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šady zamračené, nad naším je
jasno...!“ – Aj takúto písničkú by
„ sa dal popsat první říjnový ví−
kend, letos pro hodování vyhrazený.
Stárci Veronika Bábíková a Filip
Kundrata, zkušení to folkloristi
a známé tváře ratiškovských hodo−
vých průvodů, nic nenecháli náhodě
a letošní oslavy posvěcení kostela

si posichrovali ze všeckých stran.
Pozemské obíhání a zařizování ře−
šili přes sociální síť Facebook, zvaní
na hody proběhlo v úterý na sva−
tého Václava a od čtvrtka už sa
enom scházalo, vázaly sa voničky
a finálně sa zdobila tělocvična,
aby byla nachystaná na ten víken−
dový nápor tancachtivých těl.
Úderem osmej hodiny
večerní sa v pátek začaly
ozývat z kulturní tělo−
cvičny první zvuky cim−
bálu a volných míst u stolů
ubývalo závratným tem−
pem. Kdo došel na cim−
bálku o půl devátej, mohl
si myslet, že sa splétl
a je na vídeňském plesu,
protože tam bylo napě−
chované k prasknutí. Na−
štěstí Varmužova cimbá−
lová muzika servírovala
jeden hit za druhým, tak
sa hlavně tančilo a židle
slúžily spíš jako hoke−
jová lavička na střídání.
Poveselit sa dojela aj cha−
sa ze Svatobořic−Mistřína,
Hovoran a dokonca aj
z Hodonína. Po půlnoci už
byla cimbálka uondaná,
tož sa vydali dom, ale
hudbychtivé obecenstvo
vytahlo skrytá esa z rukávu – vlastní
nástroje – a pokračovalo sa až do ko−
hútú kokrhání.
Sobotní stávání na máje bylo tra−
dičně po cimbálce náročným testem
silnej vůle, ale protože stárka má
dobré kontakty na lesní správě,
všecko šlo jak po másle. Máje sa
Pokračování na straně 6
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 109 ze dne 27. 7. 2010
Rada obce:
z se seznámila s cenovými nabídkami
na provedení díla „Rekonstrukce
otopné soustavy krytého plavec−
kého bazénu Ratíškovice“ a roz−
hodla, že práce provede firma,
která podala nejnižší cenovou na−
bídku, tj. Ševela Libor – Vodo topo
Hovorany,
z na základě doporučení sociální
komise rozhodla uzavřít nájemní
smlouvu na pronájem bytu v by−
tovém domě č. p. 101 v ulici Ulička
s novým nájemníkem.
Rada obce č. 110 ze dne 10. 8. 2010
Rada obce:
z obdržela zamítavé stanovisko firmy
E.ON k připojení zamýšlené foto−
voltaické elektrárny instalované
na tribuně FK Ratíškovice k dis−
tribuční síti NN,
z souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy s nájemníkem CHDPS
Ratíškovice,
z se seznámila s předběžnými ter−
míny plesů jednotlivých organi−
zací pro rok 2011,
z projednala návrh trasy cyklo−
stezky v lokalitě Hliník – Býkárna.
Finanční prostředky na vypraco−
vání projektu budou získány čás−
tečně (70 %) z dotací Mikroregionu
Nový Dvůr.
z byla starostou informována o ná−
růstu víceprací při obnově vnějšího
pláště hasičské zbrojnice,
z rozhodla o posunutí termínu výbě−
rového řízení na dodavatele prací
– „Zateplení tělocvičny ZŠ“, a to
z důvodu neobdržení souhlasného
stanoviska SFŽP,
z byla informována o ukončení prací
na rekonstrukci podlah v kuchyni
a skladovacích prostorech Restau−
race Sport,
z na základě konzultací s firmou AZ
KLIMA Brno projednala možnosti
instalace rekuperační jednotky
v prostorách krytého plaveckého
bazénu,
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z projednala varianty prostorových
a dopravních úprav na hlavní auto−
busové zastávce. Předložené ná−
vrhy budou projekčně rozpraco−
vány firmou Silniční projekt Brno.
Úprava hlavní autobusové zastávky
a rekonstrukce chodníků v ulici Ví−
tězná bude konzultována se Stát−
ním fondem dopravní infrastruk−
tury, aby bylo možno tento fond
zažádat o finanční dotaci.
z stanovila termín výjezdní kontroly
obecních lesů zastupitelstvem,
z stanovila termín příštího zasedání
zastupitelstva obce.
Rada obce č. 111 ze dne 24. 8. 2010
Rada obce:
z souhlasí s navýšením fondu oprav
pro bytový dům Polní, č. p. 938,
z důvodu realizace zateplení vněj−
šího pláště budovy,
z projednala žádost firmy AXA ČR
o pronájem místnosti v budově
Obecní knihovny Ratíškovice,
z souhlasí s rekvalifikačními kurzy
pro knihovnici obecní knihovny,
z souhlasí s přidělením finančního
příspěvku pro Šachový klub při ZŠ
Ratíškovice,
z souhlasí s konáním dětské burzy
v budově Obecní knihovny Ratíš−
kovice,
z se seznámila s žádostí o pronájem
pozemku v katastru obce za úče−
lem zřízení lanového centra,
z se seznámila s narušením kanali−
zace v ulici Hasičská a Zahradní
a rozhodla, že opravy provede firma
J. Mráka, Mutěnice a firma Arte−
sia, s. r. o.,
z projednala program XXVI. zase−
dání ZO,
z rozhodla o výměně ventilátorů
v budově CHDPS.
Rada obce č. 112 ze dne 7. 9. 2010
Rada obce:
z souhlasí s přidělením finančního
příspěvku na „Hornické setkání“
bývalých pracovníků JLD,
z souhlasí s podepsáním Smlouvy
o sdružení prostředků na společ−

nou jednotku požární ochrany
mezi Obcí Ratíškovice a Obcí Va−
cenovice,
z souhlasí s pronájmem urnového
hrobového místa,
z souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru na pronájem po−
zemku pro vybudování lanového
centra,
z projednala program XXVI. zase−
dání ZO,
z vzala na vědomí uznání rekla−
mace díla při zateplení vnějšího
pláště budovy základní školy fir−
mou POZIMOS Zlín,
z rozhodla, že inventarizace majetku
obce bude provedena do 31. 12. 2010,
z z důvodu neodpracování stanove−
ného minima pracovních hodin roz−
hodla, aby byli z veřejné služby vy−
řazeni tři občané,
z rada se seznámila s písemným po−
děkováním JMK Brno paní Janě
Koplíkové, Ratiškovské Dolině
a Dětskému folklornímu souboru
za účinkování na Jihomoravských
dožínkách v Brně.
Rada obce č. 113 ze dne 21. 9. 2010
Rada obce:
z rozhodla na základě předložené
zprávy hodnotící komise, že smlou−
va o dílo na dodávku prací „Rekon−
strukce vnějšího pláště sportovní
haly Ratíškovice“ bude uzavřena
s firmou Stavoservis Kyjov, spol.
s r. o., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku,
z souhlasí s realizací dvou přípojek
NN – TKR Ratíškovice v ulicích
Přilehlá a U Hřiště,
z projednala udělení pamětních me−
dailí při příležitosti 92. výročí
vzniku ČSR,
z rozhodla o změnách názvů někte−
rých lokalit v souvislosti s digita−
lizací katastrální mapy obce,
z souhlasí s příspěvkem 1000 Kč na do−
budování pomníku českosloven−
ských vojáků – parašutistů padlých
za 2. světové války ve Skotsku,
z souhlasí se zřízením věcného bře−
mene pro firmu E.ON Distribuce,
a. s., pro uložení kabelu NN na obec−
ním pozemku,
z souhlasí s výší neinvestičních ná−
kladů na provoz a údržbu ZŠ a MŠ
Ratíškovice na jednoho dojíždějí−
cího žáka,
z souhlasí s vyhlášením volného dne
pro žáky ZŠ Ratíškovice na den
4. 10. 2010,
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z rozhodla, aby výběrové řízení na do−

z na základě doporučení sociální ko−

z rozhodla o přidělení finančního

davatele prací akce „Rekonstrukce
krytého bazénu Ratíškovice“ pro−
vedla firma PMCS – ing. Libor
Stránský, Břeclav,
z rozhodla, aby výběrové řízení na do−
davatele prací akce „Revitalizace
zeleně hřbitova Ratíškovice“ pro−
vedla firma PMCS – ing. Libor
Stránský, Břeclav,

mise souhlasí s přidělením finanč−
ního příspěvku Diakonii ČCE – stře−
disko Betlém, Klobouky u Brna, kde
jsou umístěni i tři občané naší obce,
z projednala výsledky řídící kontroly
příjmů a výdajů TKR,
z se seznámila s průběžnými výsledky
hospodaření Osvětové besedy Ra−
tíškovice,

příspěvku městu Chrastava posti−
ženému povodněmi ve výši
50 000 Kč,
z projednala organizační podmínky,
stanovila termíny a sestavila ko−
mise pro výběrové řízení na doda−
vatele prací akce „Rekonstrukce
komunikace Zlaté Písky“.

Restaurátorské

Zastupitelstvo
obce...

práce v obci

V

USNESENÍ č. 26 Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 15. září 2010
1. ZO schvaluje:
1.1. Změnu rozpočtu č. 3/2010, příjmy zvýšeny
o 1 291 800 Kč, financování příjmů zvýšeno
o 552 100 Kč, výdaje zvýšeny o 1 843 900 Kč.
Celkové příjmy po změně: 39 250 100 Kč + financování
9 604 000 Kč = 48 854 100 Kč.
Celkové výdaje po změně: 45 142 100 Kč + financování
3 712 000 Kč = 48 854 100 Kč.
1.2. Příděl do sociálního fondu ve výši 30 000 Kč.
1.3. Odročení uplatnění pokuty Obcí Ratíškovice a pro−
dloužení kolaudačního rozhodnutí manželům Kopečko−
vým, Ratíškovice č. p. 44, vyplývající z kupní smlouvy
č. 3101 ze dne 15. 4. 2006 na stavební pozemek U Je−
zérka. Odročení do 30. 6. 2011.
2. ZO nesouhlasí:
2.1. S navrhovaným řešením rekonstrukce komunikace
I. třídy I/55, při němž se ruší napojení silnice Ratíš−
kovice – Hodonín na tuto komunikaci.

Společenská rubrika

Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Halla Filip
Ilčík Adam
Koplová Edita
Kotíková Josefína

Z našich řad odešli...
Kovářík Stanislav ................................
Šupová Marie ........................................
Pavlík František ..................................
Koplíková Eva ......................................
Valkovičová Františka .......................
Kotásek Petr .........................................
Lokaj Petr ..............................................
Foltýn František ..................................
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těchto týdnech si
mohli občané všim−
nout, že v obci pro−
bíhají restaurátorské
práce na drobných sak−
rálních stavbách.
Restaurátor Josef
Krososka restauroval
Nejsvětější Trojici před
kostelem, pseudogotic−
ký kříž u Revíru a kříž
pod Bumbálkem v ulici
Řádky (sejmutí nečistot,
barevných neprodyšných nátěrů, hmotová konsolidace
– doplnění mechanicky poškozených míst, retuše, pati−
nování a zpevnění). Pískovcové kameny jsou ošetřeny
tak, aby „dýchaly“, aby vlhkost kamene, uzavřená pod
neprodyšnými nátěry, které byly po řadu let na kameny
aplikovány, nezpůsobovala hloubkové narušení hmoty.
Žádáme proto občany, aby, ač to činí v dobré víře, ne−
natírali kamenné křížky a sousoší olejovými či jinými
neprodyšnými nátěry. Podotkněme ještě, že restaurá−
torské práce jsou financovány z grantu Mikroregionu
Nový Dvůr, za což patří poděkování všem, kdož se
na tomto projektu podílejí.
RŠ

Blahopřejeme...

Vítáme nové občánky...
Zemánek Jakub
Pavlík Dominik
Gasnárek David
Baťová Sára

RŠ

82 let
80 let
71 let
84 let
84 let
85 let
33 let
55 let

Kotásková Marie .................................................. 80 let
Cigánková Marie .................................................. 90 let
Gajdíková Anděla ................................................ 98 let
Klimešová Františka........................................... 93 let
Kristová Terezie................................................... 80 let
Toman František, ing. ........................................ 80 let

Uzavření sňatku...
Stanislav Stříž a Olga Hotová
Jiří Šťastný a Kamila Slezarová
Lukáš Vodný a Lenka Příkaská

Zlatá svatba
Jiří a Marie Sochorovi

JK
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Policie

Z deníku

obecní policie

SRPEN 2010
5. 8. Přijetí oznámení od paní XX,
která zjistila, že jí někdo vnikl
do domu sklepním okýnkem, které
nechala před odjezdem otevřené
a odcizil jídlo z ledničky.
Přijetí oznámení od pana XY, že mu
neznámá osoba odcizila asi 50 m
pletiva z oplocení.
6. 8. Přijetí stížnosti v 00.05 hod.
na rušení nočního klidu u Bistra
v ulici Sportovní. Proveden pohovor
s obsluhou Bistra, aby hosté nene−
chávali otevřené dveře z důvodu
šíření hlasité hudby a aby se před
objektem hlasitě nebavili.
Přijetí oznámení v 01.36 hod. o na−
rušení objetu MŠ II. Proveden vý−
jezd a následná kontrola celého
areálu.
7. 8. Přijetí oznámení v 01.50 hod. od
pana XY, že v areálu obchodu Jed−
nota v ulici Rohatecká se někdo
pokouší dostat do prodejny COOP
a on je vyrušil, když slyšel, že z ob−
jektu vychází hluk. Následně pro−
veden výjezd.
9. 8. V 01.50 hod. bylo zjištěno, že
ze dvora místní Večerky v ulici Ví−
tězná je slyšet hluk, jak někdo vy−
náší bedny s láhvemi. Hlídka OP
provedla kontrolu okolí obchodu
a zadržela šest osob, které měly při−
chystány k odnesení: 4 plné bedny
piva Braník, 12 ks Pepsi Cola, 18 ks
minerální voda, 6 ks Kofola, 6 ks
Coca Cola, 1 ks sádrový čáp, 2 ks
kachny, jedna srnka a postava dě−
dečka. Přivolání PČR Dubňany a po−
skytnutí součinnosti při vyrozu−
mění rodičů, neboť se jednalo o 5
nezletilých chlapců a 1 mladistvého.
Přijetí oznámení od pana XY, že
mu odcizili jízdní kolo. Provedení
kontroly okolí obce a nalezení pa−
chatele na jízdním kole v ulici U Je−
zérka.
12. 8. Přijetí oznámení v 15.00 hod.
od paní XX, že se v areálu DPS ob−
jevil neznámý muž, který žádal
o finanční hotovost z důvodu od−
cizení jeho peněženky.
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do baru. Oba jevili známky
požití alkoholických nápojů.
10. 9. Přijetí oznámení
ve 02.55 hod., že u baru do−
chází k rušení nočního klidu
troubením na trubku vuvu−
zelu. Po příjezdu na místo
byl majitel trubky upozor−
něn, aby troubení zanechal
a přestupek byl řešen v blo−
kovém řízení ve výši 500 Kč.
Přijetí oznámení ve 04.00
hod., že u Bistra dochází
k rušení nočního klidu. Po
příjezdu na místo byla mlá−
dež zklidněna a obsluha
Bistra upozorněna, aby uklidila
rozházené láhve od nápojů a sklo
na pozemní komunikaci.
13. 9. Kontrola okolí areálu TJ Baník
a místní střelnice, kde byl prove−
den sběr použitých injekčních stří−
kaček.
14. 9. Přijetí oznámení v 19.45 hod.
o narušení objektu prodejny potra−
vin. Provedení kontroly okolí ob−
jektu a po příjezdu vedoucí ob−
chodu provedení kontroly vnitřních
prostor.
19. 9. Přijetí oznámení v 16.20 hod.,
že na komunikaci směrem na Ho−
donín řidič vozidla zastavil a vyho−
dil dva pytle odpadu. Pachatel byl
identifikován.
22. 9. Přijetí oznámení v 19.35 hod.,
že na krajnici v zatáčce na komuni−
kaci č. 432 leží v příkopu jízdní kolo.
Po příjezdu na místo byl zjištěn
i cyklista, který nezvládl jízdu
na jízdním kole. Na dotaz, zda chce
přivolat lékaře, řekl, že nikoliv, že
jenom sjel ze silnice. Cyklista byl
vyzván, aby použil lesní cestu k ná−
vratu domů.
25. 9. Přijetí stížnosti ve 22.27 hod.,
že v areálu TJ Baník dochází k ru−
šení nočního klidu. Proveden výjezd
a následná kontrola celého areálu.
Přijetí stížnosti na rušení nočního
klidu ve 23.15 hod. před Bistrem.
Upozornění pana XY, aby se uklid−
nil a přestal křičet.
Přijetí oznámení, že u místního kos−
tela došlo k poškození dopravního
zrcadla. Nahlášení poškození SÚS
Hodonín.
Přijetí oznámení ve 02.18 hod. o na−
rušení objektu místní prodejny,
provedení kontroly okolí a vnitř−
ních prostor prodejny s PČR Dub−
ňany.

Naše děti se
vždy diví, že je
pořád odněkud
„vyhazujeme“.
Až si budou
po sobě uklízet,
bude tomu
jinak. J. Hanák

17. 8. Přijetí
oznámení, že
na hřišti Li−
šinovo jsou
odhozeny dvě
injekční stří−
kačky. Provedení sběru stříkaček
a jejich likvidace.
21. 8. Přijetí oznámení v 19.07 hod. od
paní XX, že její manžel fyzicky na−
padá ji i její dceru. Po příjezdu
na místo byla situace v rodině uklid−
něna a účastníci sporu byli poučeni
o možnosti podání návrhu do KVP.
24. 8. Přijetí oznámení v 9.45 hod., že
v ulici Řádky nabízejí rómští ob−
čané nějaké zboží. Osádce auta Oc−
tavia Superb bylo sděleno, že se do−
pouštějí přestupku neoprávněného
prodeje zboží a byla jim udělena
bloková pokuta s upozorněním oka−
mžitého ukončení prodeje v obci.
25. 8. Sběr injekčních stříkaček za MŠ
I v lesním porostu.
30. 8. Přijetí oznámení, že u zastávky
směrem na Vacenovice leží injekční
stříkačky. Proveden sběr a likvi−
dace injekčních stříkaček.
ZÁŘÍ 2010
3. 9. Přijetí oznámení ve 23.50 hod.
od paní XX, že u baru dochází k ru−
šení nočního klidu, kdy parta mla−
dých kluků jezdí pod jejími okny
na skateboardu, a tím ji ruší ve spán−
ku. Po příjezdu hlídky na místo již
nebyla mládež na místě.
3. 9. Přijetí oznámení v 10.40 hod.,
že se po obci pohybují neznámé
osoby. Následnou kontrolou bylo
zjištěno, že se jedná o Svědky Je−
hovovy. Poučení osob o nutnosti na−
hlásit se na obecním úřadě a požá−
dat o povolení, než začnou chodit
po obci a oslovovat občany.
5. 9. Přijetí oznámení ve 23.30 hod.,
že u baru došlo k fyzickému napa−
dení paní XX. Po příjezdu na místo
bylo podáno vysvětlení, že došlo
k hádce s jejím přítelem, se kterým
seděla před barem a on ji udeřil ote−
vřenou dlaní do tváře, poté odešel

JH & JV
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Kniha

Ratíškovice,
minulostí obce

P

rojekt „Kulturní spolupráce obcí
Ratíškovice – ČR a Popudinské
Močidlany – SR“, který je realizo−
ván v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika –
Česká republika a financován z Ev−
ropského fondu regionálního roz−
voje, spěje ke svému závěru.
Po provedení věcných, obsahových
a gramatických korektur a prove−
dení zalomení textů, přelomu a gra−
fických retuší si mohl patnáctičlenný
tým složený z geologa, archeologa,
historiků a etnografů oddechnout.
Kniha v elektronické podobě mohla
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jít do tisku. Vyhotovení
knihy se ve vysoké kvalitě
zhostila Tiskárna Lelka
z Dolních Bojanovic. V půli
srpna byla kniha hotova.
V pátek 10. září 2010 v 15.00 hod.
se v prostorách jídelny Základní
školy Ratíškovice uskutečnilo slav−
nostní zveřejnění knihy, a to za pří−
tomnosti části autorského týmu,
hostů z partnerských Popudinských
Močidlan, ratíškovického pana fa−
ráře, jenž knize i všem jejím čtená−
řům požehnal. Pozvání neodmítla
ani široká veřejnost, a tak se pros−
tor jídelny zaplnil
a vytvořila se dů−
stojná atmosféra
přináležící význa−
mu této události.
Průběh setkání
byl obohacen o hu−
dební vystoupení
ratíškovického
houslového vir−
tuosa Marka Bla−
hy a naší Dětské
cimbálové muziky
Náklo.
Nová kniha byla
distribuována me−
zi občany přímo
na tomto setkání.
Po dvaceti letech
se tak do rukou
ratíškovických
čtenářů dostává
další publikace
o obci, aspirující
na to, stát se zdro−
jem informací
o naší svébytné
historii a své−
rázné kultuře.
Podotkněme
ještě, že s mír−
ným zpožděním
bude publikována
i kniha o dějinách
a kultuře Popu−
dinských Močid−
dlan.

Kniha o Ratíškovicích by nemohla
být napsána za tak krátkou dobu,
kdyby nebylo vstřícnosti a dobré spo−
lupráce s občany.
Je třeba poděkovat všem pamět−
níkům, kteří neodmítli pozvání rad−
nice a přišli na setkání s historiky
a etnografy. Je třeba poděkovat všem,
kteří poskytli své archiválie, a v tuto
chvíli je třeba poděkovat nejaktivněj−
ším spolupracovníkům: manželům Ba−
řinovým, paní Janě Koplíkové, panu
řediteli naší školy Josefu Hanákovi,
panu Josefu Nedvědickému, paní kro−
nikářce Martě Kordulové a řediteli
Státního okresního archívu v Hodo−
níně panu Jiřímu Mrákovi.
Součástí slavnostního zveřejnění
knihy byla i výstava, kterou připra−
vili manželé Bařinovi, na níž bylo
možno shlédnout i fotografie a texty,
které se do knihy nedostaly. K vi−
dění byly i originály kronik a arche−
ologické nálezy. Doplňkem výstavy
byla i expozice historických foto−
grafií z Popudinských Močidlan.
Výstavu vedle široké veřejnosti
navštívili organizovaně i žáci zá−
kladní školy.
V této chvíli již pracujeme na dal−
ším projektu, jehož výsledkem by
měla být kniha „Lidové tance a písně
z Ratíškovic“, kde budou publikovány
ratíškovické tance, zaznamenané paní
Miladou Bimkovou, a písně z archivu
Etnologického ústavu v Brně. Jde
o materiály, které se do knihy o Ra−
tíškovicích nedostaly, nicméně bylo by
škoda, obzvláště vzhledem k vysoké
aktivitě našich folkloristů, aby opět
zapadly v zapomnění a prachu. Sou−
částí této publikace, jejíž financování
je podmíněno grantem Ministerstva
kultury ČR, by mělo být i CD publi−
kovaných písní v podání Mužského
slováckého pěveckého sboru.
PhDr. Radim Šťastný
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Pokračování ze strany 1
vézly na voze s Voříškovýma koňama
– první ke stárce, potom sa chlapi
vracali na vozu se zpěvem pro druhú,
kerá byla dovezená před obec. U obec−
ního byla mája postavená těžkú tech−
nikú, u stárky sa stavjala ručně. Aj
dyž to bylo na hlavní silnici a vzni−
kaly barjaké dopravní komplikace,
tak to šlo pod Koldovým vedením
rychle, a kdo jede včil od Hodonína
nebo od Kyjova po Vítěznej ulici,
zdálky otvírá hubu a hledí navrch, cože
to u Bábíkového vyrostlo za krásný
strom. Pracanti byli označení aj spe−
ciálníma výstražnýma vestama, aby
byla zajištěná jakási bezpečnost při
práci. Všecí stavaři a zdobičky byli
po zásluze odměnění výborným stár−
činým gulášem.
Večer sa uskutečnila hodová zá−
bava s Bobrem a taneční skupinú Pe−
xeso. Tělocvična byla zasej nacpaná
až po strop, takže sa nekeří opoz−
dilci už dovnitřku nedostali a roz−
hodli sa vyrazit do Vacenovic, kde
sa také hodovalo – tož snáď sa tam
eště nejaké místečko našlo.

V nedělu sa chasa
sešla u kina a vyra−
zila za doprovodu de−
chovej hudby Drieto−
manka na slavnostní
mšu svatú do koste−
la. Krojovaní pěkně
ozdobili předek kos−
tela a po mši sa ho−
dový průvod vydal
kolem kina (kde sa
přidali další hodaři)
pro stárka Filipa.
Letos hodový prů−
vod aj přes velkú zimu
a zamračené nebe čí−
tal kolem dvou stovek
krojovaných. Stárek odhodil trému
při zpěvu verbuňku „Keď sem išel
z rána“ a po sólech stárka a jeho ro−
dičů sa pokračovalo pro stárku Ve−
roniku. Průvod sa díky počtu zúčast−
něných tahl jak štrúdl přes púlku
dědiny a aj když stárka bývá na hlav−
ním slováckém dopravním uzlu,
všecko díky obecní policii a hasičom
probíhalo bez problémů – nevznikaly
žádné zácpy ani dopravní nehody.
Stárek se stárků si zazpívali pís−
ničku o klobúčku a jak stárek popro−
sil rodiče o stárku, snažili sa mu pod−
strčit krojovanú psí šampionku. Tož
nakonec rodiče svolili, všecí sa pěkně
povrtěli na zalátaném asfaltu a prů−
vod vyrazil k obecnímu úřadu. Ho−
dový koláč byl přinesený starostovi
a žádalo sa o povolení hodů. Přes

počáteční podmínky a třeba aj při−
pomínky k rovnosti máje (nakonec
aj tej sa dostalo potvrzení od Jirky
Hubáčka, že podle nejnovějších
směrnic EU je vlastně z určitého
úhlu rovná) starosta hody povolil.
Ej, zavládlo veliké nadšení v našej
obci, no a čí sú hody? Naše! A do−
konca, vzhledem k přítomnosti ne−
kolika kandidátů na senátorské
křeslo, jich starosta nazval „hodama
senátorskýma“. Po sólech stárků
a starosty sme sa všecí eště trošku
poveselili před radnicú a následně
chasa vyrazila s dechovkú do tělo−
cvičny, kde dlúho do noci Drieto−
manka předváďala svoje slovenské
kvality a těšila mlsné uši tanečníkú
a zpěvákú pěknú muzikú.
Jirka Kovařík a Tomáš Kotásek

Jak sme besedovali u cimbálu

P

odle najnovějších regulí budú
hody bývat dycky kolem 4. října.
Velebný pán to našli ve farní
kronice a v nejakých dokumentoch
o vysvěcení kostela. A basta! A šak
už to fšecí stejnako víte.
Tož aj ty letošní hody tak začaly,
ale už v pátek večer 1. října „Besedú
u cimbálu“. Gdo sa rychlo nevypra−
vil a došel do tělocvičny o chvílu ne−
skúř, neměl místo u stolu. Všecko
bylo obsaděné. Ale podle známej
pravdy, že „dobří sa vejdú“, stačilo
přidat ke každému stolu pár legátek
a posedali si fšecí. Varmužova cim−
bálka byla jak startovací pistola při
závodoch. Enom muzikanti štrajchli
smyčcama o struny, už byl plac na tan−
cování plný. Tancovali a zpívali fšecí.
Taktak, že ostálo trochu času vypit
pivo, či nejaký pohárek hodového vína
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(ale že teho na stolech bylo!). Ale na to
sú hodaři dycky dobře připravení,
na to sa každý těší. Tak to od nepa−
měti dycky bývalo a snáď aj bude.
Byla radosť pohledět, jak byli dev−
čice aj kluci lační po zpěvu a tanco−
vání a jak jim při tem svítily oči jak
kocúrom. A než sme sa nadáli, byla
1 hodina po půlnoci a muzikanti za−
čali balit fidlátka, protože to tak bylo
domlúvené. Ale na to už čekala druhá
směna muzikantů. Mařenka Ostříž−
ková, kluci „Koldovi“ a zbytek mu−
zikantského světa nedali zpěvákom
a tanečníkom chvílu oddechu. A šak
kvůli oddechování přeca nejsú hody!
A hodová veselica jela zasej naplno.
Dyž sem po 3. hodině ranní odchá−
zíl dom, tož to eště na parketě vřelo
jak burčák v bečkách. Ať žijú hody!
Vojta Koten
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Výstavba

Nová hřbitovní

Turnaj

Memoriál

zeď

K

do zná Ratíškovice, ví, že nej−
živější částí obce v ranních ho−
dinách, byť je to trošku para−
doxní, je hřbitov. Je zde napilno:
zalévá se, pohrabuje, vyměňuje se
voda ve vázách s květinami, ba zbývá
i čas na povykládání...
Součástí hřbitovního dění je již ně−
kolik měsíců i obecní pracovní četa,
která rekonstruuje cihlovou zeď. Ta
v předešlých létech na několika mís−
tech byla nakloněna do té míry, že
musela být částečně rozebrána, aby
nedošlo k újmě na zdraví občanů. Tak−
to „ohlodaná“ zeď byla ostudou obce,
která hřbitov má ve vlastnictví.
Znovuvystavěné ohrazení z cihlo−
vého páleného a spárovaného zdiva
je důstojnou součástí hřbitova s peč−
livě opečovávanými hroby a kostelem.
V této chvíli je třeba poděkovat
pracovníkům čety za dobře odvede−
nou práci. Podotkněme ještě, že zá−
měrem obce je obestavět cihlovou
zdí celý hřbitovní areál a vybudo−
vat před kostelem bezbariérovou
RŠ
rampu.

Víta Příkaského

P

amátku Národního mučedníka
Víta Příkaského, nar. 15. srpna
1901 v Ratíškovicích a umuče−
ného 1. července 1942 v Mauthau−
senu, si připomněli ratíškovští orli
v sobotu 4. září v domácí kuželně.
Uctít nejvyšší oběť tohoto oběta−
vého orelského aktivisty a pozděj−
šího náčelníka župy Šillingerovy
v Hodoníně přijelo či přišlo nejlep−
ších pět orelských kuželkářských
družstev z posledního mistrovství
Orla a tři domácí týmy.
Na začátku zápolení připomněl
památku tohoto vynikajícího cvi−
čence i cvičitele starosta obce ing. Jo−
sef Uhlík a zápolení začalo hned
v úvodu velmi kvalitními výkony Ji−
řího Zemka (462 k), Kuby Toman−
čáka (430 k) a Jirky Dvořáka (440 k).
Ani další účastníci a účastnice se
nenechali zahanbit, a tak se bojo−
valo až do posledního hodu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

Vítězem se stali orli z Ivančic
s výkonem 1 806 kuželek, druhé byly
Blažovice 1 746 k a třetí Tomančáci
1 724 k. Na dalších místech se umís−
tili Koplíci 1 657 k, Telnice 1 625 k,
Kelč 1 600 k, Hranice 1 574 k a Uh−
líci 1 574 k. O sedmém místě roz−
hodla o 4 kolky lepší dorážka.
V nehonorované soutěži jednot−
livců zvítězila Jana Koplíková výko−
nem 482 k, který je i stávajícím re−
kordem drah 1–2, před Dominikem
Dvořákem z Blažovic a Danou To−
mančákovou 463 k.
Turnaj byl pojat jako odveta za loň−
ské mistrovství, který skončil v po−
řadí: 1. Kelč, 2. Ivančice, 3. Blažovice
i jako Family Cup, čili rodinný pohár.
Proto stačilo, aby u domácích byl
v týmu jeden člen Orla. Je zajímavé,
že domácích Tomančáků hrálo pět
(podle pravidel kuželek je povoleno
střídání), stejně tak i pět Dvořáků,

čtyři byli z Blažovic a jeden z Tel−
nice, tři Pavelci byli z Kelče a další
čtyři byli stejnojmenné dvojice Ču−
říci, Klikovi, Koplíci a Zemci.
Každé ze zúčastněných družstev
si odvezlo diplom se symbolem ra−
tíškovských orlů – Orlovnou. Po zá−
polení si účastníci akci pochvalovali
a vypadá to, že se před Vánocemi
zase utkají na nové kuželně v Ivan−
čicích.
Václav Koplík
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Dějiny

Z historie

hasičské zbrojnice

V

letošním roce měla ratíškovická
hasičská zbrojnice „generálku“.
Byla vyměněna okna, dostala no−
vou střechu a okapy, v průběhu prázd−
nin byla zateplena a má novou fasádu;
místnosti byly vymalovány, hasiči
udělali generální úklid a na zářijovou
výstavu hub už měla „nový glanc“.
Všechny práce šly jako na drátku –
alespoň pro vnějšího pozorovatele.
Když si ale budete pročítat ratíško−
vickou kroniku, dozvíte se z ní, že
s výstavbou této budovy (svého času
největší v okrese) tomu bylo jinak.

Její historie se datuje k roku 1959,
kdy ji začali v „akci Z“, tedy „zdarma“
dobrovolnými brigádami stavět čle−
nové hasičského sboru a místní ob−
čané. Podle zápisu „je umístěna u Ru−
banic před Včelínem v levo od silnice
k Rohatci“. V září tehdejší předseda
MNV Vojtěch Macek předložil sboru
plány na její výstavbu a oznámil, že
stavba je povolena. Byla přichystána
většina materiálu a členové sboru
odpracovali téměř 1800 brigádnic−
kých hodin při výkopech, šalování
a betonování základů, zajišťovali si
také sami dovoz materiálu. Se stav−
bou se mělo pokračovat v příštím
roce, ovšem další zmínka v kronice
obce je až v listopadu 1960, protože
„je hodně práce na poli, přichází méně
brigádníků, než je pro pokročilou
stavbu třeba“. Motivací pro občany
bylo mimo jiné denní hlášení míst−
ního rozhlasu, ve kterém se hlásil
strana 8

průběh prací a jména bri−
gádníků a za jejich po−
moc jim byla zahrána vy−
braná písnička. Pokračo−
valo se i v průběhu prosince
a stavba byla koncem roku zastřešena.
V tomto roce bylo na schůzích „všech
složek v obci jednáno o potřebných
nařízeních ku zlepšení společen−
ského i hospodářského života“
a mimo jiné byla dostavba požární
zbrojnice určena jako jeden z krát−
kodobých návrhů pro třetí pětiletku.
Následujícího roku zápis o stavbě
není a v roce 1961
je uvedeno, že „pěk−
né počasí a řada
úkolů, na kterých
bylo počítáno s bri−
gádnickou pomocí
občanů, nutily fun−
kcionáře, aby byly
organisovány bri−
gády na... dalších
pracích na hasičské
zbrojnici...“ Pokra−
čovalo se v nich prů−
běžně hlavně za−
čátkem roku, než si
„naléhavé práce v zemědělství“ vy−
nutily větší pomoc.
Zápis z roku 1962 uvádí pouze
jednu větu: „Byla dokončena vý−
stavba požární zbrojnice a po vyba−
vení potřebným zařízením může být
předána do užívání“. O jejím uve−
dení do provozu se však nepíše a až
v roce 1964 je v odstavci „plnění pro−
gramového plánu“ uvedeno, že „po−
žární zbrojnice je hotova – úkol spl−
něn“. Podle publikace „100 let po−
žární ochrany v Ratíškovicích“ však
byla dokončena v roce 1963, kdy byla
vybavena nejdůležitějším nábyt−
kem a 23. 3. t. r. se v ní konala první
členská schůze.
Slavnostní oficiální otevření hasič−
ské zbrojnice bylo 12. července
1964 při příležitosti 75. výročí zalo−
žení hasičského sboru v naší obci.
U budovy Místního národního výboru
v ul. Dědina se už od osmi hodin ráno

formoval průvod s hudbou, ve kte−
rém bylo mimo jiné 162 požárníků
v uniformách z 19 jednot a z domá−
cích se kromě mládeže zúčastnilo
45 členů. Nová budova byla předá−
na slavnostním projevem předsedy
MNV Hynka Bařiny, po němž násle−
dovaly proslovy představitelů Po−
žární ochrany.
Ratíškovičtí občané i hosté si mohli
během dne prohlédnout nejen samot−
nou budovu, ale i její archiv, který zde
byl všem k dispozici. Odpoledne pak
proběhly u dřívějšího hasičského skla−
diště (dnešní pekárny u hl. autobu−
sové zastávky) ukázky výcviku hasičů
– z okna patra bývalé školy provedli
seskoky do plachty a na prostranství
u Hnilicovy kovárny předvedli čle−
nové jednoty z Mokrého Háje na Slo−
vensku ukázku hašení požáru jako
za starých časů – vědry, hákem a pís−
kem. Dalšími ukázkami předvedli
naši hasiči připravenost a akceschop−
nost v civilní ochraně. Slavnostní den
byl ukončen lidovou veselicí na taneč−
ním parketu na hřišti Baníku. V Ra−
tíškovicích v té době pracoval filmový
kroužek a jeho členové František
Antoš (zv. Palír), místní učitel Václav
Kopka, František Vacenovský a Petr
Šural natočili krátký film, který tyto
slavnosti zachycoval.
Moderní doba a její technika nám
umožňuje uchovávat důležité oka−
mžiky naší historie – mezi tu hasič−
skou patří i generální oprava „nové“
zbrojnice. Doufám, že fotografie zů−
stanou. Nevíme ale, jestli se docho−
val onen původní filmový zápis –
zatím jsme se s ním nesetkali. Byla
by to škoda, kdyby zůstal ležet za−
prášený a neměli jsme možnost při−
pomenout si pro Ratíškovice tak vý−
znamný den, jakým bylo otevření
moderní hasičské zbrojnice.
Irena Bařinová
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Cestování

Kúpání

v Lurdách

P

sal sa rok l990, byl podzim
a měli sme za sebú první rok
svobody. Janek „Kašuba“ a já
sme sa chystali na našu druhú vý−
pravu do světa, kerý ležal za Šu−
mavú. Při jarní výpravě teho samého
roku sme sa nazdory komunystom
sami přesvěčili, že nám pěkně ci−
gánili a kecali celú dobu, dyž byli
za pomoci Rusáků u moci. V rádyju,
v televizi a aj v novinách do nás
hučali, jak plníme úkole vjec jak
na l00 %, že cesta, po keréj kráčáme,
je tá najsprávnější, že na Západě to
prohnívá a nevím, co ešče za blbosti.
Prdlajs! Zatým, co my sme střílali
z Auróry, pochodovali s lampijó−
nama a békali u teho, gdo je náš vzor
a co šecko splníme, tož na západ
od nás lidé pracovali jak brable−
nečci, čile mezi sebú obchodovali
a na hony sa nám zdalovali. A zatým
u nás sme sa před Vánocama hádali
ve frontě na mandarýnky a ešče před
tým sa havíři ve svůj svátek táhali
o plášť na kolo lebo o šusťák.
Dyž nám Dana Voříšková v Paříži
poukazovala ty zbožím přecpané
hypermarkety, tož nám lézly oči
z ďúlků. A potem nám to došlo! Dyť
oni tady neživijú půl socijalistyc−
kého světa a nemajú tady nakvéro−
vanú vyhládnutú a bezohlednú Rudú
Armádu!!! A ešče si o nás myslijú, co
je to za paráda, to budování soci−
jalismu! Velice sa nám ulevilo, dyž
bylo čím dál jasnější, že budování
je u konca a že do teho už nigdo ne−
půjde.
A v temto radostném duchu sme
sa dali cestovat a poznávat to, co nám
bylo neprávem odpírané. Dyž sme sa
v rodině Dany Voříškovéj trochu zno−
týrovali z cesty a pobesedovali, vydali
sme sa na opakovaný vandr na jih
Francije, kadyma sme před půl rokem
jeli do Španělska. Fčíl sme jeli naisto
do Lurd, gde sme sa už na jaro na−
krátko zastavili. Ale teďkaj sme sa
chtěli pozdržat délej, stařenkám na−
kúpit růžence, nabrat léčivéj vody
a jak Janek řekl, aj sa okúpat, dyž
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už sme tady. A k temu ešče dodal:
„Dyž už budem rozpaření, tož sa aj
zrovna přeholíme, ať trochu v téj ba−
zilice vypadáme.“ Zakrátko sme sa
měli přecvěčit, jak sme sa s tým roz−
pařováním mýlili.
Cestu z nádraží až na slavné pútní
místo sme zvládli bez zaváhání. Sebú
sme měli enom malé baťochy a v ru−
kách sme si nésli pěťák – kanystr
na zdravú vodu, kerú sme před od−
jezdem poslibovali šeckým známým
a aj velebnému pánovi Veselému.
Problém byl akorát v tem, že v ka−
nystře byl ešče zbytek tramína, kerý
sme měli na cestu. Janek rozhodl, že
by byla věčná škoda takové dobro−
tisko vylét, že to mosíme dopit, dyby
co bylo. Sedli sme si na lavičku, roz−
jímali sme, popijali svatú vodu a po−
kúšali sa ten tramín dopit. Ale bylo
to nad naše sile. Snáď teho vína mo−
selo v kanystře přibývat. Dyž sme sa
nadobro ujistili, že už do sebe nedo−
stanem ani hlt, vzal Janek nádržku
aj se zbytkem vzácného nápoja, při−
stúpil ke kohútkom, z kerých vyté−
kala zdravá voda a velice vážným
a slavnostním hlasem pronésl túto
múdrú řeč: „Panenko Marija Lurd−
ská, nechaj ňa, abych týmto vzácným
vínem z ratiškovského Slavína po−
křtil Tvoje léčivé prameně. Vidíš sama,
že máme čisté úmysle a s jakú pokorú
tu sme. Máme aj takú prosbu, Vojtu
velice bolí břuch a už štyry dni ne−
byl na záchodě. A podivaj sa na mňa,
jak enom já glckám. V koleně mňa
džógá a mám to celé naběhnuté. Esli
je to v Tvojéj moci, pomož nám.“ Hle−
děl sem na něho s hubú otevřítú, jak
rozčakuje víno a jak sa tá tekutina
míšá s křišťálovú vodú, kerá vyvě−
rala ven.
Po temto slavnostním obřadě sme
nabrali zázračnú vodu až po samý
vrch a vydali sa hledat kúpele, gde
sme sa chtěli očistit a poléčit ne−
duhy. Kúsek před nama sa objevilo
to, na co sme sa těšili. Z okna nízkéj
budovy, přilepenéj na skalisko,
prosvítalo světlo. Nakúkli sme do−

vnitřku a viděli, jak dvá starší strýci
vedú po schodkoch dúle k bazénku
nejakého mladého čerňocha, opása−
ného enom zástěrú, ináč nahého.
Na průčelí nad bazénkem byla socha
panenky Marie a pod ňú ze skaliska
vytékal pramének vody. „Vidiš to,
Vojto, totok je to místo, kvůli kerému
sme vážili cestu, totok sú ty zázračné
lázně,“ pravil Janek.
Mezitým už čerňoch byl očistěný
a ty dvá kúpelníci připravení k dal−
šímu aktu. Nesmělo sme vešli a uc−
tivo pozdravili. „Bonžúr mesjé, nu
som čekoslovak turist a chtěli bysme
sa okúpat“, vysvětlili sme lámaným
francúským jazykem. Bylo to, jak
dybysme řekli nejaké zaklínadlo.
Obá dvá strejdi sa dali aj před pa−
nenkú Marijú radosťú křepčit a objí−
mat nás ze svéj sile. Moseli před tým
ešče žádného turystu z Českosloven−
ska nevidět. Jejich radování bylo
nelíčené a doopravděnské: „Ólalá,
komunysta kaput, Václav Havel li−
berty, vivat, vivat“!! A už nás ponú−
kali, ať sa rychlo vyslečem, aby nás
mohli slavnostně pohrúzit do očist−
néj lázně. Janek byl vyslečený raz−
dva a už stál opásaný na prvním
schodku. Strýci ho vzali pod paže a po−
maličky zestupovali k vodě. Na kaž−
dém shodku sa pokřižovali a proná−
šali krátkú modlidbičku. Janek sa
nechál dovéct až k hladině, do keréj
poklekl, udělal kříž a strýci ho roz−
vážno pohrúzili aj s hlavú. Ešče než
sa stratil pod vodú, viděl sem, jak sa
mu naježily vlasy. Pohlédl sem na čer−
ňúška, kerý sa vedlé mňa oblékal
a ostál sem jak Lotova žena. Až fčíl
zblízka bylo na tem čerňochovi vi−
dět, jak je modrý a jak má husí kožu.
Tož to sem nečekal, že to nebude
ohříté! Dal sem sa pomaličky, poti−
chučky cúfat, že sa nejak vytratím
a počkám na Janka venku. Ale kúpe−
lová služba byla rychlejší než moje
myšlenky. Kdepak také věci, hlaho−
lili jeden přes druhého, komunysta
kaput, Václav Havel liberty a basta.
Dyž kúpat, tak fšecí. Poslušně sem
sa povyslékal, opásali ňa zástěrú
a už ňa védli k vodě. Byl sem ode−
zdaný a smířený s osudem, ať to
dopadne jak chce. Na posledním
schodku sem sa pokřižoval a popro−
sil panenku Mariju, ať to přežiju
a ať ňa nigdy neopúščá.
Pokleknutí do vody byl najvěčí
šok, kerý sem gdy zažil. Esli ve mně
byl nejaký bacil, tož moselo byt
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do rany po něm! Do téj chvíle sem
měl enom nejasné tušení, co je to le−
dová voda, ale fčíl sem měl v hlavě
jedinú myšlenku – vytrhnút sa tým
dvom z ruk a vystřelit z téj ledovice.
Ale jejich ruky byly trénované na ta−
kých, jak sem byl já. Držali ňa, jak
v kovářských kléšťách, a šup ňa pod
vodu! Enom ve mně heklo jak v ko−
cúrovi. Dyž sem sa vynořil, bral sem
schodky po dvoch, abych sa pod tú
vodú neoctl, nedaj bože, ešče jednú.
Rychlo sem sa popucoval tilkem, ho−
dil na sebe košelu, rifle a svetr, po−
padl ruksak a vyletěl ven jak kometa.
Janek stál vedlé mňa, hubu od ucha
k uchu a ukazoval mně ten zázrak,
co s ním tá voda udělala. „Dívaj sa
na to, no řekni sám, to přeca néni
samo sebú, abych si mohl čapnút
a v tem koleně ňa ani nepichlo.“
A na důkaz, že je to pravda, si neko−
likrát po sobě rychlo čapl a pokaždéj
vyskočil jak zajic z brázdy. „No, neco
na tem bude, čoveče, dyť ňa už aj pře−

stal bolet ten břuch, na to si mosíme
dat štamprlu,“ radoval sem sa s ním.
Slibovica ešče voňala ve vzduchu,
dyž ty dvá strejdi vycházali ven. Už
měli po šichtě a bylo na nich vidět,
jak sú spokójení s vykonanú prácú.
Enom nás zahlédli, vykračovali si
za nama se širokýma úsměvama.
Ten malý podsaditý už cosi drmolil
a ten delší nahrbený sa enom čúřil.
„Janku, nalejme jim take, dyž sme
sa tak skamošili, ať vijú, co v téj
sklénce opatrujem taký kus cesty,“
naváďal sem Janka a podával mu
štamprlu nalétú až po vrch. První byl
na řadě ten menší. Lupl to do sebe
bez přípravy a hned měl na čele
krapy. Moc do řeči mu nebylo, ale
posunkama naváďal teho nahrbe−
ného, ať si dá take.
„Víte, co to je?“, ptal sem sa teho
dlúhého. „To je – ó de ví de pryn“,
(po francúsky slibovica) a než sem
to dořekl, už to měl v sobě. Enomže
sa před tým zapomněl nadechnút

a fčíl neměl silu ten oheň ze sebe do−
stat. Oči měl navrch hlavy a dal sa
chrčat. A to už sa po nás začal dívat
francúský policajt, kerý tam měl
hlídku a jak dyby nic před sebú po−
kopával napadané listí. Nezbylo, než
teho dlúhého strýca začat búchat
pěsťama po zádoch, aby popadl dech.
To sa temu četníkovi ale vůbec nelí−
bilo, dal si čepicu pod pažu, odepjal
pendrek a rozběhl sa na nás. Ešče,
že ten menší strýc byli odolnější a vrá−
tila sa jim řeč. Stačili policajtovi vy−
světlit, že nejsme žádní lupiči a že
sme jich nepřepadli, ale že komu−
nysta kaput, Václav Havel liberty
a vivat Čekoslovakija. Četník sa dal
radovat a tancovat s nama a na dů−
kaz teho, že je take kamoš, šupl
do sebe štamprlu slibovice, jak dyby
nic. A dopadl stejně, jak ten přihr−
bený kúpelník. Za malú chvílu sme
ho búchali pěsťama fšecí štyré, aby
sme ho vrátili mezi živých.
Vojta Koten

Concordia 2010

Many hearts, one beat!

K

onečně jsme doma! Autobus do−
razil na brněnské nádraží a my
jsme rády, že vystupujeme
na známém místě v naší zemi, kde
nám všichni rozumějí. Ale jely by−
chom klidně znova...
O konání akce s názvem Concor−
dia jsme se dozvěděly na Mikuláš−
ském víkendu alias Miquiku – skaut−
ské akci, která se koná pravidelně
každý rok začátkem prosince v Praze.
Maďarští skauti prezentovali jam−
boree pořádané v jejich zemi s tako−
vým zaujetím, že strhli i nás, a my
jsme si řekly – a proč ne? Jediné, co
bylo potřeba udělat, bylo přihlásit se
k českému kontingentu, zaplatit
účastnický poplatek a mohly jsme se
těšit na 14tidenní dobrodružství
na mezinárodní skautské akci. Ter−
mín konání jamboree se sice kryl
s termínem našeho tábora, ale
všichni nám vyšli vstříc, a tak ani
v tomhle nebyl problém. Jelikož jsme
obě jely jako členky IST (mezinárod−
ního servis týmu), musely jsme si
ještě před odjezdem zvolit, jakou
práci chceme dělat a zařídit si po−
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třebná potvrzení. A pak už zbývalo
jen sbalit batoh a 30. července jsme
spolu s Andy a Orem, skauty z Ve−
selí nad Moravou, vyrazili na cestu.
Stejný spoj, kterým jsme jely i my,
zvolilo i plno dalších skautů, kteří
mířili na Concordii, takže cesta pro−
bíhala ve veselém duchu.
Po příjezdu do Budapešti přišla
nejobávanější část cesty. Museli jsme
se v cizím městě nejenom zoriento−
vat a najít metro, ale také zvládnout
těžký úkol komunikace s domorodci
a koupit si lístky na městskou hro−
madnou dopravu. Po pár minutách
pantomimy na téma „chci 2 nepře−
stupní a 2 přestupní lístky“, ukazo−
vání trojciferných čísel na prstech
a poté i na papíře a nešťastných po−
hledů našich i paní pokladní jsme se
přece jenom dobrali výsledku a pak
už zbývalo jenom správně nasednout
a vysednout, což jsme zvládli hravě.
Ze zastávky na předměstí Buda−
pešti nás ještě čekal asi 2kilome−
trový pochod mezi poli a pak jsme
dorazili na místo samé – Sztrilich Pál
Scout Park. Podle instrukcí organi−

zátorů jsme si v IST campu našli
místečka na naše stany a zážitek
jménem Concordia mohl začít. Ja−
kožto IST jsme měli za úkol připra−
vit tábořiště na příjezd účastníků,
tudíž se první dny nesly ve znamení
práce. Naštěstí nás bylo dost, a tak
zbyl čas i na zábavu v podobě sezna−
movacích aktivit jednak mezi všemi
IST členy, ale také mezi členy čes−
kého kontingentu. Během jednoho
večera jsme bez problémů vytvořili
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

českou partu „ajesťáků“, aniž by−
chom tušili, jak se nám česká vy−
nalézavost bude později hodit.
Společné kratochvíle občas vyvolaly
u ostatních účastníků velký údiv.
Jednou večer nás Čechy nenapadlo
nic jiného, než zkusit, kolik IST
členů se vleze do Toi Toi budky pro
handicapované? Výsledek: 18 a ještě
bylo místo.
Po příjezdu účastníků bylo naším
hlavním úkolem udržovat bezproblé−
mový chod tábora a zajišťovat pro−
gram. Úkoly jsme měli nejrůznější
a občas jsme museli řešit poměrně
kuriózní problémy s maďarskými
organizátory, kteří ne všichni uměli
anglicky tak, jak bylo potřeba (nej−
častější maďarskou odpovědí na ja−
kýkoli dotaz ohledně organizace byl
„tomorrow, tomorrow“ – tedy zítra,
zítra). Nastávaly tak scénky po−
dobné té, kterou jsme zažili při
nákupu jízdenek, ale pantomima,
nákresy a občas i přítomnost pře−
kladatele, kterým naštěstí český
kontingent disponoval (díky, Kou−
máku!), nás vždy přivedly ke kýže−
nému výsledku. Je sice pravda, že
některé problémy se opakovaly
stále dokola, ale po pár dnech jsme
nad nimi raději mávli rukou a vyře−
šili si je po svém, případně s pomocí
ostatních IST.
Běžný denní program pro účast−
níky byl bohatý, mohli si vybrat z vý−
letů po okolí, vodních aktivit, hraní
paintballu, naučných ukázek v Hi−Tech
Worldu nebo třeba z prohlídky tzv.
V4 village. V4 village byla zaměřena
na země Visegrádské čtyřky, kde
každá země měla svůj velký stan
a tam se prezentovala rukodělnými
činnostmi nebo tradičními hrami.
Český kontingent si kromě toho při−
vezl také podsadový stan, který je
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českým vynálezem. Ostatní národy
se hodně divily, že v tom doopravdy
spíme celých 14 dní na táboře. Sou−
částí programu pro účastníky byla
také tzv. Služba. V ní měli za úkol
vykonávat prospěšné práce v duchu
roverského hesla „Sloužím!“.
Odpoledne a večer byl poté čas
na zábavu. Běžné večerní aktivity
jako stolní fotbal, stolní tenis nebo
zápasy sumo byly čas od času oži−
veny koncerty na podiu, případně
vystoupením DJ. Konaly se také ce−
remonie. První z nich nás čekala
hned na začátku, kdy proběhla
Opening ceremony, jakožto oficiální
zahájení jamboree. Kromě toho byla
také každý večer v provozu disko−
téka v Pubu, která měla u účast−
níků i členů IST velký úspěch.
Měli jsme také možnost ochut−
nat speciality maďarské kuchyně,
ovšem nebyl to segedínský guláš
či vyhlášené uzeniny, nýbrž chleba
(podobný naší vece), maďarín a ma−
ďarláda, a to nejméně 2x denně
po dobu 14 dnů. Kdo si pod tím
představuje nějakou lahůdku, je
na omylu, opravdu šlo o marmeládu
a margarín.
Zhruba v půlce jamboree se ko−
naly dva návštěvnické dny, kdy se
mohla veřejnost podívat, jak taková
akce vypadá. Všechny programy
proto běžely přes celý den a návště−
vou nás poctili mimo jiné i zástupce
českého konzula v Budapešti a ma−
ďarský ministr kultury.
V neděli 8. srpna nás poté čekala
další ceremonie, a to Birthday cere−
mony, protože Concordia byla jubi−
lejním 10. středoevropským jambo−
ree. Po ní účastníci odjeli na akci
s názvem HoHo, která spočívala
v tom, že malé skupinky byly uby−
továny v rodinách maďarských

skautů, aby mohly poznat pravý ma−
ďarský život. Úkolem nás IST bylo
mezitím uklidit tábor a zbourat
všechny stavby, které jsme po celou
dobu využívali. Jelikož jsme byli
rychlejší, než organizátoři předpo−
kládali, zbylo nám dost času na vy−
toužené lenošení a také jeden celý
volný den na výlet. Někteří se vy−
dali zkoumat krásy Budapešti a my
jsme zvolili výlet do maďarských
lesů.
Další den jsme i my sbalili stany
a batohy a vyrazili za ostatními do Bu−
dapešti, kde se konala závěrečná Clo−
sing ceremony. Tou celé jamboree
oficiálně skončilo a všichni z 3000
účastníků z 15 zemí si poslední ve−
čer náležitě užili. Ukázalo se, že akce
plně splnila výzvu, kterou si vyty−
čila ve svém heslu. Po celou dobu ko−
nání akce i poslední večer jsme ne−
byli jen různí lidé z různých zemí,
ale velká skupina skautů, jejichž
srdce bijí v jednom rytmu. Ti, kte−
rým se do časového rozvrhu vešel
také spánek, měli možnost složit
hlavu ve škole v centru.
Čtvrtek 12. srpna byl dnem odjez−
du. Oběhali jsme tedy poslední suve−
nýry a dárky a polenošili jsme si
v krásných budapešťských parcích.
Od nově získaných kamarádů z nej−
různějších zemí jsme si pobrali kon−
taktní informace, abychom mohli pří−
padně vyrazit na návštěvu, a pak už
nezbylo, než se spolu s velkou částí čes−
kých IST nalodit na autobus, který
nás všechny šťastně dovezl do ČR.
Na nádraží v Brně jsme se pak s os−
tatními loučili se slibem, že se určitě
nevidíme naposledy. Další vhodnou
příležitostí k potkání se může být
třeba světové jamboree, které se
v roce 2011 bude konat ve Švédsku.
Zapsaly Elis a Káťa
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Dětem

Prosluněné

odpoledne

O

Výstava

bavy a nejistota převládaly v před−
stavách členů výboru MO KDU−ČSL
v sobotu 28. srpna ráno, když se
chystali připravovat Procházku Pohád−
kovým lesem. Dešťové srážky kolem
10 mm rozmáčely půdu a mokrá vy−
soká tráva po celé trase vzbuzovaly ne−
jednu starost. Nakonec počasí ukázalo
svou vlídnější tvář a sobotní příprava
s kosami nebyla marná.
Jakoby těch problémů nebylo dost
už od pátku, kdy se pořadatelům roz−
padl kolektiv lidí na stanovištích. To
díky situaci, kdy organizátoři pořadu
Telemánie nabídli 23 Euro za účast
na komparsu při natáčení. Pomoc−
níky na stanovištích tvoří většinou stu−
dentky či studenti, a ti peníze potře−
bují, jak studenti všech generací. Ale

Jubilejní třicátá
aneb Čtvrt roku...

... strávili někteří pořadatelé na tři−
ceti výstavách hub v Ratíškovicích.
A v tom není započítán čas při hle−
dání exponátů.
Ta letošní, jubilejní, oficiálně za−
čala v sobotu 25. září ve 12.00 hodin
na hasičské zbrojnici, kdy předsta−
vitel mykologického kroužku předal
pomyslnou medaili – příležitostnou
turistickou známku – manželkám
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i tuto prekérní situaci pořadatelé
zvládli a v neděli po poledni se začalo
s vlastní přípravou a svážením stolů.
Po druhé hodině po poledni už byli
první nedočkaví účastníci Procházky
v Boříčku a díky zodpovědnosti
lidí na stanovištích mohli nejmen−
ší na trať vyrazit už před půl tře−
tí, kdy byl oficiální začátek. Sto−
dvacet dětí nejen z naší obce, ale
i z Hodonína, Dubňan, Vacenovic
a dalších okolních dědin, ale i „let−
ňáci“ (rodiny, co byly v Ratíško−
vicích na dovolené) pak plnili
různé úkoly. Líbilo se nejvíce
chytání magnetických ryb – „To

organizátorů té první. Ta se konala
17. září roku 1978 na tehdejším kul−
turním domě. Pořádala ji Českoslo−
venská strana lidová jako výstavu
hub, květin, ovoce a zeleniny. Proto
ocenění převzala paní Božena Pří−
kaská, manželka Michala Příkas−
kého, který určoval druhy ovoce, kvě−
tin i zeleninu. Marie Hebronová díky
tomu, že pan Jindřich Hebron tehdy

bylo bezva!“ říkaly soutěžící děti.
Obavy vzbuzovala kouzelnice Ka−
nimůra, ale Popelce pomáhaly
některé i několikrát.
Větší děti to měly složitější,
když natahovaly do koštýře, stří−
lely ze vzduchovky nebo krotily
„Ďáblovy koule“. V první katego−
rii „druhé a třetí třídy“ si prven−
ství ze třiceti závodníků odnesl
Petr Macek se 70 body. Čtvrté
a páté třídy byly už přece jen zruč−
nější a Kristýna Koudelová byla
s 93 body nejšikovnější z patnácti
účastníků. Z nejvyšších tříd při−
šlo jednadvacet dětí a Filip Kotá−
sek získal nejen prvenství, ale
jako všichni vítězové i kredit
do mobilního telefonu.
Ceny na hřišti Na Lišinovém
předával ing. Josef Uhlík, který
jeden čas pomáhal i s ing. Ji−
řím Kolibou Matějovi Zicháčkovi
na posledním stanovišti.
Sto osmdesát šest dětí a jejich
početný doprovod pak potleskem
odměnili ukázku kynologického
kroužku a obdivovali různé psí rasy.
Se zájmem hlavně kluků proběhlo
hašení požáru místních hasičů, v per−
manenci byl i skákací hrad, drezína
a nabídka jízdy na koni i v kočáře
od rodiny Voříškovy.
Takže díky za pěkné počasí tu
poslední prázdninovou neděli, všem
účastníkům a jejich doprovodu, ob−
sluze na stanovištích i organizá−
torům MO KDU−ČSL za vydařené
a prosluněné – sluncem i pohodou –
Vašek Koplík
odpoledne.

všechno popisoval svým
krasopisným písmem. Ma−
rie Bardúnová převzala
medaili za svého otce An−
tonína Koplíka, v té době
předsedu ČSL, která akci
zaštitovala. Medaili pře−
vzal i Alois Vágner, jed−
nak za sebe, jezdí do Ratíškovic víc
jak třicet let, a pomyslně i za paní
Květoslavu Koncerovou, která určo−
vala houby na té první výstavě.
Dostalo se i na místostarostu obce
Radima Šťastného, protože bez pod−
pory obce by výstava nebyla, který
poděkoval pořadatelům za čas obě−
tovaný dobré propagaci obce. I náš du−
chovní správce Jiří Čekal si známku
odnesl a požehnal lidem kolem vý−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

stavy hub i samotným tajemným plo−
dům lesa.
Svou zdravici přednesl pak i doc.
PhDr. Ján Sand, Ph.D., ze slovenské
Marianky, který pak navštívil i Mu−
zeum ve vagóně. To proto, že v Mari−
ance byl břidlicový důl a on je členem
sdružení Permon a také chtějí vybu−
dovat hornické muzeum.
Co napsat k výstavě. Už obligátní
stížnost na počasí, kdy ještě ve středu
byl les plný hub, ale teplý jižní fén
je do pátku téměř všechny vyklidil.
Přesto stoly vyzdobené a naaranžo−
vané Aničkou Prčíkovou byly plné,
což neuvěřitelné množství návštěv−
níků v krásné sobotní odpoledne kvi−
tovalo s povděkem.
V sobotu v noci začalo pršet a i když
pořadatelé měli z této skutečnosti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

obavy, opak byl pravdou. Už před de−
vátou stály první osobní automobily
před hasičárnou, a tak to bylo celý
den. Organizátoři měli přichystáno
1024 sčítacích lístků a po druhé ho−
dině odpoledne vydali poslední. V pon−
dělí pak ještě přišly děti z naší a sudo−
měřičské základní školy a další ná−
vštěvníci.
Druhů bylo víc jak dvě stovky,
i z partnerských Popudinských Mo−
čidlan, a mezi nimi i pavučinec nád−
herný – jedovatá zákeřná houba (její
účinky se projevují i po sedmi až čtr−
nácti dnech) vystavovaná poprvé, či
muchomůrka ježohlavá, která je
na seznamu chráněných hub.
Nejvíc dotazů bylo zodpovězeno
na rozdíly mezi bedlou vysokou, či čer−
venající, a jedovatou bedlou zahradní.

(Ta je jedovatá kvůli schopnostem ku−
mulovat postřiky a hnojiva na polích
a zahradách.) Dalším častým dotazem
bylo, jak poznám jedovatý žampion
od jedlého. Jedlý voní anýzem a po po−
ranění na třeni nežloutne, kdežto
jedovatý je cítit karbolem a po po−
ranění, či oškrabání nožičky žloutne.
Došlo i na zajímavost, když během vý−
stavy mejloval ing. Jaroslav Škola ml.
dotaz z Ralska ohledně hřibu duto−
nohého.
Takže návštěvníci – ti to bohužel
číst nebudou, protože ratíškovské to
nezajímá a když tak, až po uzavírací
době – díky za důvěru, trpělivost a po−
chopení kapacity sálu. Pořadatelé ne−
skonalý, neskonalý dík za akci, která
přesahuje i přes hranice republiky.
Vašek Koplík, president MK
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Volební program KDU−ČSL 2010–2014
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme měli
díky Vašim hlasům významný podíl
na vedení a rozvoji obce. S progra−
mem pro následující období chceme
navázat na vše dobré, co se nám po−
dařilo vytvořit.
Seznam kandidátů:
1. Ing. Josef Uhlík, 47 let
starosta
člen KDU−ČSL
2. Mgr. Bc. Josef Hanák, 46 let
ředitel školy
bez politické příslušnosti
3. Jiří Šupálek, 42 let
metrolog, člen KDU−ČSL
4. MUDr. Pavel Kopeček, 44 let
lékař
bez politické příslušnosti
5. Václav Koplík, 64 let
důchodce, člen KDU−ČSL
6. Ing. Pavel Macek, 39 let
stavební technik
člen KDU−ČSL
7. Ing. Tomáš Příkaský, 41 let
úvěrový pracovník
bez politické příslušnosti
8. Richard Mokrý, 38 let
obchodní zástupce
bez politické příslušnosti
9. Miroslav Šnajdr, DiS., 25 let
stavební technik
člen KDU−ČSL
10. Irena Dobešová, 49 let
prodavačka
člen KDU−ČSL
11. Eva Frýdková, DiS., 33 let
vedoucí charitní peč. služby
bez politické příslušnosti
12. Mgr. Miroslav Küchler, 67 let
důchodce
bez politické příslušnosti
13. Dagmar Gajdíková, 41 let
vedoucí skladu
bez politické příslušnosti
14. Petr Šupálek, 46 let
zámečník
člen KDU−ČSL
15. Jarmila Sukopová, 46 let
vedoucí jídelny ZŠ
bez politické příslušnosti
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Zvláštní pozornost chceme upřít,
tak jako v minulém období, na zís−
kávání finančních prostředků z do−
tací a také na nedokončené pro−
jekty:
z Vybudování chodníků, cyklo−
stezky, odstavných stání a re−
konstrukce hlavní zastávky při
rekonstrukci silnice 2. třídy v ul.
Vítězná (Jihomoravský kraj
stavbu přesunul na rok 2011).
z Vybudování kulturně sportovního
zařízení v areálu Baník. (Dvakrát
neprošla žádost o dotace na tuto
investici, ale obec přesto ve spolu−
práci se základní školou našla pře−
chodné řešení pro konání plesů
a jiných kulturních akcí v tělo−
cvičně).
z Příprava lokality pro výstavbu ro−
dinných domků, případně by−
tových domů. (Již je vykoupena
část pozemků, v dalším výkupu
brání složitá dědická řízení a exe−
kuce).
z Zřízení muzea se stálou expozicí
lidových tradic. (Vhodný objekt
zatím není k dispozici.)
Další naše priority
v investicích
z Pokračování v rekonstrukcích
místních komunikací (ul. U Je−
zérka, Polní, Cihlářská).
z Vybudování víceúčelového hřiště
v areálu základní školy.
z Vybudování nových a rekonstrukce
stávajících chodníků v obci.
z Dořešit uplatnění rozestavěné
sportovní haly.
z Vybudování dalšího dětského
hřiště.
z Rekonstrukce kanalizace v loka−
litě Baťovka s možností napojení
vinných sklepů na Slavíně.
z Zateplení bazénu s rekuperací tep−
lého vzduchu.
z Výroba el. energie pomocí fotovol−
taiky (střecha tribuny v areálu Ba−
ník) a kogenerační jednotky vy−
užitím odpadního tepla pro provoz
bazénu.

Více informací na:

z Rekonstrukce zpevněných ploch
v okolí fary a hřbitova, dostavba
zdi.
z Výsadba veřejné zeleně.
z Obnova vodní plochy Hliníček.
z Vybudování nového přepadu vody
z Jezérka.
z Obnova a rekonstrukce veřejných
studní v obci.
Naši podporu budou mít,
tak jako v minulosti,
různé společenské aktivity,
především
z Sport, kultura a spolkový život
v obci občanů všech věkových ka−
tegorií.
z Spolupráce a realizace společ−
ných projektů obcí Mikroregionu
Nový Dvůr, Hodonínska, přes−
hraniční spolupráce s městem
Vouziers a obcemi Slovenska.
z Rozvoj cestovního ruchu v obci
zřízením nových turistických cílů
(cyklostezky, využití lokality Hli−
ník) a jejich prezentace.
z Organizace oslav 870. výročí první
literární zmínky o obci se Srazem
rodáků (2011).
z Organizace tradičních i netradič−
ních kulturních akcí, podpora vi−
nařské turistiky.
Společenské aktivity mají nejen
naši podporu, ale i garanci zapojení
našich členů a příznivců, což dokla−
dujeme už desetiletí obětavou prací
na chodu obce ve výborech, komi−
sích, na činnosti místních spolků
a zájmových organizací, pomocí při
organizování církevních i jiných
slavností.
Svými tradičními akcemi také při−
spíváme k zachování tradic a rozvoji
kultury (Lidový ples – Fašaňk, Po−
hádkový les, Beseda nad kronikou,
Mikulášská nadílka).
Děkujeme Všem,
kdo nás podpoříte
a dáte důvěru svým hlasem.

www.evyveska.cz/ratiskovice/
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010
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Volební program ODS
2010–2014
Vážení spoluobčané,
obec naši nejmilejší, Ratíškovice,
známe. Víme všichni, kde nás pata
tlačí, víme o nedostatcích a problé−
mech.
Dokážeme je vyjmenovat, ale ne−
dokážeme je všechny najednou vy−
řešit. Ani to nejde, především pak
z důvodu nedostatku finančních
prostředků na všechny potřeby. Po−
litika, a to i na úrovni obce, je mimo
jiné o tom, co je prioritou, co je nej−
více důležité, co se bude řešit v první
řadě.
Podívejme se do budoucnosti vo−
lebního období 2010–2014, podí−
vejme se, co by se mělo a dalo v naší
obci udělat, podívejme se na to,
k čemu chceme býti nápomocni:
Místní komunikace
z v rámci rekonstrukce vozovky
v ulici Vítězná dobudovat chod−
níky, odstavná místa, bezbarié−
rové a osvětlené přechody,
z dobudovat síť chodníků, přede−
vším pak z důvodu bezpečnosti
dětí v úseku ulice Cihlářská k MŠ
II a průběžně obnovovat stávající
poškozené chodníky,
z dále pokračovat v rozšiřování sítě
cyklostezek kolem obce, přede−
vším pak ve spolupráci s městem
Hodonín vybudovat cyklostezku
do tohoto města.
Kultura, sport a volný čas
z nadále hledat možnosti financo−
vání vybudování kulturního domu
(Aktivního centra),
z podporovat činnost stávajících
dětských zájmových organizací,
kroužků a spolků a napomáhat
vzniku nových,
z podporovat činnost sportovních
oddílů s důrazem na děti a mlá−
dež,
z hledat možnosti modernizace vy−
bavení sboru dobrovolných hasičů.
Škola a výchova dětí a mládeže
z revitalizovat školní areál – rekon−
struovat sportoviště, rozšířit
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dětské hřiště, vy−
budovat relaxační
zónu zeleně,
z zahájit projekční
práce na rozšíření
MŠ U Jezérka tak,
aby výhledově mo−
hla být zvětšena
kapacita mateř−
ských škol, což zvý−
ší nabídku pracov−
ních možností mat−
kám na mateřské
dovolené.
Bydlení
z zachovat v rámci
obecního rozpočtu
fond půjček na mo−
dernizaci bytů a do−
mů pro naše ob−
čany,
z podpořit možnosti
výstavby domů a by−
tů v obci, sledovat
a využít dotačních
možností na tyto
účely.
Ochrana životního
prostředí a naklá−
dání s odpady
v obci
z vytvořit podmínky
pro zvýšení kapa−
city separace od−
padů tak, abychom
nezatěžovali naše
životní prostředí.

Kandidátní listina Občanské demokratické strany
pro volby do zastupitelstva Obce Ratíškovice
pro období 2010–2014
1. PhDr. Šťastný Radim, 44 let, místostarosta
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
2. Foltýnová Anna, DiS., 53 let, referentka
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
3. Ing. Motlová Vladimíra, 47 let, bankovní poradkyně
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
4. Koten Vojtěch, 62 let, strojvůdce
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
5. Mgr. Blahová Miluše, 55 let, učitelka
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
6. Toman Libor, 41 let, technik
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
7. Ing. Hubáček Jiří, 32 let, geodet
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
8. Vacenovský Petr, 31 let, živnostník
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
9. Ing. Procházka Jaroslav, 54 let, podnikatel
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
10. Mgr. Lovečková Jana, 47 let, učitelka
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Příkaská Jaroslava, 52 let, lékárnice
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
12. Bc. Bábíková Ludmila, 45 let, konzultantka
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
13. Dobešová Lenka, 43 let, zdravotní sestra
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
14. Kotenová Vlasta, 60 let, důchodkyně
Ratíškovice, bez politické příslušnosti
15. Šebesta Jan, 77 let, důchodce
Ratíškovice, ODS

Samospráva obce
a spolupráce obcí
z vytvořit podmínky
pro větší míru zapo−
jení žen a mladých lidí v komu−
nální politice skrze obecní komise
a výbory,
z podpořit prospěšnou spolupráci
obce v rámci svazků obcí v regionu
prostřednictvím osobností obce
v různých oblastech (folklór, sport,
hudba, zájmová činnost, sběratel−
ství, umění, ruční práce apod.),

z u všech investičních záměrů a pro−
jektů hledat možnosti spolufi−
nancování z jiných mimoobecních
zdrojů,
z podpořit rozvoj turistického ruchu
v obci a celém regionu jako jed−
noho ze zdrojů rozvoje obce, vzniku
nových služeb a zdrojů příjmů obce
a občanů.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

Volební program ČSSD

Udělejme změnu
Ratíškovice
otevřené občanům
Otevřená komunikace s občany
ve všech otázkách, které se týkají
dění v obci. Zapojení občanů do ži−
vota obce.
Průhledné zadávání veřejných za−
kázek. Vyrovnaná rozpočtová poli−
tika. Maximální čerpání finančních
prostředků z rozvojových programů
Evropské unie s podporou Jihomo−
ravského kraje.
Rozvoj obce
a podnikání
Realizace revitalizace oblasti
Hliníček (rybník) a rekonstrukce
stávajícího dětského hřiště.
Podpora a rozvoj vinařské oblasti
Slavín. Podpora kulturních aktivit
a rozvoje rekreačních aktivit a ces−
tovního ruchu – vinařské stezky,
Náklo, Slavín, zlepšování podmí−
nek pro rekreační a oddechové akti−
vity.
Podpora rozvoje průmyslové zóny
Vlasta za účelem vytvoření nových
pracovních příležitostí.
Občanské aktivity
a spolky
Navážeme na úzkou spolupráci
s místními občanskými sdruženími
a budeme usilovat o její další rozvoj
a prohlubování. Podpoříme místní
fotbal a další sportovní oddíly a ak−
tivity v obci – florbal, kuželky, šipky
atd.
Podpoříme činnost hudebních,
tanečních, divadelních a dalších
kulturních skupin a spolků.
Chceme široké spektrum aktivit,
které umožní účelné a aktivní vy−
užívání volného času pro děti i do−
spělé. Podpoříme získání finančních
prostředků na výstavbu kulturního
domu.
Bezpečnost
Jsme pro posílení bezpečnosti
v obci. Chceme zavést kontrolu
rychlosti vozidel projíždějících obcí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

Životní
prostředí
Prosadíme opatření vedoucí k ome−
zení rizikových faktorů v občanské
a bytové zástavbě, zejména kouře,
dýmu, hluku a prachu.
Udržíme stávající kvalitní péči
o zeleň v obci, podpoříme výsadbu
nové. Motivujeme občany v udržo−
vání a zkulturňování okolí svého
obydlí.
Chceme zamezit vzniku černých
skládek v okolí obce.

Podpoříme navýšení počtu
pracovníků obecní policie,
které umožní zvýšenou
kontrolu rizikových míst
v obci, posílení bezpeč− Kandidátní listina
nosti dětí při docházce České strany sociálně demokratické
pro volby do zastupitelstva obce Ratíškovice
do školy.
Vytipujeme dopravně
1. Mgr. Zbyněk Mašek, věk: 34 let
problematická místa
povolání: ředitel školy
v obci a podpoříme zří−
člen České strany sociálně demokratické
zení zón s dopravním
2. Tomáš Marek, věk: 33 let
omezením (snížení rych−
povolání: soukromý podnikatel
losti).
člen České strany sociálně demokratické
3.
Vladimír Koudela, věk: 40 let
Doprava
povolání: OSVČ
Chceme přehodnocení
bez politické příslušnosti
stávajících i plánova−
4.
Radek
Michenka, věk: 28 let
ných dopravních staveb
povolání:
dělník
v obci.
člen České strany sociálně demokratické
Jsme pro otevřenou
komunikaci s občany
5. PaedDr. Zdeněk Šebesta, věk: 53 let
v otázkách dopravních
povolání: ředitel školy
řešení v obci, které se
člen České strany sociálně demokratické
jich bezprostředně dotý−
6. Pavel Miškeřík, věk: 32 let
kají.
povolání: Policie ČR
Prověříme možnost
bez politické příslušnosti
zřízení pruhů pro cyk−
7. Dita Marková−Kotásková, věk: 33 let
listy u stávajících komu−
povolání: úřednice MěÚ Hodonín
nikací.
bez politické příslušnosti
Podpoříme rekon−
8. Jitka Koudelová, věk: 39 let
strukci stávajících auto−
povolání: ekonomka
busových zastávek –
bez politické příslušnosti
hlavní zastávka a za−
9. Ing. Ladislav Kováč, věk: 51 let
stávka U Cihelny.
povolání: OSVČ
bez politické příslušnosti
Školství
10. František Bábík, věk: 47 let
a rodina
povolání: OSVČ
Chceme podpořit čin−
bez politické příslušnosti
nost mateřských center
11.
Lukáš
Šupa, věk: 20 let
a aktivity pro mladé ro−
povolání:
zedník
diny s dětmi.
člen
České
strany sociálně demokratické
Podpoříme rozvoj byd−
12.
Roman
Antoš,
věk: 32 let
lení v obci a hledání
povolání:
dělník
nových stavebních míst
bez politické příslušnosti
v obci.
Prověříme kapacitní 13. Renata Michenková, věk: 19 let
možnosti mateřských
povolání: studentka
škol, podpoříme rozvoj
bez politické příslušnosti
základního školství v re− 14. František Mašek, věk: 57 let
alizaci školské reformy
povolání: drážní zaměstnanec
a projekty směřující
bez politické příslušnosti
k rozvoji školství.
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Komunistická strana Čech a Moravy
Seznam kandidátů ZO KSČM
do komunálních voleb 2010

Bilance

1. Fukan Luboš, 58 let, KSČM, invalidní důchodce
2. Dikovský Josef, 60 let, KSČM, podnikatel
3. Letochová Jaroslava, 59 let, KSČM,
důchodkyně
4. Slezar František, 60 let, BEZPP, technik
5. Třísková Petra, 23 let, BEZPP, nezaměstnaná
6. Chludil Josef, 72 let, KSČM, důchodce
7. Michenka Ludvík, 64 let, KSČM, důchodce

12.
13.
14.
15.

Tříska Petr, 56 let, KSČM, zaměstnanec
Kotásek Josef, 63 let, BEZPP, důchodce
Rybecká Helena, 59 let, KSČM, důchodkyně
Vařáková Františka, 59 let, KSČM,
zaměstnanec
Chludil Karel, 43 let, BEZPP, dělník
Zeman Zdeněk, 54 let, KSČM, živnostník
Koplíková Ludmila, 63 let, KSČM, živnostník
Kordulová Anna, 58 let, KSČM,
invalidní důchodkyně

Seznam investičních akcí v obci
v letech 2006–2010

z Dokončení přístavby a obnovy základní školy spolu
se zateplením v roce 2007. Jednalo se o největší in−
vestiční akci obce v její historii – náklady dosáhly
65 milionů Kč, z toho 30 mil. Kč dotace.
z Přestavba školní jídelny na bytový dům (Ulička,
č. p. 101)
z Dobudování a rekonstrukce nevyhovujících částí
kanalizace v obci (ul. Vinařská, Řádky, Ulička).
z Vypracování projektové dokumentace cyklostezek
v katastru obce a vybudování cyklostezky ve spo−
lupráci s Mikroregionem Nový Dvůr (ul. U Trati
a U Lesa).
z Rekonstrukce vozovky v ul. Vinařská a U Trati.
z Rekonstrukce hasičské zbrojnice (výměna střechy,
zateplení a výměna oken).
z Zateplení a výměna oken základní umělecké školy
s knihovnou.
z Budování, opravy a rekonstrukce ve sportovním are−
álu Baník (Restaurace Sport, závlahové zařízení, ob−
vodová zeď, kabiny pro sportovce, bazén, kotelna ba−
zénu, tribuny).
z Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě U Jezérka.
z Vybudování zdi a chodníků na hřbitově.
z Reinstalace místního rozhlasu.
z Výsadba zeleně pomocí dotací Mikroregionu Hodo−
nínsko (podél komunikace do Dubňan a Rohatce).
z Prodej pozemků v rámci podpory podnikatelských
aktivit na základě změn územního plánu.
z Podpora rozvoje podnikatelských aktivit v oblasti
cestovního ruchu.
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8.
9.
10.
11.

z Podpora a spolupráce s charitou – zajištění a zkva−
litnění služeb pro naše seniory a hendikepované
občany.
z Spoluúčast na oslavách 150. výročí vysvěcení kostela
a 50. výročí otevření budovy ZŠ, včetně vydání publi−
kace o historii školství v obci.
z Zkvalitnění a rozšíření služeb na sběrném dvoře.
z Rekonstrukce střech mateřských škol včetně zatep−
lení a výměny oken.
z Eliminace rušení nočního klidu zřízením kamero−
vého systému, případná identifikace pachatelů pře−
stupků a trestných činů.
z Instalace ukazatelů rychlosti.
z Zřízení a rozšíření pracoviště CZECH POINTU na obec−
ním úřadě s využitím dotací.
z Rekonstrukce a dovybavení čistírny odpadních vod
ze zdrojů EU a VaK Hodonín.
z Instalace úspornějších svítidel veřejného osvětlení
a regulátorů spotřeby el. energie.
z Rozšíření kabelové televize do lokality Baťovka.
z Údržba Ratíškovického potoka.
z Rekonstrukce obecní knihovny s vybudováním bez−
bariérové rampy.
z Modernizace sběrného dvoru (nákup traktoru, sklady
pro elektroniku, oplocení, zpevněné plochy).
z Publikační činnost (kniha o Ratíškovicích, kalendáře,
mapy).
z Restaurování drobných sakrálních staveb.
z Nákup pódia, párty stanu, 350 ks židlí a 400 m2 ko−
berců.
z Rekonstrukce chlazení ve smuteční síni.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

Žáci 1. tříd 2010 –2011

Třída 1.A, třídní učitelka: Mgr. Vlasta Bůžková.
Zleva: Lucie Janková, Viktor Kotásek, Karel Bukový, Dominik Zemánek, Radek Chytil, Anna Hnilicová, David Králík,
Michaela Koplová, Lukáš Bílek, Iveta Blahová, Robin Fanta, Tereza Janíková, Adam Kraml, Tereza Kolibová.

Třída 1.B, třídní učitelka: Mgr. Jana Melichárková
Zadní řada zleva: David Sukup, Michal Uřičář, Gítika Viswanath, Lenka Turečková, Emílie Mokrášová, Šimon Ondrouch,
Vít Macháček, David Novák, Sebastián Mynář, Matěj Toman, Michal Šupálek. Přední řada zleva: Tereza Šupová, Hedvika Štosová,
Hana Váňová, Zuzana Ondříšková, Amálie Mokrá, Veronika Kožíková, Veronika Pokorná, Tereza Motlochová.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010
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Region

T

Mikroregion Nový Dvůr

opět ožil tradicemi

řetí zářijovou neděli uspořádaly
obce Mikroregionu Nový Dvůr
v pořadí již osmý ročník Trhu
místních produktů a řemesel, a to
na tradiční adrese –na nádvoří zámku
Milotice. Pokud jste sem toho dne za−
vítali, mohli jste vidět nejen ukázku
tradičních lidových řemesel v podobě
prodejných řemeslných výrobků, ale
také bohatý doprovodný program,
který skýtal zábavu, zejména pro ty
nejmenší návštěvníky. Bylo pro ně při−
praveno loutkové divadlo, dětský work−
shop, v němž si děti mohly vyrobit
vlastní šperky, vymodelovat si z mar−
cipánu figurky, které záhy s neskrý−
vanou radostí zkonzumovaly, nechat
si pomalovat obličej do podoby nejroz−
ličnějších zvířátek či fantaskních po−
stav, vyřádit se u hasičských soutěží...
a pro ty dříve narozené tu byl při−
praven košt vín, do něhož vzorky vě−
novali místní vinaři z mikroregionu
a zapomenout nesmíme ani na bohatý
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kulturní program, v němž se předsta−
vily všechny obce Mikroregionu Nový
Dvůr, zastoupené svými kulturními
složkami.
Největší zájem však byl, dle dlouhé
fronty, o místní gastronomii – teplé
škvarky, chleba se sádlem a kvašákem,
povidla na lízačku, perníčky, laty, bé−
leše... To všechno jste mohli zapít vý−
borným burčákem. Již každoročně trh
obohacuje výstava drobného zvířectva,
která nejvíce potěší opět ty nejmenší,
a letos měli návštěvníci trhu navíc ješ−
tě možnost shlédnout výstavu unikát−
ních sochařských děl, která vznikla
v průběhu sochařského sympozia, jež
mikroregion pořádal v měsíci červenci.
Rádi bychom na tomto místě podě−
kovali všem, kdo svou aktivní účastí
či ochotným přístupem přispěli k zdár−
nému průběhu již tradičního Trhu
místních produktů a řemesel, který se
uskutečnil 19. září 2010 na hlavním
nádvoří zámku Milotice. Konkrétně vi−

nařům za poskytnutí kvalitních vzorků
do koštu vín a dětské cimbálové mu−
zice. Stejně jako všem, kdo předvedli
ukázky svých řemeslných výrobků
a tradičních lidových produktů. Za−
pomenout nesmíme ani na obětavé
místní dobrovolné hasiče a paní zdra−
votnice. Těm všem patří velký dík,
protože bez jejich pomoci a přičinění
by trh neměl tak dobrou úroveň a ob−
rovský ohlas u diváků a návštěvníků,
o čemž svědčí letošní rekordní účast –
2300 platících!
Ing. Josef Uhlík, předseda mikroregionu
Mgr. Bc. Veronika Gasnárková Svobodová,
manažerka Mikroregionu Nový Dvůr
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Trhy v Miloticích

N

a milotickém zámku bylo v ne−
děli 19. září 2010 od brzkých
ranních hodin velmi rušno. Ko−
nal se zde již VIII. Trh tradičních
produktů a řemesel, který pořádal
Mikroregion Nový Dvůr. Každá obec,
která je součástí Mikroregionu, měla
svá zastoupení v řemeslnících a vy−
stupujících souborech a seskupeních.
Obec Ratíškovice ve stáncích řeme−
sel zastupovala paní Jiřina Ždánská
se svými perníčky, které nejenže
pěkně vypadají, ale jsou i chuťově
velmi dobré. Na paní Irenu Norkovou
s „latama“ se všichni, kdo mají tuto
tradiční ratiškovskou pochoutku rádi,
velmi těšili. Ale i ti návštěvníci, kteří
přišli „okoštovat laty“ poprvé, se
mlsně olizovali. Zručnost a krásu vý−
šivek na fěrtúšku, pánské košili,
obojku a zástěře k ženskému kroji při−
vezly ukázat paní Žofie Klimešová
a Anna Kratochvílová. Paní Irena Ha−
ramiová, která v minulém roce při−
jela se škrabanými vajíčky, letos
všechny překvapila svými paličkova−
nými krajkami, o které projevila zá−
jem i vedoucí pracovnice Lidové izby
v Kyjově. Ani na letošních trzích ne−
směla chybět krásná škrabaná va−
jíčka od paní Terezie Pištěkové a Ka−
teřiny Gasnárkové. V zadní části
nádvoří byl stále návštěvníky oblé−
hán stánek našich „korálkářek“ paní
Evy Schüllerové, Mileny Gajdíkové
a Šárky Koplíkové, u kterých si
mohli děti i dospělí ručně vyrobené

ozdoby nejen koupit, ale i sami vy−
tvořit.
V odpoledních hodinách byl zahá−
jen program obcí Skoronice, Ratíš−
kovice, Svatobořice−Mistřín, Vaceno−
vice, Milotice a Vlkoš. Za Ratíško−
vice vystoupila mladá nadějná Dět−
ská cimbálová muzika Náklo pod
vedením učitelky Marie Ostřížkové.
Jejich vystoupení se setkalo s po−
chvalným uznáním jak u diváků, tak
i u muzikantů z okolních obcí.
Nejenom hasičskou službu, ale i vý−
dej občerstvení, pomoc při stavbě
stánků a obsluhu stanoviště pro děti
zajišťovali se Sborem dobrovolných
hasičů manželé Tomčalovi. Pro jakou−
koliv zdravotnickou pomoc zde byly
k dispozici zdravotnice paní Marie
Kordulová a Jaroslava Tomanová.
I letošní VIII. trhy řemesel v Milo−
ticích provázelo slunečné, i když
trochu chladné počasí, ale ani to neza−
bránilo pravidelných návštěvníkům,
aby přišli ochutnat povidla, béleše,
laty nebo chléb se sádlem a cibulí.
Neděle byla snad pro všechny zúčast−
něné příjemným dnem, a to jak pro
účinkující a řemeslníky, tak i pro
návštěvníky.
Ráda bych touto cestou poděko−
vala všem výše uvedeným řemesl−
níkům, účinkujícím, hasičům, zdra−
votnicím, ratiškovské pracovní četě
a všem ostatním, kteří přispěli svou
pomocí k hladkému průběhu ne−
dělní akce.

Pozvánka na jarmark
Srdečně Vás zveme 20.–21. lis−
topadu 2010 do tělocvičny ZŠ
na IV. vánoční jarmark s tvoři−
vými dílničkami. V sobotu 20. lis−
topadu 2010 od 13.00 do 17.00 ho−
din a v neděli 21. listopadu 2010
od 9.00 do 17.00 hodin.
Přijďte si vybrat originální smal−
tované šperky, korálky, svíčky a pro−
dukty z medu, marcipánové vý−
robky, keramiku, vánoční svícny,
věnce a sušené aranžmá, výrobky
patchworkovou technikou, palič−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

kované ozdoby, perníky, výrobky
z pedigu a mnoho jiného. Zahřát
se můžete svařeným vínem a pro
děti bude již tradičně připravena
Ježíškova pošta.
Po celou dobu konání jarmarku
budou připraveny i tvořivé díl−
ničky, kde si můžete vyzkoušet
odlévat svíčky, vymodelovat mar−
cipánové figurky, ozdobit perníček
nebo vyrobit vánoční aranžmá.
Srdečně zvou
a těší se na Vás pořadatelé.

Poděkování

D

ěkuji všem ratíškovským
souborům patřícím pod Os−
větovou besedu za reprezen−
tování naší obce na vystoupeních,
festivalech a přehlídkách po celé
České republice, ale i v zahraničí.
Jejich vedoucím děkuji za oběta−
vost a trpělivost, s jakou své svě−
řence připravují na tato vystou−
pení a podporují v nich lásku
k lidovým tradicím a folkloru.
Za OB Blanka Pokorná

Charitní pečovatelská
služba informuje

V

pátek 17. září proběhl v Do−
mově pokojného stáří den ote−
vřených dveří při příležitosti
Dne Charity, ale zároveň jsme si
připomněli 8. výročí otevření DPS
a zahájení provozu Charitní pečo−
vatelské služby v obci. V odpoled−
ních hodinách jsme přivítali mi−
lého hosta – hodonínského děkana
Msgre. Josefa Zouhara, který
požehnal naší službě nové auto,
které bylo zakoupeno ve spolu−
práci Oblastní charity Hodonín
a Obce Ratíškovice.
Toto vozidlo již nyní slouží Cha−
ritní pečovatelské službě k posky−
tování pomoci všem seniorům,
kteří si požádají o některou ze slu−
žeb, jež nabízíme. Pěknou pís−
ničkou obohatil toto odpoledne
Mužský pěvecký sbor z Ratíškovic
a po malém občerstvení a pose−
zení jsme se rozešli domů. Prožili
jsme příjemné odpoledne a dou−
fáme, že příště uvítáme více vás,
návštěvníků. V případě zájmu
vás budeme informovat o nabídce
a možnostech využití našich služeb.
Eva Frýdková, DiS.
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Folklor

P

Rozjetý vlak

Ratíškovské Doliny

ředstavte si, že máte před sebou
nějakou vizi. V našem případě to
byla vidina zaslouženého leno−
šení po docela náročných přípravách
na oslavy 10. výročí Ratiškovské Do−
liny a soutěžního vystoupení v Dam−
bořicích. Jenže z rozjetého vlaku se
těžko vystupuje. Místo plánovaného
volna si děcka sama vyžádala zkouš−
ky, volný čas trávila hodně pospolu,
hned grilovačka u Jarka na koňách,
hned měl někdo díky dovolené ro−
dičů doma volné pole působnosti atd.
Společné stanování u Nazarejů na Ko−
panicách nebo víkend na Nových Mlý−
nech utužilo partu, a tak jsme se ne−
báli nabídek vystoupení, které začaly
nečekaně přicházet.
První zastávkou našeho rozjetého
vlaku bylo ve dnech 12. až 14. srpna
2010 město Trebišov. Je to družební
město Hodonína a my byli osloveni
jen 14 dnů před touto akcí. A tak se
jelo. Bylo nás tak akorát do počtu,
na Dnech města Trebišov jsme si za−
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tancovali i my vedoucí, odvážlivci se
cestou tam i zpět okoupali v Liptov−
ské Mare, večer zaskotačili u vystou−
pení Cigánskych diablov. Naše vystou−
pení se líbilo a mělo úspěch, o čemž
svědčí i děkovný dopis starostky
města Hodonína paní Ing. Arch. Mi−
lany Grauové.
A náš vlak jel dál. Tentokrát nás do−
vezl 4. září do Brna na Jihomoravské
dožínky. Spolu s dětským souborem
a cimbálovou muzikou Cangla z Hovo−
ran jsme Brňanům, i přes nepříznivé
počasí, předvedli dožínkové pásmo,
mezi kapkami deště jsme prošli prů−
vodem od Mendlovy univerzity do are−
álu městské části Brno−sever, kde se
celá akce konala.
A jeli jsme dál – tentokrát za „hra−
nice“. Hned na druhý den, tedy 5. září,
jsme spolu s cimbálovou muzikou
Náklo a mužským sborem vyrazili
do Holíče. Na kulturních dnech města
Holíč nás vystupujících bylo asi víc jak
diváků, ale brali jsme to fajn, zatan−

covali, zazpívali i nějaký pohárek
sa vypil, dojedli sa koláčky z Brna
a jelo sa dom.
Následující týden se trénovalo
na další vystoupení. Náš vlak nás do−
vezl jen kousek – do okresního města
Hodonín na Svátek vína v sobotu
11. září. Spolu s Robkami ze Séčky,
mužským sborem a cimbálovu mu−
zikou Cangla jsme prošli za zpěvu
od Domu kultury na Masarykovo ná−
městí, kde se ve stáncích prezento−
vala různá vinařství, vše doprovázeno
kulturním programem. My jsme byli
bohužel až poslední vystupující, bylo
nám zima a skoro celé odpoledne če−
kání se zdálo nekonečné. A že jsme to
zvládli – a myslím, že dobře – lze usou−
dit ze slov přihlížejícího staršího pána,
jenž mě při našem vystoupení oslovil:
„Můžete mně říct, proč to nejlepší, co
tu bylo, dali na konec?“ To potěšilo.
A poslední zářijová zastávka byla
úplně na opačnou světovou stranu, jak
ta první. Jelo se 25. září 2010 na Pl−
zeň, konkrétně do vesničky Nětčiny,
kde náš soubor spolu s mužským sbo−
rem udělaly vinobraní. Každoročně
jsme s vinobraním jezdili do Býkova,
který je bohužel uzavřen. Tentokrát,
snad poprvé, si musel Slávek se sou−
borem poradit sám. My s Ilkou a Jar−
kem jsme měli jiné povinnosti, což nás
hodně mrzelo, kór, když jsme pak sly−
šeli, jaká to byla špičková akce. Zvládli
to všichni skvěle, osobně na ně dohlí−
žel i starosta Jožka Uhlík a myslím,
že si to všichni užili. Cimbálová mu−
zika Javor hrála jak o dušu, místní ha−
siči odhalili slavnostně sochu svatého
Floriána, a tak to bylo pro všechny
příjemně strávený den.
Když se podívám do budoucna, tak
zatím se náš vlak asi tak brzo neza−
staví. Po hodách máme namířeno dva−
krát na Slovensko, kde rozjednané
jsou i další vystoupení. Dokonce už
i na červen 2011 – přijali jsme nabíd−
ku na mezinárodní festival ve Stráž−
nici, kde máme vystupovat s vítězným
programem z Dambořic. Je to pro nás
velká čest a těší to.
Těší mě, že děcka, hlavně ti skalní,
co chodí každou zkoušku, mají v sobě
pořád tolik elánu a chuti jít dál. Sou−
bor se nám začíná omlazovat, při−
cházejí noví členové, a to je fajn.
Třeba po hodech přijdou další tak, jak
tomu bylo loni.
Tak ahoj z rozjetého vlaku Ratíš−
kovské Doliny!
za Ratíškovskou Dolinu Hana Šupálková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

Robky 2010
R
ok 2010 je pro folklórní soubor
Robky ze Séčky velmi úspěšný.
Začalo to veselým vystoupe−
ním „Skákaní na konopě“ na lidovém
plese. To je u nás po mnoho let za−
užívaná tradice ukončení plesové
sezóny a začátek masopustu.
V měsíci březnu jsme dostaly po−
zvání do sousední vesnice Vacenovice
na 3. celostátní výstavu kraslic (škrá−
baných vajíček), kde jsme měly mož−
nost se přivítat a taky zazpívat olym−
pijské vítězce paní Daně Zátopkové.
Pro paní Danu to bylo příjemné se−
tkání.
Za týden na to jsme měly pozvání
do Dunajovic na zpívání ženských
souborů. V dalším měsíci jsme do−
staly pozvání do Lanžhota, také na
zpívání ženských souborů. Bylo to
právě v ten den, kdy byl v naší Ev−
ropě velký smutek (letecká tragedie
polské vládní delegace). K tomu jsme
zazpívali velmi výstižnou píseň „Ve−
liký Bože náš“.

Robky v Rumunsku

Rovněž jsme se zúčastnili zpívání
ve Valticích a na babských hodech
v Poštorné. V červenci to bylo zpívání
u Liliového kříže. V neděli 8. srpna
jsme pak vystupovaly na folklorních
slavnostech v Miloticích.
V sobotu 14. srpna jsme obdržely
pozvání od pana ředitele Salajky
z Oblastní charity v Hodoníně jet
zazpívat do rumunského Banátu

a Svaté Heleny. Výlet se uskutečnil
ve dnech 20.–22. srpna s dechovou
hudbou Šohajka z Dolních Bojano−
vic. Tento zájezd se opravdu moc
vydařil.
Jak sami z tohoto výčtu akcí mů−
žete usoudit, ženy ve středním věku,
a dá se říct „spíš blížící se k podzim−
nímu věku“, se stále ještě dokážou
bavit.
Eva Hanáková

Rumunsko – Sv. Helena

Obyvatel Sv. Heleny

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010
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Tradice

Všední předhodové dopoledňa
Třeba ste ve čtvrtek 23. září
ani nestačili postřehnút toto...

K
Poezie

dyž začalo objížďat našu dědinu
popelářské auto, eště byla mlha.
Velice brzy sa ju ale popelářom
podařilo stahnút do sběrného auta,
a tak slunku už nic nebránilo, aby
začalo zahřívat. Nejdřív, kolem půl
osmej, byli s teplem na řadě školáci.
Jak dyž mávne proutkem a vyrójijú
sa. Mimo jiné – radosť pohledět, jak
sú všecí nastrójení.

Malé
vyznání

houbám
Mám ráda cestu lesní,
po ní ráda chodívám.
Když svítí sluníčko,
aspoň maličko
a mám štěstí,
zpátky domů –
plný košík hub
nosívám.
Prší, prší, jen se leje,
do lesa zas nepůjdeme.
Do lesa jít nemůžeme,
proto doma zůstaneme.
A já mám už dlouho chuť
na praženici z hub…
Můžu si o ní nechat zdát
a tak půjdu brzy spát.
Zdálo se mně zdálo,
že je hříbků málo.
A to není jenom sen.
Půl dne chodím po lese
tam a sem a v košíku
skoro nic se domů nenese.
Ještě že v obchodech
jsou žampióny –
ty se hodně kupujou.
Také hlíva ústřičná
je zdravá velice
a pomáhá nemocným nejvíce.

A protože to tu
máme mezi sebú
rozvykládané, měla
sem teplo u srdce
z náhodné ženské
trojice u knihovny,
kerá si hned kolem
osmé ranní živě vy−
kládala a dělala to
honem, než dohraje
rozhlas, protože už sa každú chvilku
mělo hlásit. Určitě jim moc zima neby−
la, na ranní chlad sa vybavily a slunko
od školáků svítilo ostatně aj na nich.
A vůbec dědina sa celá začala s pa−
prskama hrát. Na úplně modrej ob−
loze byli k vidění holubi Fany Kotáska
z devítky, a to spolu s létací radošťú.
Od paní Mařenky Slezarovej navrch
Uličky začala silně volat po obdivu
květena s podzimní pohádkú, kterú
ona umí nenapodobitelně vykouzlit
z plodů přírody. Ostatně domy po ce−
lej dědině sú pořád eště vyzdobené
kytičkama bez poškození mrazíkem.
Bohatost zeleně a kvítí v truhlíkoch
a předzahrádkách je silná, ale už pro−
vázaná stříbrnýma pavučinkama,
keré neškodijú, ba enom prospívajú...
Je totiž už k devátej a slunko to od−
halilo.
Tak, jak v paprskoch zářijú ty nej−
různější nové barvy fasád na našich
budovách a domech, tak je k blíží−
cím sa hodám úplně čerstvě vykrás−
něná požární zbrojnice. Říkám si, že
si to zaslúžijú neenom hasiči, ale aj
XXX. výstava hub, s kerú nás spolek
Vaška Koplíka proslavuje po repub−

lice a právě ona
má místo v temto
hasičském chrá−
mu.
Blízko našej
zbrojnice potká−
vám s plnýma ko−
šíkama hřibařů
Peťu Ohrazdu a Fa−
nu Příkazského−
−Kade. Jeli po úspěšném ranním
hřibolovu eště na jedno, a to aj s ko−
šíkama. Jak ty voňaly výstavú!
Usmívám sa, že toto slunko, keré
vyhrálo nad mlhú, odhalilo také stav
našich oken. Než sem nakúpila, už
sem zahlédla ty nejpečlivější „ro−
bečky“ v nich. Pekárna a další po−
travinky při vstupu upozorňujú, že
si možeme na hody barco objednat –
dycky mňa ty cedulky čímsi dostanú.
Tak aj dnes v prodejně u Fanky
Kotáskovej−Tomečkovej hodový
plakát od Mirka Koštuříka a také
to, že si mobilem možeme ve Vace−
novicích kúpit husy na zabití.
A tečku za předhodovým přemýš−
láním mně udělal náš infokanál. Už
tam „běží“ pozvání na legendární ho−
dový turnaj v pondělí 4. října na Li−
šinovém. Půl dědiny bude mět naň
dovolenú... A v 10 hodin tohoto všed−
ního čtvrtka 23. září si s kafím se−
dám k Hodám 2008, které nám ratí−
šovská televize nabízí. Sú pěkné, sú
pěkní...
Je úžasné NĚKAM PATŘIT tak,
jak třeba do ratiškovskej rodiny!
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Marie Chvátalová
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Spolky

Hurá do školy

I

pro Rodinné centrum Bambino
začal nový školní rok. V neděli
5. září se ve spolupráci se ZŠ Ra−
tíškovice podařilo zorganizovat zá−
bavné odpoledne „Hurá do školy“,
které mělo za cíl nastartovat malé
školáky i neškoláky na plnění povin−
ností, které je se vstupem do školky
či školy čekají. Ale ani ti nejmenší
nemusí v letošním školním roce za−
hálet, protože RC Bambino nabízí
od měsíce října hudebně−pohybové
kroužky pro děti od pěti měsíců
do čtyř let. Maminky měly možnost
navštívit ukázkové hodiny, které

jim daly možnost nahlédnout
pod pokličku zkušené lektorky
Lenky Miklósyové a zapojit
tak své děti do světa dětské
hudby a jednoduchých říkadel.
Ale tím nabídka RC Bambino
zdaleka nekončí.
Myslíme i na rodiče našich
školáků. Nabízíme rodičům
metodický kurz angličtiny, kde
mohou získat nejen základy
anglického jazyka, ale i návod,
jak s dětmi doma pracovat. Dále
maminkám na mateřské dovolené
a všem tzv. věčným začátečníkům

a mírně pokročilým nabízíme kurz
anglického jazyka, který jim umožní
oprostit se alespoň na chvíli od ma−
teřských a domácích povinností
a udělat tak něco prospěšného pro
sebe.
Veškeré informace ohledně všech
výše uvedených kroužků a kurzů
získáte každou středu a pátek od 15
do 18 hodin v herně Rodinného
centra Bambino v budově Základní
školy Ratíškovice.
Hrajeme si:
dopoledne

odpoledne

Pondělí vyhrazeno pro akce RC
Úterý 10.00–12.00 kroužky RC
Středa
–
15.00–18.00
Čtvrtek 10.00–12.00 kroužky RC
Pátek
–
15.00–18.00
RC Bambino oznamuje zahájení
provozu následujících kroužků:
z MEDVÍDCI
věková kategorie: 5–24 měsíců
z KRTEČCI
věková kategorie: 2–3 roky
z SMÍŠCI
věková kategorie: 3–4 roky
Náplní výše uvedených kroužků
bude komplexní rozvoj osobnosti
dítěte (rozvoj slovní zásoby, rozvoj
pohybově−hudebních dovedností,
rozvoj hrubé i jemné motoriky...).
Irena & Simona
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010
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Výšlap na Brdo a Bunč
Sobota 25. září 2010

T

uto akci uspořádal KPS (Klub
přátel skautingu) ku příležitosti
svého šestiletého výročí vzniku.
Po loňské dobré zkušenosti s výstu−
pem na nejvyšší vrchol Bílých Kar−
pat – Javořinu jsme letos zvolili jiné
nejbližší pohoří, a to Chřiby a jejich
vrchol Brdo (587 m n. m.).
Sraz byl v Roštíně, v krásném re−
kreačním středisku KAMÍNKA mezi
9. a 10. hodinou.
Dorazilo pět rodin v pěti autech:
10 děcek, 10 dospělců a 1 pes – re−
spektive fena – Nela Chovancová
(zlatý retrívr). Někteří dorazili s mír−
ným zpožděním a skoro každý ji−
nou cestou (vyskytlo se totiž několik
objížděk a Roštín byl komplet roz−
kopaný).
Trasa našeho výšlapu opisovala
tzv. Chřibský trojúhelník: Kamínka
– Brdo – Bunč – Kamínka – bratru
12 km. Počasí k nám bylo milosrdné
– nebyla ani zima ani vedro, ne tak
už terén.
Po Roštínskou kapli se studánkou
se to dalo, pak začalo pekelné stou−
pání a navíc cestička se místy ztrá−
cela ve změti padlých stromů. Tu
a tam bylo i možno zaslechnout pro−
klínání vlastní nadváhy nebo i orga−
nizátora tohoto výšlapu.
Nakonec jsme to všichni (sice
v potu tváře) zvládli a vrchol Brdo
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byl naší skupinou okolo 12. hodiny
pokořen. Po odpočinku a svačince
ještě nezbytné společné foto a prů−
zkum okolí.
Dominantou vr−
cholu je samozřej−
mě 6 let stará
rozhledna se stej−
nojmenným ná−
zvem jako hora,
na které stojí
Brdo.
Rozhledna se
začala stavět v ro−
ce 2001, dostavě−
na byla 2004, cena
5,5 mil. Kč. Jedná
se o unikátní ka−
mennou stavbu
24 m vysokou, ze
které je nádherný
výhled do dale−
kého okolí.
Pak jsme se vy−
dali po hřebeno−
vé cestě na další
klenot Chřibů,
a to lesní penzion
Bunč.
Po cestě nás za−
ujal mimo jiné ob−
rovský betonový
objekt – zbytek
tzv. Hitlerovy dál−

nice, která však nebyla nikdy po−
stavena, ale její rozbudovaná torza
jsou po celých Chřibech dodnes víc
než patrná.
Asi po 4 km cesty jsme dorazili
k velmi krásně a citlivě (a asi i ná−
kladně) opravenému a zrekonstru−
ovanému areálu bývalé turistické
chaty Bunč.
Děcka se hned vrhla na
hřiště a ani ostatní účastníci
neodolali a využili pohostin−
nosti tohoto vskutku maleb−
ného podniku.
Řádně posilněni a občerst−
veni se vydáváme zpět do Roš−
tína, do rekreačního střediska
Kamínka. Oba tyto skvěle
fungující podniky provozuje
firma Rudolf Jelínek a. s., Vi−
zovice.
Po cestě domů jsme ještě
chtěli navštívit barokní hřbi−
tov ve Střílkách a naše bývalé
tábořiště v lomu, ale tyto
plány zhatil déšť, který spus−
til ani ne deset minut po tom,
co jsme sedli do aut.
Jak již bylo řečeno – počasí k nám
bylo milosrdné.
Palis
Děkujem.
Brdo 2010
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Junák

Junák Ratíškovice
děkuje

všem, kteří se podíleli na zdár−
ném průběhu akce „Nová kanali−
zace a přívod vody do klubovny
Junáka Ratíškovice“, čímž je
vlastně dokončena poslední fáze
úplné rekonstrukce klubovny, ne−
počítáme−li vnitřní zvelebování inte−
riéru, které bude pokračovat do ne−
konečna.
Jmenovitě Děkujeme: ing. Jiřímu
Hubáčkovi ml. za geodetické vymě−
ření výše uvedené stavby, Jaroslavu
Chovancovi a jeho firmě Artesia
spol. s r.o. za perfektní a rychlé pro−
vedení díla, Svaťovi Stokláskovi
a jeho firmě Zámečnictví Stokláska
za zámečnické a elektromontážní
práce, firmě Noel s. r. o – Ing. Zdeň−
kovi Šupovi za operativní připojení
Kalendárium
z

Bigglesův memoriál
(dušičkový závod)
21. ročník
sobota 6. listopadu 2010

z

klubovny k internetu,
pracovní četě za výpo−
moc při realizaci, Iva−
nu Vlasákovi za včas−
né vyčerpání septiku,
Šakalovi (Radimovi
Antošovi) a Emikovi
Šťastnému za odkli−
zení pokácených nále−
tových dřevin a místo−
starostovi PhDr. Ra−
dimovi Šťastnému
za koordinaci celého
projektu.
Bez čeho by to nešlo,
jsou peníze. Na finan−
cování akce se podíleli:
Obec Ratíškovice – do−
tace roku 2009, Morav−
ské naftové doly a. s. –
grant Energie z přírody
2010, vlastní prostředky střediska
Junák Ratíškovice. Každý z uvede−
ných přispěl zhruba třetinou. Všem
výše uvedeným patří náš velký dík.

Teď už jen zbývá si přát, aby
v prakticky nové klubovně vedoucí
se svými oddíly produkovali kva−
litní činnost.
Palis

Turnaj KPS v kuželkách
někdy v listopadu
Více informací na:
www.junak−ratiskovice.cz

Sběrna papíru Ratíškovice
informuje
Výkup papíru proběhne
v sobotu 23. 10. 2010
20. 11. 2010
18. 12. 2010
vždy od 15 do 16 hodin ve výkupně
papíru na Dětském hřišti pod ju−
náckou vlajkou.
Palis

Více informací
o Junáku Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010
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Hudba

Jazzové PVC
v Ratíškovicích

S

Důchody

jistotou pravidelnosti příchodu
podzimu přichází v době barvení
a opadávání listí do Ratíškovic
i jazz. Tentokráte do naší obce zavítá
hudební uskupení PVC (Praha – Vi−
enna – Connection), a to v obsazení
Julia Siedl – piano, Nika Zach – vo−
cal, František Uhlíř – bass a Jaro−
mír Helešic – drums. V pořadu zazní
jak známé jazzové šlágry, tak vlastní
tvorba tohoto uskupení. Posluchači

tak budou mít mož−
nost si poslechnout,
jak vyzní mezigene−
rační spojení hudby
v podání dvou mla−
dých umělkyň a hud−
by dvou vyzrálých
jazzových legend z Prahy. Jazzový
koncert PVC se uskuteční tradičně
v budově ratíškovického kina v pá−
tek 12. listopadu 2010 v 19.30 hodin.

S nabídkou kvalitního jazzu při−
cházejí pořadatelé. Široké hudby−
chtivé auditorium jest zváno.
Radim Šťastný

Změny v důchodovém pojištění
od 1. ledna 2010
Starobní důchod – Důchodový věk a potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Problematika důchodového pojiš−
tění je upravena zejména v zákoně
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojiš−
tění, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDP“), který upravuje mimo
jiné i dávky důchodového pojištění.
Dávkami důchodového pojištění jsou
důchody starobní, invalidní a pozůsta−
lostní, kam řadíme důchody vdovské,
vdovecké a sirotčí.
Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2010
došlo k významným změnám v oblas−
ti důchodového pojištění v návaznosti
na zahájenou první etapu důchodové
reformy a veřejnost je s nimi dosud
málo seznámena, ráda bych Vás, po−
kud se o tuto problematiku zajímáte,
o těchto změnách informovala.
Jde totiž o rozsáhlou úpravu základ−
ních parametrů pro výpočet dávek,
tj. podmínky nároku na dávky, a to
zejména pokud jde o důchodový věk
a potřebnou dobu pojištění. Do−
sud získané nároky v oblasti důcho−
dového pojištění zůstanou zachovány,
dílčí omezení se dotknou až důcho−
dových nároků vzniklých v budoucnu.
Účinky parametrických změn od 1. 1.
2010 se začnou projevovat postupně
tak, aby veřejnost měla dostatek
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času se novým podmínkám přizpů−
sobit.
Změny v oblasti důchodového po−
jištění se týkají prakticky všech
druhů dávek. Jednou z nejdůležitěj−
ších podmínek, kterou je nutné pro při−
znání nejen starobního důchodu spl−
nit, je podmínka důchodového věku.
Důchodový věk pojištěnců je mož−
né roztřídit do tří skupin podle data
narození pojištěnce, pohlaví a počtu
vychovaných dětí, protože je v ČR od−
lišný důchodový věk mužů a žen:
a)u pojištěnců narozených
před rokem 1936 (u této skupiny
k žádným změnám nedochází)
Důchodový věk činí u mužů 60 let.
Důchodový věk u žen je však rozli−
šen podle počtu vychovaných dětí:
z 53 let, pokud vychovaly alespoň
5 dětí
z 54 let, pokud vychovaly alespoň
3 nebo 4 děti
z 55 let, pokud vychovaly alespoň
2 děti
z 56 let, pokud vychovaly alespoň
1 dítě
z 57 let
b) u pojištěnců nar. po roce 1968
Důchodový věk u mužů činí 65 let.

Důchodový věk u žen činí:
z 62 let, pokud vychovaly alespoň
4 děti
z 63 let, pokud vychovaly alespoň
3 děti
z 64 let, pokud vychovaly alespoň
2 děti
z 65 let, pokud vychovaly 1 dítě nebo
byly bezdětné.
Při stanovení důchodového věku
žen narozených po roce 1968 se již
nezohledňuje výchova více jak 4 dětí,
ani se nezvýhodňuje žena, která vy−
chovala 1 dítě, oproti ženě bezdětné.
Beze změny zůstává stanovení
věkové hranice pro odchod do sta−
robního důchodu pojištěnců, kteří
odpracovali stanovenou dobu v za−
městnání zařazeném do I. pracovní
kategorie (např. horníků) a také
účastníků odboje. Pro tyto skupiny
pojištěnců i nadále platí věkové hra−
nice stanovené předpisy platnými
před 1. lednem 1996.
Záměrně jsem nechala až na konec
pojištěnce narozené v letech 1936 až
1968, protože zde se jedná o postupné
zvyšování důchodového věku, který
si tito pojištěnci mohou snadno zjistit
z přiložené tabulky.
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c) u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968 (r–rok, m–měsíc)
Rok
naroz.
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Důchodový věk činí u
mužů

0

60r+2m
57r
60r+4m
57r
60r+6m
57r
60r+8m 57r+4m
60r+10m 57r+8m
61r
58r
61r+2m 58r+4m
61r+4m 58r+8m
61r+6m
59r
61r+8m 59r+4m
61r+10m 59r+8m
62r
60r
62r+2m 60r+4m
62r+4m 60r+8m
62r+6m
61r
62r+8m 61r+4m
62r+10m 61r+8m
63r
62r
63r+2m 62r+4m
63r+4m 62r+8m
63r+6m
63r
63r+8m 63r+4m
63r+10m 63r+8m
64r
64r
64r+2m 64r+2m
64r+4m 64r+4m
64r+6m 64r+6m
64r+8m 64r+8m
64r+10m 64r+10m
65r
65r
65r
65r
65r
65r
65r
65r

žen s počtem vychovaných dětí
1
2
3
4
56r
56r
56r
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r+4m
64r+8m
65r
65r
65r

V České republice má občan ná−
rok na přiznání starobního důchodu,
jak už jsem uvedla dříve, pouze v pří−
padě, že dosáhl důchodového věku
a zároveň získal potřebnou dobu
pojištění. Otázka věku pro odchod
do důchodu a jeho rozdílu u mužů
a žen, u kterých je závislý na počtu
vychovaných dětí, byla řešena v pře−
dešlých bodech a), b) a c).
Další oblastí je potřebná doba
pojištění. Vzhledem k tomu, že se
začíná doba pojištění prodlužovat již
v letošním roce, původní doba pojiš−
tění 25 let, kterou bylo potřeba spl−
nit do 31. prosince 2009, již není do−
stačující. V roce 2010 je totiž mini−
mální doba pojištění pro přiznání
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2010

55r
55r
55r
55r
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r

54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r

54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
54r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r
62r
62r

5 a více
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r+4m
53r+8m
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m

starobního důchodu již 26 let a po−
stupně se prodlužuje až na 35 let,
jak je vidět z následující tabulky,
a to v závislosti na důchodovém věku
pojištěnce nebo na věku pojištěnce.
Dosažení důchodového věku
Potřebná doba pojištění činí:
před rokem 2010
25 let
v roce 2010
26 let
v roce 2011
27 let
v roce 2012
28 let
v roce 2013
29 let
v roce 2014
30 let
v roce 2015
31 let
v roce 2016
32 let
v roce 2017
33 let
v roce 2018
34 let
po roce 2018
35 let

Pro zjištění, kolik let činí potřebná
doba pojištění, je rozhodující výhradně
rok dosažení důchodového věku. Po−
jištěnci, který ke dni dosažení důcho−
dového věku nezískal potřebnou
dobu pojištění, nemůže být starobní
důchod k tomuto dni přiznán. K při−
znání důchodu však může případně
dojít i následně od pozdějšího data,
ke kterému již potřebnou dobu po−
jištění získal. Pokud pojištěnec ne−
získá až 35 let doby pojištění (podle
roku vzniku nároku na důchod např.
v roce 2018 a později), může požádat
o tzv. starobní důchod poměrný,
na který vznikne nárok, pokud zís−
kal dobu pojištění nejméně:
z 15 let a dosáhl před rokem 2010
věku alespoň 65 let,
z 16 let a dosáhl v roce 2010 věku
alespoň o 5 let vyššího, než je dů−
chodový věk stanovený podle § 32
ZDP pro muže stejného data na−
rození (tzn. 66 let),
z 17 let a dosáhl v roce 2011 věku
alespoň o 5 let vyššího, než je dů−
chodový věk stanovený podle § 32
ZDP pro muže stejného data na−
rození (tzn. 67 let),
z 18 let a dosáhl v roce 2012 věku
alespoň o 5 let vyššího, než je dů−
chodový věk stanovený podle § 32
ZDP pro muže stejného data na−
rození (tzn. 68 let),
z 19 let a dosáhl v roce 2013 věku
alespoň o 5 let vyššího, než je dů−
chodový věk stanovený podle § 32
ZDP pro muže stejného data na−
rození (tzn. 69 let),
z 20 let a dosáhl po roce 2013 věku
alespoň o 5 let vyššího, než je dů−
chodový věk stanovený podle § 32
ZDP pro muže stejného data na−
rození (tzn. 70 let).
U tohoto typu důchodu mají ženy
stejný důchodový věk jako muži.
Případně může vzniknout nárok
na starobní důchod, pokud sice není
splněna podmínka 35 let doby pojiš−
tění při vzniku nároku po roce 2014,
ale pouze tehdy, jestliže byla zís−
kaná doba 30 let pojištění, kam se
však nepočítá náhradní doba po−
jištění, například studium, evidence
na úřadu práce, péče o dítě nebo
i osobu závislou na péči jiné osoby.
V příštím článku bych se ráda za−
bývala problematikou předčas−
ných starobních důchodů, kterých se
také dotkly změny v rámci parame−
trických změn zákona o důchodovém
pojištění od 1. ledna 2010.
Bc. Ludmila Bábíková
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Poděkování

S

ku prospěchu nás všech. Nejnáročnější
na celém dotačním procesu je najít ten
vhodný dotační program a naše přání
i potřeby specifikovat tak, aby co nej−
lépe zapadaly do koncepce dotačních
podmínek (a že nejsou někdy jedno−
duché!). Další fází, v případě, že je
projekt schválený, je samotná reali−
zace, jež je nejnáročnější na čas. Zde
je nutné pohlídat přesné harmono−
gramy a hlavně finanční rozpočet.
Vedle „obecních projektů“ (obecní
knihovny – vnitřní rekonstrukce soci−
álního zařízení, výměna kotlů na Ba−
níku, hřbitovní stěna, dovybavení Sběr−
ného dvoru, výměna oken na hasič−
ské zbrojnici atd.) tak vznikly projekty
i na podporu již jmenovaných vinařů
(chladící pulty, myčky, pásmo předná−
šek pro vinaře).
Anna Foltýnová
ZO KDU−ČSL srdečně zve
na tradiční

Besedu

nad kronikou
28. října 2010 v 15.00 hodin
v jídelně základní školy.

Inzerce

radostí jsme mohli v těchto dnech
využít možnosti a zajít si vyzved−
nout na číslo popisné a trvalý po−
byt knížku Ratíškovice, historie
slovácké obce. Není samozřejmostí
dostat knihu o téměř 900 stranách
zdarma. Když k tomu připočteme dva
kalendáře (2009, 2010), jedná se již
o slušný balíček, který vznikl na zá−
kladě dobře připraveného, zpracova−
ného a zrealizovaného projektu mís−
tostarosty PhDr. Radima Šťastného.
Projekt Československé kulturní spo−
lupráce obcí Ratíškovic a Popudin−
ských Močidlan je financován z Fondu
regionálního rozvoje v celkové částce
1,5 mil. Kč, kdy 1,0 mil. Kč připadá
na obec Ratíškovice a 500 tis. Kč
na obec Popudinské Močidlany – ty
v rámci projektu uskutečnily vydání
kalendáře 2010, pohlednic a knížky
o jejich obci.
Dalším zajímavým kulturním poči−
nem, který je stále v „realizaci“, je pro−
jekt Československé přeshraniční spo−
lupráce 2007–2013 nazvaný „Mladí

muzikanti – hudba bez hranic“.
Cílem je podpora mladé cimbálové
muziky, její vybavení novými hudeb−
ními nástroji a zajištění kvalitní výu−
ky. Doposud byly pořízeny violy a basa
a do konce roku bude pořízen zbrusu
nový cimbál. V rámci projektu se již
uskutečnil – 62. krojový ples s vystou−
pením dechové hudby Drietomanky,
dětský krojový ples za účasti dětí
z Popudinských Močidlan, Den matek
v Ratíškovicích, kde vystoupily děti
z Popudinských Močidlan, Den matek
v Popudinách – vystoupení dětského
folklorního souboru, účast sloven−
ského partnera na Festivalu decho−
vých hudeb v Ratíškovicích a účin−
kování slovenské dechové hudby
Záhorácki muzikanti na festivalu de−
chových hudeb v Ratíškovicích. Rov−
něž na akci Zpívání pod Náklem
jsme mohli poslechnout mužský sbor
ze Skalice s CM.
Chtěli bychom tímto poděkovat
jménem spokojených občanů, mla−
dých muzikantů i vinařů panu mís−
tostarostovi dr. Radimovi Šťastnému
za čas, který strávil nad těmito pro−
jekty, ale i nad těmi ostatními, které
byly finančně objemově menší, ale
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Fotbal

Kanonýři završili

hodový hattrick

P

arádní rána Zdeňka Petrů roz−
hodla hodový turnaj 2010. Ka−
nonýři díky posile z Doliny po−
razili ve finále Mlýn 1:0. Parta kolem
Romana Holečka se radovala na Li−
šinovém potřetí v řadě. Třetí skon−
čil AC Kutloch, který lépe zvládl pe−
naltovou loterii než čtvrtí Démoni.
Dvanáct týmů si to v pondělí ráno
rozdalo o tradiční putovní pohár

a dort, který speciálně pro letošní roč−
ník vyrobila Jana Tomčalová. V pon−
dělí večer se z pamlsku a trofeje rado−
vali Kanonýři, kteří během celého
turnaje ani jednou neprohráli. A to
jeden z favoritů turnaje nastoupil
bez Milana Koplíka. „Za vítězství
jsme moc rádi. Věděli jsme, že nás
všichni chtěli letos porazit. Na ná−
ročném terénu nerozhodla fotbalo−

vost, ale srdce a parta, které jsme
do hry dali,“ řekl za všechny Roman
Holeček. Kanonýry podržel brankář
Miroslav Foltýn, který v šesti zápa−
sech inkasoval jeden gól. „Chytal
výtečně,“ pochválil spoluhráče Lukáš
Koplík.
Cenu pro nejlepšího střelce pře−
vzal pětigólový Tomáš Voříšek, po−
řadatelé zvolili nejlepším hráčem
turnaje Petra Kotáska. Opora Mlýnu
dotáhla svůj tým společně s Ňorkem,
Svobodou, Kudrem a Varmužou až
do finále.
V nejlepším čtvrtfinále porazil Mlýn
ambiciózní borce z SPK až v penalto−
vém rozstřelu. V prvním semifinále
přehrál Mlýn překvapení turnaje AC
Kutloch 2:0. O druhém finalistovi
musela rozhodnout až penaltová
loterie. Tu ukončil tvrdou ranou pod
břevno Roman Holeček.
Na letošní ročník nebudou příliš
v dobrém vzpomínat Strážci vesmíru,
Hoši pana Zmrzlinky, Dolina a Orel−
ské. Tyto týmy se z těžkých skupin
nedokázaly do vyřazovacích bojů pro−
bojovat. Na hodový turnaj 2010 se
přesto bude vzpomínat s úsměvem.
Letošní novinku – střelbu do kruhu –
vyhrál trenér dorostu Karel Stoklás−
ka. Specialista Vojtěch Šilinek mířil
za obrovského aplausu z deseti metrů
vedle.
Libor Kopl

Ratíškovický Zvon
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