Marii Škorpíkovou tam dočasně za−
stupoval její manžel Josef Škorpík

a půjčovní doba byla pouze 4 hodiny
týdně. Až v roce 2002 se z těchto na−
prosto nevyhovujících prostor
přestěhovala na nové stanoviště do
jedné ze tříd v přízemí „školy u dro−
gerie“. Protože už však čítala 12 000
svazků a jedna místnost nepostačo−
vala, byly v roce 2003 v patře této
školy propojeny dvě třídy a šatna,
a knihovna tím konečně získala dů−
stojné místo, na kterém setrvává do−
posud. Při jejím stěhování proběhla
po dlouhé době rozsáhlá revize (po−
slední byla v roce 1988), při níž bylo
vyřazeno více než 3 000 knih.
Na tomto novém stanovišti se
o více než 11 400 knih a jejich 350
čtenářů stále stará paní Marie Škor−
píková, která má na starosti také
moderní doplněk knihovny – počí−
tače a internet, který je zdarma pro
všechny, kteří mají zájem. Protože
začala zima a s ní i dlouhé večery,
přijďte se za ní poradit také vy – pro
každého z vás určitě najde dobrou
knihu!

Vzpomínka

Irena Bařinová

Jestřáb

už nepřiletí

J

e to až neskutečné, kolik histo−
rie se vejde do jednoho lidského
osudu. Byl to život obyčejný i je−
dinečný. Ale začněme od Adama, od
začátku, od „A“. August měsíc srpen
v roce 1929 otočil svůj první list
v kalendáři, svátek měl Oskar a u Slé−
zarů, navrch Uličky, měli napilno.
Manželce rolníka Matěje Slézara
Františce se narodil chlapeček, pro
kterého rodiče vybrali jméno Skála
– Petr.
Jeho mládí ovlivnilo několik okol−
ností. V jedenácti letech ztratila ro−
dina živitele a on musel zastávat
řadu prací dospělého, a byl i nej−
mladší do party sousedů kamarádů,
kteří jej chtěj, nechtěj ovlivňovali.
A je to zajímavé, že se všichni vy−
střídali na nedalekém Obecním
úřadě, ať už to byl Antonín Koplík –
jako tajemník, Hynek Bařina – před−
seda, František Příkaský – náměs−
tek ONV či František Toman – mi−
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nistr práce a sociálních věcí.
Kolik to bylo dobrodružství,
v humnech mezi „opúnama“ –
velkými listy devětsilu – to by
stačilo i na několik pokračování
Poláčkových „Bylo nás pět“.
Ale, pojďme zpátky k mládí
Petra Slezara (nejde o chybu −
otec měl v matrice „dlouhé é“,
syn Petr krátké). Příroda jej odjak−
živa zajímala, a tak v řadách skautu
získal jméno Jestřáb a šiky skautů
nikdy neopustil. Měl i jiné nadání –
sportovní talent. Od mládežníků
hájil branku Baníku, až po mužstvo
dospělých hrající tehdy I.A třídu.
Když skončil školní docházku,
byla II. světová válka a příležitostí
moc nebylo. Naštěstí byla blízko ko−
várna bratří Hnilicových a tam se
vyučil. Jeho však, víc než ruční práce,
lákala, přitahovala práce strojní,
a tak brzo po vyučení přešel do firmy
RATIONA k Eduardu Křížkovi.

Když se koncem čtyřicátých let ote−
víraly první třídy břeclavské prů−
myslové školy, byl jeden z prvních
maturantů. Na Tomáši na Baťovce,
chcete−li na Pomocných provozech,
pokračoval jeho pracovní život. Jako
technik si dodělal večerní průmys−
lovku a havíři i zámečníci jej pak
znali na „Céčku“ na Dole Osvobo−
zení jako mechanika i hlavního me−
chanika a do důchodu už odcházel
jako hlavní mechanik na podniko−
vém ředitelství JLD.
Mezi jeho osudové aktivity pat−
řilo ochotnické divadlo. Režisér hry
strana 7

Výročí

Kluci z kovářské uličky Bohumír
„Mirek“ Kordula obsadil hlavní
klukovskou roli Petrem Slezarem
a dcera známého folkloristy Marie
Blahová hrála tu první u té hezčí
části populace. A počáteční semínko
sympatií a přátelství přerostlo do
lásky a manželství, které trvalo víc
jak 54 let a jeho plody byla dcera
Alena a syn Petr.
Mnoho sportovců po skončení ak−
tivní činnosti o sport zavadí buď jen
v televizi, v novinách nebo remcá
u piva. Jinak to bylo v případě Pe−
tra Slezara, který dlouhé roky pra−
coval jako předseda oddílu kopané.
Zvláštní kapitolou bylo členství
v Junáku. Po únorovém převratu
byla jeho činnost zakázána, koncem
šedesátých let zase povolena, a tak

S

Pocta a vděk

obětem

napětím očekávali pořadatelé
MO KDU−ČSL letošní Besedu
nad Kronikou. Proč? Byla na ne−
tradičním místě − ve škole. Program
byl dost změněný a počasí − no nic
moc. Ale 28. října po půl třetí už bylo
hodně míst obsazeno, i když se začí−
nalo ve tři, a sčítací lístky s pomní−
kem padlých v I. světové válce ni−
kdo neodmítl.
Blízký kostel odbil třetí hodinu
odpolední a po přivítání celebrit
i všech přítomných zazněla česká
i slovenská státní hymna, protože to
bylo 90 let od vzniku samostatné re−
publiky. To už stála čestná stráž, slo−
žená ze čtyř skautů a dvou hasičů
v zásahových uniformách vedle pro−
mítaného pomníku padlých v letech
1914−1918, a pan starosta přečetl
jména 35 padlých našich spoluob−
čanů, kteří se svými životy zaslou−
žili o vznik republiky.
Pak přišla historická pasáž, ve
které se přítomní dověděli například,
že: „K mimořádným, dosud nevída−
ným pohromám patřily kobylky, pů−
sobící v místech, kterými proletěly,
velké škody. V Hodoníně se objevily
10. září roku 1748 a směřovaly dále
na Ratíškovice, Milotice a Kyjov.
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Jestřábovi kamarádi Karel Sto−
kláska, Antonín Malář, Josef „Pe−
pik“ Vybíral a další začali budovat
junáckou klubovnu, která slouží
svému účelu dodnes.
Čtyřicátá léta se vyznačovala i ja−
kýmsi sdružováním, skupiny měly
i svá jména, jen pamětníci si už vzpo−
menou na Zelené jeleny, Šedé vlky,
Modrý pavilon či Mladý Modrý pa−
vilon. Členem Modrého pavilonu byl
i on. A po fotbalových utkáních stá−
vali už jako pánové v letech pod vr−
bou a rozebírali zápas.
Matěj Slézar měli vinohrad.
V Dubičí hoře, v Dubičáku, tam
mladý Petr získal i první vinařské
zkušenosti, a protože to bylo z Ra−
tíškovic přece jen daleko, starý vi−
nohrad „pustil“ a vysadil nový na Ná−

Jako mračno zatemnily obzor, takže
dvě a půl hodiny nebyly vidět ob−
rysy kraje“.
Jedna z dalších informací byla
o počátku hornictví, a to, že až do
roku 1858 byl mezi Padělkem pod
Náklem a Hrubým polem v provozu
důl Štefan. Několik přistěhovalých
zaměstnanců bydlelo ve dvou budo−
vách velkostatku, které byly zbou−
rány v roce 1936 a podle pamětníků

cestkách − třeba jeho „Burgundské“
– Rulandské modré mělo punc vy−
soké kvality. Ještě jednou se vrá−
tíme do Uličky, spíš do dědiny, pro−
tože Petr Slezar byl i poslancem
tehdejšího MNV, takže ani on této
funkci neutekl.
22. října zvuk nejmenšího
zvonku našeho kostela vyprovodil
duši pana Petra Slezara na druhou
stranu řeky života a 27. října, při
velmi emotivních bohoslužbách
stála na jeho počest čestná Junácká
stráž i s vlajkou a junáčtí mini−
stranti spolu s širokou občanskou,
sportovní i havířskou veřejností
v duchu říkali prosté: „Petře – Jes−
třábe – děkujem a budem už jen vzpo−
mínat“.
Vašek Koplík

tam bydlela i rodina Rosypálkova
a Leonarda Koplíka.
I na kostel došlo. V roce 1828 už
byl dokonce stavební materiál, ale
z neznámých příčin ke stavbě nedo−
šlo. Zato v roce 1868 byla posvěcena
Křížová cesta, pověšen za oltář ob−
raz – dar od hraběnky Františky
Hardeggové a byly v Ratíškovicích
i první sv. misie. Téměř všichni
účastníci si s překvapením vyslechli
zprávu o tom, že lampiónové prů−
vody mají v obci stoletou historii.
První zmínka je z roku 1908, kdy cí−
sař František Josef I. slavil 60. vý−
ročí vlády a 1. prosince se konal lam−
piónový průvod s hudbou.
Rok 1908 byl význačný tím, že
obec získala 115 ha lesa na Nákle
z milotického panství. Vzpomínalo se
i na rok 1918, na oslavy vzniku re−
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publiky a za zmínku určitě stojí, že
tehdejší duchovní správce přečetl
Motlitbu za vlast od Václava Beneše
Třebízského. Přiznám se, že skoro
celý rok jsme s paní knihovnicí Ma−
rií Škorpíkovou tuto modlitbu hledali
a sháněli. Až organizační schopnosti
a moderní technika pana ředitele
školy dokázaly nemožné a tato mod−
litba na besedě zazněla.
Významný byl i rok 1928, mimo
jiné
zahájením
osobní dopravy do
Hodonína a vysaze−
ním Lípy Svobody
k 10. výročí vzniku
ČSR. Nemalý zájem
vzbudily odpovědi
dotazníku z roku
1948 (zdůrazňuji,
je to staré šedesát
let): „Nikde, kde pů−
jdeš, sa o nic neobe−
jdeš, dyž nemáš
známých. Dnes je to
všady samý úpla−
tek, šmelina a pod−
fuk. Jen jediná
spravedlnost je, že mosíme ze světa
všecí. Každý by měl být aspoň tro−
chu člověkem“.
O roku 1958 jsme se dověděli i to,
že při otevírání nové školy byl nato−
čen film. Kdo jej točil, sa neví, ale
díky vedení školy byl přepsán do di−
gitální podoby a byl i promítnut.
Dlužno dodat, že s velkým zájmem
a ohlasem stejně jako následující
snímek z otevírání přístavby „nové“
školy. Pak nás všechny pan ředitel
Josef Hanák seznámil s Almana−
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chem školy a důkladně i s výkladem
provedl zájemce po školní budově.
Jednu věc by mi čitatelé Zvonu,
kteří byli na Besedě, určitě měli za
zlé. A to, že jsem vynechal příspě−
vek pana místostarosty o tom, že se
připravuje v příhraniční spolupráci
s Popudinskými Močidlany nová
kniha o Ratíškovicích, a že laskavě
žádá o pomoc s dokumenty či foto−
grafiemi.

Komu závěrem poděkovat první?
Té nejpěknější za stolem, a to paní
kronikářce Martě Kordulové, panu
starostovi za důsledné uctění obětí,
Junákům i hasičům za to, že akt při−
pomínající padlé měl vysokou úro−
veň, Tomáši Hanákovi za projekci
snímků, filmů, hudebního dopro−
vodu i za dokumentaci a panu ředi−
teli školy za vstřícnost a vše, co pro
tuto akci − a já si dovolím říct i 80 spo−
kojených účastníků − udělal.
Za MO KDU−ČSL Vašek Koplík

Seznam padlých občanů
v I. světové válce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Petr Foltýn ..................... 19 let
Jakub Toman .................. 37 let
Josef Sopůšek ................. 25 let
Vavřín Nesvadba............ 24 let
Josef Chludil ................... 33 let
Jan Toman ...................... 43 let
Petr Vacenovský ............ 20 let
František Foltýn ............ 21 let
Petr Foltýn ..................... 19 let
František Pavlík ............ 21 let
Matůš Kopl ..................... 26 let
Cyril Vacenovský ........... 39 let
Václav Jakubík ............... 31 let
František Holeček .......... 20 let
Josef Výrosta .................. 26 let
Antonín Kotásek ............ 20 let
Jaroslav Hanák .............. 18 let
František Přibyl ............. 18 let
Martin Foltýn ................. 46 let
František Běloch ............ 38 let
Petr Toman ..................... 45 let
František Svoboda ......... 20 let
Michal Přibyl .................. 43 let
Michal Toman ................ 38 let
Jan Dekař ....................... 38 let
Jan Zahnaš ..................... 33 let
Jakub Kopl ..................... 20 let
Čeněk Příkaský .............. 21 let
Petr Kotásek ................... 22 let
Jan Příkaský .................. 21 let
Jan Kotásek .................... 22 let
František Kotásek ......... 35 let
Martin Pavlík ................. 49 let
Cyril Kotásek.................. 24 let
Martin Kordula .............. 29 let
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setkání opravdu slavnostní ráz.
Následovaly úryvky z kroniky a mi−
nulosti obce, které měla perfektně
připraveny kronikářka Marta Kor−

Mykologie

Odpoledne plné dojmů

Ratíškovští houbaři se snaží
na státní svátek 17. listopadu
uzavřít houbařskou sezónu. Le−
tos se to o den posunulo, pro−
tože jeden z kolegů, nebudem
jej jmenovat, měl takové „hrba−
tiny“ − pětapadesát. I s košíky
a noži se jak dvanáct apoštolů
vydal stejný počet členů myko−
logického kroužku po půl třetí
(sraz byl ve dvě v Hospodě na Zelni−
cách) od Zbrodka po Soboňské cestě
a jejím okolí k Panence Marii. Po−
časí bylo příznivé i hub bylo v lese

a 28. října 2008 jsem byla pro−
střednictvím paní Jarky Kund−
ratové z Milotic pozvána na „Be−
sedu nad kronikou“ do Ratíškovic,
při příležitosti výročí vzniku repub−
liky. Protože pozvání přišlo celkem
pozdě a jako správná důchodkyně
jsem měla volný čas na tento den již
rozdělený, řekla jsem si, že jet ne−
můžu. Po zamyšlení se nad pozvá−
ním jsem aktivity přehodnotila a na
besedu jela − ze zvědavosti a jen na
hodinu. Byla jsem mile překvapena
přivítáním mladých skautů u vchodu
do školy, kde se beseda konala.
Úderem třetí se začalo. Vzpo−
mínka na padlé, v mnoha případech
vlastně ještě děti, česká hymna
a když si již všichni sedali, ještě
hymna slovenská. To dodalo tomuto

A

Dodrželi

tradici

vyšlo jim to nachlup. Co? No
houbařům zavírání lesa, proto−
že na některých místech bylo za
tři dny až −7°C.

dulová a pan Václav ji vhodně dopl−
ňoval. Zajímavé bylo vtažení účast−
níků besedy do diskuze − co kde bylo,
co si kdo pamatuje. Opravdu pěkně
připravené odpoledne nebylo pěk−
ným zážitkem jen Ratíškovických,
ale i mým. Jen mě mrzí, že jsem mu−
sela besedu předčasně opustit.
Marie Ronková,
kronikářka obce Svatobořice−Mistřín

dost. Suchohřiby a sviňůrky, zelené
i šedé, šťavnatky pomrazky i ple−
velné čechratky podvinuté (kde byly,
když byla výstava, by mne moc zají−
malo?) a z jedovatých muchomůrky
červené i slámožluté a třepenitky
svazčité a celá řada dalších druhů
brzo naplnila košíky a aby se nám
nešlo těžko, aj nejaká pleskačka
padla (kdo sa s tým má táhat) a byli
jsme u Járka, silnice i kapličky.
Tady představitel spolku poděko−
val Dúbravěnce, lesu, přírodě i Stvo−
řiteli za dary, které nám byly na−
bídnuty, popřál všemu odpočinku,
nabrání nových sil a symbolicky za−
mkl les na jeden západ (protože,
kdyby něco rostlo, nepolezu jak zlo−
děj přes plot) a když ten akt zopako−
vali všichni, tak po přípitku „dobréj
halúzkovéj“ zazpívali „Dúbravěnko
zelená …“, obzvlášť třetí sloku „…
mrázové přejdú, pěkná zelená budu“.
Zpáteční cesta po Mlýnské uběhla
při vzpomínkách na letošní úlovky
jak nic. Ale byli jsme zpátky na Zelni−
cách a šlo sa k Šebkom, kde kromě
skvělého pohoštění a „zlatých krků“
čekal i švagr Joška s „plnýma mě−
chama“ písniček a mladý večer se
nějak příliš brzy proměnil v noc
(eště, že né ráno).
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku
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Tradice

Dušičky
v Ratíškovicích

P

Příběh

rocházím se sestrou Marií hřbi−
tovem, zdravíme se se známý−
mi a příbuznými. Zdravím se
i s těmi, které nepoznávám, ale jsem
ráda, že oni znají mne. „Vždyť jsme
vlastnice, dyť su tvůj vlastník.“ Ma−
rie vysvětluje a já se snažím vzpo−
menout, ale čtyřicet let, co jsem
z Ratíškovic, je dlouhá doba. Volám
muži, jak je tu krásně. A on se ptá:
„A vrátíš se, nebo sis tam našla svůj
důlek?“
Je opravdu krásný den, nety−
pický pro Dušičky. Věnce a kytice
leží tam, kde byly položeny, svíčky
nezhasínají, hroby jsou krásně na−
zdobené. Tolik fantazie, lidského
umu a trpělivé práce najde člověk
snad jenom na tomto hřbitově. Ba−

Bolavé

revné drtě, kameny různých tvarů,
oblázky různých aranžmá, živé
i umělé květiny. Mně se ale nejvíce
líbí hroby s rostlinkami a květy
a půdou pěkně hrabítkama nalinko−
vanou. Aby to tak bylo, musí ten,
který se o hrob stará, přijít snad
každý den, aby znovu a znovu tu
hlínu prohrábl.
Slunce svítí, lidé se zdraví, za−
stavují se a povídají. Je tu tak pří−
jemně a milo, jako by člověk ani
nebyl na hřbitově, ale na nějaké
zvláštní lázeňské promenádě. A to
je v pořádku, protože o mrtvých jen
dobře, to platí i v této hektické době.
Krásné pomníky, fotografie, jména.
Jenom těch Tomanů, co tu odpočívá.
Staří i mladí.

sa málo scházáme
a vidíme, tak jsme
moseli ostat na kar−
hostině.
Všimla sem
si, že tá jedna ba−
bička pořád na mňa
pohlédala. Já sem
myslela, že sa jí asi
nelíbí ten náš kroj.
A já ze zvědavosti, jak sa tym jejich
krásným vlňáčkom říká, sem od na−
šich odsedla a šla si sednút k jejich
stolu. Říká sa jim cirkasáky.
Tá babička, co na mňa pohlédala,
si přisedla ke mně a ptá sa mňa:
„Babičko, vy ste z Ratiškovic?“ Já že
ano, hen Jožka je můj zeť. Chvílu
mlčala a najednú říká.: „A mohla
bych vám neco povědět?“ Já – no
baže. „Víte, já sem měla chlapca −
frajíra z Ratiškovic. Bože, jak my sa
chceli velice! Co sem sa pro něho
natrápila. Moja mamička sa to do−
věděli.“ Chytli mňa za rameno a po−

pomněnky

V

Prušánkách umřela tetička
z Jožkovej rodiny. Celá naša
rodina pojede na pohřeb. Jana
mně říká: „Mamko, pojedem autem,
jeď s nama.“ No, já jsem v Prušán−
kách nikdy nebyla, chtěla jsem vi−
dět, jaký je tam kostel, tak jsem jela.
Tetičku sem znala, byla u nás na
svaďbě. Už v kostele sem si všimla
tých všeckých tetiček – starších,
mladších aj stařenek, nastrójených
v krojách. Měly na sobě přehoze,
každý jinak malovaný, také jsem ni−
kdy neviděla. Po pohřebě sme chtěli
jet dom, ale ty dcerky vyčítaly, že

Navštivte obecní
webové stránky
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Smrt si nevybírá, zkosí toho, komu
ta svíčka života dohoří. Někomu té−
měř ve sto letech, někomu, kdo si ne−
užil ani dětství, ani mládí. U těchto
hrobů je člověku smutno. Vzpomí−
nám si, že na hrobech, kde bylo po−
chováno dítě, bývaly peřinky, malé
peřinky s volánky. Bylo to dojemné.
Obešly jsme s Marií všechny naše,
rozsvítily svíčky a já jedu domů.
Autobusem. Jsem ráda, že jedu au−
tobusem, nemusím s nikým mluvit
a mohu vstřebávat dojmy z tohoto
odpoledne. A při tom rozjímání jsem
si vzpomněla na slova, která jsem
kdesi četla a která se mně vryla do
paměti.
Cituji: „Až k nám ta nežádoucí jed−
noho dne přijde, možná se budu bát.
Možná se usměju a řeknu: Můj den
byl dobrý, nechť nastane noc. Na−
lezne obdělané pole, prostřený stůl,
dům čistý, všechno jak se patří.“
Takový konec života by si přál asi
každý z nás. Ale teď si přejme, ať
se za rok na našem krásném hřbi−
tově můžeme zase potkat a podat si
ruce.
Hedvika Tomanová−Martišková

vidajú: „Ty jedna, co sem sa to do−
čula, že máš galána z Ratiškovic! Tož
ti povidám, než bych ťa do takovej
ledajakéj, nicjakéj dědiny vydala, tak
to ti rači nohy přerazím. Dyť tam
ani nejsú normální ludé, dyť tam sa
vyrábjajú enom metle! „Co já sem sa
za něho namodlila a naprosila. Ale
stejně mně to nepomohlo. Do roka
mňa vydali za mojého. Ale možu řéct,
že sem měla dobrého a hodného
manžela. A už je to 10 rokú, co mně
umřel. Víte, ale dyž v televizi nebo
v novinách slyším Ratiškovice,
dycky si na Janoška spomenu. Co
sem sa pro něho nabečala. Snáď už
je to věčnosť...“.
No, co tá její mamička mysleli, že
tú našu pěknú dědinu tak podcenili
– asi nejaké bohatství? Ale dyť v dě−
dině bylo sedlákú dosť. A ty metle?
Bár by jich eště nekdo v dědině dě−
lal...
Napsali tetka Jaruša
(Jaroslava Blahová, r. 1923)

www.ratiskovice.com
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Publikace

V

Nová kniha
o historii naší obce

pondělí 24. 11. 2008 se usku−
tečnilo na obecním úřadě první
setkání týmu profesionálních
historiků a občanů, věnujících se his−
torii obce, a to za účelem vydání nové
knihy o obci Ratíškovice. Nová pub−
likace bude financována z projektu
náležícího do prioritní osy „Podpora
socio−kulturního a hospodářského roz−
voje přeshraničního regionu a spolu−
práce“, oblast podpory „Kulturní roz−
voj a zachování tradic“.
Naším partnerem v tomto pro−
jektu jsou Popudinské Močidlany −
obec asi 5 km za Holíčem, která si
v rámci tohoto projektu vydá rovněž
publikaci o své historii. Z tohoto dů−
vodu byla na setkání přítomna sta−
rostka Popudinských Močidlan paní
Dana Žúrková.

Ratíškovická kniha bude mít roz−
sah cca 700 normostran, bohatou fo−
todokumentaci, důraz bude kladen

na prezentaci nových informací a ší−
řeji bude rozvedena kapitola o lidové
kultuře. Novodobé dějiny by měly
být dovedeny až do současnosti.
Touto cestou bych chtěl poprosit
občany o spolupráci, a to především
v poskytnutí jakýchkoliv historic−
kých dokumentů, týkajících se ži−
vota v obci − rodinné kroniky, kro−
niky spolků, fotografie apod.
S poděkováním
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Kalendář obce
pro rok 2009
Výsledek projektu Přeshraniční spolupráce ČR − SR
předstihu vánočního dárkového podstromečkového
rituálu se občanům Ratíškovic dostává do rukou ka−
lendář historických fotografií místních spolků a or−
ganizací. Zajímavostí je, že kalendáře jsou zdarma. Tato
rarita se v naší kapitalistické společnosti bude jen stěží
opakovat. Vytvoření kalendáře je součástí Projektu pře−
shraniční spolupráce ČR – SR a je hrazeno z evropských
fondů a příspěvku z obecního rozpočtu. Cílem vydání této
publikace je posílení historického povědomí o společen−
ském životě v časech minulých, a tím i posílení lokálního
patriotismu.
Touto cestou si dovoluji poděkovat manželům Bařino−
vým za budování velkolepého fotoarchivu, z něhož byly
fotografie kalendáře vybrány. Poděkování rovněž patří
Copystudiu Hodonín za vytvoření grafického návrhu
a Tiskárně Šiki Kyjov za vyhotovení kalendáře.
V neposlední řadě patří poděkování všem občanům,
kteří poskytují fotografie do fotoarchívu, neboť jen tak
můžeme tvořit publikace, jež nám připomínají časy mi−
nulé, v nichž můžeme spatřit naše maminky, otce, sta−
řenky, stařečky i prastařenky...

V

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Almanach školy
P

Koncert

ondělí 20. října 2008 bude zce−
la jistě zapsáno zlatým písmem
do chronologie důležitých udá−
lostí základní školy v Ratíškovicích.
Tento den spatřila světlo světa vzpo−
mínková publikace s názvem „Alma−
nach školy aneb Malá exkurze do
dějin školství obce Ratíškovice“,
která vyšla k 50. výročí otevření
„nové“ školní budovy (12. října 1958).
Podle autora almanachu Josefa
Hanáka, ředitele základní školy,
se jedná o první ucelenější knížku,
která se na více jak 160 stranách za−
bývá historií školství a školních bu−
dov v obci Ratíškovice. Sepsané
údaje dále informují rovněž o učite−
lích, žácích, významných událostech,
ale i o tehdejší nelehké době. Sou−

částí knihy je též pře−
hledný seznam vy−
cházejících žáků od
šk. roku 1955/56, pře−
hled nadučitelů a ře−
ditelů školy od roku
1832, neúplný pře−
hled zaměstnanců
školy od roku 1958
a barevná příloha do−
bových fotografií.
K vydání publikace
finančně přispěly fy−
zické i právnické
osoby, generálním partnerem publi−
kace se stala firma T Machinery
a. s., Ratíškovice. Jejich seznam je
uveden na konci publikace, někteří
dárci si však přáli zůstat v anony−

z Jaromír
Helešic (1947)
– mikulčický
bubeník půso−
bící v minulos−
ti ve formacích
Jazz Half Sex−
tet, Jazz Nova,
Jazz Sanatori−
um, Impuls,
Energit Luboše Andršta, Jazz Q
Martina Kratochvíla, Pražský Big
Band,

Jazz 2008

J

iž pošesté do podzimních Ratíš−
kovic zavítal jazz. V sobotní ve−
čer 22. listopadu v sále kina vy−
stoupil F.U.T. – tedy Fran−
tišek Uhlíř Team, a to ve
složení:
z František Uhlíř (1950)
– kontrabasista, dlouho−
letý člen SHQ Karla Ve−
lebného, Barock Jazzu
a formací pianisty Emila
Viklického,
z Adam Tvrdý (1976) –
kytarista, skladatel, učitel
hry na kytaru, absolvent
dílny americké hudební
školy Berklee School of
Music, držitel ceny sólisty
na Letní jazzové dílně Kar−
la Velebného, člen jazzové
scény v New York City
a člen turné amerického
jazzového tria po Karibiku,
USA a Kanadě,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

mitě. Všem sponzorům patří srdečný
dík. Je potěšující, že knížka se stává
nedílnou součástí řady domácností,
a to nejenom naší obce.
RŠ

z Camilla Brecka – pianistka
a zpěvačka s hlasovým rozsahem
přes čtyři a půl oktávy, absolventka
pražské konzervatoře a Jazzové
školy v Mnichově.
Poloprázdné kino a kvalitní hu−
dební produkce umocnilo uvolněnou
a pohodovou poslechovou náladu
a přestávkovou konverzaci hudeb−
níků s publikem. Současně však
nízká návštěvnost vyvolává otázku,
zda−li tento hudební žánr nadále
v Ratíškovicích prezentovat.
RŠ
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Škola

Grand Akademie
2008
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P

odzimní neděle 26. října 2008
se stala slavnostním dnem, kdy
se v tělocvičně ZŠ uskutečnil
přímo triumfální večer s velmi bo−
hatým programem, jehož cílem bylo
oslavit tři důležitá jubilea: 90. vý−
ročí vzniku samostatného českoslo−
venského státu, 50. výročí otevření
„nové budovy“ základní školy a 20. vý−
ročí vzniku Československo−fran−
couzské společnosti v Ratíškovi−
cích.
Ve více jak tříhodinovém pro−
gramu vystoupili v úvodní oficiální
části se svými proslovy starosta obce
Ratíškovice Josef Uhlík, starosta
družební obce Vouziers Claude An−
celme a ředitel základní školy Josef
Hanák, který rovněž spolu s ing. Ví−
tězslavem Polešovským, zastupu−
jícím generálního partnera publi−
kace, pokřtili nový almanach školy.
Dále následovalo slavnostní předání
ocenění (pamětních medailí) 13 osob−
nostem, které se významně za−
sloužily o rozvoj Československo−
−francouzské společnosti, sportu
a vzdělávání v naší obci.
V další části programu následoval
grandiózní kulturní program, v němž
se představili školní děti (mladší
i starší mažoretky, latinsko−ame−
rické tance, břišní tanečnice, Hip−
−Hop, dětský folklórní soubor s cim−
bálovou muzikou), a významní hosté
(zpěvačka Marie Příkaská, houslista
Marek Blaha a třicetičlenný fran−
couzský pěvecký sbor Les Maîtres
Chanteurs z Vouziers).
Kulturní program uzavřela
a k tanci pozvala osezené publikum
Veselá muzika. Konečnou tečku
slavnostního večera vytvořil kolekcí
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6x foto Lenka Hanáková

hudby všech žánrů osobně ředitel
školy. Celým večerem provázeli mo−
derátoři Jaromír Škola ml. a Klára
Gajdíková.

Všem účinkujícím a těm, kteří
večer připravovali, patří velký dík
za zvládnutí nelehkého úkolu, který
i přes omezené možnosti tělocvičny

ZŠ poskytnul neopakovatelné zá−
žitky jak místním občanům, přespol−
ním hostům, tak i členům početné
francouzské delegace.

Folklor

Josef Hanák

Oslava 5. výročí
dětského folklorního souboru

S

oučasný dětský folklorní soubor
začal pracovat před pěti lety. Na−
vázal tak na tradici dětského ná−
rodopisného souboru Rozmarýnek,
který v Ratíškovicích působil od
70. let pod vedením Jiřího Růžičky
a Vojtěšky Hochmanové. V současné
době je v souboru 35 dětí, které jsou
rozděleny do dvou skupin. První sku−
pinku tvoří děti z mateřských škol
a druhou děti ze druhé až deváté
třídy. Soubor pracuje pod vedením
Jany Koplíkové, Zuzany Kordulové
a Dagmar Gajdíkové.
Druhou listopadovou neděli se
vedoucí s dětmi rozhodli uspořádat
folklorní odpoledne, a to hlavně na
počest 5. výročí vzniku souboru. Sou−
bor se představil nejprve s pásmem
Spi Janíčku, spi. Průřez jeho činnosti
prezentovala pásma s názvem Jar−
mark, Škola, dívčí a chlapecké hry,
kde právě v klobúkovém mohli kluci
ukázat svoji šikovnost.
Jako host byl dětmi vybrán sou−
bor Ratíškovská Dolina, který před−
vedl své netradičně folklorní pásmo,
které mj. prezentoval na soutěžním
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

festivalu v Dambořicích. O kvalitní
hudební doprovod se postarala CM
Cangla z Hovoran a své pokroky na
hudebním poli předvedla i dětská
cimbálová muzika z Ratíškovic. Po−
děkování patří také CM Javor, všem
rodičům, babičkám, které dětem při−

pravují kroje a mnohdy je i drží při
této jistě krásné folklorní tradici.
Děkuji všem, kteří jste nám přišli
popřát a podpořit děti. Ratíškovské
kino tak bylo po čase zaplněno do
posledního místečka.
Jana Koplíková
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U nás na dvorku

P

ředkládám čtenářům „ZVONU“
malý úryvek z připravované kní−
žečky o soužití se zvířátky.
Rozhodnutí napsat několik příběhů
o psech a jiných zvířátkách, se kte−
rými jsem prožil a dosud prožívám
krásné okamžiky, nebylo náhlé. Zrálo
ve mně delší čas a zesílilo vždy, když
jsem svým dětem nebo svým přáte−
lům vyprávěl zážitky ze svého dět−
ství a raného mládí.
V padesátých a šedesátých letech
minulého století bylo ještě zcela běž−
né, že se téměř ve všech staveních
na vesnici nacházeli pes, kočka,
husy, slepice, kachny, králíci, či
prase nebo koza. Nejinak tomu bylo
i u nás a každé období mého života
vždy doprovázelo nějaké zvířátko.
Mít živou hračku patřilo mezi dětmi
k běžným věcem, zatímco vlastnit
hračku mechanickou bylo vzácností.
Dřevěná či plechová autíčka nám na−
hrazovaly rožky z cihel (kvantlíky),
se kterými jsme bravurně projíž−
děli zatáčky na hromadách písku.
V každé třídě základní školy bylo ně−
kolik kluků, kteří měli doma ocho−
čené „kače“ (kavky), jejichž ťákání se
ozývalo v téměř každé ulici.
Kolikrát si kladu otázku, co je
lepší – jestli doba mého dětství, nebo
současné období, kdy děti mají
všeho dostatek a jejichž pokojíčky
jsou přeplněny nepřeberným množ−
stvím elektronických nestvůr a upro−
střed všeho trůní počítač s blikající
obrazovkou. S jistou rozpačitostí sle−
duji, jak dnešní děti zručně ovládají
klávesy kompjútrú či ovládače videa,
ale jak jim činí potíže vzájemná ko−
munikace. Je až zarážející, že jim ko−
likrát k domluvě mezi sebou postačí
jen několik nesouvislých holých vět
náležitě proložených sprostými vý−
razy. Je mi také líto těch malých
žadonících dětí, které jejich rodiče
odbývají slovy, že jim pejska nebo
kočku pořídí, ale až budou větší a až
budou mít větší rozum. Ve většině
případů ke koupi zvířátka už nedo−
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jde, protože se promešká ta správná
doba, kdy se v dětské dušičce hro−
madí chuť starat se o svého malého
kamaráda. Myslím, že bych neměnil
a nemám pocit, že bych něco promeš−
kal nebo že bych o něco důležitého
přišel. Naopak vždy jsem byl vděčný
svým rodičům a též tehdy s námi ži−
jící tetičce Rozce, kteří měli pro mé
zájmy pochopení.
Končilo léto roku 1956 a já jsem
začal chodit do čtvrté třídy základní
školy. Úkolů ve škole začalo přibý−
vat, ale s tím jsem neměl problémy,
neboť jsem se dobře a snadno učil.
O poznání hůř na tom byl můj ka−
marád Fana, kterému hodně času za−
bírala starost o hospodářství a na
přípravu už tolik času a chuti neměl.
Jednoho večera si ke mně při−
sedla na postel mamka, pohladila mě
po vlasech a mluvila se mnou, jako
bych už byl dospělý. „Víš, Vojti, za−
stavila mňa paní Dobšová a říkala,
esli by sas nemohl s jejich Fanú
semtam negdy trochu učit. Pan
učitel jí ve škole říkal, že Fana je
chytrý, ale nemívá napsané úlohy
a že mu moc neidú diktáty. A dyž sa
spolem kamarádíte, že by to bylo
určitě lepší, dybys mu pomohl.“ Ani
jsem nemohl samým štěstím usnout,
protože to náramně souviselo s ně−
čím, co jsem zatím tajil a nevě−
děl jsem si rady, jako to provést.
U Dobšú měli v jejich hospodářství
ještě jedno krásné a neobvykle vy−
padající zvířátko, totiž malou bé−
žově zbarvenou fenku, jejíž velké
černé oči i čumáček jí dávaly výraz
tuleního mláďátka. Taktéž její
jméno bylo pro fenku prazvláštní –
Paleček.
Ale teď po pořádku, neboť zde za−
čal příběh o mém nejšikovnějším čis−
tokrevném podvraťáčkovi.
Jednoho pozdního odpoledne,
když jsme s ostatními kamarády při−
hnali Dobšovy krávy z pastvy a za−
čali rutinérsky zaopatřovat domácí
zvířata, jsem při hledání slepičích

vajec po všech skrýších ve slámě
narazil na pelíšek, ve kterém ležel
Paleček a její štěňátka. Zapomněl
jsem na celý svět a slepičí vajíčka pro
mě přestala existovat. Dřepl jsem si
na bobek a zcela fascinován jsem
hleděl na tu nádheru. Nedokážu ani
popsat, jak moc jsem některé ze ště−
ňátek chtěl. Moje touha byla o to
větší, protože jsem nabyl dojmu, že
žádné bacily, které zahubily před
dvěma roky tolik ratíškovských psů,
už tady vůbec nejsou a že už nastal
ten nejvyšší čas, abych si mohl něja−
kého chlupatého kamaráda přivést
domů. Jenže taťka se nechal slyšet,
že na zimu by to nebylo dobré. A na
jaře že se uvidí. Snad mě všichni
svatí, ke kterým jsem se každý ve−
čer obracel, vyslyšeli a poslali mně
naději ve formě Fanových špatných
diktátů.
Od chvíle, kdy se u Dobšú roz−
rostla psí rodinka, se Fana pomalu
ale jistě dostával ze svých školních
problémů. Moje snaha, aby lehce
zvládl všechny nástrahy českého ja−
zyka, byla korunována pochvalou
pana učitele za jedničky a dvojky
z domácích úkolů a diktátů. To se
také doneslo mamce a taťkovi, kteří
byli mou pedagogickou činností po−
těšeni. Toho jsem také náležitě vy−
užil a vypracoval jsem plán, že bych
od Dobšú za moji výpomoc s Fano−
vým učením dostal pejska. Všechno
do sebe náramně zapadalo. Dobšovi
by byli rádi, že se zbaví jednoho ště−
ňátka a navíc já si ho zasloužím
a doma už to budu muset nějak za−
hrát.
Nadešel den „D“, kdy jsme nakr−
mili všechen dobytek. „Co za teho psa
chceš?“ ptal jsem se svého kama−
ráda a majitele chovné psí stanice
v jedné osobě. „Si blbý, nic. Daj si
psa za košelu a utěkaj, beztak už je
tma a vaši ťa za chvílu budú hledat,“
zněla Fanova odpověď.
Neváhal jsem ani vteřinu a jenom
jsem hlesl: „Drž mně palce“. Cesta
domů mně netrvala víc než tři mi−
nuty, ale od vrat do kuchyně to byla
celá věčnost. Moje dětská duše byla
rozervaná a jímal mě děs, že naši
nebudou malého černého pejska
s bílými packami, bílou špičkou
ocásku, bílou náprsenkou, malou ly−
sinkou a půlkou bílého obojku chtít.
Co si potom jenom počnu? Vešel jsem
do kuchyně, když mamka zrovna
chystala večeři a sestra Růženka si
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

něco kreslila. Bystrému zraku te−
tičky neušla moje vyboulenina za
teplákovou bundou.
„Co to máš za ňadrama? Ukaž,
vytahni to ven, ať sa podívám, co
sa ti tam tak nadúvá.“ A bylo to!
Schválně neohrabaně jsem vytaho−
val štěňátko ven, až to tetička nevy−
držela a rázně malého nešťastného
tvorečka vylovila z mého záňadří.
„No, enom sa podivaj, co ten trúba
húpý nese dom. To nám tady byuo
zapotřebí! To zas budú rozbité a pod−
hrabané vráta“. Moje reakce byla
okamžitá: „Enomže to néni fenka, ale
pes a žádní psi za ním nebudú lo−
zit.“
Mamka přestala chystat večeři
a její smířlivý tón byl víc jak výmluv−
ný. „Ale teti, dyť sa podivajte, jak
Vojtovi štěstím svítijú oči a jak je
odhodlaný teho psa bránit. Snáď
byste mu tú radosť nechtěly poka−
zit.“ „No šak eště sa uvidí, co temu
řekne taťka“, byla tetiččina odpověď.
Moc dlouho jsem se v kuchyni ne−
zdržoval. Po večeři jsem zatím beze−
jmenného pejska strčil do chlévka do
mrvenky1 slámy a šel spát. Co tomu
řekl taťka a jak to s ním mamka do−
mluvila, nevím. Brzy ráno, než ode−
šla na autobus do práce, mně ještě
stačila pošeptat: „Popros taťku, esli
si teho psa možeš nechát, on ti to
jistě dovolí. Neboj sa, já su při tobě.“
Sladká pusa navrch byla mou nej−
větší nadějí toho dne. Ve dveřích
ještě stačila dodat: „A nachystajte
s Růženkú nejaké ména, ať teho
psíčka možem pomenovat.“
Přestože bylo před pátou ranní
a venku byla tma jako v pytli, už jsem
neusnul. Měl jsem hlavu plnou Ali−
ků, Broků, Reků a Bojarů, ale žádné
jméno teď už pro našeho pejska ne−
bylo to pravé. Celé odpoledne jsme
se sestrou vymýšleli psí jména a psali
je na malé papírky. A večer, když
jsme po jídle ještě všichni seděli ko−
lem stolu, nastal tolik očekávaný
okamžik, totiž vytahování jmen
z klobouku pro našeho psa. V prv−
ním kole každý z nás vytáhl jeden
papírek. Došla řada i na tetičku,
která na oko odmítala přistoupit na
naši hru. „Šak až sa to tady posere,
tož já to uklúzat nebudu,“ byl její
poslední zoufalý argument. Ale to už
začínalo druhé kolo losování, kdy měl
být ze zbývajících papírků vytažen
ten nejdůležitější. Jak taťka rozhodl,
měl jsem to být já, kdo bude mít tu
čest poslední volby. „Tak, Vojto, vy−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

tahni z tych pěti lístků jeden a keré
méno tam bude napsané, tak sa ten
psík bude menovat. Ale napřed tady
před všeckýma mosíš slíbit, že sa
o něho budeš starat, jak sa patří.“
Pro mě to byla jenom formalita,
protože moje rozhodnutí vlastnit
toho psího krasavečka a náležitě se
o něho starat a vychovávat ho, padlo
už dávno. Taťka zvedl klobouk se
psím tajemstvím až nad hlavu, aby
to bylo napínavější. Já jsem vylezl
na židli a postavil se na špičky no−
hou. Chvíli jsem se rukou přehrabo−
val mezi papírky až jsem vytáhl ten
pravý. „STRAKOŠ“, přečetl téměř

dramaticky taťka, kterému jsem
lístek předal. „Tak Strakošu, ode
dneška budeš na toto méno slyšet
a všeckých nás poslúchat. Mosí z tebe
byt dobrý hlídač, ale nesmíš nikoho
pokúsat. Mosíš sa teho eště moc na−
učit, abys nám dělal radosť,“ byl zá−
věr taťkova projevu. Nic nechápající
zvířátko na nás civělo a vrtělo ocás−
kem. A na důkaz toho, že učení
právě začíná, udělalo pod sebe lou−
žičku. „Namoč mu do teho šňupák,
ať si zapamatuje, co sa može a co
„nee,“ zněla tetiččina první vý−
chovná lekce.
Vojta Koten ml.
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hci Vám popsat můj zázrak č. 2,
který se stal v pondělí 20. října
2008. Asi kolem páté hodiny od−
poledne mně volal můj súsed Bill, že
sehnal dva lístky na sobotní koncert
AC−DC v Pennsylvánii. Byl jsem
strašně rád, že
se to podařilo,
protože lístky
na koncert byly
vyprodány za
4 minuty. Bill
ty lístky sehnal
díky členství
ve fun clubu
AC−DC. Zatajil
mně však fakt,
že když chtěl
v clubu lístky,
byl požádán
o napsání bláz−
nivého příbě−
hu spojeného
s touto ka−
pelou. Mohl
v něm užít je−
nom 250 slov.
Bill
napsal
o mně − že su
obrovský fanda
z Czech Repub−
lic, který ka−
pelu ještě ni−
kdy neviděl
živě atp. A právě tento příběh vyhrál
dva lístky, a to na soukromou párty
a zároveň na poslední generální
zkoušku kapely před odstartová−
ním světového turné. Bylo vybráno
pouze 2 000 lidí z celého světa. Při−
znám se, že jsem nevěděl, jak mám
reagovat. Sám Bill zpočátku nechtěl
věřit, že to tak dopadlo.
Během dvou dní je všechno zaří−
zeno – letenky, hotel, etc. Odlétáme
v sobotu 25. 10. odpoledne směr
Wilkes−Barre Pennsylvania. V 10 ho−
din večer jsme už na místě. Rychlá
večeře, pivo a spat. Po nedělní sní−
dani okamžitě jdeme do místní
hospody (je tam jenom jedna). Pivo
začalo ve velikém. Chtěl jsem po−
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Kynologie

Zámoří

C

Zázrak č. 2
ručit borovičky, ale nikdo nevěděl,
co to je.
Postupně sa seznamuju s lidma
z Německa, Španělska, Anglie, Itá−
lie, Argentiny atd. Neuvěřitelný po−
cit radosti a pohody. Můj dlouholetý

Interšampion

práce

P

rvním dlouhosrstým
jezevčíkem v ČR, kte−
rý získal tento titul,
udělený FCI (Mezinárodní kyno−
logická federace) se sídlem v Bru−
selu je Ferda z Oskovce, jehož
majitelem je František Bábík.
Pes pochází z chovatelské sta−
nice z Oskovce pana Leopolda
Tomančáka.
Aby pes tento titul získal, musí
ve dvou zemích na mezinárodních
zkouškách zvítězit a obdržet certi−
fikát čekatelství šampióna práce−
(CACIT). Obě tyto podmínky
byly splněny na Speciálních
barvářských zkouškách v ČR a na
Mezinárodních špeciálných farbiar−
ských skúškách na Slovensku.
Tyto zkoušky se skládají z ně−
kolika disciplín, například hlasi−
tost na stopě zajíce, nahánění,
chování po výstřelu, vodění na ře−
meni a nejdůležitější je práce na
pobarvené stopě spárkaté zvěře
(srnčí, jelení, dančí), která má
délku cca 1 km, je použito 0,5 litru
barvy (krve zvěře) a založení musí
být nejméně 18 hodin staré.
Dráha stopy má pět změn smě−
ru, na dráze je uloženo pět kont−
rolních žetonů, vůdce musí nalézt
nejméně dva, aby mohl být hod−
nocen. Práce je také časově limi−
tována. Blahopřejeme a přejeme
další kynologické úspěchy.
Mgr. Miroslav Küchler

pivní trénink a Billova znalost svě−
tových piv nám pomáhá přežit ve−
liké pivní smrště. Konečně nastal čas
k odchodu do místní haly, která je
známá tím, že tam hraje Farma
Pittsburgh Penguins. Začala party
pro vybraných dva tisíce fandů AC−
−DC. Probíhá poslední generálka ka−
pely − v úterý 28. 10. startuje jejich
světové turné...
Co všecko sa dělo uvnitř tejto haly,
to sa nedá popsat v celém Zvoně!
Bylo to fantastické a mně sa splnil
sen, ale ty uši…!!! Tak to je zázrak
č. 2. (Zázrak č. 1 bylo setkání se
Scotty Bowmanem.)
Dan

a GOOD LUCK!
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Rok 2008
v Kynologickém klubu Ratíškovice

A

ni v letošním roce jsme v kyno−
logickém klubu nezaháleli a na−
vázali tak na úspěšný loňský
rok 2007, ve kterém složili Šárka Uh−
líková, Lenka Ilčíková, Josef Pří−
kaský, Ing. Tomáš Buriánek a Jiří
Vašíček zkoušku ze základní ovlada−
telnosti psa (ZZO) podle národního
zkušebního řádu.
V jarním závodu německých dog
v Mladé Boleslavi skončil na 8. místě
v kategorii ZZO Josef Příkaský se
psem Argem a závěrem roku pak na
závodech „O pohár města Dubňany“
patřilo 1. místo v kategorii ZZO
ing. Tomáši Buriánkovi se psem Ma−
xem.
Letos na jaře se zavítalo do Jose−
fova, kde Šárka Uhlíková a Josef
Příkaský úspěšně složili zkoušku
v základní ovladatelnosti psa (ZOP)
zkušebního řádu brněnské kynolo−
gické jednoty a o měsíc později se
v Dubňanech podařilo Anně Úleh−
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lové složit zkoušku základního mi−
nima (ZM) národního zkušebního
řádu.
Na podzimních závodech „O pohár
města Dubňany“ získala 2. místo
Anna Úlehlová se psem Nerem,
která si zároveň připsala zkoušku
všestranného výcviku (ZVV1) národ−
ního zkušebního řádu.
Z Josefova, Mekky dogařů, si
Anna Úlehlová a Josef Příkaský od−
vezli stopařské zkoušky (FPr 1) ně−
meckého zkušebního řádu SchH/
VPG. V závodě „O pohár města Ho−
donín“ si v kategorii ZM vybojoval
2. místo Dušan Šrutka se psem
Karonem a v ZVV1 obsadila
5. místo Anna Úlehlová se psem
Nerem.
Ne každý, kdo přijde na cvi−
čák, má možnost, ať už kvůli
časové nebo finanční nároč−
nosti výcviku, připravit svého
čtyřnohého kamaráda ke
zkouškám a závodům. Se−
známí se tu však se základ−
ními výcvikovými metodami
(provádění cviků, správné po−
vely apod.), poradíme při zvlá−
dání nežádoucí agrese, při
socializaci a budování vztahu
člověk−pes (pes−člověk).
I v roce 2008 jsme zazname−
nali významný nárůst počtu
členů, jichž v současné době
registrujeme 40. Především
novým členům jsou k dispo−
zici čtyři instruktoři výcviku,
kteří s nesmírnou trpělivostí
provádí individuální výcvik. S nárůs−
tem počtu členů jsou spojeny také
vyšší nároky na technické vybavení
cvičiště, které se klub snaží po−
stupně rekonstruovat a vylepšovat.
Největší překážkou pro další rozvoj
je nevyhovující zázemí pro členy
a hosty v podobě malé klubovny. Její
rozšíření by výrazně prospělo k dal−
šímu rozvoji činnosti klubu ve
formě pořádání zkoušek, závodů
nebo například předváděcích akcí
pro veřejnost. Především pro oby−
vatele Ratíškovic by se tak naskytla

ještě lepší možnost aktivního vyu−
žití volného času.
V rámci sebevzdělávání jsme na−
vštívili několik vrcholových závodů,
objezdili řadu kynologických klubů,
účastnili se free soboty u psího psy−
chologa Rudolfa Desenského, navá−
zali nové kontakty na výstavách,
bonitacích a výcvikových táborech,
shlédli myslivecké zkoušky a přečetli
neskutečné množství odborné kyno−
logické literatury.
Na závěr bychom chtěli tyto
řádky využít k poděkování všem,
kteří nám v naší činnosti ochotně

a rádi pomáhají, zejména za pod−
poru Obecnímu úřadu Ratíškovice,
při nácviku pachových prací společ−
nosti ZERA, za toleranci myslivec−
kému sdružení a také všem sponzo−
rům.
Přejeme všem pejskařům i ne−
pejskařům k Vánocům i k dalším ži−
votním krokům a cestám v novém
roce vše dobré, radostné chvíle,
hodně štěstí, zdraví, pokoru, klid
a lásku.
Kynologický klub Ratíškovice
www.kkratiskovice.wz.cz
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Region

Informace z Mikroregionu

Nový Dvůr

Mikroregion Nový Dvůr
buduje cyklostezky

M

ikroregion má z minulých let
zpracovány projekty na vybu−
dování cyklostezek na území
jednotlivých obcí. S pomocí firmy RE−
NARDS, s. r. o., byla v únoru po−
dána žádost o dotace z EU na reali−
zaci projektů. V polovině roku byla
dotace mikroregionu přidělena. Mi−
kroregion také uspěl s žádostí o pří−
spěvek z Jihomoravského kraje. Pro
výstavbu cyklostezek byla výběro−
vým řízením, konaném v měsících
srpnu a září, vybrána ze 13 zájemců
firma Strabag a. s.
Tato investiční akce s názvem „Vy−
budování sítě cyklostezek v Mikro−
regionu Nový Dvůr – 1. etapa“ zahr−
nuje čtyři úseky − Ratíškovice−KKK
(podél trati) v délce 1,1 km, Skoro−
nice – Kyjov v délce1 km, Milotice –

Dubňany v délce 0,3 km a Milotice –
Svatobořice−Mistřín („Hraběcí“)
v délce 2 km. Stavba byla zahájena
v měsíci září 2008 v Ratíškovicích,
dále pokračuje ve Skoronicích a Ky−
jově. V příštím roce se dobudují
úseky na katastru obce Milotice.
Celá akce s vyhodnocením by měla
být ukončena v srpnu 2009. Celkové
předpokládané náklady dosahují
téměř 10,1 milionů Kč. Dotace z EU
a JMK činí 95 % nákladů. V rámci
budování cyklostezky v Ratíškovicích
se zároveň vybudovala i jedno−
směrná komunikace v ulici U Trati,
která je neuznatelným nákladem
stavby, a tudíž je v plné výši hra−
zena obcí.
Ing. Josef Uhlík,
předseda Mikroregionu Nový Dvůr

Drakiáda
Dne 26. října 2008 se na letišti
v Miloticích opět rozletěli draci.
Počasí dětem přálo natolik, že se
akce mohla uskutečnit. Jediným
problémem byl vítr, který ne a ne
pořádně zafoukat. Děti, které ne−
měly draka, si mohly zahrát ně−
kolik jednoduchých her, které si
pro ně připravili ratíškovští Ju−
náci ve spolupráci s dorostenci
SDH Mistřín. Ti také udržovali
táborový oheň, kde si mohly děti
opéct špekáček.
Také byl opět k dispozici auto−
bus pro příjezd i odvoz z této akce,
bohužel jen velmi málo rodičů
s dětmi tuto možnost využilo.
Pozvánka na další akce:

Silvestrovský pochod
za prasátkem
Opět se nám blíží konec roku
a tradiční pochod za prasátkem
bude tentokrát mířit do obce Sko−
ronice. Co si pro nás skoronští
připravili a na co se máme těšit,
je zahaleno tajemstvím. Takže
všichni, kteří nechcete přijít o toto
překvapení, rozhodně se připojte
k silvestrovskému pochodu. Doba
odchodu průvodu Vám bude sdě−
lena pomocí kabelové televize.

VI. Společenský ples
mikroregionu

Navštivte webové stránky mikroregionu

www.novy−dvur.cz
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Dne 17. ledna 2009 se v obci
Ratíškovice uskuteční již šestý
Společenský ples Mikroregionu
Nový Dvůr. K tanci i k poslechu
bude hrát kapela Eager Swinger
a opět pro Vás bude připravena
ochutnávka vín jednotlivých obcí
mikroregionu. Pozvánka na ples
s uvedením data předprodeje
vstupenek Vám bude sdělena pro−
střednictvím kabelové televize.
Ing. Terezie Svorová,
manažerka Mikroregionu Nový Dvůr
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

Mikroregion

Hodonínsko
M

Skauti

ikroregion Hodonínsko má sou−
časně rozprojektováno celkem
10 tras – úseků cyklostezek
a cykloturistických tras na území
Hodonínska. Cykloturistika je ve−
dena jako nosný pilíř strategického
dokumentu, který se krůček po krůč−
ku snažíme naplňovat. Snažíme se
zkvalitnit poskytované služby cyklo−
turistům, a to např. díky cyklo
půjčovničkám, distribucí mapových
podkladů. V letošním roce jsem zpra−
covali dokumentaci doplňkového

značení cyklistických
úseků, na kterých také
navrhujeme nová cyklo−
odpočívadla. Na tento
záměr se snažíme získat
finanční prostředky ze
SF EU, zatím však ne−
úspěšně.
Další problematika, kterou se mi−
kroregion zabývá, je obnova kra−
jinných struktur. Na základě zpra−
covaných dokumentací se snažíme
realizovat dílčí projekty přispívající
k zapojení zeleně do sídla a krajiny.
Manažerka svazku díky poskytnu−
tým dotacím také realizuje rozsáh−
lou poradenskou činnost, díky které
jsou i menší obce schopny připravo−
vat své projekty a žádosti o dotaci.
Poradenská činnosti mikroregionu
výrazně přispívá k regionálnímu

rozvoji a vytváří tak konkurence−
schopnost dalším vinařským regio−
nům.
Významným podílem přispěla
k místnímu rozvoji i MAS Dolní Mo−
rava, jímž mikroregion je hlavní
partner a působí na polovině území
MAS. MAS realizovala celkem 5 pro−
jektů za cca 6 mil. Kč. Aktivity MAS
i mikroregionu budou nadále smě−
řovány k aktivitám podporujícím vi−
nařství a cykloturistiku.
Letošní rok lze hodnotit úspěšně
i díky projektu „Turistický prů−
vodce regionem Podluží a Hodonín−
sko“. Balíček propagačních před−
mětů a následná propagace obou
regionů na veletrzích cestovního
ruchu určitě přispěje k oblíbenosti
a atraktivnosti regionu.
Patricie Juráňová

Akce KPS
(Klub přátel skautingu)

Akce Drákula 24

T

ak jako každého půl roku (již po
12 let vždy na jaře a na podzim)
i tento podzim (pondělí 20. říj−
na) se skupinka dárců krve vydala
na transfůzní oddělení Nemocnice
TGM Hodonín. Této akce se zúčast−
nilo 17 lidí převážně z Ratíškovic
a z řad Junáka Ratíškovice, ale bylo

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

zde i několik sympatizantů s našim
hnutím a několik přespolních (Brno,
Skoronice, Žďár nad Sázavou, Ro−
hatec, Hodonín). Pro případné zá−
jemce o čestné dárcovství krve platí
výzva: „Pojďte dávat krev s Ju−
nákem Ratíškovice!“ Další termín
je až na jaro 20. dubna 2009. Rádi

uvidíme hlavně prvodárce. Jarní
Drákula už bude 25. organizovaný
odběr. K této příležitosti bude uve−
dena také série památečních triček.
Proto žádáme i stávající dárce, aby
v případě zájmu nahlásili velikost
trička Palisovi. Kontakt na
www.junak−ratiskovice.cz
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Ostré střelby
Je úterý 28. 10. 2008, tedy v den
90. výročí vzniku Československa
se konala také poněkud netradiční
oslava 4. výročí vzniku KPS, fungu−
jícím při Junáku Ratíškovice. „Osla−
va“ spočívala v tom, že jsme navští−
vili střelnici v Hovoranech, kde jsme
měli domluveny dvě hodiny ostrých
střeleb z různých zbraní. Bylo zde
nachystáno několik pistolí různé
ráže, velkorážný revolver zn. Mag−
num, dále několik útočných pušek,

např. SA 58, Kalašnikov, Bereta...
a nakonec brokovnice zvaná pumpa.
Po krátkém školení jsme si nakou−
pili střelivo do zbraní, ze kterých
jsme si chtěli zkusit zastřílet, a za−
čala palba. Na koho nevyšla sluchát−
ka, honem si dokupoval špunty do
uší, protože salvy výstřelů byly ohlu−
šující − největší rany nebo snad spíš
detonace dělal Kalašnikov. Z pistolí
a revolverů se střílelo na 25 metrů,
z pušek na 50 a z brokovnice na le−

tící cíle − asfaltové holuby. Bylo nás
celkem 37, takže u některých žáda−
ných zbraní se tvořily i fronty, např.
u brokovnice, která byla asi neja−
traktivnější.
Někteří ze zúčastněných měli
jisté zkušenosti z vojny či se služeb−
ními zbraněmi, ale pro naprostou
většinu účastníků to byla zcela nová
a zajímavá zkušenost. Po necelých
dvou hodinách nadšení trochu opadlo
a taky začali vysychat finanční zdro−
je − ono střelectví je docela
drahý koníček, když nepo−
čítáme vstupné, tedy nájem
střelnice a cenu zbraní, sa−
motné střelivo nás stálo ně−
kolik stovek na osobu (jed−
na střela nás vyšla na 7−15
Kč podle druhu zbraně). Ni−
kdo ale peněz nelitoval,
protože z tolika zbraní a ta−
kového výběru si hned zas
tak člověk nezastřílí. Akce
se všem zúčastněným líbila
a má−li někdo vážný zájem
o střelectví, zde je kontakt
na střelnici v Hovoranech:
www.sskhovorany.cz.
Dvakrát do roka dělají
den otevřených dveří, kdy
je možné zažít něco po−
dobného jako je výše uve−
deno, ale v mnohem více li−
dech.

netka (215b), druhé místo Joka
(200b). Vítězové dostávají hodnotné
knihy a sladké likéry. Pro úplnost
ještě uvedeme vítěze předešlých kol.

V prvním kole (loňský podzim) byli
vítězové Joka a Petřáčka, v druhém
kole (jaro 2008) Hawel a Šikula
z Mutěnic.

3. Turnaj
v kuželkách
Sobota 29. 11. 2008. Klub přátel
skautingu uspořádal pro své členy již
třetí kolo soutěže v kuželkách. Vzhle−
dem k tomu, že jsme v této discip−
líně komplet amatéři, hrálo se jenom
„do plných“, abysme se nemuseli
trápit na „dorážce“. Pár hodů na za−
hřátí a už se soutěží − všech 23 při−
hlášených na každé ze čtyř drah −
10 hodů. Bylo vidět plno zajímavých
stylů, spousty „žlábků“, ale kupo−
divu taky často zněl zvonec, ozna−
mující poražení všech devíti kuželek.
Po dvou hodinách usilovného žú−
lání máme výsledky: V ženách vy−
hrává: Janička z Přerova (121b),
a to hrála poprvé, druhé místo Pet−
řáčka (115b); v mužích vítězí: Be−
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Bigglesův memoriál
již podevatenácté

Sběrna papíru
Ratíškovice
informuje

Sobota 1. listopadu 2008. Letos
naše hlídky v tomto tradičním okres−
ním závodě tříčlenných hlídek obsa−
dily:
1. a 3. místo v kategorii vlčata −
odd. Tuláci (1. Tom, Zajíc, Blond,
3. Markus, Lukas, Filip)
2. místo v kategorii světlušky −
hlídka z odd. Squaw (Terka, Jana,
Katka)
2. místo v kategorii skauti − odd.
Tuláci (Kakao, Pavel, Bob)

Poslední výkup papíru v tomto
roce proběhne v sobotu 20. 12.
2008 od 14 hod. Předání cen vítě−
zům soutěže ve sběru papíru pro−
běhne na Štědrý den 24. 12. 2008
v 11 hod. Seznam výherců bude
zveřejněn na infokanále a na ju−
nácké nástěnce. V zájmu všech
výherců je dostavit se včas, pro−
tože ceny si přítomní výherci vy−
bírají dle umístnění v soutěži.
Toto se netýká tzv. bludné ceny,
která je losována ze všech účast−
níků soutěže, kterýmžto se stává
každý, kdo alespoň jednou jedin−
krát odevzdal sběrový papír ve
sběrně Ratíškovice v tomto roce.
Letos je bludná cena opět kupon
na knihu v hodnotě 300 Kč.
Také musíme s politovám ozná−
mit rozhodnutí našeho nadříze−
ného orgánu (Sběrné suroviny
Hodonín Pánov s. r. o.), že od pro−
since se vykupují pouze noviny
a časopisy, a to za cenu 0,50 Kč
za kilogram, ostatní druhy pa−
píru je nadále možno vozit do
sběrny, ale bez vyplácení tedy za−
darmo. Pro uvědomělé, ekolo−
gicky zaměřené a pořádkumi−
lovné občany je zde ještě možnost
vozit papír na sběrný dvůr na
Rohatecké.

2. a 3. místo v kategorii skautky −
2. odd. Trojka (Liška, Sýkorka,
Kuky) 3. odd. Squaw (Eliška, Te−
reza, Klára).
Letos proběhlo přes 20 nachys−
taných stanovišť, celkem 27 hlídek,
a kromě Ratíškovic byly zastoupeny
obce: Hodonín, Veselí nad Moravou,
Mikulčice, Mutěnice a Skoronice.
Bohužel ani noha z Vracova a z ky−
jovského střediska, snad příště na
jubilejním 20. ročníku.

Pozvánka:

Skautský ples
ve stylu country
se bude konat v sobotu
31. ledna 2009
v tělocvičně ZŠ Ratíškovice.
Zveme všechny příznivce
našeho hnutí, country hudby
a trampských písní.

Betlémské světlo
se roznáší jako obvykle na
Štědrý den. Kdo má zájem, ať se
nahlásí u koordinátorky akce
paní Marie Bardúnové, tel. 724
267 189.
Palis

Více informací
o Junáku Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

www.junak−ratiskovice.cz
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Fotbal

zápasech dokázal Baník porazit
pouze vedoucí Ráječko. „Po mém ná−
stupu to vypadalo dobře. Myslel jsem
si, že někteří hráči pochopili, v čem
je náš problém. Bohužel ke konci si
začali dělat co chtěli. Mě strašně
mrzí, že se nedokázali na některé
zápasy připravit. A to je bolest ra−
tíškovského fotbalu,“ míní trenér
Pavel Toman.
Ratíškovice byly v podzimní části
sezony nevyzpytatelné jako aprílové
počasí. Proti favoritům soutěže a tý−

Tomu navíc leží v žaludku po−
slední zápasy na hřišti soupeře. „Pro
mě jsou největší zklamání poslední dvě
venkovní utkání. Na hřištích soupeře
se na nás nedá dívat. Do Židenic jsme
jeli zápas odehrát s donucením. Naše
hráče to očividně nebavilo. Potýkáme
se s tímto problémem rok co rok,“
hněvá se na hráče Blaha.
Dosavadní kouč Toman jde ještě
dál: „Se dvěma hráči se budu chtít
rozloučit. Neplní povinnosti a dělají
si co chtějí,“ zdůraznil Toman. Se−
kretář klubu souhlasně přikyvuje.
„Vedení klubu by se nad tím mělo
zamyslet. S těmi hráči, které nebaví
hrát fotbal nebo se nechtějí na zá−
pasy připravovat, se musíme rozlou−
čit a tým posílit třemi hráči z jiných
klubů. Řekli jsme si, že to chceme
hrát se svými odchovanci, ale bo−
hužel to asi nepůjde. Pořád je to
stejné,“ myslí si Blaha.

mům z popředí tabulky se Baník
dokázal patřičně nahecovat a vybi−
čovat k dobrým výkonům. Naopak
proti týmům ze spodních pater ta−
bulky to borcům od Cihelny vůbec
nešlo.
„Když se hraje proti dobrým tý−
mům, dokážeme se patřičně vyhe−
covat. Pokud ale nastoupíme proti
týmům ze spodku tabulky, naše vý−
kony jdou rapidně dolů. Měli jsme
navíc. Je to o přístupu hráčů,“ smut−
nil evidentně zklamaný Toman.
S jeho slovy souhlasí i sekretář
Zdeněk Blaha. „Jsme schopni v dob−
rých zápasech porazit kvalitní muž−
stva z čela tabulky. Ve schopnostech
tohoto mužstva je mít o sedm bodů
více a být v tabulce někde jinde. My
nemáme na to, abychom hráli vyšší
soutěž, ale myslím, že máme na to,
abychom každý rok nehráli o zá−
chranu.“

Jednou z hlavních příčin nevyrov−
naných výsledků je i poměrně úzký
kádr a malá konkurence v týmu.
Někteří hráči si jsou svou pozicí
v základní sestavě až moc jistí. „Po
odchodu Mačudy se nám nepodařilo
tým vhodně doplnit,“ souhlasí bý−
valý trenér a současný sekretář
Blaha.
Otázka „Co bude dál?“ se však nad
klubem vznáší jako sup nad mrtvou
kořistí. Tým si však na první pohled
uchoval kvalitu. Na konci minulé
sezony se s aktivní kariérou rozlou−
čila ikona klubu Pavel Mačuda.
Ostatní hráči zůstali. Nutno dodat,
že také nikdo nepřišel. Stabilní vý−
konnost si udrželi jen velezkušený
brankář Roman Pelíšek a kapitán
týmu Milan Koplík. Zbytek týmu
střídal dobré okamžiky s těmi hor−
šími. Těch špatných okamžiků bylo
u některých hráčů jaksi o něco víc.

Baník
bilancuje...

R

ok co rok žmoulají věrní fanouš−
ci kdysi hrdého a úspěšného
klubu naději, že se staré časy
vrátí, jejich milovaný Baník vyfárá
z černého podzemí a bude kutat
drahé kovy. Předcházející sezona
dala této víře naději. Bohužel právě
skončená podzimní část vysázela
do rozrýpané země příliš mnoho
otazníků. Dvacet ukořistěných bodů
a jedenácté místo předurčuje Ratíš−
kovice opět k bojům o záchranu
soutěže.
„Z hlediska postave−
ní v tabulce je pro mě
podzimní část zkla−
máním. Je pravda, že
kádr máme úzký, ale
myslím si, že je nato−
lik kvalitní, že to po−
stavení neodpovídá.
Já jsem u mužstva
pátý rok a zdá se mi,
že je to pořád stejné,“
prohlásil sekretář klu−
bu a člen výkonného
výboru Ratíškovic
Zdeněk Blaha. Ten jen
marně hledá odpověď
na otázku, čím to je.
Oblíbené rčení, že peníze jsou až
na prvním místě, platí v Ratíškovi−
cích dvojnásob. V létě změnil kdysi
druholigový klub své vedení. Místo
prezidenta klubu opustil Ladislav
Kováč, ve funkci předsedy klubu ho
nahradil Ing. Josef Melichar. Po še−
stém kole, po velmi bídném výkonu
a porážce 0:1 Mikulově, opustil la−
vičku Baníku trenér Cyril Blahůšek.
Vedení Baníku se domnívalo, že
tímto činem přetne šňůru nepřízni−
vých výsledků a mužstvo vybředne
z krize. Stalo se. Bohužel jen na
chvíli.
Pod vedením bývalého hráče
a kouče nově vzniklého béčka Pavla
Tomana dostal tým potřebný impuls.
Bohužel po vydařených zápasech
v Bohunicích, s Kyjovem a na Pod−
luží přišla krutá domácí porážka
s Ivančicemi 0:4. V posledních pěti
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Zápas

Mladíci Dobeš a Machala výrazně
zůstávají za očekáváním, talent Svo−
boda většinu podzimu promarodil,
s formou šel neuvěřitelně dolů stře−
lec Lukáš Blaha. Trápili se i zku−
šení Šebek, Petr Kotásek a Homola.
Kdysi opěvovaní mladíci Kopl a Petrů
už dávno fotbalu nedávají tolik,
kolik by měli. V průběhu sezony
tým navíc opustil středopolař Herů−
fek.
Tým se s letošním rokem rozloučí
v sobotu 13. prosince, kdy je na pro−
gramu hokej na hodonínském zim−
ním stadionu. Příprava na jarní část
sezony začne začátkem ledna.
Zůstane trenér Toman i nadále
u týmu? „O trenérovi se rozhodne až
v průběhu prosince,“ podotkl Blaha.
Současný lodivod Pavel Toman by
rád u týmu zůstal. V případě potvr−

zení své funkce slibuje tvrdou pří−
pravu. Ratíškovice se budou připra−
vovat v domácích podmínkách.
V plánu je i kondiční soustředění
na hotelu Zubříč v Rajnochovicích.
Baník se zúčastní i zimního turnaje
v Mutěnicích.
„Do týmu bych rád začlenil doros−
tence Kadlčíka a Tomáše Voříška.
Mám zájem i o Pavla Mačudu. Vě−
řím, že by nám ještě pomohl,“ závě−
rem dodal Toman.
Hráčský kádr:
Brankáři:
Roman Pelíšek, Jan Růžička,
Jan Varmuža
Obránci:
Jiří Blaha st., Pavel Dobeš,
Milan Koplík, Petr Machala,
Zdeněk Šebek, Libor Uřičář

Mladí zápasníci
bodují

Velká cena Jihlavy

A

ni na posledním letošním tur−
naji neopustila sportovní forma
zápasníky Sokola Hodonín.
V sobotu 15. 11. 2008 se konala
Velká cena Jihlavy v zápase řecko−
římském. Bojovalo se v kategoriích
přípravek a žáků.
Závodníci zápasnické přípravky
trenéra Roberta Krejčiříka se tak
začínají zabydlovat na stupních ví−
tězů a předvádět svou dobrou pří−
pravu.
Tréninková skupina žáků kolem
trenéra Lubomíra Jurmana zase
dokázala, že má stabilní skvělou
formu a potvrdila to i na tomto tur−
naji, kterého se zúčastnilo 154 zá−
vodníků z České republiky a Sloven−
ska.
V soutěži družstev jsme obsadili
pěkné druhé místo ze 16 zúčastně−
ných oddílů. Výsledky jednotlivců
v kategorie žáci (roč. 1993−94):

Muzeum
& drezína

z Michal Balák
váha 42 kg ................... 1. místo
z František Antoš
váha 42 kg ...................... 2. místo
z Luboš Horníček
váha 47 kg ...................... 1. místo
z Tomáš Fučík
váha 47 kg ...................... 5. místo
z Martin Gajdík
váha 59 kg ................... 1. místo
z René Šlahůnek
váha 66 kg ...................... 5. místo
Velké ocenění sportovních úspě−
chů mladých zápasníků bude jejich
přijetí starostou a představiteli
města Hodonín dne 26. 11. 2008.
Na toto setkání byli pozváni mistři
České republiky v zápase řř. a ve vol−
ném stylu za rok 2008 kategorie žáků
a medailisté z těchto mistrovství.
Oddíl zápasu TJ Sokol získal v le−
tošním roce v této kategorii celkem
8 mistrovských titulů.

www.ratiskovka.com
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Záložníci:
Michal Herůfek, Radim Kopl,
Petr Kotásek, Tomáš Kotásek,
Zdeněk Petrů, Tomáš Svoboda
Útočníci:
Lukáš Blaha, Zdeněk Dohnálek,
Radek Homola
Realizační tým:
Trenér: Pavel Toman
Asistent trenéra: Petr Koplík
Vedoucí mužstva:
Stanislav Vacenovský
Střelci:
7 – Blaha Lukáš, Homola Radek
4 – Kotásek Tomáš
2 – Kotásek Petr
1 – Herůfek Michal, Koplík Milan,
1 – Petrů Zdeněk
Červené karty:
1 – Kotásek Petr, Petrů Zdeněk
1 – Libor Kopl

Zápasníci
úspěšně
v Dánsku
Mladí zápasníci Sokola Hodo−
nín testovali v sobotu 22. 11. 2008
svou formu v Dánsku, kde se ve
městě Herning konal meziná−
rodní turnaj žáků v zápase řec−
kořímském.
Tohoto turnaje se zúčastnilo
celkem 164 závodníků z Dánska,
Německa, Švédska, Polska a náš
tříčlenný tým jako jediný zá−
stupce České republiky.
Po dramatické cestě zaviněné
rozmary počasí, které zanechalo
nepochybně únavu, se naši závod−
níci nezalekli soupeřů a opět do−
kázali, že právem patří ke spor−
tovní špičce tohoto sportovního
odvětví nejen doma, ale i v zahra−
ničí. Na nejvyšším stupni vítězů
stáli všichni tři naši účastníci tur−
naje a to:
z Luboš Horníček
váha 47 kg ................. 1. místo
z Štěpán Antoš
váha 53 kg ................. 1. místo
z Martin Gajdík
váha 59 kg ................. 1. místo
Martin Gajdík je žákem 9.A,
Michal Balák je žákem 8.A ra−
tíškovické základní školy.
Vladimír Balák
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Kuželky

Tři rekordy

ve dvou zápasech

A

Infoservis

mbiciózního nováčka II. kužel−
kářské ligy žen z Jihlavy s re−
prezentantkou Janou Račkovou
hostil domácí kolektiv 15. listopadu
ve své kuželně. Hosté začali mimo−
řádnými výkony. Šárka Vacková
hodila 454 a Vendula Pospíchalová
450 kuželek. Vlaďka Kobylková
se revanšovala − 435 bodů a Dáša
Opluštilová − 482 bodů a jistily tak
domácí vedení. Majka Kobylková
s 469 kuželkami a Jana Mačudová

O

s 437 kužel−
kami položily
základ k vítěz−
ství. Jana Kop−
líková s 435
body spolu se
setrou Martou
Beranovou (458
bodů), která
porazila Janu
Račkovou, přepsaly rekord domácí
kuželny 2648 kuželek na neuvěřitel−
ných 2716 kuželek!!!
Zajímavostí rekordu je, že ratíš−
kovické kuželkářky několikrát ata−
kovaly hranici 2 600 bodů (2598
a 2599 bodů) a nakonec tuto hranici
úplně vynechaly a rekord posunuly
do mimořádných oblastí. Dáša
Opluštilová překonala rekord drah
3 a 4 Marcely Tillerové z Rýmařova
473 body.

Důležitá informace
k pojištění vozidel od 1. 1. 2009

d 1. ledna 2009 se zpřísňují po−
stihy pro vlastníky a provozo−
vatele vozidel, kteří nemají sjed−
náno povinné ručení. V souladu
s novelou podle § 24c) zákona č. 168/
/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vo−
zidla (pojištění odpovědnosti), budou
vlastníci povinni za každý den,
kdy jejich vozidlo nebylo pojiš−
těno uhradit, do garančního fondu
České kanceláře pojistitelů (ČKP)
příspěvek ve výši 20 − 300 Kč,
podle druhu vozidla (viz tabulka).
Povinnost vzniká vlastníkovi a pro−
vozovateli vozidla, který byl nebo měl
být zapsán v registru silničních vo−
zidel v době, kdy bylo vozidlo provo−
zováno v rozporu se zákonem.
Zavedení příspěvku by mělo pů−
sobit preventivně s tím účelem, aby
bylo důsledně sjednáváno pojištění
odpovědnosti nebo aby bylo vozidlo
trvale nebo dočasně vyřazeno z pro−
vozu. Jedná se o tzv. depozit, ode−
vzdání státní poznávací (registrační)
značky a osvědčení o registraci vozi−
dla (malý TP) na registru vozidel.

Příspěvek je soukromoprávní
sankce ČKP, není vázán na to, zda
vozidlem byla či nebyla způsobena
škoda. Skládá se z denní sazby za
každý den a z nákladů ČKP na vy−
máhání (právník). Účinek má i ne−
vyzvednutí nebo odepření převzetí
písemné výzvy k úhradě. Při zjišťo−
vání skutečností se vychází z porov−
nání údajů databáze pojistných smluv
(všech pojišťovacích kanceláří v ČR)
a údajů v Centrálním registru vozi−
del, kde jsou registrována všechna
vozidla. Zhruba 800 tisíc vozidel nemá
sjednáno pojištění odpovědnosti.

Znáte to z reklam: „A to ještě není
všechno“. 29. listopadu při dalším
neuvěřitelně vyrovnaném utkání
Baník − Vyškov byl stav po čtyřech
hráčkách 2:2 a 1631:1631. Nako−
nec koncové hráčky Jana Koplíková
a Marta Beranová vyhrály o 98 bodů
a byl to první součet přes 2600 ku−
želek. Utkání skončilo 2625:2527.
A máme pro vás ještě jeden bo−
nus. Jana Mačudová, hrající od ote−
vření rekonstruované kuželny pouze
na drahách 3 a 4, při své premiéře
na drahách 1 a 2 překonala rekord
těchto drah Soni Lahodové ze Žide−
nic o 1 kuželku na 473 kuželky.
Blahopřejeme a věříme, že posta−
vení „áčka“ a „béčka“ chlapů a pátý
stupínek dam i umístění mládež−
níků zůstanou i po skončení se−
zóny.
VK

Doporučujeme, aby se vlastníci
vozidel ve vlastním zájmu informo−
vali na příslušném registru vozidel,
zda nemají stále nějaké vozidlo (mo−
tocykl) registrováno, u kterého ne−
mají sjednáno pojištění odpověd−
nosti. Jedná se především o:
z vozidla již neexistující – roze−
brána na náhradní díly, vyrobené
pracovní stroje, traktory
z prodaná vozidla registrovaná na
původního vlastníka, kdy prodej
nebyl oznámen na registru vozidel
z vozidla odhlášená (v převodu), ale
nejsou ještě zaregistrována novým
vlastníkem
z vozidla, která nejsou používána
v provozu (např. propadná tech−
nická kontrola) a nemají sjedná−
no pojištění odpovědnosti
z motocykly po rodičích a prarodi−
čích (stará SPZ)
Od 14. 10. ’08 jsou spuštěny strán−
ky www.bezpojisteni.cz, kde jsou
podány vyčerpávající informace.

Tabulka příspěvků:
Druh voz idla

De nní sa z ba v Kč

m otoc y k l s objem em válc ů m otoru do 350 c m 3
m otoc y k l s objem em válc ů m otoru nad 350 c m 3
os obní autom obil s objem em válc ů m otoru do 1 850 c m 3
os obní autom obil s objem em válc ů m otoru nad 1 850 c m 3
autobus
nák ladní voz idlo s největš í přípus tnou hm otnos tí do 12 t
nák ladní voz idlo s největš í přípus tnou hm otnos tí nad 12 t
tahač
s pec iální voz idlo
os tatní voz idla
přípojné voz idlo s největš í přípus tnou hm otnos tí do 3,5 t
přípojné voz idlo s největš í přípus tnou hm otnos tí nad 3,5 do 10 t
přípojné voz idlo s největš í přípus tnou hm otnos tí nad 10 t

20
30
50
70
160
130
300
300
80
60
30
130
300

Zdroj: Odbor dopravně správních agend a Česká kancelář pojistitelů
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Představení sociálních služeb
J

iž několikrát jsem se v praxi se−
tkala s tím, že si lidé pletou soci−
ální služby a řadí mezi ně i jiné
veřejné služby. Když potom přijde si−
tuace, se kterou si neví rady a kdy
potřebují pomoci, jsou dezoriento−
váni a neví, na koho se obrátit.
Snažíme se, aby těchto situací bylo
co nejméně, a tak jsme tady nejen
s následujícími informacemi, ale také
s Katalogem sociálních služeb na Ho−
donínsku, v němž můžete nalézt po−
drobné údaje o jednotlivých službách
poskytovaných ve vašem nejbližším
okolí. Katalog si můžete od ledna vy−
zvedávat na vašich obecních úřadech
nebo na Městském úřadě v Hodo−
níně. Je možné, že časem se objeví
také v ordinacích praktických lékařů.
Co je to tedy sociální služba?
Činnost, která by měla působit
tam, kde lidé přestávají zvládat ře−
šení nepříznivé životní situace, ve
které se ocitli. Je to nabídka podpory
a pomoci člověku, který kvůli svému
vysokému věku, nepříznivému zdra−
votnímu stavu, momentální krizi či
z jiného důvodu není schopen se sám
o sebe řádně postarat. Je to také pre−
ventivní činnost, která má zabránit
tomu, aby se člověk v této situaci vy−
skytl.
Cílem sociálních služeb je umož−
nit lidem vést co nejobvyklejší způ−
sob života – zůstávat ve svém zná−
mém prostředí, v rodině, mít možnost
pracovat, využívat veřejné služby
a volnočasové aktivity. Sociální služ−
by mohou být poskytovány několika
způsoby:
z Ambulantně – to znamená, že za
službou musíte přijít nebo být do−
praveni přímo do daného zařízení
(součástí těchto služeb ale není
ubytování)
z Terénně – služby, které přijdou za
vámi (buď domů, nebo do jiného při−
rozeného prostředí − např. pečova−
telské služby, streetworkeři apod.)
z Pobytově – služby, které jsou spo−
jeny s ubytováním v zařízeních so−
ciálních služeb (např. domovy pro
seniory − bývalé domovy důchodců,
týdenní stacionáře apod.).
Sociální služby zahrnují:
Sociální poradenství – je posky−
továno buď v základní formě nebo od−
borné formě:
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2008

z Základní poradenství je sou−
částí všech sociálních služeb a při−
spívá k řešení aktuální nepříznivé
situace (např. v zařízení předají zá−
kladní informace o tom, kde se vyři−
zují dávky hmotné nouze, které další
zařízení soc. služby může přispět
k řešení nepříznivé situace apod.)
z Odborné poradenství řeší situ−
aci člověka do větší hloubky s ohledem
na charakteristiku jeho problému. Je
poskytováno v odborných poradnách –
např. manželských a rodinných, občan−
ských nebo poradnách pro zdravotně
postižené či seniory apod.
Služby sociální péče – jejich
smyslem je udržet člověka co nejdéle
v jeho přirozeném prostředí (domově)
a umožnit mu vést pokud možno
běžný život. Vychází se z myšlenky
poskytnout člověku takovou péči, aby
i přes svůj handicap byl schopen žít
co nejdéle doma a udržet si fyzickou
i psychickou soběstačnost. Pokud je
ale stav člověka natolik vážný, že ne−
umožňuje jeho další setrvávání v do−
mácí péči, je cílem těchto služeb za−
jistit důstojné prostředí a zacházení.
Např. starším lidem s omezenou
schopností se nejdříve nabízí služby
pečovatelské, a teprve až tyto služby
nedostačují, mohou využívat služby
denního centra, odlehčovací služby
anebo následně služby pobytové
(umístění do domova pro seniory).
Služby sociální prevence – měly
by předcházet sociálnímu vyloučení
– tedy vylučování lidí ze společnosti.
Jsou nejrůznější důvody, proč může
docházet k vyloučení určitých osob ze
společnosti – např. ohroženi jsou lidé,
kteří vyrůstají nebo dlouhodobě žijí
v sociálně slabším nebo znevýhodně−
ném prostředí, nezvládají řešit kri−
zové situace, mohou být ohroženi
trestnou činností, nebo sami mají
vypěstovány návyky nebo žijí způso−
bem života, který vede ke konfliktu
se společností (např. závislé osoby,
lidé po výkonu trestu odnětí svobody,
lidé bez domova apod.). Pokud je
dobře zvolená služba sociální preven−
ce, pomáhá nejenom těmto osobám,
ale také ostatní většinové společnosti
(všem ostatním – např. jedná se o sni−
žování sociálních a zdravotních rizik,
které často souvisí se způsobem ži−
vota těchto osob).

Přesnější informace o sociálních.
službách a jejich poskytování mů−
žete získat na Městském úřadě
v Hodoníně, odboru sociálních. slu−
žeb, u slečny Marcely Medusové.
Kontaktní údaje:
Bc. Marcela Medusová
Manažerka komunitního plánování
soc. služeb na Hodonínsku
tel. 518 316 318, e−mail:
medusova.marcela@muhodonin.cz
Občanské sdružení sociál−
ních a finančních poraden spo−
lu s Krajskou radou svazu dů−
chodců ČR informuje:
Finanční poradnu mohou vyu−
žívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/
/P, senioři, sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/
/P nabízíme informace o slevách
u vybraných pojišťoven:
z na pojištění domácnosti
z na pojištění nemovitosti
z na pojištění zákonné a hava−
rijní osobních automobilů
z na pojištění za škodu způsobe−
nou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční po−
radny a ostatní zájemce nabízíme
pomoc a informace o slevách:
z na elektrickou energii u vybra−
ného dodavatele
z na dodávku plynu u vybraného
dodavatele
z na pohonné hmoty v síti vybra−
ných čerpacích stanic
z na služby vybraného mobilního
operátora, pevné linky
z na pojištění domácnosti a ne−
movitosti
z na zákonné a havarijní pojiš−
tění osobních automobilů
Informace:
Svaz důchodců ČR ve spolupráci
s Občanským sdružením sociál−
ních a finančních poraden ČR
Běhounská 17, Brno,
úřední den: každé úterý
od 13.00−16.00 h,
tel. 545 575 257,
mobil: 731 543 023, email:
financniporadna@seznam.cz
Neplaťte víc než je třeba!
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Platí od 14. 12. 2008 do 13. 12. 2009
Hodonín

Ratíškovice
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15:45
16:10
16:15
16:45
16:45
17:15
X
18:25
18:45
19:15
20:45
20:45
22:35
22:40

4:33
5:03
5:03
5:23
5:28
6:03
6:18
6:18
6:33
7:08
7:23
7:28
8:03
9:03
9:28
10:03
11:03
12:03
12:28
12:33
13:03
13:33
14:03
14:18
14:33
14:48
14:48
15:03
15:18
15:28
15:33
16:03
16:28
16:33
17:03
17:03
17:33
17:38
18:43
19:03
19:33
21:03
21:03
22:53
22:58

Mutěnice

Kyjov
4:59
5:29
5:29
Bzenec
5:48
6:29
6:44
6:41
6:59
7:34
7:46
7:51
8:29
9:29
9:51
10:29
11:29
12:29
12:51
12:53
13:29
13:59
14:29
14:38
14:59
15:08
15:11
15:29
15:38
15:51
15:59
16:29
16:51
16:59
X
17:29
17:59
Bzenec
19:09
19:29
19:59
21:29
21:29
23:19
23:24

Pozn.
P
S,N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P
P
P
S,N
P
P
P
S,N,16
P,23
P,23
S,N,16
S,N,16
P,23

Dubňany Ratíškovice Rohatec

Kyjov
4:17
4:32
4:47
Bzenec
5:02
5:32
Bzenec
6:02
6:17
6:32
6:47
Bzenec
7:02
7:32
8:32
9:32
Bzenec
10:32
11:32
12:02
12:32
13:02
Bzenec
13:32
14:02
Bzenec
14:27
14:32
14:47
15:02
Bzenec
15:32
15:52
16:32
17:02
17:32
Bzenec
18:22
18:32
20:22
20:32
22:32

Pozn.

X
5:06
6:06
13:06
14:08
X
21:06

4:58
5:28
6:28
13:28
14:28
17:28
21:28

5:06
5:36
6:36
13:36
14:36
17:36
21:36

X
5:46
6:46
13:46
X
X
21:46

P
P
P
P
P
P
P,23

Rohatec

Ratíškovice

Dubňany

Mutěnice

Pozn.

X
6:06
7:13
14:14
X
X
22:14

5:24
6:16
7:23
14:24
14:54
18:35
22:24

5:32
6:22
7:29
14:32
15:02
18:43
22:32

5:54
X
X
14:54
15:22
X
22:54

P
P
P
P
P
P
P,23

Ratíškovický Zvon

Ratíškovice

Hodonín

4:43
4:58
5:13
5:15
5:28
5:58
6:15
6:28
6:37
6:58
7:07
7:25
7:28
7:58
8:58
9:58
10:35
10:58
11:58
12:28
12:58
13:28
13:35
13:58
14:28
14:35
14:47
14:58
15:07
15:28
15:35
15:58
16:18
16:58
17:22
17:58
18:35
18:48
18:58
20:48
20:58
22:58

5:01
5:16
5:31
5:33
5:46
6:16
6:33
6:46
6:55
7:16
7:25
7:43
7:46
8:16
9:16
10:16
10:53
11:16
12:16
12:46
13:16
13:46
13:53
14:16
14:46
14:53
15:05
15:16
15:25
15:46
15:53
16:16
16:36
17:16
17:40
18:16
X
19:06
19:16
21:06
21:16
X

Pozn.
P
S,N
P
P
P
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P
P
P,S,N
P
P
P
P
P
P,S,N,23
P
P
P
P
S,N,16
P,23
S,N,16
16,23

Vysvětlivky
P Jede v pracovních dnech
S Jede v sobotu
N Jede v neděli a státem
uznané svátky
16 Nejede 24.12.2008
23 Nejede 31.12.2008

Jízdní řády lze stáhnout
z internetu ve formátu PDF
(Adobe Acrobat) nebo XLS
(Excel) na adrese:
http://www.portal.idos.cz
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Závěrem

Autobusové jízdní řády

Láska
Možné jídlo
mezi svátky

Vánoce většinou všichni
milujeme, mají v sobě mno−
hé, mají v sobě i slavnostní
a tradiční jídlo. Já Vám také jedno
nabídnu. Jde o staré, obyčejné,
bramborové jídlo z Čech, kterému
se říká Láska. A proč Láska? − Tak
dobře chutná! Sama jsem ho vy−
zkoušela a to vícekrát. Někdejší
taťkova spolupracovnice Bohuška
Kamišová z Hodonína mně ho va−
řívá často. Chutná mně moc, tak
jak snad po sto let celé její rodině.
Co budeme potřebovat:
Brambory, obyčejný točený kaba−
nos (párek), kousek másla, hl.
mouku, kostku zeleninového bu−
jonu či masoxu, sůl, sladkou pa−
priku, tymián (ne mnoho, ale je
nutný), nové koření, pepř celý, bob−
kový list, trošku sojové omáčky,
zakysanou smetanu nebo mléko.
Jak postupujeme: Ve slané
vodě uvaříme okrúžlané bram−
bory. Vodu nevylejeme, budeme ju
potřebovat. Touto vychladlou vo−
dou pak totiž zalejeme zásmažku
z másla a hl. mouky – základ to
Lásky. Mícháme, přivádíme do
varu. Vhodíme masox nebo bu−
jon, po 2 kuličkách nového koření
a celého pepře, bobkový list a ty−
mián. Přidáme na kousky nakrá−
jený kabanos a dál vaříme. Láska
je téměř hotova. Než přidáme zá−
věrečnou smetanu či mléko s roz−
míchanou sladkou paprikou, zkon−
trolujeme chuť. Nezapomeneme
na sůl a na trochu sojové omáčky.
Doporučená konečná chuť je do
sladkokyselkava, takže můžeme
osladit i okyselit. Nakonec omáčku
při míchání ještě povaříme.
Jak Lásku podáváme? Na ta−
lířky rozdělíme uvařené teplé
brambory, zalijeme omáčkou a ne−
zapomeneme spravedlivě i na
kousky uzeniny. Dobrou chuť !
DOBROU CHUŤ přeju také ke
všemu a do všeho v tyto dny pro−
sincové. A do roku 2009? AŤ SI
VÍME RADY, všecí, kolik nás je!
Marta Kordulová, kronikářka obce
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