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z pohádkově zasněženého prostředí, které
nám naložil sv. Mikuláš, Vám zasílám přání
pokojného a požehnaného prožití svátků vánočních.
Ze svátečního času načerpejte hodně sil,
ať nový rok prožijete s pevným zdravím,
mnoha rodinnými radostmi a pracovními úspěchy.
V roce 2011 si také naše obec připomene výročí
870ti let od první písemné zmínky. Věřím,
že tak významnou událost společně oslavíme
za přispění Vás občanů a spolků obce.
Josef Uhlík, starosta obce

IV. vánoční jarmark
(strana 15)

Veselí byli z Veselí
(strana 16)

Máme doma předškoláka
(strana 19

Spalování čisté biomasy
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RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

Srdečně Vás zveme na tradiční
silvestrovské putování za prasátkem,
tentokráte do Vlkoše, v pátek 31. prosince 2010.
Sraz v 8.00 hodin u radnice v Ratíškovicích
Podmínka: Dobrá nálada, pochodné 50 Kč.
za Mikroregion Nový Dvůr Ing. Josef Uhlík
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 115 ze dne 7. 10. 2010
Rada obce:
z projednala změny rozpočtu č. 4/2010,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši
340 000 Kč na technologickou mo−
dernizaci provozu nakládání s ne−
bezpečnými odpady na Sběrném
dvoře v Ratíškovicích,
z souhlasí s pronájmem části po−
zemku na parcele č. 760/1 v k. ú.
Ratíškovice na vybudování lano−
vého centra,
z vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy nájemnice na bytovém
domě č. p. 1335 U Hájenky,
z byla informována o vyvěšení ve−
řejné vyhlášky, v níž jsou vyzváni
občané – případní vlastníci kapli−
ček, křížů a ostatních drobných sa−
králních staveb – k předložení do−
kladů o vlastnictví. V případě, že
stavba nebude mít vlastníka, budou
tyto objekty vedeny ve vlastnictví
obce jako nalezený majetek.
z schválila interní rozpočtovou změ−
nu č. 2/2010 příspěvkové organi−
zace ZŠ a MŠ Ratíškovice,
z souhlasí s termíny konání tanečních
zábav (OPEN AIR slet čarodějnic,
MEXICO OPEN AIR) na rok 2011,
z souhlasí s tím, aby hody 2011 se
konaly v odlišném termínu než
hody ve Vacenovicích,
z rozhodla o umístění rekuperační
jednotky mimo stávající objekt kry−
tého plaveckého bazénu,
z souhlasí s nájemní smlouvou na
2 roky ve věci pronájmu prostoru
pro atrakce lunaparku.
Rada obce č. 116 ze dne 12. 10. 2010
Rada obce:
z se seznámila se 3 nabídkami do−
davatelů na akci „Revitalizace
hřbitova v Ratíškovicích“ a roz−
hodla na základě doporučení hod−
notící komise, aby smlouva byla
uzavřena s firmou Lesy Horňácko,
s. r. o., Kuželov, která podala nej−
nižší cenovou nabídku.
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Rada obce č. 117 ze dne 19. 10. 2010
Rada obce:
z byla starostou informována o zařa−
zení stávajících pracovníků obec−
ního úřadu podle nového katalogu
prací,
z se seznámila s doporučením soci−
ální komise ve věci uzavření ná−
jemní smlouvy s novým nájemní−
kem bytu v bytovém domě č. p. 1335
U Hájenky a doporučení respek−
tuje,
z se seznámila s postupem prací
na zatepelní tělocvičny ZŠ a sou−
hlasí s provedením víceprací,
z se seznámila s postupem prací
na rekonstrukci silnice v ulici Zlaté
Písky a souhlasí s předloženým
rozsahem víceprací,
z rozhodla o opravě rovné střechy
nad salonkem v Restauraci Sport.
Práce provede firma Radim Flaj−
zar.
z se seznámila s Výroční zprávou
Základní školy a Mateřské školy
Ratíškovice za školní rok 2009/10
a nemá k této zprávě připomí−
nek,
z vzala na vědomí, že pan Tomáš Fol−
týn úspěšně absolvoval závěrečné
kvalifikační zkoušky na funkci obec−
ního strážníka,
z projednala regulativy územního
plánu ve věci tvaru střech, typu od−
kanalizování vod a zásad retence
povrchových vod,
z byla informována o přidělení do−
tace z OPŽP na realizaci kom−
postárny a dovybavení sběrného
dvora v Ratíškovicích a rozhodla,
že výběrové řízení na dodavatele
prací provede firma ECO – Mana−
gement, s. r. o.
Rada obce č. 118 ze dne 4. 11. 2010
Rada obce:
z rozhodla, že dodavatelem uzamy−
katelného skladu chemikálií bude
firma Meva Brno, s. r. o., která
podala nejnižší cenovou nabídku.
Sklad je částečně hrazen z dotace
Jihomoravského kraje.

z souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2
Smlouvy o poskytnutí finanční vý−
pomoci Mikroregionu Hodonínsko
na projekt Revitalizace zeleně mi−
kroregionu, a to z důvodu opoždění
vyúčtování projektu,
z se seznámila s cenovou nabídkou
na výměnu zastaralých svítidel ve−
řejného osvětlení v obci (570 400 Kč),
z souhlasí s Uzávěrkou hospodaření
za I.–III. čtvrtletí 2010 ZŠ a MŠ
Ratíškovice,
z se seznámila s cenovou nabídkou
víceprací při rekonstrukci místní
komunikace v ulici Zlaté Písky,
z projednala program ustavujícího
zasedání obecního zastupitelstva,
z rozhodla o konání koncertu hu−
dební skupiny Tři sestry dne 4. 6.
2011 v Ratíškovicích,
z byla informována o schválení do−
tačních projektů z programu
LEADER+ v roce 2010: Obecní
knihovna – svět informací pro
všechny (dotace 713 700 Kč), Kro−
jové tradice pro další generace
(dotace 116 100 Kč), Farní centrum
Ratíškovice (dotace 397 980 Kč),
z souhlasí s vyhlášením volného
dne pro žáky ZŠ Ratíškovice na den
29. 11. 2010.
Rada obce č. 1 ze dne 23. 11. 2010
Rada obce:
z v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., zákona o obcích, § 102 odst. h)
zřídila komise rady, jmenovala
a odvolala z funkce její předsedy
a členy komisí. Na základě tohoto
zákona zřídila:
komisi stavební a životního pro−
středí: ing. Jana Šupová – před−
sedkyně komise, Miroslav Šnajdr,
DiS., ing. Jiří Hubáček ml., Iva
Borovcová, ing. arch. Šárka Krato−
chvílová,
komisi sociální: Anna Foltýnová,
DiS. – předsedkyně komise, Věra
Vybíralová, Bc. Ludmila Bábíková,
Marie Rybová, Eva Frýdková, DiS.,
komisi informační – redakční
rada: PhDr. Radim Šťastný – před−
seda komise, Mgr. Bc. Josef Ha−
nák, Vojtěch Koten, Václav Koplík,
Libor Kopl, Jana Koplíková,
z se seznámila s kontrolou, která
byla provedena na základě výpo−
vědi mandátní smlouvy firmy Fal−
con s. r. o. Kyjov, jež byla sepsána
ve věci obstarávání správy domu
č. p. 101. Předmětem kontroly byly
finanční prostředky, které zaslali
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nájemníci bytového domu č. p. 101
na účet této firmy.
z se zabývala úhradou nákladů
na správce bytového domu č. p. 101,
z se seznámila s revizí sloupů ve−
řejného osvětlení, kterou provedla
firma Zámečnictví Stokláska. U ně−
kterých sloupů VO byla zjištěna
značná koroze v patní části stožá−
rů. Firma navrhuje u sloupů, které
bude možno opravit, mechanicky
očistit a zrekonstruovat. Jinak na−
vrhuje výměnu sloupů z důvodu
bezpečnosti.
z projednala a odročila cenové na−
bídky na tisk obecních novin Ra−
tíškovického Zvonu při nákladu

650 ks dvou firem: firma Tomáš Ku−
bák, KAM Studio Kyjov, a Vydava−
telství Brázda Petr, Břeclav,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
mezi Obcí Ratíškovice a JMK – do−
tace na pokrytí mimořádných
výdajů JSDH obce Ratíškovice
vzniklých v souvislosti s povod−
němi v květnu a červnu 2010.
Jedná se o částku 9 680 Kč, která
bude poukázána na účet obce.
z souhlasí se zřízením věcného bře−
mene na pozemku p. č. 1338/1
v k. ú. Ratíškovice. Jedná se o polo−
žený kabel na pozemku obce firmy
E.ON Distribuce, a. s. Věcné bře−
meno se zřizuje úplatně.

Volby do zastupitelstev obcí
Obec Ratíškovice
15.–16. října 2010
Ratíškovice

Počet Počet
zapsan. vyd.
voličů obálek

Volební
účast

Nejstarší
volička obce –
paní Anděla
Gajdíková,
*1912

Počet
Počet
odevzd. platných
obálek hlasů

Okrsek č. 1 1 110

607

54,68 %

604

8 170

Okrsek č. 2 1 085

572

52,72 %

570

7 596

Okrsek č. 3 1 227

716

58,35 %

709

9 390

Celkem

3 422 1895

55,38 % 1 883 25 156

Zvolení zastupitelé dle výsledků voleb:
Kandidátní listina
Číslo a název
politické strany
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5

KDU – ČSL
KDU – ČSL
KDU – ČSL
KDU – ČSL
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
ČSSD

Kandidát

Hlasy

Poř. číslo, příjmení, jméno, tituly a věk
1
2
5
4
1
2
5
3
4
1
3
4
2
4
5

Uhlík Josef Ing.
Hanák Josef Mgr. Bc.
Koplík Václav
Kopeček Pavel MUDr.
Příkaský Petr Ing.
Polišenský Zbyněk Ing.
Vybíral Michal Mgr.
Šupa Zdeněk Ing.
Bartoníček Jaroslav Ing.
Šťastný Radim PhDr.
Motlová Vladimíra Ing.
Koten Vojtěch
Foltýnová Anna DiS.
Slezar František
Šebesta Zdeněk PaedDr.

47
46
65
45
49
43
32
49
53
44
47
62
53
60
53

Politická
příslušnost
KDU – ČSL
BEZPP
KDU – ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD

abs.

v %

878
850
588
530
825
752
660
585
541
759
647
620
606
375
639

12,55
12,15
8,40
7,57
11,68
10,64
9,34
8,28
7,65
12,45
10,61
10,17
9,94
16,93
22,91

(Podle www.volby.cz zpracoval J. Hanák)
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z se zabývala příkazem k provedení
inventarizace majetku obce na rok
2010,
z se seznámila s cenovými nabíd−
kami firem na dodávku dvoukomo−
rového lisu a propichovačky PET
lahví a souhlasí s nabídkou firmy
LUX−PTZ, která podala nejnižší
cenovou nabídku,
z projednala termín a program 2. za−
sedání Zastupitelstva obce Ratíš−
kovice dne 15. 12. 2010 v 18.00 ho−
din,
z starosta informoval radu o připra−
vovaných investicích na rok 2011 –
Rekonstrukce komunikace a chod−
níků v ul. Vítězná, vybudování
Kompostárny v areálu Sběrného
dvoru, Zateplení bazénu včetně zří−
zení rekuperace vzduchu. Jedná se
o investice, kde jsou již schváleny
dotace. Dále se bude rada zabývat
návrhy do rozpočtu na prosinco−
vých zasedáních. Finanční výbor
projedná rozpočet v lednu 2011.
z projednala termín hlavní části oslav
870. výročí první literární zmínky
o obci. Oslavy se budou konat
od 1. 7. 2011 (pátek) do 3. 7. 2011
(neděle). Mimo tento termín pro−
běhnou další průvodní akce oslav
(výstavy, koncerty, setkání, apod.).
Dále se rada zabývala utvořením
organizačního a přípravného vý−
boru oslav – zástupci obce, školy,
osvětové besedy, zastupitelstva,
občanských sdružení, společností
apod.
z se zabývala možností vstupu do
Sdružení obcí a měst jižní Moravy.
Jedná se o sdružení, které je
správcem Fondu malých projektů
na území JMK a zabývá se propa−
gací regionu v ČR a v zahraničí, dále
přípravou regionu na využití struk−
turálních fondů EU apod.
z určila komisi a náhradníky pro
zadávací řízení „Rekonstrukce vněj−
šího pláště krytého bazénu v Ra−
tíškovicích – snížení energetické
náročnosti rekuperací vzduchu“
a stanovila 5 firem, které budou
osloveny k podání nabídky,
z se seznámila s Interní rozpočto−
vou změnou č. 3/2010 ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice. Jedná se o čerpání fi−
nančních prostředků z rezervního
fondu ve výši 30 000 Kč na nákup
elektrického mlýnku na maso pro
školní jídelnu.
z se seznámila s konáním kulturních
akcí v měsíci prosinci 2010 a lednu
2011.
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Zastupitelstvo
obce...

Společenská rubrika

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Ratíškovice, konaného dne 9. listopadu 2010
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje ověřova−
tele zápisu pana PaedDr. Zdeňka Šebestu a pana
Ing. Zdeňka Šupu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje zapisova−
telku paní Janu Koplíkovou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje program
zasedání 9. 11. 2010.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Ratíškovice v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, určuje,
že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce
budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvol−
něni. Neuvolněné funkce budou 1. radní, 2. radní
a 3. radní.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje veřejný
způsob volby starosty, místostarosty a radních.
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Usnesení č. 6
Starostou obce Ratíškovice na volební období 2010−
−2014 byl zvolen Ing. Josef Uhlík.
Usnesení č. 7
Místostarostou obce Ratíškovice na volební období
2010−2014 byl zvolen PhDr. Radim Šťastný.
Usnesení č. 8
1. radním obce Ratíškovice na volební období 2010−
−2014 byl zvolen Ing. Petr Příkaský.
Usnesení č. 9
2. radním obce Ratíškovice na volební období 2010−
−2014 byl zvolen pan Vojtěch Koten.
Usnesení č. 10
3. radním obce Ratíškovice na volební období 2010−
−2014 byl zvolen Mgr. Bc. Josef Hanák.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje finanční
výbor v počtu 7 členů.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Ratíškovice zvolilo předsedou
finančního výboru Ing. Vladimíru Motlovou.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje volbu čle−
nů finančního a kontrolního výboru společným hla−
sováním (an blok).
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje za členy fi−
nančního výboru Ing. Jaroslava Bartoníčka, Evu Cho−
vancovou, Ing. Lubomíra Motla, Ing. Tomáše Pří−
kaského, Ing. Přemysla Kouřila, Ing. Zdeňka Šupu.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje 5ti členný
kontrolní výbor.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje předsedou
kontrolního výboru PeadDr. Zdeňka Šebestu.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje za členy kon−
trolního výboru paní Vlastu Kotenovou, paní Věru Pří−
kaskou, pana Františka Slezara, pana Jiřího Šupálka.
V Ratíškovicích, dne 18. 11. 2010
Výpis provedla: Jana Koplíková
Schválil: Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Klimeš Lukáš
Majtán Viktor
Vacenovský Filip
Ňorková Eliška
Střížová Lenka
Žůrková Tereza
Chludil Martin
Gmytriaková Kristina

Beranová Marie .................................................... 85 let
Bábíčková Teresie ............................................... 80 let
Kadlčíková Hedvika ............................................ 85 let
Kordulová Marie .................................................. 92 let
Příkaská Marie ..................................................... 85 let
Kotásek Stanislav ................................................ 80 let
Bařina Tomáš ........................................................ 80 let
Řiháková Marie .................................................... 85 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Tomečková Emilie ...............................
Gajdík Josef ..........................................
Foltýn Vojtěch ......................................
Lokaj Metoděj .......................................
Blaha Antonín.......................................
Stříž Jan .................................................

81 let
62 let
58 let
67 let
75 let
84 let

Zlatá svatba
Ján a Alena Hančarikovi

JaKo
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Policie

Z deníku

že v batohu jsou pro−
středky k výrobě
omamných látek. Za−
jištění batohu a pře−
dání PČR Hodonín.
14.10. Přijetí ozná−
mení v 16:05 hod.,
že u domu č. p. 101
na parkovišti sedí
v automobilu opilý
muž a chce s vozem odjet. Po pří−
jezdu na místo bylo hlídkou zjiš−
těno, že muž ve vozidle podřimuje
a na dotaz strážníka, zda hodlá
s vozidlem odjet, sdělil, že nikoli,
že se potřebuje prospat.
15. 10. Přijetí oznámení ve 23:47 hod.,
že v Bistru nechce obsluze uhradit
jeden zákazník útratu a napadá se
fyzicky s dalším zákazníkem. Po
příjezdu na místo bylo hlídkou zjiš−
těno, že se jedná o pana XY z Ratíš−
kovic. Pan XY byl zraněný na hlavě,
jelikož spadl na zem a udeřil se.
Na dotaz zda chce přivolat lékař−
skou pomoc, hlídce sdělil, že nikoli.
Nato byl naložen do služebního vo−
zidla OP a odvezen domů.
17. 10. Přijetí oznámení ve 13:05 hod.
od pana XY, že v ulici Zbrodek je
u zaparkovaného nákladního vo−
zidla v prostoru pod nádrží naftová
skvrna. Po přijetí hlídky OP bylo
zjištěno, že víko od nádrže není po−
škozené a ke skvrně došlo zřejmě
při dolévání nafty.
Přijetí oznámení v 16:47 hod. o po−
žáru rodinného domu v ulici U lesa.
Přijetí oznámení v 17:05 hod. od
pana XY s žádostí o příjezd hlídky
OP k rodinnému domu v ulici Dě−
dina, kam utíkal jeho bratr a chtěl
fyzicky napadnout otce, jelikož do−
šlo mezi nimi k hádce. Po příjezdu
na místo byl rodinný dům prohle−
dán za přítomnosti majitele a nikdo
v domě nebyl zastižen.
Přijetí oznámení v 19:21 hod., že
před hospodou Na Smyku leží
zřejmě podnapilý muž, po příjezdu
hlídky OP na místo byla zjištěna to−
tožnost osoby, jednalo se o pana XY;
muž byl odvezen svým otcem domů.
19. 10. Přijetí oznámení ve 14:48 hod.,
že v ulici Dědina stojí motorové vo−
zidlo na chodníku a brání chodcům
v jeho užívání.
22. 10. Přijetí oznámení v 9:41 hod.,
že v ulici u hlavní autobusové za−
stávky nabízejí Romové nějaké
zboží. Po příjezdu na místo byl pan
XY, bytem Zlaté Moravce, upozor−

obecní policie

Říjen 2010
3. 10. Přijetí oznámení ve 21 hod. od
obsluhy místního Bistra v ulici Ví−
tězná. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že došlo k fyzickému napadání
mezi dvěma místními mladíky.
Jeden z výtržníků byl hlídkou OP
odveden domů, jelikož byl pod vli−
vem alkoholu a neustále požadoval
po obsluze další alkoholické nápoje.
6. 10. Zjištění pobytu osoby na žádost
PČR Dubňany. Kontrola okolí are−
álu strojíren T Machinery, a. s., kde
bylo hlášeno nalezení většího množ−
ství použitých injekčních stříkaček.
8. 10. Přijetí oznámení v 5:21 hod., že
v ulici Zbrodek došlo k odcizení mo−
torové nafty z nákladního vozidla
značky Liaz. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že došlo k úniku mo−
torové nafty na pozemní komuni−
kaci a dále byl nalezen u vozidla
umělohmotný kanystr, ze kterého
unikala nafta.
Přijetí oznámení v 8:01 hod. od paní
XX, která požadovala přítomnost
hlídky OP při prováděné exekuci
v jejím domě. Po předání finanční
částky exekutorovi a zjištění totož−
nosti, hlídka OP z místa odjela.
Přijetí oznámení, že v ulici Dědina
dochází k nabízení klempířských
prací rumunskými řemeslníky, kte−
ří odvádějí nepoctivou práci.
11. 10. Přijetí oznámení v 8:50 hod.
od pana XY, jenž nalezl psa husky
a má jej na dvoře. Po příjezdu hlíd−
ky OP na místo byl zjištěn majitel
psa pomocí známky na obojku a ná−
sledně předán hlídkou OP majiteli.
12. 10. Přijetí oznámení, že u novino−
vého stánku u hlavní autobusové
zastávky někdo odcizil jízdní kolo.
Po příjezdu na místo, bylo hlídkou
OP provedeno pátrání po pachate−
lích, kteří měli naložit jízdní kolo
do osobního vozidla značky Ford
Eskort tmavé barvy.
Přijetí oznámení v 10:05 hod., že
v ulici Ke Stadionu leží u plotu ba−
toh modré barvy s nápisem NIKE.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

něn, že se dopouští přestupku a bylo
nařízeno okamžité ukončení prodeje
s poučením, že si musí o možnost
prodeje požádat na OÚ.
Přijetí oznámení od paní XY, že ji
fyzicky napadl její manžel. Po pří−
jezdu na místo spolu z PČR Dub−
ňany bylo zjištěno, že manžel již
v domě není. K fyzickému napa−
dení došlo po vzájemných nadáv−
kách, matky se zastal přítomný syn.
24. 10. Přijetí oznámení v 02:29 hod.
od obsluhy baru, že došlo v baru
k odcizení peněženky.
26. 10. Poskytnutí součinnosti PČR
jako nezávislá osoba při domovní
prohlídce.
29. 10. Přijetí oznámení v 10:23 hod.
o dopravní nehodě dvou motoro−
vých osobních vozidel na křižo−
vatce u pošty v Ratíškovicích.
Listopad 2010
4. 11. Přijetí oznámení od paní XY, že
byl u ní muž, který údajně vybíral
peníze za elektřinu a nijak se ne−
prokázal. Poté, co mu paní sdělila,
že u sebe nemá žádnou hotovost, jí
řekl, aby nikomu neříkala, že tam
byl. Hlídka OP provedla obhlídku
obce, zda se muž nenachází ještě
v obci; muž v obci již nebyl spatřen.
6. 11. Přijetí oznámení od paní XY, že
jí ze zahrady někdo odcizil jízdní
kolo zn. Autor.
7. 11. Přijetí oznámení o odcizení taž−
ného vozíku za vozidlo.
Přijetí oznámení v 15:15 hod. od pa−
ní XY, že její syn měl zaparkované
osobní vozidlo před domem a někdo
probodl benzinovou nádrž ostrým
předmětem a odcizil z něj benzín.
17. 11. Přijetí oznámení v 10:30 hod.
od pana XY, že má ve vinohradě
na Slavíně dřevěnou boudu a někdo
mu urazil zámek a z boudy mu od−
cizil stará kamna na tuhá paliva.
20. 11. Přijetí oznámení od obsluhy
Bistra v ulici Vítězná, že v bistru
dochází ke rvačce mezi hosty.
Přijetí oznámení v 01:28 hod., že
v Bistru došlo k napadání obsluhy
ze strany pana XY. Po shlédnutí ka−
merového záznamu zjistil majitel
Bistra, že došlo k poškození juke−
boxu a odcizení plazmové koule,
která je součástí přístroje. Ze zázna−
mu bylo zjištěno, že v Bistru seděli
u jukeboxu tři další osoby; dále pak,
jak slečna XX ukrývá prodlužovací
kabel za bundu a pan XY „něco dělá“
u juboxu. Věc byla podstoupena
JH & JV
PČR Dubňany.
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Informace

Krátce

z dědiny
fostanici u Zbrod−
ku, způsobené
vichřicemi, pra−
covní četa obce
v období vegetač−
ního klidu odstra−
nila vzrostlé dře−
viny, jejichž větve
byly přímou pří−
činou těchto vý−
padků.

Křižovatka ulic Dědina a Vítězná
je jedním z nejzatíženějších doprav−
ních bodů v obci. Díky čidlům v uka−
zateli rychlosti u Revíru víme, že
ulicí Vítězná projede denně cca
12 000 motorových vozidel. Z tohoto
pohledu je dozor obecní policie na pře−
chodu u kostela v ranních hodinách,
kdy jdou děti do školy, nanejvýše žá−
doucí. Dopravní situace na této kři−
žovatce se zkomplikovala poté, co
neznámý řidič povalil zrcadlo, což se
za poslední dvě léta stalo potřetí.
Jenom díky trpělivé vstřícnosti
Správy a údržby silnic JMK, oblast
Hodonín, bylo zrcadlo opětovně in−
stalováno. Dodejme ještě, že zrcadlo
je umístěno v kameninové skruži,
kterou obci věnovala
firma Artesia, s. r. o.,
aby se eliminovalo
jeho opětovné pova−
lení. Zpevnění ka−
menným zásypem
provedl František
Mick. Všem přičin−
livým aktérům, ma−
jící zásluhu na zno−
vuinstalaci zrcadla,
patří poděkování.
Po výpadcích elek−
trického proudu v tra−
strana 6

Sběrný dvůr
informuje
Na sběrném
dvoře byla v mě−
síci září vybudo−
vána panelová
plocha, jež umož−
ní snadnější separaci odpadů a dru−
hotných recyklovatelných surovin,
přičemž se současně zefektivní ma−
nipulace s těmito materiály a zvýší
se bezpečnost práce.
Panelová plocha byla vybudována
z příspěvku 50 000 Kč smluvního
partnera firmy Elektrowin, s nímž
v rámci motivačního programu
úspěšně shromažďujeme elektroza−
řízení (ledničky, pračky, sporáky,
bílá elektronika).
V měsíci říjnu byl rovněž na be−
tonové rampě sběrného dvora
instalován sklad pro dočasné shro−
mažďování černé elektroniky (te−
levizory, monitory, tiskárny, mo−
bily...).

Sklad je v dlouhodobé bezplatné zá−
půjčce, a to na základě dobré spolu−
práce obce s firmou ASEKOL, s. r. o.
Rozšíření skladovacích prostor opti−
malizuje provoz skladování a zvýší
kapacitu odběru nepotřebného elek−
trozařízení.
Obecní knihovna Ratíškovice
bude dočasně uzavřena
Od počátku roku 2011 bude
Obecní knihovna v Ratíškovicích
na několik týdnů dočasně uzavřena,
neboť zde budou probíhat stavební
práce. Obec Ratíškovice v rámci MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu získalo
ze Státního zemědělského inter−
venčního fondu finanční prostředky
na modernizaci knihovny.
V rámci grantu bude provedena
rekonstrukce podlah, stropů a čás−
tečně vnitřních omítek, bude insta−
lován nový nábytek včetně dětského
koutku, počítačové centrum bude vy−
baveno novými počítači, kopíro−
vací technikou a knižní fond bude
doplněn o chybějící odbornou litera−
turu.
Doufáme, že práce proběhnou
co nejrychleji a v náležité kvalitě,
aby se obecní knihovna opět stala
přívětivým místem knižní kultury
a moderním centrem informací.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

Rekonstrukce
komunikace
v ulici Zlaté Písky
V příštím roce je
v investičním plánu
Jihomoravského
kraje realizace prů−
tahu – silnice v ulici
Vítězná. Obec vědo−
ma si finanční nároč−
nosti rekonstrukce a vybudování
vlastních objektů (odstavná stání,
chodníky, osvětlení přechodů),
které souvisejí s vybudováním nové
vozovky, omezila svou investiční čin−
nost v letošním roce tak, aby se vy−
tvořily dostatečné finanční rezervy
na vykrytí výše uvedených staveb
a zařízení. Jednou z mála peněžně
náročných akcí v tomto roce byla
rekonstrukce místní komunikace
v ulici Zlaté Písky. Rekonstrukci pro−
vedla v měsíci listopadu firma Stra−
bag, a. s. Celkové náklady opravy
dosáhly výše 1 285 000 Kč.
Česko−rakouský jazz
Podzimní jazzování v Ratíško−
vicích (12. 11. 2010) bylo hudebně
i esteticky okrášleno přítomností
a výkonem dvou umělkyň z Vídně –
pianistkou Julií Seidl a zpěvačkou
Nikou Zach, přičemž jejich muzicí−
rování bylo jištěno basováním a vir−
blováním dvou zkušených českých
jazzmanů – Františkem Uhlířem a Ja−
romírem Helešicem. Na 70 posluchačů
si tak mohlo v uvolněné, hudebně−
−vinné atmosféře ratíškovického
kina poslechnout jazzové šlágry
i vlastní tvorbu přítomných umělců,

a to v česko−rakouském souručenství.
Podotkněme na závěr, že František
Uhlíř byl v září letošního roku za své
jazzové umění vyznamenám prezi−
dentem Václavem Klausem Stříbr−
nou plaketou prezidenta republiky.
K udělení vyznamenání i k život−
nímu jubileu Františkovi blahopře−
jeme.
Ratíškovice objektivem
Cyrila Gajdíka

Projekt přeshraniční spolupráce
se slovenskými Popudinskými Mo−
čidlany skončil a s tímto projektem
skončila i bezplatná distribuce ka−
lendářů mapující minulost v naší
obci na jednotlivá čísla popisná.
Opětovně jsme se tak vrátili k trž−
nímu normálu a kalendáře pro rok
2011 jsou zpoplatněny. Nicméně
kromě této „vady na kráse“ jde o dílo
zdařilé a na tomto místě je třeba
v první řadě poděkovat panu Cy−
rilu Gajdíkovi, který své fotografie
poskytl bez nároku na honorář.
Kalendář, tentokráte vyvedený
v barvě, se tak stává esteticky kul−
tivovaným okénkem do naší ne−
dávné ratíškovické minulosti a oz−
dobou našich domovů.
Třídíme a sbíráme s Ekolampem
V rámci spolupráce s firmou Eko−
lamp, která odebírá od obce použité
světelné zdroje, jsou na obecním
úřadu a ve škole ve vestibulu insta−
lovány schránky, kde občané mohou
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odkládat kompaktní úsporné zá−
řivky, výbojky, lineární trubicové
zářivky do 40 cm a světelné zdroje
s LED diodami. Do schránek se ne−
dávají žárovky klasické, reflekto−
rové a halogenové.
Tímto žádáme spoluobčany o spo−
lupráci s tříděním a sběrem těchto
světelných zdrojů.
Podotkněme na závěr, že naše
ekologické úsilí má bezprostřední
dopad na životní prostředí.

Moravskoslovenský súdek vína
aneb víno teče přes hranice
Český zahrádkářský svaz, základní
organizace Ratíškovice, byl úspěšný
v grantovém řízení Programu přes−
hraniční spolupráce Slovenská re−
publika Česká republika 2007 – 2013,
přesněji Evropského fondu regionál−
ního rozvoje. V rámci Fondu mikro−
projektů spravovaných Regionem
Bílé Karpaty obdrží finanční pro−
středky na přeshraniční spolupráci
se slovenskou obcí Popudinské Mo−
čidlany, a to v oblasti vinařství a vino−
hradnictví. Podotkněme, že dalším
spolupartnerem v tomto projektu jsou
vinaři z Vacenovic.
První zamýšlenou aktivitou je sé−
rie přednášek o vinařství a vinohrad−
nictví (moderní trendy ve vinařství,
vady a choroby vín, rozbor vína u ma−
lovinaře a technologie výroby), která
byla zahájena v měsíci listopadu.
Přednášejícím byl Doc. ing. Josef
Balík, Ph.D., z lednické fakulty
Mendlovy univerzity. Vedle semi−
nářů (školení) je součástí projektu
propagace vinařské turistiky (edice
map s vinařskými cyklostezkami,
tvorba webových stránek) a uspořá−
dání degustací a výstav vín v jednot−
livých obcích.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta obce
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Kabelová televize Ratíškovice –

přecházíme na digitální vysílání
J
ednou ze základních vlastností
televizních kabelových rozvodů
(TKR) je možnost přenosu vel−
kého množství TV programů a pře−
nos programů ve vysokém rozlišení
(FULL HD). Této skutečnosti bude
využito i při spuštění digitálního
vysílání v naší obci. TV programy
budou přenášeny jak v analogovém,
tak i digitálním tvaru.
V analogovém tva−
ru to budou programy
veřejnoprávní tele−
vize a vybrané pro−
gramy komerční televize. Všechny
tyto programy budou zařazeny
v rámci „OMEZENÉ“ programové
nabídky. Tento způsob vysílání
umožní divákům sledovat tyto pro−
gramy i na starších TV přijímačích,
většinou ještě s tzv. „skleněnou“ ob−
razovkou.
Termín ukončení analogového vy−
sílání v TKR je tak prakticky dán ži−
votností vysílací technologie na hlavní
stanici a rozhodnutím obce o jejím
ukončení.
V digitálním standardu DVB−T
jsou již dnes v TKR vysílány pro−
gramy přenášené v rámci „MULTI−
PLEXU 1“ (ČT1, ČT2, ČT4 a ČT24).
V „MULTIPLEXU 2“ jsou to pak
programy NOVA, NOVA CINEMA,
PRIMA, PRIMA COOL a TV BAR−
RANDOV.
Pro příjem těchto programů je za−
potřebí mít v domácnosti nový TV
přijímač se zabudovaným DVB−T
tunerem, což v dnešní době již mají
všechny TV přijímače nabízené
v obchodní síti. Pokud někdo nechce
investovat do nového TV přijímače,
je možné doplnit starší TV přijímač
(„skleněnku“) samostatným SET−
TOP−BOXem s DVB−T tunerem.
Všechny tyto programy budou rov−
něž zařazeny v rámci „OMEZENÉ“
programové nabídky.
V digitálním standardu DVB−C
budou vysílány všechny programy
shora uvedené včetně vysílání ve vy−
sokém rozlišení. V tomto standardu
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budou vysílány i všechny další pro−
gramy placené televize (CS Film,
AXN, UNIVERSAL CHANNEL,
ÓČKO, VH−1, MTV CZ, Eurosport,
Nova Sport, Sport 1, Disney chan−
nel, Jim Jam, Minimax, Discovery,
Viasat History, Viasat Explorer,
Fishing and Hunting, Animal Pla−
net, Spektrum, CNN, BBC, HBO,

HBO2, HBO comedy, CINEMAX
atd.). Tento způsob digitálního vysí−
lání byl zvolen s ohledem na mož−
nost provádění kódování programů
systémem CONAX a jejich rozděl−
ení do několika programových na−
bídek. V současné době to budou
nabídky „OMEZNÁ DIGITÁLNÍ“,
„ZÁKLADNÍ DIGITÁLNÍ“, „HBO“,
„HBO HD“, „CINEMAX“, „KINO“,
„MIX“. Zákazník tak bude mít mož−
nost volby mezi několika programo−
vými nabídkami. Pro příjem těchto
programů bude muset mít zákaz−
ník TV přijímač s DVB−C tunerem
doplněný dekódovacím modulem
a kartou (bude dodávat firma NOEL)
nebo si zákazníci budou muset
zakoupit SET−TOP−BOX s DVB−C
tunerem a dekódovací kartu (bude
dodávat rovněž firma NOEL). K dis−
pozici budou SET−TOP−BOXy v pro−
vedení se standardním rozlišení
(označení SD, 576 řádků) a ve vyso−
kém rozlišení (označení FULL HD,
1080 řádků).
Možnost příjmu uvedených pro−
gramových nabídek splňuje dnes
většina TV přijímačů nabízených
v obchodní síti. Pro ty, kteří uvažují
o zakoupení nového televizoru do−
poručujeme přijímač se zabudova−
ným tunerem DVB−T i DVB−C s roz−
lišením FULL HD (1920 x 1080
bodů).
O cenách jednotlivých programo−
vých nabídek, cenách set−top−boxů,
dekódovacích modulů a karet bu−

dou účastníci včas informováni
prostřednictvím místního INFO−
kanálu a reklamních letáků.
Předpokládaný termín spuštění
digitálního vysílání do trvalého pro−
vozu ve standardu DVB−C je leden
2011.
Televizní kabelové rozvody při−
pojené na optickou páteřní síť se
tak stávají tím nejlep−
ším a nejkvalitnějším
řešením pro přenos
televizního vysílání
ve vysoké kvalitě, In−
ternetu a hlasových služeb. Stačí
mít doma ukončenou zásuvku kabe−
lové televize a dostanete se ke všem
nabízeným službám.
Digitalizace sítě televizních ka−
belových rozvodů to nejsou jen digi−
tální TV obrázky. Rozvody dopl−
něné o novou technologii umožňují
poskytovat KVALITNÍ vysoko−
rychlostní Internet, který díky při−
pojení na optickou páteřní síť není
rušen externími vlivy a nevyžaduje
instalaci dalších zařízení vně budov.
Díky optickému připojení je
možno využívat ZDARMA telefonní
služby s voláním do celého světa.
Vzhledem k tomu, že uvedené
téma je hodně obsáhlé a bylo by
možné o něm napsat několik stran,
dovoluji si nabídnout těm, pro které
nebyly uvedené odpovědi dostaču−
jící, případně těm, kteří potřebují
další doplňující informace, možnost
obrátit se svými dotazy kdykoliv
na naši společnost. Rádi Vám Vaše
dotazy zodpovíme.
Podrobnější informace o digitál−
ním vysílání, Internetu a hlasových
službách lze získat na telefonních
číslech společnosti NOEL, s. r. o. Ho−
donín.
Rádi se Vám budeme věnovat.
+420 518 359 635,
+420 607 866 813,
e−mail: info@noel.cz,

www.noel.cz
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Družba

Odpověď na několik

PROČ

J

iž druhým rokem jsem se zúčast−
nila oslav zrodu samostatné Čes−
koslovenské republiky a spolu
s mnoha ratíškovickými občany
jsem za zvuků nenapodobitelné,
naší české hudby pochodovala v prů−
vodu, ozářeném různými barevnými
lampiony, které nesly nejmladší děti.
Srdce se mně radostí jen rozplývalo
a říkala jsem si: „Ano, sem patřím,
snad jsem i vždy patřila, a dnes, když
už mně na dveře klepe stáří, se začí−
nám divit, proč jsem před více jak
čtyřiceti lety vůbec odešla!“
No a jsme u toho. První proč jsem
si napřed položila já, ale na to ne−
chci odpovídat, protože je bezvý−
znamné. Ta ostatní proč, která si
zaslouží odpověď, jsem slyšela
právě v davu lidí, kteří se shromáž−
dili před radnicí. První se týkalo
francouzské delegace, to druhé –
při řadění průvodu – francouzské
vlajky, a to poslední jsem zaslechla
před kostelem, když se hrály hymny
– proč i ta francouzská. Nejsem his−
torik a nikdy jsem neměla z děje−
pisu ani nejlepší známku, ale ně−
které údaje jsem si přece jenom
zapamatovala a zbytek jsou zkuše−
nosti, kterých jsem nabyla právě
ve Francii.
Každý z vás snad ví, že 11. listo−
padu 1918 skončila, jak říkají sami
Francouzi, jedna z nejhorších válek.
Byla, dá se říct, pokusná, protože
tady se poprvé použil otravný plyn,
tady také poprvé zasáhlo letectvo.
Největší ofenzíva začala v roce 1916
v okolí Remeše a v tak zvaných Ar−
denách. V tomto kraji se nachází
i naše družební město a tam jsem
za svého pobytu ve Francii jezdívala
s hrstkou krajanů uctívat památku
padlých Čechoslováků. A věřte mi,
nebylo jich málo. Vždyť jenom ve Vou−
ziers je jich poseto po celém území
bezpočet.
Nechci mluvit o pomníčcích, ale
o plných hřbitovech. Na pomnících
obyčejně nebývají jména, takže to
na člověka nepůsobí stejně, ale když
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

přijdete na hřbitov, kde jsou řady
křížů a na nich čtete jména, jako
je Bláha, Svoboda, Komárek a další,
ta naše – česká, tolik kilometrů
od rodné vlasti, musí to pohnout
i kamenem. Když pak pokládáte
věnce k pomníčku našich lidí, a to
za přítomnosti posledního veterána,
který jako jediný přežil přímý zá−
sah a skoro se vám zhroutil do ná−
ruče dojetím, když uslyšel naši
Dolanku hrát „Kde domov můj“,
nemůžete jen tak stát a dívat se.
Já jsem si to vždycky odplakala.
A zmínka o Dolance už odpovídá
na druhé proč.
Tam ve Vouziers se prostě zrodila
myšlenka družby. Ano, tam na těch
francouzských hřbitovech, posá−
zených českými jmény, tam v Ter−
ronu, kde byste se cítili jako doma,
kdybyste přišli na náměstí Českoslo−
venska a šli k domu bývalého sta−
rosty pana Secondy ulicí Praha,
abyste si prohlédli jeho válečné mu−
zeum, a který by vám vyprávěl, jak
to tenkrát bylo a proč měl naši re−
publiku tolik rád. Jak právě jeho
obcí procházel v roce 1929 průvod čes−
kých vdov a matek, nesoucích v šá−
tečku hrstku české hlíny na hroby
svých nejdražších, aby se jim tam

v té daleké cizině lehčeji a lépe
spalo. Za tu jeho lásku k naší zemi
se mu ratiškovští občané odvdě−
čili tím, že i na jeho hrob přivezli
trošku té naší moravské hlíny,
aby ho hřála. A věřte, že lidé v celé
Francii, ale hlavně v místech, kde
se odehrávaly kruté boje, dodnes
uctívají památku nejen svých pad−
lých, ale i těch ci−
zích, ať byli jaké−
koliv národnosti,
a ve Vouziers hlav−
ně těch našich –
československých.
Tak tímto jsem
zodpověděla dvě
proč. Teď už víte,
proč tady míváme
francouzskou dele−
gaci a proč se nosí
francouzská vlajka.
No a ta hymna už
patří k tomu. Ale já
si myslím, že to nej−
důležitější je právě
fakt, že zrození naší
samostatnosti za−
čalo právě ve Fran−
cii.
Francouzský vzor (francouzská
revoluce v roce 1789) a vyhlášení
o lidských právech nemálo přispělo
k tomu, aby se začalo uvažovat o sa−
mostatnosti našeho národa, který
i tak už dost dlouho trpěl cizí nad−
vládou. Nebyl nespokojen jenom
český a slovenský národ, ale i pol−
ský a každý, který už nechtěl žít
pod útlakem rakousko−uherské mo−
narchie. Ale to už je jiná kapitola
v historii naší země, o které by vám
musel napsat někdo povolanější, než
jsem já.
Já jenom doufám, že jsem dala
odpověď na všechna PROČ, které
jste si snad položili. Jestli ano, jsem
tomu moc ráda a přeji vám všem,
abyste vy mladí mohli žít podle
svého přání. A byla bych ráda,
abyste se dostali do družebního
města a viděli na vlastní oči, jak
probíhají vzpomínkové oslavy tam.
Snad se to zásluhou Společnosti
československo−francouzského přá−
telství v Ratíškovicích podaří, ale
to už je na vás, zda budete mít zá−
jem a obrátíte se na ni, aby vám ta−
kovouto cestu umožnila. Vždyť její
činnost není nová a působí úspěšně
již dvaadvacet let.
Dana Voříšková
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Delegace do Vouziers
K
aždoročně na podzim se usku−
tečňují výměnné návštěvy dru−
žebních obcí mezi francouz−
ským Vouziers a Ratíškovicemi.
Podle protokolu, který rok co rok obě
strany sestavují a podepisují, při−
jíždějí francouzští přátelé na oslavu
našeho státního svátku 28. října
a naopak delegace z Ratíškovic, se−
stavená ze zástupců obecního úřadu
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a Československo−francouzské spo−
lečnosti, odjíždí k 11. listopadu do Vou−
ziers na oslavy ukončení I. světové
války.
Sestavení delegace bylo letos kom−
plikované a poněkud obtížné vzhle−
dem k právě probíhajícím komu−
nálním volbám. Za obecní úřad byl
delegován Vojtěch Koten – 2. radní,
za společnost Vlasta Kotenová –

předsedkyně společnosti, dále Jan
Holeček – místopředseda společnos−
ti a navíc zkušený šofér – a jako tlu−
močnice Dana Voříšková. Odjížděli
jsme v časných ranních hodinách
ve středu 10. listopadu.
Vše probíhalo v klidu až do chvíle,
kdy nás před hranicemi zastihla
„SMSka“ – Vlastě zemřel její bratr
Vojtěch Foltýn. Po krátké poradě
jsme otočili auto s tím, že Vlastu za−
vezeme zpět do Prahy, aby se mohla
vrátit autobusem domů a zbytek
výpravy pokračoval na sjednanou
návštěvu do Francie. Díky znalos−
tem cesty a díky zkušenostem šo−
féra Janka Holečka byl náš příjezd
do Vouziers jen o hodinu opožděn.
Po přivítání na radnici a ubytování
celé naší delegace u velice oběta−
vého bývalého starosty Vouziers
pana Bernarda Pierreta jsme dru−
hého dne vykonali strastiplnou po−
vinnost kladení věnců u pomníčků
padlých československých legionářů.
Studené a vlhké počasí s ubíjejí−
cím vichrem dávalo všem účastní−
kům ceremoniálu neobyčejně zabrat.
Po mých dlouholetých zkušenos−
tech přišlo velice vhod pár loků sli−
vovice z „pleskačky“, kterou neod−
mítli ani zástupci české a slovenské
ambasády i vojenský atašé z Fran−
cie. Odpolední slavnostní recepce
už proběhla v teplé náruči restau−
race, přes jejíž okna jsme pozoro−
vali, jak se venku „čerti žení“ – biču−
jící déšť s ledovým vichrem.
Vojta Koten
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Historie

Beseda nad kronikou
Čtrnáctá v řadě

L

etošní, už čtrnáctá v řadě, Beseda
nad kronikou, pořádaná MO
KDU−ČSL, byla výjimečná hned
z několika důvodů. Ve školní jídelně
se jí 28. října zúčastnila, alespoň
v první hodině, delegace z francouz−
ského družebního města Vouziers
s panem starostou Claudem Ansel−
mem. Aktivně byl přítomný rovněž
náš duchovní správce Jiří Čekal
a svým přijatým pozváním dodal
besedě punc kvality spoluautor nové
knihy o Ratíškovicích PhDr. Jan
Krist. A vcelku výjimečně byli pří−
tomni i pan starosta a místosta−
rosta. Jako sluníčko zářila mezi ná−
vštěvníky i Marie Sabljaková, roz.
Kordulová, ze Slovin−
ska, a také kronikářka
a knihovnice v jedné
osobě Růžena Kašíková
z Dolních Bojanovic.
V tento slavný den
byl i dnem splněných
přání. V kostele při bo−
hoslužbách i na besedě
zazněla po dvaadevade−
sáti letech z úst našeho
pana faráře „Modlitba
za vlast“ od Václava
Beneše Třebízského. Je
historicky zaznamená−
no, že právě tato mod−
litba spolu s chorály
„Svatý Václave“ a „Bože
cos ráčil“ zazněly v pa−
mátném roce 1918 při
díkůvzdání za vznik sa−
mostatného Českoslo−
venska v ratíškovickém
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kostele. A otec Jiří pro mne tím splnil
mou touhu. Pak přišla chvíle našeho
pana starosty ing. Josefa Uhlíka,
když přečetl jména národního hr−
diny, národních mučedníků i padlých
občanů ve II. světové válce. Důstoj−
nost dodávala tomuto aktu nejen čes−
ká a slovenská hymna, ale i čestná
stráž junaček a hasičů před promít−
nutým obrázkem pomníku obětí
války. Pan místostarosta PhDr. Ra−
dim Šťastný v dalším průběhu po−
děkoval přítomnému spoluautoru
knihy o Ratíškovicích PhDr. Janu
Kristovi a předal dárek k jeho život−
nímu jubileu. K překvapení autora
těchto řádků došlo s gratulací i na něj,
protože shodou okolností je mezi
nimi přesně pět roků rozdíl – oba to−
tiž spatřili tento svět 30. září.
Následující příspěvek se týkal his−
torie besed nad kronikou. První se−
zení bývala v šedesátých letech za kro−
nikáře pana Aloise Holečka, pak byly
dvě v půlce osmdesátých let s paní
prof. Marií Frolcovou – Mackovou
(Séčkovou), Příkopkami a Varmužo−
vou cimbálovou muzikou, která byla
součástí tehdejšího Závodního klubu

Doly Ratíškovice, které iniciovala
ČSL před vydáním první knihy o Ra−
tíškovicích. V druhé polovině de−
vadesátých let plnila už KDU−ČSL
od roku 1997 svůj volební program
a slib pravidelně tato „podujatí“ po−
řádat.
Další zvláštností – díky starým zá−
znamům – bylo, že se připomínaly
i události ve státě či Evropě. Mys−
lím, že když zamrzne Černé, Stře−
dozemní nebo Baltické moře, je to
mimořádná událost a má se vzpome−
nout. Došlo i na Ratíškovice, jejich
pány a vlastníky, jaké měli vlast−
nosti, přečetli se majitelé gruntů
a jejich jména z roku 1600. Připo−
mnělo se i jubileum, výročí vzniku
těžby lignitu v Ratíškovicích v roce
1840 v jámě Štefan. Obecenstvo pře−
kvapilo zjištění, že ratíškovičtí byli
konzervativní zemědělci, dělníci
a nádeníci, protože řemesla a obchod
provozovali lidé přistěhovaní a že
obecní sluhové − zaměstnanci byli
každoročně voleni: pastýři, ponocný,
hrobař i policajt a dokonce i „sáči“,
to byli lidé, kteří dohadovali ná−
hrady za škody způsobené lesní
zvěří. Přítomní posluchači se též
seznámili se začátky ochotnického
divadla a s manévry (cvičením) Oty
Habsburského a jeho dragounů
a následující veselici s mládeží.
Paní kronikářka Marta Kordulová
pak citovala zajímavé i smutné zprá−
vy, zapsané kronikáři – panem uči−
telem Janem Miklem či Janem Fol−
týnem, známým jeho úhledným pís−
mem, a končila prvními svobodnými
volbami před dvaceti lety. Pak při−
šel zlatý hřeb besedy – příspěvek
pana doktora Krista. Více jak hodinu
osmdesát šest posluchačů ani nedu−
talo při vzpomínce na našeho rodáka
univerzitního profesora Václava
„Vénu“ Frolce (1934–1992), u kterého
vystudoval, a při informacích o obyd−
lích, obživě, zaměstnání, vojenské
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službě, ale také sňatečnosti i svat−
bách došlo i na pikantnosti ohledně
práva majitelů panství na první noc
s nevěstou.
Všechna vystoupení doprovázel
promítanými obrázky „produkční
sčítacích lístků“ a ředitel školy pan
Mgr. et Bc. Josef Hanák a myslím
si, že už první obrázek – Českoslo−
vensko s Podkarpatskou Rusí – zná
málokdo. Fotografie našeho význam−
ného folkloristy Václava Frolce byla
dokonce oceněna potleskem. Závě−
rem ještě jednu výjimečnost besedy.
Příznivec této akce pan ing. Přemysl
„Přema“ Kouřil ji ozvláštnil preclíky
z pekárny, kde je vedoucím.
Dovolte, abych se vrátil k historii
besed nad kronikou. Kdyby to lidi
nezajímalo a nechodili by, tak by to
ani nemělo smysl dělat, ale když je
zájem a pozornost − a ta byla opět
neskutečná, tak proč – „… když
Pán Bůh dá a bude nás tu chtět...“ –
neudělat nebo nepokračovat po pat−
nácté v řadě. Účastníci a účastnice –
těch byla většina – děkujeme za pří−
zeň a důvěru.
Závěrem jedna citace PhDr. Jana
Krista: „To tu máte ve velikém a pěkné.
Jsem velmi překvapený. Čekal jsem
když tak nějakých dvacet vetchých
stařenek, ale takový zájem a pozor−
nost jsem opravdu nečekal.“

Farnost

Za MO KDU−ČSL Václav Koplík

V

S

hodou okolností jsem asi deset
dnů před pořádáním Besedy
nad kronikou potkal paní Te−
rezii Kristovou, roz. Tomanovou.
Ta s lítostí i s výčitkou povídala,
jak se v nové knize nepřipomněla
„černá neděle“ 15. dubna 1945 v Ra−
tíškovicích, a že ve staré je také jen
nepatrná zmínka. Tak jsem jí slí−
bil, že se to pokusím napravit.
Určitý scénář jsem už měl na Be−
sedu připravený a díky připomenutí
obětí II. světové války tento podnět
ladil s tématikou, zvlášť, když byl
podložen dopisem. Vzhledem k tomu,
že náš Zvon je archivován na mate−
riálu, který má životnost sto let, mne
pojaly dvě myšlenky. Jedna, že se
dopis přečte při Besedě, a to se také
stalo. Druhá směřovala k uveřej−
nění ve Zvonu, a tím se památka
na oběti zachová i pro další gene−
race, proto cituji nebo spíš opisuji
dopis „Ještě mě nebylo patnáct“:
V první knize o Ratíškovicích
na den 15. dubna 1945 je jen na−
psáno, že to byla nejsmutnější ne−
děle v Ratíškovicích za 100 let. Co
se vlastně stalo? Byla válka a přes

Svátost biřmování

měsíci dubnu loňského roku
se ve farních ohláškách dozví−
dáme, že v našem kostele sv. Cy−
rila a Metoděje bude příští rok mož−
nost přijmout svátost biřmování
(naposled v roce 2005). Podmínkou
k vyzvednutí přihlášky je křest, věk
minimálně patnáct let a kmotr musí
být biřmovaný. Pro osvěžení si zo−
pakujme z Katechismu oddíl „Sedm
svátostí“: Svátosti Nového zákona
ustanovil Kristus a je jich sedm:
křest, biřmování, eucharistie, po−
kání, pomazání nemocných, kněžství
a manželství. Sedm svátostí se týká
všech úseků a všech důležitých oka−
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Douška za Besedou

mžiků života křesťana: díky nim se
u křesťanů život z víry rodí a vzrůs−
tá, dostává se mu uzdravení i daru
poslání. Tím dostávají podobnost
úseky přirozeného života a života
duchovního. Dále také, že svátosti
uvedení do křesťanského života –
svátost biřmování je přijetím
pečeti darů Ducha svatého, aby
křesťan vydával svědectví o své
víře.
Svátosti biřmování se také říká
svátost křesťanské dospělosti. A tak
po čase rozhodování, zvažování své
křesťanské zralosti a oslovování
kmotrů odevzdává na faře přihlášku

Ratíškovice šla fronta. Bojovali Ru−
sové proti Němcom. Tuto neděli
byla usmrcena moje stařenka Fran−
tiška Kotásková a strýc Kordula,
jejich soused (dnešní Rohatecká
ulice).
Když vyšli z domu, aby se scho−
vali ve sklepě u Ivanů, tak jim šrap−
nel rozdrtil nohy. Pan Ivan doběhl
přes Hnilicovo a volal na tatíčka, co
se stalo. My jsme byli v zahrádce
v malém krytě.
Než však kanonáda přešla, tak
již byli oba po smrti. Tu neděli
byl zabit také pan Josef Křížek
(bydlící v domě dnešní Drogerie).
Do domu, kde byli ve sklepě, něco
spadlo a tam vyhasl jeho život. Tyto
tři lidské životy skončily bolestnou
smrtí, a tak pro jejich památku by
měli být v obou knihách o Ratíško−
vicích napsány.
V druhé (nové) knize je u 15. dub−
na jen informace „velká kanonáda
a že vyhořely 2 stodoly, cihelna a mys−
livna.“ Za celou rodinu vnučka
Terka Kristová roz. Tomanová.
Svůj slib tímto plním.
Vašek Koplík

k biřmování sedmatřicet farníků.
Po prázdninách roku 2009 začíná
příprava pod vedením našeho pana
faráře Jiřího Čekala. Letos na jaře
přichází z brněnského biskupství
sdělení, že svátost biřmování bude
v Ratíškovicích udílena v sobotu
23. října v 10 hodin.
Mezi budoucími biřmovanci se
v době přípravy vytváří společenství,
které pod vedením Dagmar Gajdí−
kové zvládá všechny radosti i starosti
s blížící se slavností spojené. Chys−
tají se kroje a kmotři zase vhodné
upomínky na významný den. Zajiš−
těn je kameraman i fotograf. Pro
některé biřmovance i kmotry je dost
těžký úkon přistoupit před biřmo−
váním ke svátosti smíření. Avšak
díky vhodným slovům povzbuzení
otce Jiřího se jde ke zpovědi přeci
jen lehčeji a duše jsou před přije−
tím pečeti darů Ducha svatého očiš−
těny.
Kostel citlivě zdobí květinami
Marie Kobzová. Na faře vlaje nová
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vlajka brněnské diecéze a vlajka Ra−
tíškovic. Slavnost může začít.
V očekávanou sobotu 23. října 2010
před desátou hodinou se na scho−
dech kostela řadí pětatřicet dvojic –
biřmovanec a vedle jeho kmotr s po−
třebným biřmovacím lístkem.
Vybrané biřmovací jméno je nej−
častěji po kmotru nebo po světci,
který něčím oslovuje.
Z fary přichází generální vikář
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek s dopro−
vodem. Hned venku všechny zdraví
a společně se modlí. Průvod vchází
do kostela, který je vyzdoben do čer−
vena – do barvy Ducha svatého. Te−
rezka Macková spolu s Michalem

Blahou za všechny vítají generál−
ního vikáře. U obětního stolu slaví Eu−
charistii spolu s hlavním celebran−
tem Mons. Mikuláškem také jeho
ceremonář – jáhen ThDr. PhDr. Ra−
dek Mezuláník, Ph.D., z Hodonína
děkan Mons. Josef Zouhar a kaplan
otec Adam Malczynszi, dále vracov−
ský farář Vojciech Zapiór a náš otec
Jiří Čekal.
Před vlastním obřadem pak při−
chází okamžik, ze kterého mají
mnozí strach. Pan generální vikář
začíná totiž biřmovance zkoušet.
Dobře je těm, co stojí vzadu kostela,
poněvadž šňůra od mikrofonu není
moc dlouhá. Perfektně odpovídá

mezi jinými Verunka Příkaská že
pak Lukáš Bábík, stojící vedle ní,
již nemá co dodat. Nejtěžší bylo
za námi.
Po obnově křestního slibu a vzý−
vání Ducha svatého obřad vrcholí.
Generální vikář Mons. Jiří Miku−
lášek uděluje třiadvaceti dívkám
a dvanácti chlapcům z naší farnosti
svátost biřmování.
Ke svatému přijímání, které se
podává pro biřmovance i jejich
kmotry pod obojím způsobem, již
přistupují jako dospělí křesťané.
Jejich obličeje září. Je viditelné, že
si slavnost plně prožívají. Z kůru zní
báječné zpěvy schóly pod vedením
Vojtěcha Herky. Nádherně zkráš−
lily celou slavnost. (Pochvalu hudeb−
níkům dal i sám generální.)
Na závěr děkování Mons. Jiřímu
Mikuláškovi a našemu otci Jiřímu
za přípravu i trpělivost. Všichni se
ještě vzájemně ujišťují, že se budou
za sebe modlit a slavnost je u konce.
Za zmínku ještě stojí, že jsou
kolem vidět mladí, kteří sice do kos−
tela nechodí, ale došli podpořit
své kamarády biřmovance a prožít
s nimi výjimečnou událost. Toto milé
zjištění dělá velkou radost nejen na−
šemu panu farářovi. Závěrečné spo−
lečné fotografování.
Pozvaní hosté odcházejí do far−
ního centra na společný oběd,
který připravila paní Anežka Ko−
plíková.
Naše farnost je bohatší o třicet
pět dospělých křesťanů. Bohu díky.
Marie Bardúnová
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Kultura

Telegraficky...

z V rámci Programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika –
Česká republika, v němž je rea−
lizován projekt pod názvem „Mla−
dí muzikanti – hudba bez hranic“,
se uskutečnila další kulturní spo−
lupráce. V sobotu 16. října 2010
se v družební obci Popudinské
Močidlany konal Den úcty ke
stáří. V programu mimo domácí
soubory vystoupila i naše dětská
cimbálová muzika Náklo z Ratíš−
kovic a mládežnický folklorní sou−
bor Ratiškovská Dolina. Program
byl věnován, jak již napověděl
název, seniorům, tedy babičkám
a dědečkům kteří srdečně přijali
naše ratíškovické účinkující.
z V úterý 19. října 2010 se uskuteč−
nila další „zahraniční“ mise.
Tentokrát jsme přijali pozvání
do slovenského Holíče. Zde se

uskutečnilo
vystoupení
věnované rov−
něž seniorům.
S programem
se představily „Robky ze Séčky“,
které na cimbál doprovodil Ríša
Mokrý. Velký aplaus sklidila i cim−
bálová muzika Náklo a především
její nadějná zpěvačka (třešnička
na dortu – tak si nazvaly holíčské
babičky) Alžbětka Mokrá.
z Kulturní projekt „Mladí muzi−
kanti – hudba bez hranic“ bude
v měsíci prosinci finišovat do svého
konce. Zbývá pouze představit
nový cimbál, který je v současné
době ve výrobě u firmy Holak – Vla−
dimíra Holiše z Kozlovic. V rámci
tohoto projektu byly pro cimbá−
lovou muziku nakoupeny 2 violy
a kontrabas. Z Popudinských Mo−

čidlan přijedou své umění ukázat
děti, které v rámci projektu nacvi−
čily divadlo a představí se našim
nejmenším dětem z mateřských
škol a dětem z prvního stupně ZŠ
14. prosince v místním kině.
Jana Koplíková

z V sobotu 20. listopadu jsme se zú−
častnily přehlídky ženských
sborů v Moravské Nové Vsi. Tak
jsem si za ty roky povšimla, že se
můžeme počítat mezi soubory
věkově za nejstarší. Jedinou vý−
hodou je, že zazpívat si můžeme
v každém věku, protože věková
hranice při písničce meze neklade.
Bylo to tam velmi srdečné, což se
potvrdilo hojnou účastí. Ať naša
moravská písnička nás stále živo−
tem provází.
Za Robky ze Séčky
Eva Hanáková a Vašek Koplík

Výstava
historického oblečení

J

ednota Orel Ratíškovice uspořá−
dala ve dnech 16.–18. října 2010
ve své budově výstavu kojenec−
kého a dětského historického oble−
čení do věku 10 let, které se nosilo
před 40 až 100 lety. K vidění byly
také staré hračky, školní učebnice,
potřeby, hry jako ovčinec, kuličky,
ráfek od kola, semelo aj. Tato vý−
stava měla úspěch. Věci nám zapůj−
čilo mnoho občanů. Dříve narození
odcházeli s krásným zážitkem. Při−
pomněli si své dětství a mládí.
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Školní mládež měla největší zá−
jem o ráfek od kola, říkali jsme tomu
kotulka. Všichni chtěli vyzkoušet,
jak se s tím hrávalo. Kotúlali ráfek
po orelském sále a byli nadšeni, jak
se jim to dařilo kotúlat.
Dřevěná koloběžka byla také
vzácná, jako i jiné hry – ovčinec či
semelo. Předváděli jsme i ukázku,
jak se hraje ovčinec. Rodiče slíbili
svým dětem a babičky vnoučatům,
že namalují ovčinec a budou ho
hrát.

K vidění i na prodej byly krásné
křtící peřinky, pupeny všední i křtí−
cí, sukénky červené či fialové s ruká−
večkama. Krásné věci lidé mají ještě
doma.
U starých učebnic se tvořila fronta.
Byly na výstavě i knihy psané šva−
bachem, staré památníky, jeden až
z roku 1925–1926 školačky ze šesté
třídy z Ratíškovic. Uvnitř byla po−
depsaná celá třída.
Výstavu též obohatily staré pa−
nenky z roku 1901. Stálo by za to
připomenout mnoho věcí, které se
líbily. Výstava skončila, krásný zá−
žitek zůstal.
Děkujeme všem, co tuto krásnou
výstavu připravili, i těm, kteří za−
půjčili své věci. Jen tak se mohla
tato výstava uskutečnit.
Ještě jednou vřelý dík
Jednota Orel
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

Region

IV. vánoční jarmark
očima pořadatele

Poděkování
Vánoční jarmark

O

světová beseda Ratíškovice
a paní Eva Schüllerová dě−
kují těm, kteří se podíleli
na přípravách a organizaci vánoč−
ního jarmarku, a to především
Ireně Bařinové za výstavu foto−
grafií se zimní tématikou, obec−
ním pracovníkům pod vedením
Radka Pavelky, Františku Bábí−
kovi za dodání vánočního stromku
a Jitce Hebronové za výpomoc
ve stánku Ježíškova pošta.
Organizátoři též děkují panu ře−
diteli ZŠ Josefu Hanákovi za vstříc−
nost, podporu a pomoc při přípra−
vách jarmarku a panu školníkovi
Zdeňku Koplíkovi za ochotu a výpo−
moc. Velké poděkování patří také
učitelkám – Liběně Lisé, Aleně Ku−
báčkové a Miluši Michenkové
za výzdobu tělocvičny a přípravu
programu vánočních básniček
a písniček s dětmi 1. a 2. tříd.
Eva Schüllerová
a za OB Blanka Pokorná

L

etošní již čtvrtý ročník jarmarku
probíhal poprvé v tělocvičně ZŠ,
a to ve dnech 20. a 21. listopadu
2010. Bylo zde celkem 21 vystavo−
vatelů s různým sortimentem, jako
například adventní věnce, keramika,
šperky, perník, výrobky dětí z MŠ
Sluníčko, čaje, bylinky a mnoho dal−
šího. Tvořivé dílny nabídlo 11 vysta−
vovatelů, mimo jiné odlévání svíček
z včelího vosku, modelování z mar−
cipánu, výroba vánočních ozdob atd.
Tyto dílny byly velkým lákadlem
hlavně pro děti a samozřejmě, že
nechyběla Ježíškova pošta.
Tento jarmark zároveň doprová−
zela výstava fotografií naší obce z mi−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

nulého století a dále zde probíhala
výstava prací dětí z výtvarného
kroužku. Krátký program si připra−
vily děti ze školní družiny, které nám
zároveň krásně nazdobily vánoční
strom.
Potěšil mne velký zájem veřejnosti
o tuto akci, kterou jsem pořádala
za podpory Osvětové besedy.
Doufám, že se Vám jarmark líbil,
že jste se vánočně naladili a podařilo
se Vám nakoupit nebo dokonce vy−
robit nějaký vánoční dárek pro Vaše
blízké, neboť o to nám při pořádání
tohoto jarmarku především šlo.
Přeji Vám všem hezké Vánoce.

Příjemné a pohodové
prožití svátků vánočních,
pevné zdraví a šťastný vstup
do nového roku 2011 přeje
Osvětová beseda Ratíškovice

Eva Schüllerová
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Pozvánka na folklórní odpoledne
Stromek se těší na nový kabát,
do něhož se zahalí,
co bude pod ním?
To smíme hádat,
než se dárky rozbalí.
Příjemné prožití svátků
vánočních, hodně zdraví
do nového roku 2011 přejí
Robky ze Séčky

Pozvánka na Vánoce
v Ratíškovicích

z 19. 12. 2010
Předvánoční koncert – kostel
z 26. 12. 2010
Zpívání u jesliček – kostel
z 27. 12. 2010
Svěcení mladého vína –
farní centrum
z 31. 12. 2010
Silvestrovský pochod
za prasátkem – do Vlkoše
z 9. 1. 2011
Tříkrálový koncert – kostel
Srdečně zvou pořadatelé: Obec Ra−
tíškovice, Osvětová beseda Ratíš−
kovice, Mikroregion Nový Dvůr,
Mužský slovácký pěvecký sbor
Ratíškovice.

Plesová sezóna 2011
Leden
15. 1. so z Ples Mikroregionu
Nový Dvůr (Sv.−Mistřín)
15. 1. so z Obecní ples
22. 1. so z Ples FK Baník –
fotbalisti
29. 1. so z Junácký ples
Únor
12. 2. so z Hasičský ples
13. 2. ne z Večírek seniorů
19. 2. so z Krojový ples
20. 2. ne z Dětský krojový ples
26. 2. so z SK Baník –
sportovní ples
Březen
5. 3. so z Lidový ples – Fašaňk
6. 3. ne z Dětský karneval
12. 3. so z Rockový ples
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MOTTO: „S chutí si
zazpíváme, chuťovky
ochutnáme!“
Vážení přátelé a pří−
znivci pěkné písničky,
dovolujeme si Vás po−
zvat na oslavu 10. vý−
ročí trvání folklor−
ního souboru „Robky
ze Séčky“, která se
uskuteční 30. ledna
2011 v 16.00 hodin
v tělocvičně základní
školy. Jako hosté vy−
stoupí ženské sbory
z Vacenovic, Březí,
Dolních Dunajovic,
Hrubé Vrbky, Dol−
ních Bojanovic, dále
Mužský slovácký pě−
vecký sbor z Ratíš−
kovic, Cimbálová mu−
zika Cangla z Hovoran, naše mladá cimbálová muzika Náklo a pro zpes−
tření Dětský folklórní soubor Ratíškovice. Pořadem bude provázet
Ing. Magdaléna Křepelková. Součástí programu bude ochutnávání
různých chuťovek.
Srdečně zvou pořadatelé – Robky ze Séčky

Závody

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár dní v kalendáři,
vánoční čas nastává.

V

Veselí byli z Veselí

neděli 10. října 2010 se konala
výjimečná akce MO KDU−ČSL:
Závodění u Vagónu pro děti a do−
spělé na in−line bruslích a koloběž−
kách. A lze konstatovat, že počin to
byl zdařilý, neboť padesát startují−
cích si otestovalo a porovnalo svoje
bruslařské a odrážecí umění.
Na tomto pohodovém (i po hodo−
vém) odpoledni (bylo to totiž týden
po blahoslavených hodech) se podí−
leli jednak kandidáti do obecního
zastupitelstva za KDU−ČSL, jako po−
řadatelé a sponzoři, tak i členové Bě−
žeckého klubu z Hodonína ve funkci
rozhodčích časoměřičů. Počasí po−
řadatelům přálo, bylo jasno, ale
chladno, a tak připravený teplý čaj
i horký svařák šel i spoustě divákům

k duhu a chutnaly i tvarohové ko−
láčky.
Závod začal kategorií nejmlad−
ších koloběžkářů i odrážečů a diplom
i zlatou čokoládovou medaili si v ka−
tegorii předškolních děvčat odnesla
Kristýna Macková, druhá byla Mar−
tina Koplíková a třetí Lucie Mac−
ková. Nejrychlejší z chlapců byl Ku−
bík Zelinka před Adamem Frýdkem
a Šimonem Mokrým, který to zvládl
na odrážecí motorce.
Mezi prváky a druháky zvítězila
mezi děvčaty Hana Váňová před Zu−
zanou Ondříškovou a Amálkou Mok−
rou, nejrychlejší kolobku z kluků měl
Petr Macek před Josífkem Pří−
kaským a Vítem Macháčkem. Tyto
kategorie se jely na 200 metrů. Jed−
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no celé kolo – 600 metrů, čekalo na
starší děti a prvenství mezi třeťáky
a čtvrťáky vybojoval Tomáš Ondří−
šek s časem 2 min 6 sek. před Zdeň−
kem Novákem s časem 2:20. Titul
„Princezna Koloběžka“ v kategorii
pátých a šestých tříd získala Klára
Haunerová za čas 1:58, z kluků to
byl Tomáš Frýdek za 1:54 před Mar−
tinem Příkaským 1:57. V nejstarších
třídách byl první Matěj Zicháček
před Martinem Kramlem.
Šest set metrů dlouhý okruh ab−
solvovali i účastníci na in−line brus−
lích a prvenství si odvezla do Ve−
selí nad Moravou Lucie Korvasová,
která byla o tři vteřiny rychlejší než
její dvojče Petra a třetí dojela Tina
Tomanová. Z kluků si medaili od−
nesl i Petr Macek v nejmladší ško−
lácké kategorii.
Nejrychlejší bruslařka třetích
a čtvrtých tříd se jmenuje Hanka
Blahová, druhá byla Edita Smě−
řičková, z kluků byl nejrychlejší
Tomáš Koplík před Jirkou Šupál−
kem. Mezi sedmáky zajel pod dvě
minuty s časem 1:55 David Mačuda
a Tereza Příkaská se radovala z pr−
venství před Annou Kotáskovou.
Před kategorií mužů a žen jel
ukázkovou jízdu Michal Zelinka
a jeho čas raději ani neuvádím, ať
svátečním bruslařům neseberu chuť
do jejich závodění a ježdění. Tento zá−
vod se jel na tři kola, tj. 1800 metrů.
Opět do Veselí nad Moravou puto−
vala první místa, a to v závodě žen
zásluhou Petry Korvasové, která
ujela Lence Holečkové, stejně jako
její manžel Petr Korvas, který vy−
hrál před domácími Pavlem Mackem
a Petrem Koplíkem.
A to ještě není všechno. Kdo vy−
drží číst ještě dál, doví se, jak dopadl
závod „tetek v kanafaskách“. V této
jedinečné, vysoce hodnocené a pres−
tižní kategorii zvítězila v plné polní
− stejnokroj, šátek plus nezbytná cyk−
listická přilba a koloběžka – tempe−
ramentní Irena Dobešová, před Fran−
tiškou Vařákovou a efektně i efek−
tivně se odrážející Marií Bílskou.
Co dodat závěrem. Byl to jen
první nesmělý pokus nebo první vlaš−
tovka, na kterou budou možná na−
vazovat další pokračování, jak je
tomu s Besedou nad kronikou? To
bude záležet i na snaze a chuti zá−
vodit, přijít si změřit síly mezi vy−
znavače těchto moderních sportů
či jen tak si zasportovat.
Za MO KDU−ČSL Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010
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N

a svátek svatého Martina jsem
šla na hřbitov. Nepřijel na bí−
lém koni, takže hřbitov nebyl
bílý, ale bylo vidět hromadu čerst−
vých krtinců, takže jsem si vzpo−
mněla na pranostiku, která praví,
že „když krtek v listopadu ryje,
budou na Vánoce létat komáři“.
V letošním listopadu padají
teplotní rekordy a počasí přes den
je jako koncem září. Jde to vidět
i na procházce v lese. Cesta na Rúd−
ník je plná maminek s kočárky
a vidíte nejenom houfy bruslařů,
kteří míří ke Bzenci, ale míjíte
také houbaře, kteří nepolevili
ve svém hledání, a teplota a déšť
jim hrají „do košíků“.
Ve státní svátek 17. listopadu
jsme také vyrazili do lesa a nepři−
šli jsme s prázdnou. Suchohříbků
jsme našli skoro plný košík a já
jsem si při hledání a toulání po lese
vzpomněla na ratíškovického
houbaře, o kterém nám dal zápis
pan Miroslav Chludil z Dubňan.
Jedná se o přepis vzpomínek
paní Marie Řehánkové (nar. 1902),
která vyprávěla pověsti a příhody,
jež slýchávala ve svém dětství.
Vzpomínala také na Náklo, které
nebylo holé tak jako dnes, ale byl
tu hustý les, ve kterém pořádalo
panstvo hony (mimo jiné od Dú−
bravy až po Milotice lovili jeleny).
Podle ratíškovické kroniky za−
nikl les v roce 1909, kdy jej koupili
občané naší obce a proměnili ho
v pole. Les býval hustý a krásný
a chodívalo se tam nejen každou
neděli s rodinou na procházky,
ale pravidelně i na houby. Jeden
starší muž z Ratíškovic, ženatý
do Dubňan, tam prý našel hřib
o váze 80 dkg a při něm trošku
„menší“ dvacetidekový. Židovský
obchodník v Dubňanech mu za něj
dával zlatý rýnský, že by s ním šel
na výstavu do Vídně, ale „strýc
Josef“ nechtěl. Měl ve Vídni ro−
dinu, ke které nemohl, protože
byl chromý, a tak na velkoměsto
zanevřel. Židovi řekl: „Já si tú
zlatku vyševcuju na jojkách
a hřiba ti, Žide, neprodám“. Hřiby
dal dubňanskému obchodníkovi
Rýlovi za štamprli režné a ten je
vystavil v obchodě za okno. Tam
se na ně lidé chodili dívat, do−
kud nezčervivěly.
Irena Bařinová
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Mykologie

Listopad „na houby“

ČČ

Bohatá sezóna
skončila
Určitou zvláštností
letošního roku byl pří−
pitek, který se proná−
šel s pohárkem „Pod−
sednické medoviny“. To
proto, že je to starobylý
nápoj našich předků,
stejně tak je starobylá
i Dúbrava, a též i proto,
že naši dávní prapředci
houby sbírali a konzu−
movali i používali k lé−
čení či při magii. Nechybělo ani sym−
bolické zamykání lesa, otáčení klu−
bovým klíčem, jaksi už tradičně
na jeden západ – protože penízovka
sametonohá nebo léčivá hlíva úst−
řičná porostou i do mínus 10 stupňů.
A nechybělo ani zazpívání Dúbra−
věnko zelená i dalších písniček při
společném posezení.

erstvě narostené hvězdovky tro−
jité i klenbové – tyto ozdoby lesa
nalezli 17. listopadu ratíškovičtí
houbaři při vycházce předcházející
tradičnímu zamykání lesa. A nebyly
to jediné houby, které měli v košíku
v tento poslední hezký podzimní den
v letošním roce. Byly to i čirůvky dvou−
barvé, lidově nazývané „skleněnky“ –
to proto, že často za−
mrznou „nastojato“, čili Zavírej se lese sirý, byls k nám letos milostivý.
rostou až do velkých Děkujem ti za tvé dary, říká houbař, mladý, starý.
mrazů, nebo čirůvky I houbařky pěkné, vnadné, sbírat letos bylo snadné.
zemní, či další z hub se Co se klouzků urodilo, všem i do mrazáků zbylo,
zimním názvem šťav− ryzců růstlo i ty pravé, hřiby také, hnědé, plavé.
natka pomrazka, která Výstava se vydařila, hasičárna nestačila.
získala své jméno Potřicáté přišli hosti, exponátů bylo dosti.
díky tomu, že roste až Stoly plné okrášlené, jak nevěsta vymašlené
Prčíkovú Aničkú, šak má za to jedničku.
po prvních mrazech.
V tu dobu rostly ješ− Vágnerovi v určování, patří velké děkování,
tě i další houby, ale pro− stoly byly plné vzorků, jak v Dúbravě na palouku.
tože ten den je svátek Muchomůrky, holubinky, fronta stála na topinky.
a je tudíž den pracov− Guláš byl prý výtečný, pro pány i pro slečny.
ního klidu, už řadu let I starostka z Močidlan, zaplatila družbě daň
je s tímto datem spo− − plodnic celou hromadu a spravila náladu,
jeno zamykání lesa. tím z modrého ovoce, co sa v sklence ligoce.
Jde vlastně o to, aby se Ta slovenská Marianka, poslala nám Sanda Janka
zhodnotila uplynulá a s ním víno šampaňský, na stvrzení přátelství.
houbařská sezóna a po− Sobečtí jsme nebyli, se vzorkama jezdili,
děkovalo se za úrodu v Přerově i Mariance byly naše první štace.
i za to, že se obešla bez Napajedla, Dubňany, objeli jsme bez hany,
újmů na zdraví a po− a nivnický Trtek Joška, na peróně v Brodě počká.
přálo se vydatnému To sezóny nebyl konec, ještě nezazvonil zvonec,
odpočinku Dúbravě pomrazky i havelky, putovaly do sklenky,
i houbařům. Každo− tyto houby otužilé, chutné jsou a v octě milé.
ročního rituálu se zú− Než si lehneš k odpočinku, otevři nám vrátka chvilku.
častnila naprostá vět− I v čas zimní buď k nám vlídná, ať se občas zjeví hlíva,
šina členů mykologic− Dúbravo sil nabírej, příští rok nám plodů dej.
kého kroužku, i když Odpočiň si lese věčný, to ti přeje houbař vděčný.
vždy to někomu z ně−
Vašek Koplík, prezident mykologického kroužku
jakých příčin nevyjde.
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Školství

Máme doma

předškoláka

V

stup dítěte do prvního ročníku
základní školy souvisí s tzv.
školní zralostí, kterou rozumí−
me způsobilost dítěte úspěšně zahá−
jit vzdělávání v základní škole a po−
případě odolávat zátěži a nárokům
školy. Je určena mnoha předpoklady
a okolnostmi, které mohou stanovit
sami rodiče, učitelka mateřské školy
nebo nejlépe odborní pracovníci pří−
slušného školského poradenského
zařízení, například pedagogicko−
psychologické poradny nebo speci−
álního pedagogického centra. Cílem
odborného vyšetření a navržených
opatření v případě zjištění školní ne−
zralosti je zvýšit pravděpodobnost
úspěšného počátku vzdělávání nebo
navrhnout (doporučit) odklad po−
vinné školní docházky.
Do první třídy základní školy mají
podle školského zákona (zákon č. 561/
/2004 Sb.) povinnost nastoupit všech−
ny děti, které nejpozději 31. srpna, den
před nástupem do školy, dosáhly
věku šesti let. Děti, které nejsou fy−
zicky a psychicky dostatečně zralé,
mohou na základě rozhodnutí ředi−
tele školy nastoupit o jeden rok poz−

ději, neboť není−li dítě po dovršení
šestého roku věku tělesně nebo du−
ševně přiměřeně vyspělé a požádá−li
o to písemně zákonný zástupce dítěte
do 31. května kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o je−
den školní rok, pokud je žádost dolo−
žena doporučujícím posouzením pří−
slušného školského poradenského
zařízení, nebo odborného lékaře. Za−
čátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku (§ 37 odst. 1 školského zákona).
Odkladem školní docházky lze tak
zajistit dílčí výhodu dítěti, které se
v dalším roce setkává s podstatně
mladšími spolužáky.
Dnes více než v minulosti akcep−
tujeme fakt, že školní zralost i ná−
sledná úspěšnost dítěte ve škole je
ovlivněna nejen osobnostními cha−
rakteristikami samotného dítěte, ale
i okolnostmi na straně rodiny a školy.
Praxe potvrzuje, že pro vyhodnocení
vzdělávacích předpokladů dítěte je
velmi důležitý názor učitelek mateřské

V pátek 21. ledna 2011 se koná v době od 15.30 do 18.00 hodin

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Rodiče, vezměte s sebou rodný list dítěte.
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školy, kam dítě dochází, neboť ty mo−
hou na základě každodenní činnosti
dítěte v kolektivu srovnávat stupeň
psychické i fyzické zralosti dítěte, úro−
veň některých percepčně−kognitivních
předpokladů, respektive i stav řečo−
vých dovedností. Dětský lékař (pedi−
atr) může posoudit zejména aktuální
zdravotní stav dítěte a celkovou zdra−
votní způsobilost na základě rodinné
anamnézy.
Diagnostika případných vzděláva−
cích problémů – specifických i nespe−
cifických (běžných) poruch učení
(SPU), z nichž nejčastějšími jsou dys−
lexie (porucha v oblasti čtení), dys−
grafie (psaní), dysortografie (pravo−
pis), dyskalkulie (počítání), lehká
mozková dysfunkce (LMD) a stále čas−
těji diagnostikovaný syndrom ADHD
(„Attention Deficit Hyperactivity Di−
sorders“ − hyperaktivita s poruchou
pozornosti), náleží zcela do kompe−
tence poradenských zařízení. Většina
z právě jmenovaných poruch je způ−
sobena geneticky, dále drobným po−
škozením mozku či fyzickou nezra−
lostí. Před nástupem dítěte do zá−
kladní školy má případné odborné
diagnostické vyšetření na SPU pre−
ventivní charakter a umožňuje tak
včasnou intervenci v rámci individu−
ální péče po vstupu dítěte do školy.
Rodiče by se takovéhoto vyšetření
neměli obávat, obzvláště, je−li dopo−
ručeno kvalifikovanými a zkušenými
učitelkami mateřské školy, které jed−
nají vždy v zájmu dítěte.
Znát rizikové faktory SPU v před−
školním věku je důležité též pro
výchovné poradce, kteří působí
na každé základní škole. Patří mezi
ně například: výskyt dyslexie v ro−
dině, celkové a specifické jazykové
deficity, poruchy řeči, malá slovní zá−
soba, nezájem o písmenka a mini−
mální znalost písmen, ale i chronické
záněty středouší v prvních dvou letech
života nebo jiné vážné nemoci. Tyto
okolnosti nemusejí v dalším vývoji
žáka nic znamenat, jsou však podně−
tem pro individuální péči z hlediska
případných výchovně−vzdělávacích
problémů.
Je třeba zdůraznit, že bez aktivní
a soustavné spolupráce rodiny a ško−
ly nelze dosahovat předpokládaných
a očekávaných změn. Tato zkušenost
nás vedla i k nutnosti zařadit do škol−
ního řádu následující podmínku vzdě−
lávání vzhledem k rodičům (Školní
řád, č.j. 262/2005, str. 22): Žáci se spe−
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cifickými poruchami učení budou zo−
hledňováni za předpokladu, že se
zákonný zástupce žáka bude podílet
na pravidelné přípravě (spolupráci)
na vyučování. Jen vzájemnou spolu−
prací zákonných zástupců žáka
a školy lze čekávat u žáka se speci−
fickými poruchami učení postupné
zlepšování výkonů ve výchovně−vzdě−
lávacím procesu.
Pokud se tedy rodiče současných
předškoláků rozhodují, zda zrealizují
odborné vyšetření ve školském po−
radenském zařízení, potom by měli
postupovat následovně:
1. kontaktovat (osobně, telefonicky)
Pedagogicko−psychologickou po−
radnu v Hodoníně, Jilemnického 2,
tel. 518 351 529 nebo 518 351 517
(více na www.ppp−hodonin.eu),
která na základě vzájemné do−
mluvy provede odborné vyšetření
dítěte, popř. vystaví doporučující po−
souzení k odkladu povinné školní
docházky, nebo
2. kontaktovat odborného lékaře,
tj. dětskou lékařku svého dítěte,
která rovněž posoudí školní zra−
lost dítěte a může vystavit dopo−
ručující posouzení,
3. písemně, nejpozději do 31. 5. 2011,
požádat ředitele školy o odklad
začátku povinné školní docházky,
ke které se doloží doporučující
posouzení. Vzor žádosti lze vyžá−
dat u ředitele školy.
Na webových stránkách obce
www.ratiskovice.com lze v sekci
„Vzdělávání – základní škola“ stáh−
nout do počítače tyto důležité
školské dokumenty ve formátu PDF
a v plném (aktuálním) znění, kde
jsou další upřesňující informace:
z Zákon č. 561/2004 Sb., školský zá−
kon, v platném znění
z Školní řád, č.j. 262/2005, včetně
klasifikačního řádu
z Výroční zpráva za škol. rok 2009/10
z Autoevaluace školy (vlastní hodno−
cení školy za období tří školních
roků 2007/08–2009/10)
z Zápisy ze zasedání školské rady.
Případné dotazy zodpoví:
z Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy,
518 367 660, zs701@centrum.cz
z Mgr. Iveta Kudrová, zástupkyně
ředitele, 518 325 450,
zs.ratiskovice@tiscali.cz
z Mgr. Miluše Blahová, výchovná
poradkyně, 518 367 120 /kl. 27
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice
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Jak se pozná
dítě připravené do školy
Dítě – předškolák:
z rozumí mluvené řeči, srozumitelně
se vyjadřuje ve větách a souvětích,
spontánně popisuje různé události,
dokáže komunikovat s dospělými,
umí klást otázky, vyprávět o rodi−
čích, sourozencích, má přiměřeně
rozvinutou slovní zásobu,
z orientuje se v okolí svého bydliště,
zná svou adresu, jména a povolání
rodičů, svůj věk,
z začíná myslet logicky,
z rozumí číselným pojmům, počítá
do pěti, zvládne seřadit číslo od nej−
menšího po největší, orientuje se
v pojmech málo−hodně, méně−více...
z rozlišuje zvukovou i zrakovou po−
dobu slov, zvládne rozložit slova
na jednotlivá písmena, ví, na jaké
písmeno začíná slovo, rozlišuje
i velmi podobně znějící slova,
z je manuálně šikovné, dovede zachá−
zet s nůžkami, správně drží tužku,
tlak na tužku je přiměřený, dokáže
napodobit tvar tiskacího i psacího
písma, umí popsat, co nakreslilo,
z je schopné soustředit se na práci,
vydrží pracovat dostatečně dlouho,
dokáže překonat únavu,
z bez obtíží navazuje kontakt, je
ochotné komunikovat s ostatními,
z započatou práci se snaží dokončit,
přiměřeně ovládá své emocionální
projevy,
z dokáže pracovat ve skupině dětí
na společném cíli, ochotně se zapo−
juje do her,

z je samostatné a soběstačné, umí
se samo obléknout, obout, najíst,
zvládá základní osobní hygienu,
uklidí si po sobě – po jídle, po hře,
z dodržuje pravidla chování, podřídí
se pokynům, i když je to pro něj
nepříjemné,
z má pozitivní postoj ke škole a uče−
ní, těší se do školy, rád si hraje
na školu.
Hry pro rozvoj předškoláků:
z Hry pro rozvoj smyslového vnímá−
ní: vyhledávání určitých předmětů
v místnosti (podle barvy, materi−
álu, velikosti...), skládání rozstří−
haných obrázků, cvičení prostorové
a pravolevé orientace (nahoře−dole,
vpravo−vlevo)...
z Hry pro rozvoj sluchového vnímání:
rytmická cvičení (tleskání k říkan−
kám, písničkám, hra na Orfovy ná−
stroje nebo s použitím kuchyňského
nádobí vyťukáváme určitý rytmus,
který dítě napodobí...), lokalizace
zvuku (hra „na kukačku“).
z Hry pro rozvoj paměti a pozor−
nosti: rovnání hraček podle veli−
kosti, vyřizování vzkazů.
z Hry zaměřené na rozvoj myšlení
a řeči: dovyprávění příběhu, roze−
znávání, co je správné a co ne (po−
meranč je sladší než citron), hry se
slovy – slovní fotbal, vymýšlení vět,
ve kterých všechna slova začínají
stejnou hláskou, atd.
Mgr. Vlasta Bůžková
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Hallowen ve škole
V
úterý 26. 10. se chodba v prv−
ním patře základní školy změ−
nila na přehlídkové molo.
Žáci prvních až čtvrtých tříd osla−
vovali Halloween v rozličných kos−
týmech, od něžných princezen až

Škola

škole...
T

oto je naše partnerská škola.
Jmenuje se Kisa Primary school.
Kisa je jméno vesnice. Leží v ji−
hozápadní Tanzanii v okrese Run−
gwe, v hornaté oblasti, asi 40 km
od města Mbeyi.

po hrůzu nahánějící masky. Po pře−
hlídce si všichni „zařádili“ v tělo−
cvičně za doprovodu hudby, kterou
ochotně připravil a pouštěl ředitel
školy.
Mgr. Jana Melichárková

V lednu 2011 pojede Ondřej Ho−
recký (autor a koordinátor projektů
Škola škole, za o. s. Bez mámy) do Tan−
zanie, aby nakoupil materiál a do−
hlédl na opravu této školy za peníze,
kterými přispěla i naše základní
škola.
Naše děvčátka – orientální taneč−
nice a mažoretky – tančila v neděli
7. 11. v Dubňanech na „Benefici pro
Mahango“, kterou pořádalo o. s. Kul−
turní soužití. Výtěžek akce byl vě−
nován o. s. Bez mámy, se kterým
spolupracuje také naše škola.
Mgr. Jana Lovečková

V rámci projektu Škola škole
Vás srdečně zveme na vystoupení
žáků ZŠ Ratíškovice
u obecního úřadu na

Zpívání
pod vánočním stromem
v pondělí 20. 12. 2010 a v úterý
21. 12. 2010 od 15.30 hod.
Budete si moci zakoupit drobné
upomínkové předměty vyrobené
našimi žáky a horký čaj.
Výtěžek z této akce bude věnován
naší partnerské základní škole
v Kise v africké Tanzanii.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010
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Děti dětem

V

loni, někdy začátkem adventu,
mě před obchodem zastavila
paní učitelka Jana Lovečková
a s rychlostí sobě vlastní mně začala
vykládat o sdružení, které pomáhá
dětem v Africe.
O tom, jak se v dubňanské zá−
kladní škole děti zapojily do pomoci
africkým dětem a jak by chtěla něco
podobného zrealizovat v Ratíško−
vicích. Požádala mě, jestli by se
naše školka nepřidala atd. Než jsem
se zmohla na odpověď, chytla mě
za ruku se slovy: „Pojď, já Tě před−
stavím Ondrovi (právě se chystal
nasedat do auta), on Ti o tom řekne
víc!“ To bylo moje první setkání
s Ondřejem Horeckým, který už ně−
kolikrát navštívil Tanzanii, aby zde
spolu s ostatními pomáhal stavět
školu a nezištně pomáhal místním
obyvatelům.
Z jeho krátkého vyprávění jsem
poznala, že jde o vzácného člověka,
kterému není lhostejný osud lidí ži−
jících daleko od nás a v daleko těž−
ších podmínkách. Ihned jsem se
nadchla pro tuto věc. Od něj jsem se
dozvěděla, že v Dubňanech už je roz−
běhnutý projekt „Škola škole“, kde
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žáci sami organizují formu sbírky
a sami rozhodují o tom, co se zakou−
pí dětem v Africe.
V naší školce už tou dobou vládla
předvánoční atmosféra, děti se tě−
šily na Mikuláše, vyráběly adventní
kalendáře a pomalu se začínaly
učit koledy. Zorganizovat narychlo
sbírku bez přípravy a přiměřeného
vysvětlení dětem se mi zdálo ne−
vhodné. Rozešli jsme se tedy s tím,
že až bude mít čas, rádi jej přiví−
táme v naší školce, aby našim dě−
tem trochu přiblížil život v Tanza−
nii.
Když jsem pak pár dnů na to byla
s manželem a kamarády v Uherském
Brodě na vystoupení Olšavy a ve ves−
tibulu kulturního domu viděla Ond−
řeje Horeckého na překrásných
barevných fotografiích třeba při sta−
vění školy v Tanzanii, poznala jsem,
že nemá daleko od slov k činům.
Až letos začátkem října se nám po−
dařilo uspořádat s Ondřejem Ho−
reckým besedu v naší mateřské
škole. Z poutavého vyprávění, fotek
a krátkých filmů se naše děti dozvě−
děly o hodně odlišném životě afric−
kých dětí.

Pitná voda, dosta−
tek jídla, hračky a tře−
ba splachovací záchod
vůbec nejsou samo−
zřejmostí jako u nás.
Nejvíce upoutalo je−
jich pozornost vy−
právění o hrách dětí.
Když uslyšely, že af−
rické děti si hračky
vyrábějí samy (sku−
tečně jsme na fotogra−
fiích neviděli žádné
hračky) třeba ze šňů−
rek od bot, projevily
touhu jim poslat svo−
je hračky.
Do malého batohu
by se jich ale Ondrovi
moc nedalo. Bylo by
jistě jednoduché, požá−
dat rodiče o finanční
příspěvek. Rozhodli
jsme se ale pro jinou
formu pomoci.
Na tvořivém odpo−
ledni rodiče se svými
dětmi a celý pedagogický kolektiv
zhotovil spoustu hezkých věciček,
které jsme pak za symbolickou cenu
prodávali na vánočním jarmarku.
Některé maminky obohatily sorti−
ment vlastními výtvory, což mě utvr−
dilo v tom, že nemáme kolem sebe
lhostejné lidi.
Děkuji všem, kteří nepřešli bez
povšimnutí kolem našeho prodej−
ního stolu a alespoň malou částkou
přispěli na dobrou věc. Věřím, že
ze zakoupeného andělíčka, stro−
mečku, svícnu, keramické či oříš−
kové ozdoby budou mít o Vánocích
dvojnásobnou radost.
Pokud byste ještě chtěli trochu
navýšit finanční částku, kterou bu−
deme posílat do Tanzanie prostřed−
nictvím Ondřeje Horeckého před
koncem roku, můžete si v naší ma−
teřské škole v Múdré ulici zakou−
pit malý kalendář. Najdete na něm
přání:
V roce 2011 žijte štěstím
z malých radostí.
To vám všem za celý kolektiv
MŠ Sluníčko přeje
Mgr. Emilie Kudrová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

Šachový klub
při ZŠ a MŠ Ratíškovice
MOTTO: Šachy jsou na hru
příliš vážnou záležitostí,
avšak na vážné zaměstnání
přece jen hra.

V

e středu 13. září 2010 byla slav−
nostně zahájena činnost Šacho−
vého klubu při ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice. Šachy jsou královskou hrou,
která podporuje logické a kombi−
nační myšlení. Je to náročná hra, ale
nikoliv nezvladatelná pro děti i mlá−
dež školního věku.
Do našeho šachového klubu je
řádně přihlášeno 25 dětí a další zá−
jemci se hlásí a přichází se seznámit
s tajemstvím hry.
Činnost ŠK je zaměřena na vý−
uku a popularizaci šachové hry.
V rámci tohoto kréda k nám již
téměř pravidelně jezdí a jezdit
bude pan Mgr. Miroslav Hurta –
předseda komise mládeže Jihomo−
ravského šachového svazu, který
se ve svých přednáškách zaměřuje
především na teorii zahájení hry.
(Jeho další návštěva je plánována
na 9. prosince 2010, v čase od 16:30
do 17:30 hodin.)

Naše zna−
lost šachů je
však mnohem
větší a již
v současné do−
bě úspěšně re−
prezentujeme
nejen náš ma−
teřský šachový
klub, ale sou−
časně i obec
Ratíškovice.
V sobotu
20. listopadu
2010 jsme se
zúčastnili ša−
chového tur−
naje O brankovického krále, kde
nás reprezentovali Josef Škorpík,
David Toman, Pavel Blaha, Jakub
Uřičář, Tibor Toman, Lukáš Ma−
cek a David Mačuda.
Poděkování a uznání patří nejen
těmto členům ŠK, ale i paní Ing. Ma−
rii Škorpíkové, která se podílela
na organizaci.
Náš šachový klub se již letošní
školní rok úspěšně zapojil do seri−
álu krajského přeboru v rapid šachu

a po Brankovicích a Břeclavi bude
následovat 29. ledna 2011 šachový
turnaj v Ratíškovicích (Ratíškovický
král), následují turnaje v Rajhradě,
Brně a ve Vyškově.
V šachovém světě Jihomoravské−
ho kraje jsme velmi brzy získali
ocenění a právo pořádání turnajů.
Za podporu a velmi vstřícné jednání
nejen vedení ZŠ, ale i obecnímu
úřadu děkujeme.
Znalost šachů je ceněná nejen
mezi dětmi a dospívající mládeží,
ale i v řadách dospělých. Šachy jsou
hrou reprezentující naši republiku
na mnohých evropských i světových
turnajích.
Na 4. leden 2011 přislíbila účast
v našem šachovém klubu paní
M. Svobodová, vynikající šachistka,
která byla reprezentantkou naší
republiky a je ochotna hrát simul−
tánní hru se všemi přítomnými.
Také 22. února 2011 náš ša−
chový klub navštíví šachový vel−
mistr Ing. Petr Velička, který je
taktéž ochoten hrát simultánní hru
se všemi přítomnými.
Prosím chápejte tyto informace
jako pozvánku a současně jako vý−
zvu všem šachistům z řad dětí i do−
spělých.
Vítězové budou oceněni.
Mgr. Alena Kubáčková
vedoucí šachového klubu
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Sbírky

Charitní pečovatelská služba

O

pět nadešel předvánoční čas,
doba zklidnění a pokoje pro
mnohé z nás. Pro jiné je to však
doba, kdy svoje osamění a tíživou
situaci vnímají hůře, obzvláště seni−
oři či různě zdravotně nebo sociálně
znevýhodnění spoluobčané.
Oblastní charita Hodonín nabízí
těmto lidem pomoc prostřednictvím
svých služeb, mezi které patří pečo−
vatelské služby pro seniory, Domov
pro matky s dětmi v tísni Hodonín,
Noclehárna pro lidi bez přístřeší
Hodonín, Charitní poradna Hodonín,
Kontaktní centrum pro drogové
závislosti Hodonín, Poradna pro ci−
zince Hodonín, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Hodonín
a plno dalších služeb, které pracují
se sociálně znevýhodněnými lidmi.
Poslání těchto služeb a pro koho jsou
určeny můžete nalézt na interneto−
vém odkazu www.hodonin.caritas.cz.
Zde mimo jiné najdete kontakty,
adresy a plno dalších informací
o službách a aktivitách Oblastní cha−
rity Hodonín.
Hodonínská Charita pomáhá i v za−
hraničí, a to konkrétně v rumun−
ském Banátu, kde již 200 let žije
česká menšina v několika obcích.
V této oblasti zůstalo už jen málo
práceschopných lidí, které tvoří pře−
devším senioři. Proto naše Oblastní
charita Hodonín zavedla v pěti čes−
kých vesnicích pečovatelskou službu.
Lidé v tomto chudobném kraji se stá−
le potýkají s nedostatkem pracovních
příležitostí a právě jim je určena po−
moc ve formě tří sbírek:
1. Humanitární sbírka autolékár−
niček, jejichž použitelnost končí
v České republice dle nové vy−
hlášky k 31. 12. 2011. Obsahy
těchto lékárniček budou využity
pro potřebné občany v Banátu.
Jedná se zejména o obvazový ma−

Více informací
o aktivitách a službách
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teriál, leukoplasti a obvazy. Lé−
kárničky můžete dávat do připra−
vené bedny se znakem Charity
na obecním úřadě.
2. Humanitární sbírka na léky pro se−
niory v Banátu, uspořádané v sou−
vislosti s nadcházejícím obdobím
zimy a nedostatku léků v této ob−
lasti. Jedná se o běžné volně pro−
dejné léky v ČR, a to o léky tlumící
bolest, proti nachlazení, masti a zá−
sypy, desinfekční prostředky. Cena
tohoto balíčku pro jednoho seniora
je stanovena na 350 Kč. Prosíme
o jakoukoliv finanční pomoc na ná−
kup balíčků s těmito léky. Číslo

účtu Oblastní charity je
35−8972550257/0100.
3) Finanční sbírka na škol−
ní potřeby dětem v dětském
domově a dětem ze sociálně
slabých rodin v Pietroasa
Mare v Banátu. Plakáty
k této sbírce jsou umístěny
v každé třídě ZŠ Ratíško−
vice, aby se děti (ve spolu−
práci s rodiči) mohly zapo−
jit do pomoci méně šťast−
ným dětem v Rumunsku.
Budou zakoupeny školní
potřeby v ceně 250 Kč pro
jednoho žáka. Děti mohou
přispívat po jednotlivých
položkách, například jedna
třída si může vzít pod pat−
ronát jednoho žáka z Piet−
roasa Mare.
Další informace o pro−
bíhajících sbírkách i v pří−
padě jakýchkoliv nejas−
ností a dotazů můžete zís−
kat u kontaktní osoby paní
Ludmily Malé – 737 234 077.
Za vaši pomoc i jménem ob−
darovaných předem děku−
jeme.
Radost můžete udělat
i svým blízkým z řad seniorů u nás,
a to zajištěním služeb pečovatelky
či nákupem dárkového poukazu
na masáž, pedikúru či parafínový
zábal rukou v Charitní pečovatelské
službě Ratíškovice.
Srdečně děkujeme za vaši pod−
poru, finanční dary, zvláště Obci Ra−
tíškovice za příspěvek na nový auto−
mobil pečovatelské služby.
Prožijte dny Božího narození
v klidu a pohodě, ať vaše srdce
naplní láska, víra a naděje.
Eva Frýdková
Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

www.hodonin.caritas.cz
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Ekologie

Spalování
čisté biomasy
v Hodoníně

E

lektrárna Hodonín je součástí
organizační jednotky Teplárny
Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítko−
vice, která je začleněna do divize
výroba ČEZ, a.s. Elektrárna spaluje
vedle hnědého uhlí také biomasu
a je největším producentem „zelené
elektřiny“ z biomasy v rámci Sku−
piny ČEZ.
V roce 2009 byla nákladem 120 mi−
lionů korun dokončena úprava jed−
noho z fluidních kotlů, která umož−
ňuje spalování čisté biomasy až
do 75 % jmenovitého výkonu kotle.
V elektrárně vznikly nové příjmové
a manipulační plochy pro biomasu,
nová technologie zavážky biomasy
(systém šnekových dopravníků),
nové rotační podavače paliva (kapa−
cita původních byla vzhledem k měr−
nému objemu biomasy nevyhovu−
jící). Maximální výkon nově insta−
lovaných dopravních tras je celkem
50 t/h biomasy, což při průměrné
výhřevnosti biomasy představuje
množství biomasy potřebné pro
75 % jmenovitého výkonu kotle. Byla
instalována také bilanční váha na
biomasu a nové provozní zásobníky
na biomasu. Dva ocelové zásobníky
ve tvaru hranolu, každý o kapacitě
60 t, jsou umístěné v bunkrové
stavbě v prostoru vybouraných pů−
vodních zásobníků uhlí. Biomasa
rostlinného původu se nijak speciál−
ně nepředsušuje. Její teplota se
kontinuálně měří, pro případné za−
hoření jsou zásobníky vybaveny
hasícím zařízením. Kapacita zásob−
níků je přibližně na 3 hodiny pro−
vozu. Úpravami prošel také kom−
plexní řídicí systém.
Start proběhl na Silvestra
Tři hodiny před koncem minulého
roku najel 4. blok hodonínské elekt−
rárny na model provozu, kdy je jako
palivo používána výhradně čistá bio−
masa.
Této události předcházela spalo−
vací zkouška na čistou biomasu
a přípravné aktivity, které proběhly
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

v druhé polovi−
ně roku 2009.
Hlavní priori−
tou bylo odsou−
hlasení způ−
sobu řazení
výrobního zaří−
zení do provo−
zu a odsouhla−
sení způsobu
dokladování splnění požadavků le−
gislativy pro uznání čistého spalo−
vání biomasy Energetickým regu−
lačním úřadem (ERU). V rámci
přípravy proběhla zkouška provozu
kotle na čistou biomasu, spalovací
zkoušky kapalného biopaliva na bázi
fritovacího oleje, který se nyní pou−
žívá pro najíždění a stabilizaci pro−
vozu fluidního kotle. Tento druh bio−
paliva nahradil původně používaný
lehký topný olej. Neméně důležitá
byla certifikace popelovin při spalo−
vání čisté biomasy a pořízením mo−
bilního třídiče pro přípravu požado−
vané granulometrie biomasy.
Palivem biobloku může být dřevní
štěpka, piliny a odpad z dřevový−
roby, seno, sláma, pazdeří, šťovík,
amarant či přečištěné recyklované
potravinářské oleje. Testy byly
úspěšné i při spalování slunečnico−
vého šrotu a drceného kukuřičného
vřetena, tzv. kotaček (vedlejší pro−
dukty zpracování slunečnice a kuku−
řice).
Šance pro lokální dodavatele
Denní spotřeba biomasy činí až
1100 tun, operativní zásoba na sklád−
ce je v průměru 2000 až 2500 tun.
Aby byla zabezpečena výroba také
o víkendu, kdy dodavatelé biomasu
nevozí, je třeba denně přivézt při−
bližně 1300 tun biomasy. Mezi
hlavní dodavatele biomasy patří
firmy HOLOMÁČ, s. r. o. Jiří Prágr,
Ondřej Šimeček, Kloboucká Lesní
s.r.o., Less Forest, Družstvo Ekover,
Pila Pešl, Forest Gamp a Slávia.
Maximální elektrický výkon bloku
na čistou biomasu je 35 MW. Vý−

roba zelené elektřiny byla v první
polovině roku limitována nedostateč−
nou kapacitou dodávek biomasy
a nižší výhřevností biomasy. Prů−
měrný výkon biobloku za uvedené
období byl 28 MW. Blok na čistou
biomasu vyrobil za první polovinu
roku více než 88 000 MWh zelené
elektřiny. Jako palivo se používá
převážně dřevní štěpka, cíleně pěs−
tovaná biomasa ve formě peletek
představuje přibližně 10% podíl.
Méně emisí = lepší vzduch
na Hodonínsku
Hodonínské zkušenosti ukazují,
že spalování čisté biomasy zna−
mená podstatnou redukci emisí CO2
z fosilních paliv. Bioblok neprodu−
kuje emise SO2. Nehledě k tomu, že
samozřejmě dochází k úspoře sto−
vek tisíc tun fosilního paliva ročně.
Dalším pozitivním efektem je úspora
povolenek CO2 , snížení spotřeby
vápence pro odsíření a redukce ná−
kladů na odsun vedlejších energe−
tických produktů díky zanedbatel−
nému množství síry a popele v bio−
mase. Přispívá se tak ke zlepšení
kvality ovzduší v městě Hodoníně
a v jeho širokém okolí.
Zvýšené objemy spalované bio−
masy v Hodoníně jsou současně pří−
spěvkem Skupiny ČEZ k ohláše−
nému Akčnímu plánu pro biomasu
v ČR na období 2009 až 2011.
Plán má pomoci ke splnění závaz−
ku České republiky vůči Evropské
unii zvýšit podíl elektřiny vyráběné
z obnovitelných zdrojů na hrubé do−
mácí spotřebě elektřiny.
Antonín Svěrák
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Junák

Sněm Junáka Ratíškovice
neděle 10. 10. 2010

S

třediskový sněm je nejvyšším or−
gánem střediska a koná se každé
tři roky. Volí se zde náčelník stře−
diska, jeho zástupce, ostatní členové

rady, revizní komise a delegáti na
okresní, krajský a valný (celostátní)
sněm – na jaro konaný v Kolíně. Ve−
doucí řádných oddílů (nebo jejich zá−

stupci) jsou členy rady automaticky.
Rada se schází 10x do roka (každý
měsíc mimo prázdnin) a rozhoduje
o veškerém dění v Junáku Ratíško−
vice. A kteří jsou ti „vyvolení“?
z Vedoucí střediska Ratíškovice
Pavel Hnilica − Palis
z Zástupce vedoucího
Svatopluk Stokláska ml. − Svaťa
z Hospodářka
Zuzana Hnilicová − Zuzka
z Oddíl Tuláci Ratíškovice
Jiří Stokláska − Hrach
z Oddíl Squaw Ratíškovice
Kateřina Motlová − Káťa
z Oddíl Trojka Ratíškovice
Svatopluk Stokláska ml. − Svaťa
z KPS (Klub přátel skautingu)
Svatopluk Stokláska st. − Svaťa st.
Miroslav Kadera − Obroda
z Oddíl Jižní Kříž Mutěnice
Ludmila Skočíková − Šikula
z Oddíl Andromeda Vracov
Kateřina Rašková − Kiwi
z Oddíl eLkO Skoronice
Zdeněk Ingr − Zdeňa
z Oddíl Hosho Vracov
Jan Polášek − Villda
z Revizní komise:
Tomáš Svoboda − Delf
Tereza Koplíková − HanyBany

Dušičkový závod –
Bigglesův memoriál 2010 (21. ročník)

V

době Dušiček je dobrým
zvykem uctívat památku
zesnulých, a to se dá dě−
lat mnoha způsoby. Skauti
v Ratíškovicích kromě tradič−
ního upravování hrobů a zapa−
lování svíček již po 21 let ko−
nají na počest již nežijících
skautů tzv. Dušičkový závod −
dříve Bigglesův memoriál.
Letos proběhl v sobotu 6. 11. 2010,
tak jako obvykle, v lese u klubovny
v Ratíškovicích. Zúčastnilo se ho 16 hlí−
dek, jejichž osazenstvo pocházelo pře−
vážně z oddílů Tuláci a Squaw z Ra−
tíškovic a z odd. Jižní Kříž z Mutěnic.
Realizační team o cca 20 lidech si
pro soutěžící letos připravil celkem
17 stanovišť − test, puzzle, střelba
ze vzduchovky, morseovka a signali−
zace, koštýř, topografie, odhad minu−
ty, idea, příroda, uzlování, hod na cíl,
zdravověda, lezení na strom, rozdě−
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lat oheň, lanové překážky, nosítka
a Nerudův běh. Trochu nás mrzí, že
nepřijela ani jedna hlídka z ostatních
junáckých středisek na okrese − Mi−
kulčice, Veselí nad Moravou, Hodonín
a Kyjov − snad příště na 22. ročníku.
Co nás naopak potěšilo bylo počasí −
celé dopoledne bylo až nezvykle teplo
a svítilo sluníčko. Podrobné výsledky
včetně bodů a více fotografií najdete
na našem webu.
Palis

www.junak−ratiskovice.cz
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Poezie

ze Šumavy
(Sepsáno účastníky
Velké Podzimní Výpravy 2010
do Šumavských luhů a hájů.)

Junáci a ratíškovická kužeklářská liga

L

etos se Junák Ratíškovice přihlá−
sil do Ratíškovické kuželkářské
ligy. Po 7. kole (z patnácti) jsme
na pěkném 3. místě (ze šesti). Hraje
se systém 6 x 60 HS − šestičlenné
družstva, každý hráč odehraje 2 x
30 hodů přes dvě dráhy (15 do pl−
ných, 15 dorážka). Za Junáky jsou
nasazeni tito borci:
z Vladimír Dobeš − Joka (kapitán)
z Karel Mráka − Caramba
Kdy
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

13. 12. 2010
3. 1. 2011
10. 1. 2011
17. 1. 2011
24. 1. 2011
31. 1. 2011

z František Chludil − Nikotýn
z Pavel Michenka − Ben
z Michal Zdražil − Šmudla
(aktivní hráč)
z Mikuláš Šťastný − Miky
z Pavel Hnilica − Palis (náhradník)
z Eva Jourová − Efka (náhradník)
z Michal Mráka − Hugo (náhradník)
Přijďte nás podpořit na další zá−
pasy do ratíškovické kuželny dle roz−
pisu:
V kolik

od 19:30 do 21:00
od 19:30 do 21:00
od 19:30 do 21:00
od 18:00 do 19:30
od 16:30 do 18:00
od 16:30 do 18:00

Soupeř
ZÁM. STOKLÁSKA
FAMILY
GAMA OCEL
FEŠÁCI
HASIČI
ZÁM. STOKLÁSKA

Více informací na: http://www.skbanikratiskovice.wz.cz/liga.html
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Na velkou podzimní výpravu
jsme se vydali,
aby dobrodružství jsme hledali.
Prvním dnem to začalo,
však bloudění nás zmáhalo.
Když spatřili jsme naši slůj,
cítit byl už jenom hnůj.
Byl to kravín plný lejn,
sic lepší než starý mlejn.
Spalo se nám celkem sladce,
až na ty chrapající chlapce.
© Pavel Foltýn − Pája
Listí padá, tráva vadne,
zima vstává, teplo krade.
Učíme se novým věcem,
na výpravě to vždy hecnem.
Hrach má příliš velkou péči,
Essmo mu tu nervy léčí.
Výlet, výšlap každý den,
večer čočka letí ven.
Slépky, krávy, furt tu smrdí,
Bob a Hugo večer prdí.
Tady listí pohrabem,
šak doma na nic nešáhnem,
Liška s Elů to tu jistí,
kdo by potom hrabal listí.
Poslední noc přežijeme,
na zdraví se napijeme,
VPV si užijme.
©

Michal Mráka − Hugo

Když přijde čas podzimu,
na VPV si zajedu.
Letos na Šumavu jsme si vyjeli
a v Loučové přespali.
Vedle kravín, nám to neva,
čočky bude ještě třeba.
Ve dne v noci pochody,
zítra budem všichni doma
v teple v posteli.
© Eliška Příkaská − Elka
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Chovatelství
„

Staňůj
zpívající dům

S

me jak v lesi“ říkával u Bábíčků
taťka Staňové manželky Františ−
ky pan Toman. Vydala jsem se
do jejich domu na Rohateckou, abych
i pro Vás zjistila, čím to „može byt“.
Ale popořádku.
Staňa Bábíček se narodil v září
1944. Pochází z Vacenovic a v roce
1963 se k nám brzo a šťastně oženil.
Je vyučený frézař a 35 roků byl za−
městnancem na Baťovce. Všichni, co
jsme ho tam znali, víme, že byl nejen
dobrý chlap, ale že STAŇA a PTÁČCI
je jedno veliké KAMARÁDSTVÍ.
A získal ho už v dětství − z domu
od súsedú naproti. Přesně od pan−
táty Ježka, který nejen opravoval
boty při cvrlikání barevných zebři−
ček, ale na dvoře ve voliérkách měl už
tehdy andulky a barevné papoušky.
Staňa a mladší bratr Jenda byli „na−
vždy“ chyceni.
A kdyby CO se potom v životě dělo,
záliba je ku pomoci, říkala jsem si u
Staně Bábíčka. On je totiž od deseti
roků nemocný, co strastí s tím spo−
jených už si prošel. − A nepoznáte to.

Navštivte obecní
webové stránky
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Jak toto je možné?
Moc mu pomohla před 11 lety ope−
race, kde do nemocného srdce dostal
mitrální kanadskou chlopeň. Jsem
přesvědčena ale, že Staňovi lékaři
měli a mají v ptáčcích, které Staňa
nosí v srdci, velikánského pomoc−
níka. A že je to roků, co je v srdci
opatruje! Jen co se nastěhoval do no−
vostavby v Ratíškovicích (1968), už
začíná pořizovat drátěné „domečky“
pro ptáky, holoubky, bažanty, sle−
pice...
V současné době je to chov ptáčků,
u kterého Staňa plně zůstal. A víte
kolik jich má? Sto padesát až dvě stě
kusů. Je jasné, že takové množství
opeřenců je vlastně všude, po celém
dvorku i celej zahrádce. (V létě je to
jednodušší, ptáčci si lebedí ve ven−
kovních voliérách. Jak přijde ale
listopad, ti, kteří mají původ v Afri−
ce, chtějí do tepla. – V době psaní
mého článku právě takové stěho−
vání do tepla sklepa Bábíčkova domu
probíhalo. Ptáci původu australského
venku zůstávají.)

Ale zpět k ptáčkům z Bábíčkova
dvora a zahrádky. Připadalo mně to
tam jak v koncertní síni pod otevře−
ným nebem. Staňovi zpěváčci si jistě
stačili vykládat v ptačí řeči aj mezi
sebú, ale zároveň to cvrlikání, pípání,
jakoby zvonění, cinkání spojené s tó−
ny, které bychom si zrovna ne vy−
brali, splynulo v celek, v úžasnou
skladbu, kerú sem nazvala FURT−
RADOST. A jak zní? − Přesně tak,
jak je to „v tem lesi“, když se v sobě
ztišíme a zaposloucháme se. Pan
Toman „byli“ ve vyjádření přesný.
A kdože ptačí orchestr Staně Bá−
bíčka teda tvoří? Zebřičky, andulky,
korely, papoušci zpěvaví, tyrkysoví,
papoušci rosele žlutohlavé, papoušci
horští, červenokřídlí, papoušek bar−
nard červenocelý, agapornys fiše−
rův a škraboškový, alexandr čínský
(bydlící celoročně venku), malí rý−
žovníci plaví, skořicoví, ti s černými
hlavičkami a bílými líčky. Nejdraž−
šími a nejinteligentnějšími členy
„orchestru“ jsou papoušci žaci. To
jsou ti, které naučíte mluvit. Staňa
takové má k mání. Zrovna, jak další
z druhů, jen se u něho zeptat.
Prosím chovatele o prominutí, že
jsem nedokázala ještě přesněji vy−
jmenovat jeho rodinné zpívající „tě−
leso“. Zato Vám připíši, že Staňa pro
své ptačí milé musí vypěstovat, se−
hnat či koupit: slunečnici, proso,
oves, žito, čumízu, vařená vajíčka,
tvrdé rohlíky, mrkev, piškoty, jablka,
šípky, hloh, odkvetlé, ale eště neote−
vřené pampelišky, lebedu, mušec,
kuřandu, mléčnou kukuřici atd.
K jídlu u ptáčků dodám, že mě
hodně zaujala Staňova snaha o zdra−
vou stravu zeleným krmením. Toto
dokáže zdravíčko ochránit, případně
nahradit i léky. Jak dnešní! A to
Staňa Bábíček bylinkovou moudrostí
prospívá svým svěřencům už dávno.
Není možné, aby to ptáčci svému
dobrodinci neopláceli stejným!
Nejen, že se chovatel Stanislav
Bábíček nenudí ani náhodou, ale
navíc přijde k zábavě, potěšení a také
k poučení ze strany ptačí genetiky.
To je hotové dobrodružství a nikdy
nekončící.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

www.ratiskovice.com
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Úspěšný podzim pro naše jezevčíky

P

o tom, co František Bábík se svým
psem Benem Monymírem úspěš−
ně absolvoval speciální barvář−
skou soutěž v červnu u nás v Ratíško−
vicích (Zvon 4/2010), která Benovi
zajistila titul Český šampion práce,
nenechal se zahanbit ani na dalších
soutěžích, na kterých vedl své čtyř−
nohé kamarády. Tak tedy postupně.
V sobotu 30. října 2010 odjeli Fran−
tišek a Ben Monymir do slovenské
Kobylárky na Barvářské zkoušky
honičů. Čekaly na ně disciplíny jako
vodění na řemeni, odložení psa, do−
hledání divočáka po uměle zalo−
žené stopě a poslušnost. Všechny
disciplíny zvládli na jedničku a Ben
získal tituly Klubový vítěz 2010
a CACT.
O týden později, tedy 6.–7. listo−
padu, se zúčastnili Honičských zkou−
šek pro jezevčíky ve Zbýšově. V kon−
kurenci 10 psů Ben opět ukázal, že

je momentálně jeden z nejlepších
pracovních jezevčíků v České repub−
lice a v těžkém terénu zvládnul
všechny disciplíny s plným počtem
bodů. Není se tedy co divit, že vy−
hrál a obdržel titul Diviačar.
Letošní pracovní rok ovšem velmi
dobře zakončil také Ferda z Oskov−
ce, když v konkurenci 12 psů suve−
rénně ovládnul Klubovou honičskou
soutěž, která se konala 19.–21. listo−
padu v Poštátu. Vyhrál s velkým ná−
skokem a stal se dalším Diviačarem
u nás na dvoře. Mimo jiné získal také
tituly CACIT, CACT a co je nejdů−
ležitější – splnil podmínky pro udě−
lení titulu Český šampion práce. Ti−
tulem Mezinárodní šampion práce
se chlubí již od loňského roku.
A závěrem? Tati, děkuji, že naše mi−
láčky tak dobře připravuješ a spolu
získáváte úspěchy v Česku, ale také
za jeho hranicemi. Přeji ti, aby „kluci“

Mistrovství světa Rábapatona aneb

Česká výprava zase válela!

T

ak jsme se vydali 3. září do Ma−
ďarska na MS světa ve psích
dostizích. Nominaci získalo
vždy šest psů každého plemene
chrtů z jednotlivé země. Přihlášeno
bylo 417 chrtů ze 17 zemí světa a 14 ple−
men.
Po příjezdu na dráhu jsme si vy−
tvořili karavanové městečko zástup−
ců ČR, navečer nás čekal uvítací
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ceremoniál s po−
chodovou hud−
bou, přivítal nás
starosta obce Rá−
bapatona a pre−
zident dostihové
federace, večer
pro nás pořáda−
jící země připra−
vila zábavu s ži−
vou hudbou.
Večer jsme ab−
solvovali veteri−
nární prohlídku
a přejímku. Druhý
den ráno začaly rozběhy, každý chrt
musí absolvovat 2 rozběhy v počtu
6 psů ze startovních boxů, do finále
se dostává vždy 6 jedinců s nejlepším
časem. U primitivních plemen je to
jednodušší, protože jich neběhá to−
lik, takže náš Ammon běhal jenom
rozběh a večerní finále, ale i to mu
úplně stačilo, protože dráha byla fy−
zicky velmi náročná.

byli zdraví a pokračovali ve svých
úspěších i v roce 2011. A hlavně, aby
Ben už získal toho Mezinárodního
šampiona práce, do kterého mu chybí
už jenom malinký kousek.
Hana Bábíková

Počasí se nám nevydařilo − celý den
pršelo, ale ani tak to závodníci ne−
vzdali, přestože byla dráha roz−
močená a kluzká. Bohužel dva psi
z Moravy museli odstoupit pro váž−
ná zranění, přesto Česká Republika
přivezla domů 22 titulů, z toho bylo
5 zlatých medailí, 3 stříbrné, 6 bron−
zových (hodnotilo se až do 6 místa).
Stali jsme se tak 4. nejúspěšnější
zemí na mistrovství, což je pro nás
chovatele dostihových chrtů oprav−
dová pocta.
Náš ibizský podengo Ammon
of Bohemia Balada je tedy více−
mistrem světa. Porazil ho pes také
z ČR, takže jsme měli radost, že
máme nejlepší podenga na světě prá−
vě tady v ČR.
Máme opravdu velikou radost,
protože tohoto svěřence jsme si
přivezli ve věku 14 měsíců v zubo−
ženém stavu, bylo to podvyživené,
potrhané a nesocializované zvíře.
Naši péči nám teď vrací v Czech Ra−
cing Teamu.
Po návratu nás za 14 dní čekalo
Mistrovství Moravy, kde Ammon
vybojoval 1. místo. Lednická dráha
připravila pro letošní rok ještě
poslední závod Zlatý box, konaný
24. 10.
Kateřina Opavská
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Fotbal

Baník
sbírá po sestupu hlavně zkušenosti

R

atíškovice v létě spadly do fot−
balové propasti, teď je čeká
dlouhá cesta vzhůru. Fotba−
listé Ratíškovic nebudou na rok
2010 vzpomínat vůbec v dobrém.
Baník po dlouhých dvaapadesáti
letech sestoupil do první A třídy.
Omlazený tým střídal v atraktivní
soutěži lepší výkony s těmi horšími.
Konečné šesté místo po podzimní
části není nakonec špatné. „Mým
malinkým přáním bylo uhrát dva−
cet bodů. Nakonec jsme získali o dva
body méně. Šestá příčka není špatná,
ale dvacet bodů by nám zaručovalo
klid pro jarní část sezony,“ řekl tre−
nér Baníku Pavel Vacula.
V nabité soutěži se však ratíš−
kovičtí borci nejprve hledali. Vedení
klubu došla trpělivost s trenérem
Bidmonem, který jako první kouč
v novodobé historii Baníku nedoká−
zal pro Ratíškovice zachránit kraj−
ský přebor, po osmém kole. Trápící
se tým doma pouze remizoval s Dra−
žovicemi 0:0 a po další zbytečné
ztrátě se Baník krčil s osmi body
v dolní polovině tabulky.
Současný kouč Vacula nad nabíd−
kou mateřského oddílu dlouho ne−
váhal a po krátkém angažmá v Je−
žově se vrátil domů. Pod jeho vede−
ním získal Baník v šesti zápasech
deset bodů. Vzpomínat se bude na
vyhrané derby v Rohatci a pětigólo−
vou výhru v Břeclavi. Oba zápasy
rozhodl mladík Tomáš Voříšek.
„V zimě má jít do Slovácka na tý−
denní zkoušku,“ uvedl Vacula. „Kdy−
by se tam dokázal prosadit, museli
bychom za něj najít adekvátní ná−
hradu,“ doplnil.
Voříšek byl se šesti brankami nej−
lepším střelcem Baníku. „Mužstvu
chybí klasický útočník,“ přiznal Va−
cula. Baník má problémy se stříle−
ním branek delší dobu. Po Lukášovi

madě, bude z něj
kvalitní tým,“ míní
Vacula.
Ratíškovice se
budou v zimě při−
pravovat v domá−
cích podmínkách.
Mladý tým se před−
staví na zimním
turnaji v soused−
ních Dubňanech,
v polovině února
by měl vyrazit na
krátké soustředění
do Šumperku. „Bu−
de to tvrdá přípra−
va,“ slibuje hráčům
galeje Vacula.
Jeho tým čeká
hned na úvod jarní
části sezony důle−
žitý duel. „V Bučo−
Útočník Ratíškovic Tomáš Voříšek (vpravo) uniká obránci
vicích nesmíme
Rohatce Vítu Tomšejovi. Baník nakonec vyhrál 1:0.
prohrát,“ uvědomu−
je si Vacula. Cílem
Blahovi, který v létě skončil s fotba− Baníku zůstává hlavně záchrana.
lem, se vedení klubu nepodařilo na− „Chceme zůstat v horní polovině ta−
jít adekvátní náhradu. „Jediný post, bulky a sezonu dohrát v klidu,“ pro−
který by se měl doplnit, je útočník. nesl Vacula. Ratíškovice v květnu
Jinak by měl kádr zůstat stejný,“ čeká čtvrtfinále krajského poháru.
přeje si Vacula.
O postup mezi čtyři nejlepší krajské
Ratíškovice dokázaly odehrát sedm týmy si to Baník rozdá s Kyjovem.
zápasů bez inkasované branky, ve
Pochvalu za podzimní část za−
čtyřech zápasech však nedokázal slouží rezerva Baníku, která vede
Baník vstřelit žádný gól. „Kádr se tabulku třetí třídy. Druhé béčko
stabilizoval, obrana je dobrá, branky Vracova ztrácí jediný bod. Svěřenci
nedostáváme. I záloha se jeví dobře. kouče Zdeňka Blahy tak budou
Problémy máme naopak s útočníky,“ na jaře bojovat o postup do okres−
pravil ratíškovický kouč.
ního přeboru. Na podzim se znovu
Jeho předchůdce zapracoval v létě dařilo i dorostencům, kteří po roz−
do týmu nadějné mladíky. V kádru pačitém úvodu zabrali a jako jediní
áčka se natrvalo zabydleli Tomáš dokázali porazit i vedoucí Kyjov.
Voříšek, Lukáš Koplík, Jakub Bá− Dorost přezimuje druhý, s šestibo−
bíček, Zdeněk Křižka a Lukáš Sto− dovou ztrátou na vedoucí Kyjov.
kláska. Z dorostu Slovácka se vrátil Starší žáci jsou po podzimu osmí.
brankář Mačuda. „Mužstvo je mladé. Na stejné pozici přezimují i mladší
Pokud ale zůstane dva roky pohro− žáci.
Libor Kopl

www.fkbanikratiskovice.estranky.cz
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Závěrem

Dodatek k česko–ratiškovskému slovníku

Poučný list
Poučný list tento se vydává
ať trefíme na hlavu hřebík.
„Vo kapánek blbější Morava“,
tvrdí prý žižkovský Pepík.
Tak týmto sa všecko uvede
na tú správnú a dobrú míru.
Ať Pražák pochopit dovede,
proč dáváme do vína síru.
Chceme tu po našém vysvětlit,
jakže sa menujú brúci
a vidět pražským v očách svit
a čut: „Ty vole, hele kucííí!“
Tož chytřejší sú „vo kapánek“,
tak už to ve světe chodí.
Ale, co to može byt ten kahánek,
ptá sa Pražák: „A k čemu se hodí?“

Dyž řeknem šťabrc, šprla či šprušlata,
to Pražák čučí a zírá.
My zasej nevíme, co je to kantáta
a strach nás pod krkem svírá.
Je pravda, nemáme Vltavu
a ve stánku ohřítý párek.
A ani lodě tu neplavú,
ale máme tu Hadačúj járek.
Pražáci do řeči dávajú
místo „i“ čisťučké „éčka“,
ale zato prdinec poznajú,
co všecko dobré je v bečkách.
Při svojéj chytrosti nevijú
k čemu je fašaňk a hody.
A s hubú jak vráta čumijú,
že „druhák“ je z cukru a z vody.
Oni si dávajú panáka,
my na to štamprlu máme.
Pražák to do sebe nacáká,
a u nás že: „Ten teda chláme!“.
U nás aj malé děcko ví,
že dyž negdo přijímá stravu,
tož na to je najkratší slovo „í“
a nám to nedělá hlavu.
A dyž večer rožnem, či bliknem si,
znamená udělat světlo.
A dyž byla plná a fčíl nic v misi,
že sa to všecko už zmétlo.
Tož toto je enom malá čásť.
Vidíte, prak u nás je flajta.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2010

Pambu zaplať vám za účasť,
příště si povíme, co je to lajta.
Tož lajta je takové bečisko,
co sa v něm močůvka vozí.
Na pole, dyž už je strnisko,
moč prasat, krav či kozí.
Co je jet pod štanglú na kole
a že kotulka ráfek je z kola,
vyvolá u „českejch“ nevole,
dyž nechápú našu řeč zhola.
Zrovna tak oni nás pražštinú krmijú
každý den, v létě aj v zimě,
dyž Bohdalka se Šípem hýkajú
z večera na Nově, Primě.
My metrem měřáme vzdálenosť,
Pražák v něm do práce jede.
Že dvá unésli letadlo je na zlosť,
to našich patnáct nezvede.
A co je to gabat na cágl?
Tož to Pražák určitě civí.
Zrovna tak naších děcek ansábl,
kerých to slovo udiví.
Banďór je pořádné břušisko
a „nyní“ znamená „včílej“.
Kotouč u nás je pučisko,
ten, co s ním hrávajú hokej.
Na čem sa sedí je legátka,
a cezánek to, čím sa cedí.
jak vyléhnuté malé kuřátka
na nás fčíl Pražák hledí.
Dyž Pražák stůně, má píchání,
tož to nás džógne v zádoch.
Házení je u nás mígání
a na vandr berem si brucoch.
A dyž nám dochtor dá džoganec,
to v Praze injekci mají.
U nás placka je plganec
a hagas to strom je v háji.
A tak bych tu mohl psat a psat,
dlúho až na věky věků.
V Praze přichází déšť, u nás začně srat.
Tento rok už je to k zteku.
Dyž negdo dělá sa chytřejší
a nemá rozumu „za mák“,
tak náš dochtor ho konejší,
diagnóza jasná je: PRAŽÁK!

Vojta Koten
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Pohár mladých nadějí
Ratíškovická kuželna bude v neděli 9. ledna 2011 hostit nejmladší kuželkářky a kuželkáře nejen z Jihomo−
ravského kraje. Je to vůbec poprvé, co Česká kuželkářská asociace pověřila tento oddíl uspořádat jeden
z turnajů hrající se pod názvem Pohár mladých nadějí. A naše naděje nejsou bez vyhlídek na dobré umístnění.
Vždyť předchozí klání v kategorii mladších žáků vyhrál Radek Belanec, který je v průběžném hodnocení
na osmém místě. Mladší žákyně Markéta Antošová byla v Luhačovicích druhá a patří jí prozatím třetí příčka.
V.K.
Přijďte se podívat a povzbudit i naše další budoucí kuželkáře.

Nové knihy v obecní knihovně
Beletrie pro dospělé:
Archer Jeffrey
Klamný dojem
Bauer Jan
Ve stínu pětilisté růže
Brown Sandra
Růžový víkend
Clarke Stephen
Merde! Rok v Paříži 1.
Už zase skáču přes Merde 2.
Celkem jde o Merde 3.
Merde Impossible 4.
Cornwellová Patricia V ohrožení
Courths−Mahlerová Nevinná
Láska přišla jako bouře
Sestřenice Bettina
Knížecí diadém
Deveraux Jude
Zlaté dny
Horský vavřín
Navždycky a věrně
Devátá Ivanka
Lázeňská kůra
Fieldingová Joy
Dej mamce pusu
Ještě mě nezabíjej
Harrissová, Lee
Vražda na Silvestra
Vražda o stříbrné svatbě
Vražda o Vánocích
Vražda o Velikonocích
Janečková Klára
Zrada
Keleová−Vasilková Rozbité štěstí
Lanczová Lenka
Milenky a hříšníci
McEwan
Pokání
McNaught
Dvojí láska
Pawlowská Halina Proč jsem se neoběsila
Pilcher Rosamunde Divoký tymián
Plaidy Jean
Předehra
Sandford John
Ukrytá oběť
Stell Danielle
Šlechetná žena
Urbaníková Eva
Všechno nebo nic 1.
Stalo se mi všechno 2.
Všechno nebo nic. Příběh pokračuje. 3.
Vondruška Vlastimil Adventní kletba
Znamení Jidáš

Kareš Jiří
Lagus Karel
Mellor Zoe
Shrader
Václavík Antonín

Chutné recepty našich babiček
Město za mřížemi
Pleteme veselé hračky
Tvoříme z obrázků našich dětí
Textil v lidové tvorbě
(ukázky z Ratíškovic, Dubňan,
Mistřína,Vracova aj.)
Vondruška Vlastimil Slavné bitvy českých panovníků
Vytoužené výpravy – Svatá země

Naučná pro dospělé:
Confield Jon
Digitální fotografie
Horáková Šárka
Jiřina Štěpničková, herečka v pasti

Bělina Pavel
Topinková Linda

Beletrie pro děti:
Aladin a kouzelná lampa
Dinosauři
Jak se stát detektivem
Indiáni
Bryantová B.
Dívky v sedlech 6.
Braunová Petra
Jak se Vojta ztratil
Cabot, Meg
The Princess Dianies + CD
Crummenerl
Pirátská nauka
Vikingové
Hauenscheldová Lydia Středověk
Horáková Naďa
Poslední princezna
Holler Renné
Co víme o upírech
Druidova tajemství
Leopé
Příběhy rytířů a jejich hradů
Maske Ulrich
Kouzelnické příběhy
Neubareuer Annette Příběhy ze strašidelného zámku
Svěrák Jan
Kuky se vrací
Rudelová Imke
Římané
Co už vím o dinosaurech
Udo Richard
Indiánské příběhy
Uebeová Ingrid
Povídky o upírech
Mrazivé příběhy před spaním
Bauer Insa

Naučná pro děti:
Bubíková Míša
Ferstl Roman

Plyšáci z chlupatých drátků
a bambule
Děsivé dějiny –
brutální třicetiletá válka
Osobnosti ducha českých dějin
Loutky – tvoříme a hrajeme divadlo
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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