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V

neděli 30. ledna 2011 slavily
„Robky ze Séčky“ své 10. výročí
vzniku. Před více jak deseti lety
se rády zúčastňovaly ve svých kro−
jích akcí, jako jsou hody, Cyrilek,
Boží Tělo apod. V roce 2001, při pří−
ležitosti oslav patrona našich vino−
hradů, sv. Urbánka, se sešlo pár ro−
bek v kroji. Slovo dalo slovo a řekly
si: „Což tak se občas sejít a zazpívat
si“. A sešly se. Ne jednou, ale více−
krát. Ze začátku u Žofie Klimešové,
pak dlouhodobě u Františky Zubalí−
kové. Ale to už byly pod Osvětovou be−
sedou, což jim doporučil pan starosta.
Na podzim roku 2001 jely na po−
pud Věrky Zelinkové do Mikulova
na Vinobraní a hned první akce se vy−
dařila. Jakmile začaly na náměstí zpí−
vat, hned zpívalo celé náměstí. Pro−
gram, ne program, ale kariéra „Robek“

byla nastartovaná. A pak už následo−
valy další akce, z nichž vzpomeňme
především návštěvy pečovatelských
domů v Ratíškovicích, Hodoníně, Ždá−
nicích s pořady, jako jsou draní peří,
kolovrátky, čepení, okopávání vino−
hradu aj. Začaly se také zúčastňovat
dění v okolních obcích (na oplátku
se jejich jubilea zúčastnily zase tyto
obce). Organizovaly vánoční a veliko−
noční výstavy a neopomenutelná je
jejich přítomnost na fašaňku – ská−
kání na konopě a opět účast na kro−
jových plesech a akcích v dědině.
Dvakrát reprezentovaly společně
se Slováckým krúžkem a mužským
sborem na Moravském plese v Praze,
se svými pořady navštívily zahra−
ničí, a to několikrát Slovensko, Fran−
cii a Rumunsko.
Pokračování na straně 7
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z stanovila výši nájemného v areálu

Obec

Baník pro jednotlivé subjekty.

Rada obce...
Rada obce č. 1 ze dne 23. 11. 2010
Rada obce
z se seznámila se zprávou o technic−
kém stavu veřejného osvětlení
v obci,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s JMK ve věci dotace na pokrytí
mimořádných výdajů JSDH Ra−
tíškovice ve výši 9 680 Kč,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou E.ON Distribuce, a. s.,
ve věci zřízení věcného břemene
na pozemku p. č. 1338/1 v k. ú. Ra−
tíškovice,
z se seznámila s organizací inven−
tarizace majetku obce,
z na základě tří cenových nabídek
rozhodla, že dodavatelem lisu a pro−
pichovačky PET lahví na sběrném
dvoru odpadů bude firma Lux−PTZ,
která podala nejnižší cenovou na−
bídku,
z projednala návrh investičních akcí
pro rok 2011: rekonstrukce chod−
níků v ulici Vítězná, kompostárna
na sběrném dvoře odpadů, zatep−
lení plaveckého bazénu a insta−
lace rekuperační jednotky,
z projednala základní koncept orga−
nizace oslav 870. výročí první lite−
rární zmínky o obci,
z souhlasí se vstupem obce do Sdru−
žení obcí a měst jižní Moravy,
z určila komise pro výběrové řízení
akce „Rekonstrukce vnějšího
pláště krytého bazénu v Ratíško−
vicích – snížení energetické nároč−
nosti rekuperací vzduchu“,
z souhlasí s interní rozpočtovou
změnou č. 3/2010 ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice.
Rada obce č. 2 ze dne 7. 12. 2010
Rada obce:
z souhlasí s pronájmem nového hro−
bového místa,
z souhlasí s koupí pozemku p. č. 763/
/184 a 977/2 v k. ú. Ratíškovice,
z projednala program II. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
z souhlasí s vícepracemi při rekon−
strukci podlahy v tělocvičně ZŠ,
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z rozhodla o koupi skartovačky pro
kronikářku obce,

z souhlasí s návrhem rozpočtu pro
sociální komisi pro rok 2011,

z rozhodla o zahájení řízení ve věci
uložení výchovného opatření,

z rozhodla o aktualizaci Organizač−
ního řádu obecního úřadu,

z rozhodla o vyvěšení výzvy na do−
davatele provozu občerstvení pro
plesovou sezónu 2011,
z pověřila starostu obce k zastu−
pování obce v Mikroregionu No−
vý dvůr a Mikroregionu Hodonín−
sko.
Rada obce č. 3 ze dne 21. 12. 2010
Rada obce
z rozhodla o prodloužení nájemní
smlouvy s nájemnicí v bytovém
domě U Hájenky,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
ve věci zpracování závěrečného
vyhodnocení akce „Zateplení ha−
sičské zbrojnice“ včetně zpraco−
vání energetického auditu,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
ve věci zpracování závěrečného
vyhodnocení akce „Rekonstrukce
vnějšího pláště sportovní haly
Ratíškovice“ včetně zpracování
energetického auditu,
z souhlasí s dělením pozemku p. č.
2429/26 v k. ú. Ratíškovice (lo−
kalita Vlasta) a s bezúplatným
převodem pozemku č. 2429/32
na obec,
z souhlasí s vypracováním zastavo−
vací studie v lokalitě U kina – B2,
z rozhodla o zpracování žádostí
o dotaci ze Státního fondu do−
pravní infrastruktury na rekon−
strukci chodníků a cyklostezek
v ulici Vítězná,
z souhlasí s cenovými nabídkami
na dopracování projektové doku−
mentace na rekonstrukci chod−
níků a cyklostezky v ulici Vítězná
dle pravidel SFDI,
z souhlasí s cenovou nabídkou na do−
pracování projektové dokumentace
na rekuperaci krytého bazénu,

Rada obce č. 4 ze dne 30. 12. 2010
Rada obce
z projednala změnu obecního roz−
počtu č. 6/2010.
Rada obce č. 5 ze dne 4. 1. 2011
Rada obce
z projednala žádosti o odkup po−
zemků v lokalitě U kina za úče−
lem výstavby RD,
z na základě dvou cenových nabídek
rozhodla, že zastavovací studii
v lokalitě U kina provede ing. Kra−
tochvíla,
z rozhodla o výši příspěvku obce ne−
ziskovým organizacím na kulturní
akce,
z na základě podaných cenových
nabídek rozhodla, že práce na re−
konstrukci obecní knihovny pro−
vede firma PEPA, s. r. o., která
podala nejnižší cenovou nabídku,
z stanovila výši nájemného pro ko−
nání plesů v tělocvičně ZŠ,
z na základě podaných cenových
nabídek rozhodla, že občerstvení
na plesech v tělocvičně ZŠ bude
zajišťovat paní Alena Hudečková,
z projednala seznam investičních
akcí pro rok 2011,
z jmenovala organizační výbor pro
oslavy 870. výročí první literární
zmínky o obci.
Rada obce č. 6 ze dne 14. 1. 2011
Rada obce
z projednala cenové nabídky na ná−
kup židlí do Restaurace Sport,
z seznámila se s dopisem – stížností
občana na postup přestupkové
komise obce,
z projednala žádost na pronájem
kina za účelem provozování fil−
mového promítání,
z projednala návrh firmy MINI−
MAKRO na majetkové podílnictví
ve společnosti, která podniká
v části objektu bývalého kultur−
ního domu,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
ve věci umístění reklamního pou−
tače na sloup VO,
z byla informována starostou obce
o situaci v Nemocnici TGM v Ho−
doníně,
z souhlasí s podpisem smlouvy ve věci
poskytnutí dotace ze SFŽP na akci
„Rekonstrukce vnějšího pláště
sportovní haly Ratíškovice“,
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z se seznámila s Normativní in−
strukcí č. 1/2011 týkající se ucha−
zečů o veřejně prospěšné práce
v obci na rok 2011. Podporováni
budou uchazeči o zaměstnání,
kteří jsou vedeni v evidenci ucha−
zečů o zaměstnání na úřadu práce
nepřetržitě déle než 5 měsíců
a na které v letech 2009, 2010
a 2011 nebyl poskytnut příspě−
vek na SÚPM, VPP a na zapraco−
vání.
z na základě žádosti souhlasí s ukon−
čením nájemní smlouvy na poze−
mek v ulici Posvátná, kde byl in−
stalován novinový stánek,
z souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s ing. Liborem Stránským ve věci
zpracování dotačního manage−
mentu akce „Revitalizace hřbitova
v Ratíškovicích“,
z souhlasí s cenovými nabídkami
ing. Libora Stránského provedení
výběrových řízení na stavební
akce: vybudování odstavných míst,
chodníků a cyklostezky v ulici Ví−
tězná,
z rozhodla o vyvěšení výzvy obča−
nům o možnosti podání žádostí
o půjčku z Fondu bydlení na re−
konstrukci a opravu rodinných
domů a bytů,
z vzala na vědomí výroční zprávu
Obecní knihovny Ratíškovice.

Zastupitelstvo
obce...
Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice
dne 15. prosince 2010
ZO Ratíškovice schválilo
z program 2. zasedání,
z za ověřovatele zápisu pana Vác−
lava Koplíka a Ing. Vladimíru Mot−
lovou,
z Jednací řád zastupitelstva,
z změnu rozpočtu č. 5/2010 (příloha
č. 1) a pověřilo radu obce provede−
ním změny rozpočtu č. 6/2010,
z rozpočtové provizorium na 1.−3. mě−
síc,
z tajnou volbu pro schvalování ma−
jetkoprávních záměrů,
z nákup pozemků,
z koupit nabízené pozemky
od ÚZSVM,
z odměny neuvolněným členům ZO,
členům výborů, komisí a jejich
předsedům od 15. 12. 2010 dle
předložené tabulky,
z cenu omezené programové na−
bídky – 90 Kč,

z zástupce do dozorčí rady Mikro−
regionu Nový Dvůr a Mikroregio−
nu Hodonínsko, a to místostarostu
PhDr. Radima Šťastného,
z starostu obce ing. Josefa Uhlíka
k zastupování obce na valných
hromadách VaK Hodonín, a. s.,
z starostu obce ing. Josefa Uhlíka
k zastupování obce na valných
hromadách ECOMOSYS Ratíško−
vice, s. r. o.,
z členství ve Sdružení obcí a měst
jižní Moravy. Vstupní poplatek činí
4 000 Kč, roční poplatek 1 Kč/ob−
čan/rok; obec bude zastupovat
místostarosta dr. Radim Šťastný
na jednáních v tomto sdružení,
z projekt „Knihovna – jazykům a vě−
dění otevřená“, mikroprojekt ČR−SR
2007−2013 a jeho předfinancování,
z bere na vědomí informace z Rady
obce Ratíškovice za uplynulé ob−
dobí od zastupitelstva, které se
konalo dne 15. 9. 2010.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Odpadové hospodářství v roce 2010
Včetně srovnání s obdobím 2007–2009
(Hodnoty jsou uvedeny v tunách)

2007

2008

2009

2010

Odpad nebezpečný (kategorie N)

4,450

3,899

3,691

7,540

39,839
0,851
20,090
1,800
22,910
63,840

48,031
1,209
27,350
4,840
24,130
72,170

48,069
1,161
26,630
5,670
41,000
50,750

45,447
1,720
23,560
3,740
31,010
36,280

Velkoobjemový odpad (200307)

184,740

162,820

179,960

220,140

Stavební směs

51,000
195,000
40,000

104,500
249,000
26,000

37,000
253,000
20,000

50,000
189,000

Směsný komunální odpad (200301)

1265,830

1266,280

1278,080

1212,030

Celkem

1890,400

1990,240

1945,011

1820,467

Odpad tříděný

plasty (150102)
kompozitní odpady (150105)
sklo (150107)
pneumatiky (160103)
kovy (120102)
papír (200101)

beton (170101)
cihly (170102)
ostatní stavební směsi (170107)
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Investice, rekonstrukce a nákupy obce v roce 2010
Zateplení hasičské zbrojnice
a výměna oken .................................................. 1 601 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí
778 000 Kč)
Zateplení tělocvičny ZŠ .................................. 1 165 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí
621 000 Kč − rok 2011)
Rekonstrukce komunikace
v ul. Zlaté Písky ................................................ 1 283 000 Kč
Rekonstrukce kotelny bazénu ...................... 1 138 000 Kč
(dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 529 000 Kč)
Komunikace a zp. plochy z panelů
v ul. Cihlářská, U Cihelny a U Jezérka ......... 498 000 Kč
Kamerový systém v obci ................................... 297 000 Kč
Výměna střešní krytiny
na hasičské zbrojnici .......................................... 294 000Kč
(dotace z Jihomoravského kraje 110 000 Kč)
Zpevnění plochy a dovybavení
sběrného dvoru ................................................... 340 000 Kč
(projekt roku 2010−2011, dotace 340 000 Kč
z Jihomoravského kraje a dar 50 000 Kč
od firmy Elektrowin a.s.)
Nákup hudebních nástrojů .............................. 413 000 Kč
(dotace z programu přeshraniční spolupráce
ČR−SR 360 000 Kč − rok 2011)
Vybudování nové hřbitovní zdi ....................... 362 000Kč
Rekonstrukce stávající hřbitovní zdi ........... 338 000 Kč
Rekonstrukce podlah a elektroinstalací
v kuchyni Restaurace Sport ............................ 307 000 Kč
Přeložení sloupů NN v ul. Vítězná ................. 252 000 Kč
Rekonstrukce rozhlasu ..................................... 120 000 Kč
Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ ..................... 180 000 Kč
(dotace Ministerstva školství a mládeže
– basketbalový svaz 80 000Kč, dar od firmy
Sluneta s. r. o. – 20 000Kč)
Kulturní spolupráce obcí Ratíškovice−ČR
a Popudinské Močidlany−SR ............................ 754 000 Kč
(realizace projektu 2008–2011, v roce 2010
byly pořízeny brožury, kniha o historii obce
Ratíškovice a Popudinských Močidlan–dotace
z Evropského fondu regionálního rozvoje
1 315 000 Kč v roce 2011)
Výměna svítidel na veřejném osvětlení
a pravidelné opravy .......................................... 379 000 Kč
Projekt chodníků a cyklostezky
v ul. Vítězná ............................................................ 91 000 Kč
Regulátor veřejného osvětlení –
spořič (splácení) .................................................... 77 000 Kč
Opravy a rozšíření kabelové televize ............... 66 000Kč
Protipovodňová opatření (čištění potoka,
oprava kanalizace) ............................................... 69 000 Kč
Nákup pozemků .................................................. 286 000 Kč
Prodej pozemků .................................................. 121 000 Kč
Změna územního plánu č. 2 .............................. 115 000 Kč
(projekt roku 2009−2010 – dotace
z Jihomoravského kraje 101 000Kč)
Nákup dýchacích přístrojů
pro hasiče (doplatek) ......................................... 100 000 Kč
Nákup VOIP telefonní ústředny ....................... 63 000 Kč
Knihovna – nákup PC .......................................... 47 000 Kč
(dotace z Ministerstva kultury 30 000 Kč)
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Projekt inženýrských sítí v ul. Za Mlýnem ..... 29
Oprava šaten a sprch v kabinách FK Baník ..... 58
(dotace 40 000 Kč z ČSTV prostřednictvím
FK Baník o. s. a 18 000 Kč z obce)
Nákup obrazů ........................................................ 12
Investiční příspěvek obce na nákup auta
pro potřebu Charity Ratíškovice ................... 100
Příspěvek pro město Chrastava –
likvidace následků po povodních ..................... 50
Mimořádná pomoc rodině v nouzi ................... 50
(dar od firmy T Machinery, a. s. 50 000 Kč)

000 Kč
000 Kč

000 Kč
000 Kč
000 Kč
000 Kč

Projekty realizované prostřednictvím
Mikroregionu Nový Dvůr
Oprava drobných sakrálních staveb
mikroregionu ....................................................... 578
(dotace z Jihomoravského kraje 400 000 Kč;
V Ratíškovicích se jednalo o opravu
Božích muk na ul. Vítězná a Řádky
a opravu Nejsvětější trojice před kostelem)
Sochařské sympozium ....................................... 356
(dotace 295 000 Kč z programu
přeshraniční spolupráce ČR – SR v roce 2011)
Oprava barokního zámeckého brodu ............ 283
(dotace 187 000 Kč ze Státního zemědělského
intervenčního fondu v roce 2011)
Projekty cyklostezek Mikroregionu
Nový Dvůr IV. etapa ........................................... 271
(dotace 189 000 Kč z Jihomoravského kraje;
V Ratíškovicích se jednalo o projekt
cyklostezky ul. U Hájenky – býkárna)
Podpora vinařství (pořízení dvou myček
na skleničky a chladící box na víno) ............. 112
(dotace 52 500 Kč z Jihomoravského kraje)

000 Kč

000 Kč

000 Kč

000 Kč

000 Kč

Projekty realizované prostřednictvím
Mikroregionu Hodonínsko
Obnova krajinných struktur v mikroregionu
(aleje, stromořadí) ........................................... 1 137 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí
966 000 Kč – projekt 2009−2010;
V Ratíškovicích se v r. 2010 vysadila
alej stromů podél silnice na Dubňany a Rohatec)
Hodonínsko – turistika na koni
(projekt cest a značení) ..................................... 550 000 Kč
(dotace z Fondu mikroprojektů ČR – Rakousko
460 000 Kč – realizace 2009 a 2010)
Obec v roce 2010 hospodařila s vyrovnaným rozpočtem
ve výši 43 138 000 Kč. Daňové příjmy stouply o 9 % oproti
roku 2009, tj. o 2 240 000 Kč. K 31. 12. 2010 činil zůstatek
na účtu obce 12 867 000 Kč. Relativně velký zůstatek je způ−
soben hlavně opětovným neuskutečněním plánovaných inves−
tičních akcí v ul. Vítězná (odstavné plochy, rekonstrukce chod−
níku a cyklostezka). Dále se nezrealizovala kompostárna
na sběrném dvoře (přeloženo na rok 2011) a fotovoltaická
elektrárna na střeše tribuny v areálu Baník (2x zamítnuto
ze strany E.ON).
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
Bc. Květoslava Netíková, účetní obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

Sčítání lidu, domů a bytů se
v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným oka−
mžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na
26. března 2011. Poprvé v historii
se budou sčítat všechny země EU
z nařízení Evropské komise v jeden
společný rok. Sčítání přinese celou
řadu novinek, které souvisejí s tím,
jak se vyvíjejí informační technolo−
gie, ale také se zkušenostmi z před−
chozích sčítání:
z Formuláře pružně reagují na vý−
voj ve společnosti a s tím souvise−
jící legislativní opatření, nově tak
přibude např. dotaz na registro−
vané partnerství.
z Český statistický úřad při sčí−
tání lidu 2011 žádným způso−
bem nezjišťuje vybavenost do−
mácností ani jejich příjmy a vý−

daje. Ve sčítacích formulářích tak
nejsou žádné otázky na vlastnictví
ledničky, automobilu, chaty, televi−
zoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statis−
tiku důležitá pouze otázka, zda má
rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k iternetu.
z Nově bude možné vyplňovat elek−
tronické sčítací formuláře na in−
ternetu a odesílat je on−line nebo
prostřednictvím datových schrá−
nek. Tento způsob předávání in−
formací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.
z Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci Čes−
ké pošty.
z Právnickým osobám bude ČSÚ ve
většině případů posílat domovní
a bytové listy prostřednictvím da−
tových schránek.

Počet obyvatel za rok 2010
Obec Ratíškovice
Počet občanů ČR k 1. 1. 2010
Trvalý pobyt − občan ČR

živě narození
zemřelí
přihlášení
odhlášení
ukončení TP

Počet občanů ČR k 31. 12. 2010
Pobyt cizince
Počet obyvatel k 31. 12. 2010

celkem

muži

ženy

4063

1977

2086

44
35
74
57
10

30
22
41
26
5

14
13
33
31
5

4079

1994
42

2085

4121

Proč?
V blízkosti Ostrůvku, v lesíku mezi sluneční elek−
trárnou a „Býkárnou“, byla zřízena k výcviku lo−
veckých psů obůrka s dvěma mladými divočáky.
Místo bylo hojně navštěvováno rodiči s dětmi, kteří
z bezprostřední blízkosti mohli vidět jinak velmi
plachou „černou“ zvěř. Dnes tomu tak již není. Ně−
jaký či nějací „povedení“ pazgřivci přecvakli zá−
mek a divočáky pustili. Polodivoká prasata se tak
stala nebezpečná pro provoz na silnici, nešla odchytit, a proto musela být
utracena. Ratíškovice tak přišly o „zoologickou atrakci“ a nedorostlí kančíci
o život. Pazgřivci, „děkujeme“.
Radim Šťastný
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

bude všem k dispozici bezplatné te−
lefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání.
Telefon: 800 87 97 02
bezplatná informační
linka projektu
(v provozu denně 8–22 hodin
od 26. února do 20. dubna 2011)
e−mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komi−
saře není pouze roznést a sebrat for−
muláře, ale také pomoci každému,
kdo nebude některé z kolonek ro−
zumět či nebude mít sílu sám for−
muláře vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, star−
šího či nevidomého člověka nadikto−
vat a formuláře za ně kompletně
vyplní.
Český statistický úřad

Pozvánka

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

z V době ostrého sčítání v roce 2011

Oslavy
870. výročí
první literární zmínky
o obci Ratíškovice

Pátek 1. července
z I. pivní slavnosti (1. den)
z koncert hudební skupiny
Sobota 2. července
z hry, soutěže a další doprovodný
program pro veřejnost
z I. pivní slavnosti (2. den)
z koncert hudební skupiny
Neděle 3. července
z mše svatá
u obecní radnice (9 hodin)
z odpoledne: slavnostní průvod,
vystoupení folklorních souborů
z večer: beseda u cimbálu
Úterý 5. července
z mše svatá v kostele
z koncert v kostele
Žádáme rodinné příslušníky, aby
informovali své děti, rodiče a zná−
mé – přespolní a rodáky, že jsou
srdečně zváni na tyto oslavy.
strana 5

Sanace břehu vodní nádrže Hliník?

N

a sanaci havárie, kdy v srpnu
2010 ujela část břehu vodní ná−
drže Hliník i s částí betonového
oplocení a škvárového hřiště, se
začíná projekčně pracovat.
Palivový kombinát, s. p., Ústí nad
Labem provedl v měsíci listopadu
zaměření svahu zříceného břehu
a hloubky nádrže v daném místě
a v měsíci lednu zde byly provedeny
sondy, mající za cíl zjistit strukturu
podloží břehu. Na základě těchto
měření a analýz bude navržena po−
doba projektu a stanoven rozpočet
a dále bude rozhodnuto, zda tato
akce bude zařazena do plánu sanací
důlních děl.

Policie

PhDr. Radim Šťastný

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2010
6. 12. Přijetí oznámení ve 21.05 hod.
od operačního střediska KOPIS
o požáru zemědělské usedlosti
mezi Rohatcem a Ratíškovicemi.
Proveden výjezd a poskytnutí sou−
činnosti při řízení dopravy.
10. 12. Přijetí oznámení ve 20.05 hod.,
že v Bistru dochází k neshodám
mezi návštěvníky a obsluhou, kdy
jeden z návštěvníků bistra si za−
pálil cigaretu v místech, kde je
kouření zakázáno. Po příjezdu
hlídky na místo byl pan XY pou−
čen, že se dopouští přestupku a po−
kud si bude chtít zakouřit, musí
využít místnosti k tomu určené.
Přestupek byl řešen domluvou.
11. 12. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany, že v ulici Sportovní byla
žena, která jevila známky většího
požití alkoholu a utíkala do lesa
směrem k Hliníku. PČR Dubňany
na místo povolali psovoda a paní
XX nalezli v okolí Hliníku. Dále
bylo zjištěno, že paní XX ztratila
kabelku s obnosem peněz a pla−
tebními kartami.
strana 6

13. 12. Přijetí ozná−
mení ve 22.07 hod.,
že v ulici Zelničky
se nachází podna−
pilý muž a ruší
noční klid neustá−
lým vykřiková−
ním. Po příjezdu
hlídky OP byla
zjištěna totožnost muže a byl hlíd−
kou OP odvezen domů a předán
jeho manželce.
16. 12. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany o poškození fasády na budo−
vě firmy T Machinery na Baťovce
popelářským vozem. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo provede−
no zabezpečení místa do příjezdu
PČR Hodonín, odbor dopravních
nehod.
21. 12. Přijetí oznámení o pokousa−
ných ovcích na samotě Rúdník
psem, který má pocházet z Ratíš−
kovic. Přijetí oznámení ve 22.15
hod. od paní XX, že její manžel, se
kterým se rozvádí, neustále zvoní
na domovní zvonek u domu její sest−
ry. Pan XY byl upozorněn na proti−
právní jednání a hlídkou OP byl
převezen domů k jeho rodičům.
24. 12. Přijetí oznámení v 10.00 hod.,
že na silnici směrem na Hodonín
u „zátočiny“ zastavilo osobní vozidlo
a řidič vozidla vyhodil z vozidla
psa. Projíždějící řidič si zapsal re−
gistrační značku vozidla a vše na−
hlásil OP.

25. 12. Přijetí oznámení od PČR
Hodonín v 17.00 hod. o provedení
prověrky pobytu pana XY s dítě−
tem, které bylo v ohrožení života.
Přijetí oznámení v 01.15 hod. o na−
rušení objektu sběrného dvoru.
Provedení kontroly objektů při−
lehlých budov.
Leden 2011
8. 1. Přijetí oznámení v 8.45 hod.,
že v ulici Múdrá leží nějaký muž.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o pana XY, který byl
pod vlivem alkoholu. Pan XY byl
probuzen a poslán domů k vystříz−
livění.
9. 1. Přijetí oznámení ve 23.45 hod.
od operačního důstojníka PČR Ho−
donín, že v ulici Vítězná u benzi−
nové pumpy stojí sanitní vůz a ošet−
řuje muže, který je pod vlivem
alkoholu. Muž byl po vyšetření lé−
kařem převezen hlídkou OP domů.
12. 1. Přijetí oznámení od pana XY,
že mu někdo odcizil z nákladního
vozidla zn. Tatra 815 asi 40 litrů
nafty. Zjištění podstoupeno PČR
Hodonín a Dubňany.
13. 1. Přijetí oznámení od paní XY,
že ji neznámá osoba odcizila jízd−
ní kolo z kolárky domu č.p. 101.
18. 1. Při provádění obhlídky míst−
ního hřbitova bylo strážníkem OP
zjištěno, že jsou odstraněny zámky
z automatu na svíčky a obsah a pe−
níze jsou odcizeny.
JH & JV
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

7x Foto Tomáš Hanák

Pokračování ze strany 1
Po uvítacím projevu pana starosty
uváděla slovem celý program čestná
členka „Robek“ Ing. Magdalena Kře−
pelková z Prahy (Lenka Slávinová
z Ratěk). Přivítala všechny hosty –
soubory z Březí, Dolních Bojanovic,
Hrubé Vrbky, Vacenovic, Vnorov,
(bohužel děvčata z Dolních Dunajo−
vic se omluvila pro chřipku), dětský
folklorní soubor, mužský slovácký pě−
vecký sbor, cimbálovou muziku Náklo
(všichni z Ratíškovic) a všechny další
hosty a přítomné.
„Robečky“ se na úvod představily
dvěma písničkami a pak už násle−
doval samotný program. I vzhledem

k nepřízni počasí byla účast veliká.
Zúčastnilo se přes 200 diváků. Na zá−
věr si všichni zazpívali písničku
„V síni dolinečka“.
„Robečky ze Séčky“ by rády velmi
upřímně poděkovaly všem svým
sponzorům za to, že přispěli k tomu,
aby důstojně oslavily desetileté půso−
bení sboru. Dále by chtěly poděkovat
svým rodinám, že to s nimi celých těch
10 let vydržely – vždyť ne jednou to
byl problém.
A zvláštní poděkování patří i Fran−
tišku Marciánovi, který se stará, aby
na zkouškách vždy bylo něco pro po−
vzbuzení těla i duše.
Terezie Dobiášová

Blahopřání
10 let ženského souboru
Robky ze Séčky
V roce 2001 vznikl ženský náro−
dopisný soubor Robky ze Séčky.
Letos tudíž slaví krásných kulatých
10 let své aktivní činnosti v oblasti
kultury a jiných společenských
akcí. Chtěla bych touto cestou po−
děkovat všem „Robečkám“ za jejich
vitální a zodpovědný přístup k vy−
stupování na různých kulturních
akcích, ať už organizovaných Osvě−
tovou besedou Ratíškovice či niko−
liv. Za tolik krásných písniček, jež
jsme měli jejich prostřednictvím
možnost si poslechnout nebo shléd−
nout, nepřeberné množství scének,
čerpajících z lidových tradic morav−
ského Slovácka – od vaření trnek,
přes svatební zvyky až po odrhá−
vání turkyně či válání lukší.
Do dalších let jim přeji hlavně
pevné zdraví, hodně elánu a vita−
lity do zpívání a ať my návštěvníci
kulturních akcí a jejich vystou−
pení máme ještě dlouho možnost
obdivovat krásy slováckých písní
v jejich podání.
Za OB Blanka Pokorná

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011
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Vinšování pro „Robky ze Séčky“

Nevím, jak Vy to enom děláte,
že dycky ste vyšňóřené tak, jak to má byt.
A kdekoho to aj, pravda, pomňate,
dyž oslní ho Vaších očí svit.

Co je to deset roků v lidském životě?
Pro nekoho moc, pro nekoho málo.
Pro nekoho zrnko prachu na botě,
pro nekoho to, co za neco stálo.

Tož, dávajte pořád lidom aj vjec, než je třeba,
ať s Vama rádi zpívajú.
Dyť pěsničky sú pro nekoho tak, jak chleba,
neco, jak dyž sa kopretiny
v ranním vánku kývajú.

Kolik vína za tú dobu vytáhá sa z bečky?
Kolik zazpívá sa pěkných pěsniček?
Kolik lidí potěšily „Robky ze Séčky“
a kolik sa radovalo strýců a aj tetiček?

Ať je Váš folklór vidět už pěkně zdaleka,
ať čut je Vaše zpívání.
Gdo učuje Vás, ať mu napěká
a chce s Vama byt až do svítání.

Dávat radosť, tišit bol a rozdávat lásku,
to daly si „Robky“ do vínku.
Ale také v rozvernosťách podporovat chásku,
a na kole jezdit zpívat kopcama lebo dolinkú.

To přejem Vám za všeckých, co sú tady,
to přeje Vám snáď každý lidský tvor.
A dyby ste si s nečím nevěděly rady,
Tož optajte sa. Po ruce je
Vojta
z Ratiškovic chlapů sbor.

Společenská rubrika

Při dnešním Vašém gulatém svátku
aj my sme došli vinšovat.
Ze srdca přejem, ať to dotahnete na „padesátku“
a ať nepřestanete sa usmívat.

Z našich řad odešli...
Chludil Josef ......................................................... 73 let
Růžička Jaromír .................................................. 55 let
Kotásek Stanislav ................................................ 80 let
Holečková Marie .................................................. 81 let
Dobiášová Žofie .................................................... 77 let
Kotásek František ............................................... 79 let
Tomanová Marie .................................................. 86 let
Dobešová Jiřina .................................................. 77 let
Judas Zdeněk ....................................................... 27 let
Kremlová Marie .................................................. 85 let

Ella Smaženková – první ratíškovický občánek roku 2011

Vítáme nové občánky...
Ella Smaženková
Směřička Jakub
Koplík Daniel
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Koten

JK

Blahopřejeme...
Tomanová Věra .................................................... 80 let
Hebronová Marie ................................................. 90 let
Tomanová Marie .................................................. 80 let
Biersacková Anežka ............................................ 96 let
Dufková Vlasta ..................................................... 80 let
Tomšejová Ludmila ............................................. 85 let
Zemánková Věra .................................................. 80 let
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

Vzpomínka

Josef
Chludil

D

Vinařství

ruhý lednový den roku 2011
opustil naše společenství pan
Josef Chludil, který se narodil
14. listopadu 1937, tedy před 73 lety.
Byl pokřtěn po svém otci – známém
ratíškovickém krejčím Josefu Chlu−
dilovi, maminka Emilie, rozená Feld−
wabelová, zemřela, když Jožkovi bylo
13 let.
Po základní škole začal malý
Jožka jezdit do naftových závodů
v Hodoníně, kde se vyučil a praco−
val až do nástupu na základní vo−
jenskou službu. Na vojně získal ři−
dičský průkaz a volantu zůstal
věrný po celý svůj aktivní život –
nejprve na Baťovce, na Pomoc−

ných provo−
zech, později
i u firmy Li−
kol. A volant
se podepsal
i na jeho dal−
ším osudu,
neboť při roz−
vážení ligni−
tu po domác−
nostech po−
znal v soused−
ním Rohatci Jiřinu Nejezchlebovou,
se kterou se v roce 1963 oženil.
Jeho otec byl velkým příznivcem
a mecenášem sportu, proto není divu,
že Jožka Chludil byl velký sportovec
– jezdil závodně na kole (byl i kraj−
ským přeborníkem), závodil na mo−
torkách a hrával hokej. Největšího
úspěchu se ale dočkal ve fotbalovém
dresu Baníku Ratíškovice v roce
1955, kdy byl hráčem jedenáctky, jež
vyhrála titul přeborníka Českoslo−
venské republiky. Cizí mu nebyly ani
věci veřejné – byl několikrát členem
obecního zastupitelstva.

Velice blízká byla pro něj příroda,
neboť od 60. let minulého století
byl aktivním členem mysliveckého
sdružení. Hodně času věnoval i teh−
dejšímu Svazarmu a dvojici Macek
a Dobiáš, kteří na sajdkárách zís−
kali nejeden vavřín. A to se stačil
dvacet let starat o svoji nemocnou
manželku.
Je určitě pozoruhodné, že Jožka
Chludil vlastně odpočíval prací,
protože vinohrad – ten nepočká,
musí se ošetřit tehdy, kdy je po−
třeba. Na poslední vinobraní však
ze zdravotních důvodů jen dohlížel,
ale nikdo netušil, že letos už pohá−
rek na zdraví nepozvedne.
Při posledním loučení i „přátelé
v zeleném“ s těžkým srdcem přijali,
že odešel jejich kamarád – myslivec,
který byl platným členem myslivec−
kého sdružení v Ratíškovicích a jeho
práce pro myslivost byla oceněna
vyznamenáním III. stupně Za zá−
sluhy o českou myslivost.
Václav Koplík, Eva Hanáková,
a Myslivecké sdružení Dúbrava

Moravskoslovenský súdek
aneb víno teče přes hranice
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

R

atíškovičtí zahrádkáři – vinaři
si vedle času na střihání vino−
hradů nacházejí i čas na vzdě−
lávání. V rámci projektu Programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR
2007–2013 proběhly pod vedením
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D, a Ing. Rad−
ka Sotoláře, Ph.D, z lednické fakulty
Mendlovy univerzity již čtyři semi−
náře a další se připravují.
Školení vinařů bylo doplněno ex−
kurzí – návštěvou slovenského vinař−

ství Víno Masaryk ve Skalici. Účast−
níci exkurze se seznámili s techno−
logiemi výroby vína a v rámci řízené
degustace i s finální podobou pro−
dukce tohoto vinařství.
Radim Štastný
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sbírka 2011

ak jako každoročně, i v letoš−
ním roce proběhla Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou
Česká republika. V naší obci se ko−
ledovalo v období od 4. do 10. ledna
2011. Do ulic Ratíškovic vyšlo cel−
kem 23 skupinek koledníků. Při mši
svaté 6. ledna požehnal místní pan
farář Jiří Čekal koledníkům a posvě−
til křídy, které si koledníci odnesli
k označení domů.
V tomto roce došlo k drobným
změnám ve vedení skupinek z dů−
vodu odchodu některých vedoucích,
kterým patří velké díky za dlouho−
letou spolupráci při realizaci TS.
Srdečné díky patří také všem ostat−
ním, kteří se na letošní Tříkrálové
sbírce podíleli a svůj volný čas, i přes
nepřízeň počasí, věnovali dobré
věci: všem vedoucím koledujících
skupinek, dětem v krásných tříkrá−
lových převlecích, Obci Ratíškovice
za spolupráci a poskytnutí prostor
pro ukončení sbírky, děvčatům za po−

moc při sčítání
výtěžku sbírky,
ale hlavně Vám
dárcům, kteří
jste přispěli na
pomoc lidem
v nouzi.
Výtěžek Tří−
králové sbírky
2011 v obci Ratíškovice je 84 528 Kč
a 5 EUR.
Záměry na využití Tříkrálové
sbírky 2011:
z pomoc rodinám a osamělým lidem
v těžkých životních situacích
z podpora a pomoc oblastem
postižených živelnými
pohromami
z humanitární pomoc do zahraničí
z podpora pečovatelské služby
v českých vesnicích
v rumunském Banátu
z podpora a pomoc stávajícím
projektům, které se ocitnou
v tíživé situaci.

Z webových stránek obce si můžete stáhnout poznámky
PhDr. Miroslava Dekaře k nové knize o Ratíškovicích.

www.ratiskovice.com
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Zvláštní poděkování patří panu
Janu Vacenovskému, který dlouhá
léta pracoval na realizaci Tříkrá−
lové sbírky v naší obci.
Eva Frýdková, DiS.

Divadlo

Charita

T

Tříkrálová

Maňáskové
představení
souboru Beruška

Neděle 12. prosince 2010 pat−
řila dětem, které se přišly podí−
vat na Kašpárka a jiné pohád−
kové postavičky z maňáskového
souboru Beruška. Tentokrát Kaš−
párek uvedl krásné pohádky Ko−
courek Mourek, Čert a Škrhola,
O zlé koze a Metoděj a víla.
Poděkování za pěkné předsta−
vení patří paní Františce Kristo−
vé a jejím vydatným pomocníkům
Markovi Ondráčkovi, Ondrovi
Mackovi, Karolíně Baďurové,
Kamile Gajdíkové a Žanetě Ne−
dvědické.
Za OB Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

Koncerty

Předvánoční koncert
ZUŠ

V

kinosále se 22. pro−
since 2010 konal
předvánoční kon−
cert žáků ZUŠ Ratíš−
kovice. Pěkné skladby
převážně ve vánočním
duchu naladily všechny
přítomné na sváteční at−
mosféru Vánoc. Všichni
žáci a žákyně se snažili,
aby podali co nejlepší
hudební výkony a jejich
učitelé na ně mohli být právem
pyšní. A to paní učitelky a učitelé
Jana Blahůšková, Marie Ostřížková,
Eva Vaďurová, Jan Hajný, Josef Pří−
kaský a Leoš Vaďura jistě byli.
Ti, kdo koncert navštívili a pod−
pořili tak ZUŠ, měli možnost si po−
slechnout skladby v podání žáků
a žákyň na zobcové a příčné flétny,

housle, klavír, kytary, klarinet, kon−
trabas a cimbál. Posledním číslem
bylo vystoupení cimbálové muziky
Náklo pod vedením Marie Ostříž−
kové s pěveckým doprovodem te−
prve pětileté Alžbětky Mokré.
Organizátoři děkují všem, kteří po−
mohli při organizaci a uskutečnění
Blanka Pokorná
koncertu.

Pozvánka
na kurzy
Oživení krojových tradic

O

světová beseda Ratíškovice
Vás zve na kurzy „Krojové
tradice pro další generace“,
a to v rámci projektu spolufinan−
covaného z programu Leader+
a SZIF.
Kurzy budou rozděleny do dvou
částí. První proběhne 19. března
2011 v salónku Restaurace Sport,
který bude zaměřen na údržbu,
skladování a úpravu krojových
součástí. Druhá část se bude
specializovat na zdobení hlavy
(šátky, drúžka, čepec) a oblékání
se do svátečního kroje. Bude se
konat 9. dubna 2011, též v salónku
Restaurace Sport.
Počet účastníků kurzů bude
omezen. Zájemci o účast na kur−
zech se mohou hlásit na tel:
720 235 383 (paní Blanka Po−
korná) nebo osobně na Obecním
úřadě, dveře č. 11 v dopoledních
hodinách.
Blanka Pokorná

Předvánoční koncert skupiny 180°

N

eděle 19. prosince se konala
v duchu pop−rockových křesťan−
ských písní v podání zlínské
hudební skupiny 180°. Je pravda, že
v ratíškovickém kostele sv. Cyrila
a Metoděje moc často neznějí elek−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

trické a basové kyta−
ry či bicí, ale i v tom−
to moderním pojetí
nám chtěli hudebníci
předat radostné po−
selství o Ježíši Kristu,
a tímto způsobem jej
také chtějí uctívat
a oslavovat.
Hudební skupina
180° funguje v tomto
seskupení a pod tím−
to názvem teprve je−
den rok. Zajímal mě
původ jejich názvu
a zpěvák kapely Da−
vid Kaláč mi na to od−
pověděl otázkou: „Proč si myslíte,
že máme tento název?“ Odpověděla
jsem: „Podle mě se jedná o obrácení
na jiné myšlení nebo na víru v Boha...“
A téměř jsem se trefila do černého.
Všichni členové jsou, ač v minulosti

tomu tak nebylo, v současné době
věřící a svou víru a lásku k Bohu
projevují hudbou a zpěvem. Ve svém
repertoáru mají převzatou, ale
i vlastní hudební tvorbu. Vystu−
pují rádi na různých křesťanských
akcích, jako jsou bohoslužby, fes−
tivaly, evangelizace nebo setkání
mládeže.
Složení kapely: David Kaláč –
akustická a elektrická kytara a zpěv,
Lucie Zelinková – příčná a zobcová
flétna a zpěv, Roland Kašper – ba−
sová kytara a zpěv, Ivan Kaláč –
akustická kytara, Michal Kaláč – bicí
a Monika Zabystrzanová – klavírní
doprovod.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na uskutečnění
koncertu a panu faráři Jiřímu Če−
kalovi za umožnění konání této hu−
dební produkce v prostorách kos−
tela.
Za OB Blanka Pokorná
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Tříkrálový koncert

V

Ples

neděli 9. ledna 2011 se předsta−
vily v kostele sv. Cyrila a Me−
toděje dva pěvecké sbory z Hu−
lína. Smíšený pěvecký sbor Smetana
a Dětský pěvecký sbor Zvonky.
Smíšený pěvecký sbor Smetana
od začátku své existence vede sbor−
mistryně Lenka Polášková. Tento
mladý sbor dnes čítá 35 členů a jeho
repertoár tvoří desítky skladeb všech
uměleckých směrů a slohových období.
Zahrnuje díla duchovní hudby, úpravy
lidových i populárních písní a spiri−

tuály. Ročně ab−
solvuje kolem pat−
nácti koncertů
a vystoupení při
významných příle−
žitostech. V rámci
spolupráce s dět−
ským pěveckým
sborem Zvonky
ZUŠ Hulín, se
smíšenými sbory
z Uherského Hra−
diště, Brna i Boj−
kovic pořádá spo−
lečné koncerty.
Největšími úspěchy pěveckého
sboru byl v roce 2002 zisk zlaté me−
daile a v roce 2004 stříbrné a zlaté
medaile na mezinárodní soutěži
MUNDI CANTAT (Svátky písní)
v Olomouci. V roce 2006 získal sbor
stříbrnou medaili na mezinárodním
festivalu adventní a vánoční hudby
v Praze a v roce 2009 zlaté pásmo
a cenu Antonína Tučapského na sbo−
rovém festivalu ve Vyškově.
Dětský pěvecký sbor „Zvonky“
byl založen v roce 1998 při ZUŠ Hu−

lín Mgr. Danou Zapletalovou, za spo−
lupráce korepetitorky Mgr. Lenky Po−
láškové. Sbor vystupuje na pravidel−
ných jarních a vánočních koncertech
a dalších akcích školy. Motivující je
spolupráce se Smíšeným pěveckým
sborem Smetana Hulín, Holešovským
dětským pěveckým sborem Moravské
děti, filharmonií Bohuslava Martinů
Zlín a dechovými orchestry Hulíňané
a Morava ZUŠ Hulín. Zvonky se také
pravidelně zúčastňují přehlídek a me−
zinárodních soutěží. Nejvíce si váží
účasti na festivalu Smetanova Lito−
myšl, celostátní přehlídce Světlo za Li−
dice a zisku zlatých medailí na mezi−
národních festivalech v Olomouci,
Praze, Novém Jičíně, Bratislavě
a Vídni. Posledním úspěchem je zisk
zlaté medaile a vítězství ve své ka−
tegorii na Mezinárodním festivalu
adventní a vánoční hudby v Brati−
slavě v prosinci 2010.
Děkuji pěveckým sborům z Hulína
za krásný hudební zážitek, který byl
důstojným zakončením doby vánoční.
Poděkování patří všem, kteří se ja−
kýmkoliv způsobem podíleli na usku−
tečnění nedělního koncertu a pře−
devším panu faráři Jiřímu Čekalovi
za to, že nám umožnil pořádat kon−
cert v místním kostele.
Za OB Blanka Pokorná

Společenský ples
obce Ratíškovice

P

lesovou sezónu roku 2011 zahá−
jil tradičně Společenský ples po−
řádaný obcí a Osvětovou bese−
dou Ratíškovice. Celý večer všechny
přítomné provázela svým širokým
repertoárem písniček kapela Vacek
Band z Luhačovic. Se svými nejzná−
mějšími písněmi vystoupil i Zbyněk
Bobr Horák se skupinou Bobr a spol.
Ples zahájila taneční skupina Danza
Brno na motivy muzikálu „Dream
girls“ a moderním tancem nejznáměj−
ších disco hitů.
Překvapením večera bylo vystou−
pení začínajícího dětského tanečního
páru z TK Classic Hodonín Julie
Balákové a Davida Procházky, kteří
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předvedli mix latinskoamerických
tanců. Po předtančení již nic nebrá−
nilo těm, kteří se přišli na ples po−
bavit a zatancovat, aby dali průchod
svým tanečním kreacím nebo si jen
tak „zaploužili“ při pomalejších sklad−
bách.
Díky sponzorům, kteří darovali
ceny do tomboly, byly výhry zajímavé
a lákavé a všichni se již těšili na půl−
noční losování. Ti, kdo měli šťastnou
ruku při výběru losů, se radovali z pěk−
ných výher, a ti, co nevyhráli, to brali
„sportovně“ a o to více se bavili.
Celý ples proběhl důstojně a bez
zásahu pořadatelů tak, jak se na spo−
lečenský ples patří. V brzkých ran−

ních hodinách opouštěli tělocvičnu
poslední účastníci ověšeni výhrami
a za halasného zpěvu.
Organizátoři děkují všem, kteří ja−
kýmkoliv způsobem pomohli při pří−
pravách a samotném průběhu plesu.
Ještě jednou velké poděkování patří
sponzorům za dary do tomboly.
Za organizátory OB a Obec Ratíškovice
Blanka Pokorná
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Knihovna

Rekonstrukce
knihovny

K

dož se zaobírá literaturou a nepředzásobil se
knihami, tak nyní „hladoví“, neb obecní knihovna
je od Nového roku uzavřena. A kdož je všímavý,
pozoruje, že v prostorách knihovny probíhají čilé sta−
vební práce. Došlo k odstranění podlah, jejich vyrov−
nání do jedné roviny, seškrabání přepočetných vrstev
nátěrů (včetně těch prvních z let 1910), přeštukování
omítek, nové elektroinstalaci včetně osazení nových svíti−
del do nového závěsného kazetového stropu. A práce bu−
dou dále pokračovat: na chodbách se položí nové dlažby,
v knihovně linoleum, dále se nainstaluje zvýšené pódium,
vyhotoví se nové police a stoly. Součástí této akce je i za−
koupení nových počítačů a kopírovací techniky a dílčí
obnova knižního fondu odborné literatury. Projekt je před−
financován z obecního rozpočtu a po realizaci a admi−
nistrativní kontrole bude spolufinancován z Programu
rozvoje venkova ČR Státním zemědělským intervenč−
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
ním fondem.

Výroční zpráva Obecní knihovny za rok 2010

K

e konci roku 2010 vykazovala
knihovna 11 090 svazků. Kni−
.hovní fond byl doplněn o 405 ti−
tulů, z toho bylo 17 darů od čtenářů
a 27 knih zaslala Moravská zemská
knihovna v Brně v rámci projektu
„Česká knihovna“ na podporu ná−
kupu nekomerčních titulů pro pro−
fesionální veřejné knihovny. Nakou−
peno tedy bylo 361 knih v celkové
hodnotě 46 500 Kč, průměrná cena
Statistika za rok
Knihovní jednotky celkem
z toho krásná literatura
naučná literatura
Počet zakoupených knih
Výměnný fond
Docházející periodika
Výpůjčky celkem
z toho krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro děti
naučná literatura pro děti
periodika
Meziknihovní výpůjčky
Registrovaní uživatelé
z toho do 15 let
Návštěvníci celkem
z toho využívající internet
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za 1 svazek tedy činí 129 Kč. Tato
nízká cena je způsobena tím, že bylo
loni poprvé využito nabídky zásil−
kového knihkupectví Levné knihy
(91 titulů) se slevou 50 i více pro−
cent. Většinou šlo o žádané milostné
historické romány a dívčí romány.
Byla také navázána spolupráce
s nakladatelstvím Thovt, které
nám dodává dětské knihy se slevou
29 procent. Novinky jsou průběžně
2010

2009

11 090
8 505
2 585
405
250
12
9 250
5 436
872
2 040
348
554
11
323
124
5 579
2 622

10 685
8 161
2 461
242
250
10
7 631
3 387
1 764
1 412
494
574
31
276
111
5 044
2 455

porovnání
+
+
+
+

405
344
124
163

+2
+ 1 619
+ 2 049
− 892
+ 628
− 146
− 20
+ 20
+ 47
+ 13
+ 535
+ 167

nakupovány v Knihkupectví Zdenka
Dvořáková v Hodoníně – sleva 18 pro−
cent. Knihovna odebírá 12 periodik,
na které bylo vynaloženo 7 500 Kč. Re−
gistrovaných uživatelů máme 323
oproti loňským 276, a to 78 % žen
a 22 % mužů. Další statistické údaje
jsou uvedeny v tabulce, pro lepší pře−
hlednost v porovnání s rokem 2009.
V roce 2010 jsme získali dotaci
„VISK 3“ ve výši 30 000 Kč na nákup
dvou počítačů a laserové tiskárny. Tím
bylo obsazeno 5 uživatelských stanic
s veřejným internetem, který je po−
skytován zdarma a hojně využíván.
Mezi zdařilé akce loňského roku
patřila Noc s Andersenem, beseda
se spisovatelkou Naďou Horákovou
i přednáška o důchodové reformě v po−
dání Bc. Ludmily Bábíkové.
Na závěr nejžádanější tituly pro
dospělé: Horáková Naďa – Starožitná
krev; Swarup Vikas – Milionář z cha−
trče; Javořická Vlasta – Matka panna.
Pro děti a mládež: Wilson Jacque−
line – Dítě do kufru; Wilson Jacque−
line – Holka na hlídání; Wilson Jac−
queline – Přežít.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Školství

M

Spotřební koš –
náš rádce a pomocník

ožná se vám stalo, že vaše ško−
lou povinné dítko mělo vý−
hrady ke stravování ve školní
jídelně. Třeba jste mu dali zapravdu
a sami se podivili, proč je složení jí−
delníčku právě takové, jaké je. Podí−
vali jste se ale na věc i z druhé strany?
Čím se musí řídit vedoucí školních
jídelen? Jednou z jejich základních
povinností je dodržovat tzv. spo−
třební koš, který se vám nyní budu
snažit přiblížit a který je stanoven
vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, podle níž musí být zacho−
váno plnění výživových norem.
Ze začátku to byl i pro mne spíš
strašák, ale brzy jsem pochopila, že
pomocí něj se jídelníček sestavuje
mnohem snadněji a kostra měsíč−
ního jídelníčku je vlastně předem
stanovená. Spotřební koš sleduje
množství průměrné měsíční spo−
třeby jednotlivých druhů potravin
pro jednotlivé skupiny strávníků.
Jednotlivé kategorie se propočítá−
vají stanovenou metodikou podle
evidence spotřebovaných potravin
a počtu jídel. V ideálním případě by
mělo být výsledné procento všech sle−
dovaných potravin 100, přičemž po−
volená tolerance je +25 %, pouze
u tuků a cukru se nesmí překročit.
Naopak množství u ovoce, zeleniny
a luštěnin je žádoucí zvyšovat. Při−
blížím vám jednotlivé položky, které
se u spotřebního koše sledují.
Maso – zařazujeme různé druhy
masa (vepřové, hovězí, kuřecí, krůtí),
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děti mají rády
i mletá masa,
počítají se i uze−
niny, ale u nich
musíme být opa−
trní.
Ryby − pro spl−
nění normy je mu−
síme zařadit 2x
do měsíce. To je
dokonce problém
v některých rodi−
nách – ryby se ne−
jí ani na Vánoce!
Mléko – oblíbený doplněk slad−
kých jídel, ostatní jídla s mlékem,
kaše, omáčky, polévky, sladká jídla
s mlékem. Chceme−li splnit normu,
zařadíme do jídelníčku v mateřské
škole denně k ranní přesnídávce pití
mléka, kakaa a jinak vhodně ochu−
cená mléka.
Mléčné výrobky – oblíbená jsou
některá hlavní jídla sypaná sýrem,
hlavní jídlo z tvarohu, pomazánky,
přidání jogurtu nebo pribiňáčku
k obědu rovněž pokryje doporuče−
nou dávku.
Tuky – tady musíme velmi opa−
trně, snažíme se snižovat spotřebu
tuku při vaření, při maštění příloh.
Vaření v konvektomatu výrazně
sníží spotřebu tuku. (Uvnitř konvek−
tomatu cirkuluje horký vzduch, což
umožňuje různé způsoby přípravy
pokrmů. Konvektomat může vařit,
grilovat, péct, ohřívat. V domácnosti
je také vhodný k rozmrazování po−
krmů, navíc jej lze použít jako su−
šičku nebo ke sterilizaci potravin.)
Cukr – musíme děti naučit na mé−
ně doslazované nápoje, při používání
100% ovocných šťáv není nutno do−
slazovat vůbec.
Zelenina – doporučenou dávku
není problém naplnit. Pokud to jde,
zařazujeme alespoň 2x týdně ze−
leninový salát, hodně zeleniny pak
přidáváme do polévek.
Ovoce – jistě mi většinou dáte
za pravdu, že celá vesnice ví, co bylo
v jídelně za ovoce, jelikož v okolí školy

je všude. Jak to napravit? Možná by
stačila domluva ze strany rodičů.
Brambory – ty zařazujeme
do jídelníčku 2x týdně nebo výrobek
z nich, dále do polévek. Tato položka
je nejlépe splnitelná.
Luštěniny – kámen úrazu! Děti
luštěniny odmítají. Luštěniny se musí
zařazovat na jídelní lístek pravidelně,
aby se zajistilo plnění spotřebního koše
a také proto, aby si na ně děti zvykaly.
Vyhledáváme zajímavé recepty na
úpravu luštěnin, aby se je naučily jíst,
např. cizrna, halušky z cizrny apod.
Na závěr chci říci, že také nám se
stane, že se v některé položce neve−
jdeme do tolerance spotřebního koše
úplně ideálně. Je třeba se nevzdávat
a stále nad plněním přemýšlet. V tom−
to případě bych viděla spotřební koš
jako našeho pomocníka. Srovnávat
školní jídelnu s dobrou restaurací je
laciný úsudek, proto se snažíme do−
kázat „za málo peněz hodně muziky“.
V posledních letech došlo ve škol−
ním stravování k výrazným změnám.
Většina školních jídelen byla zrekon−
struována a dovybavena moderním
technickým zařízením, aby byl dodr−
žen vysoký hygienický standard. Zlep−
šilo se zásobování jídelen i kvalita su−
rovin. Z televize a tisku se dovídáme,
jak různé osobnosti vzpomínají na své
otřesné zážitky ze školních jídelen.
V reklamách se zase dovídáme, že je−
dině a pouze v KFC si můžete pochut−
nat na nejbáječnějším a nejzdravějším
kuřátku. A co naše děti? Komu asi dají
přednost ve stravování? Jsou školní jí−
delny opravdu tak špatné, jakou mají
pověst? Trochu nás zamrzí, když
každé ráno vidíme, jak děti odcházejí
z benzinky a nesou si svačinu v po−
době chipsů, coly, shocku apod.
Každé dítě si z domova přináší
různé stravovací návyky. Děti mnoho
pokrmů neznají, odmítají je jíst a je
pochopitelné, že jim ve školní jídelně
nechutná. Školní jídelny hrají zá−
sadní roli při tvorbě stravovacích ná−
vyků dětí, které si odnášejí do dospě−
losti a věřte mi: ,,Zajít do školní
jídelny na oběd je pro děti v drtivé
většině správnou volbou.“
Chtěla bych rodičům stravova−
ných dětí říci, že nám záleží na je−
jich dětech, není nám lhostejné,
jakým způsobem se stravují a že
naším největším přáním je, aby
dětem u nás chutnalo.
Jarmila Sukopová,
vedoucí školní jídelny
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Noc

ve škole

Zpívání pod stromečkem

Š

kolu ve dne známe. Jak vypadá
škola po setmění a v noci? Pro−
cházejí se v prostorách školy v noci
duchové? Dá se ve škole spát? To
všechno už my, žáci 4.A ZŠ Ratíško−
vice, víme. Zjistili jsme to v noci z úte−
rý 21. 12. 2010 na středu 22. 12. 2010,
kdy jsme spali ve škole v Rodinném
centru Bambino. Položili jsme si zá−
sadní otázku: „Když přežijeme školu
ve dne, přežijeme ji i v noci?“
A přežili jsme. Večer byl plný vánoč−
ního pečení, her a také dobrodružství,
které jsme zakusili při noční hře v pro−
storách školy, kdy někteří z nás do−
konce spatřili školní duchy. K noclehu
jsme se uložili v Bambině aneb „jak si
kdo ustele, tak si lehne“. Spát se dalo
kdekoliv, ať už na skluzavce a nebo
na podlaze. Všem se nám to moc líbilo
a těšíme se na další spaní ve škole.

Farnost

Žáci 4.A a paní učitelka
Mgr. Vendula Masaryková

K

oncem minulého roku, před
Vánocemi, se před obecním
úřadem konal minibazar dět−
ských prací a „Zpívání pod stromeč−
kem“. Děti za pomoci paní učitelek
upekly perníčky, nacvičily koledy,
vytvořily drobné upomínkové před−
měty a přáníčka. Paní učitelky ještě
uvařily vánoční čaj a napekly k ně−
mu drobné cukroví. Společně se žáky

pak dva dny u obec−
ního úřadu vše pro−
dávali. Takže si mo−
hli nejen rodiče
žáků, ale i další zá−
jemci tyto výrobky
zakoupit a mohli si
i vychutnat příjem−
nou předvánoční
atmosféru doplně−
nou o koledy a ří−
kanky. Vybrané pe−
níze byly zaslány
na konto pro naši
partnerskou základní školu Kisu
v africké Tanzanii – celkem 3604 Kč.
Chtěly bychom moc poděkovat
všem učitelkám, které se této
akce zúčastnily, dětem ze tříd 1.B,
2.B, 4.A,B, 7.A,B, 8.A a všem
dalším, kteří podpořili tento pro−
jekt.
Mgr. Jana Lovečková,
a Mgr. Hana Straková

Benefiční prodej
secondhandového zboží

„Z druhé ruky“

Farní centrum ve spolupráci s Osvětovou besedou Ra−
tíškovice Vás tímto zvou na Benefiční prodej secondhan−
dového zboží s malou přehlídkou nazvaný „Z druhé ruky“
v neděli 27. 2. 2011 v 15 hodin do tělocvičny ZŠ Ratíško−
vice. Výtěžek z akce bude věnován na vzdělání dvou adop−
tovaných dětí z Ugandy, které podporuje naše farnost.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011
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Mykologie

Ucho
Jidášovo

H

ouby jsou často nazývány „ta−
jemné plody lesa“. Jednu z těch
nejtajemnějších až démonizu−
jících nakreslil Jirka Polčák na ko−
respondenční lístek pro XVII. Košt
sviňůrek naložených v octě, který
proběhl 7. ledna v kavárně Restau−
race Sport v Ratíškovicích.
Ucho Jidášovo fascinovalo lidi od−
jakživa svým tvarem i hmatem. Vizu−
álně silně připomíná ucho a na hmat
je v čerstvém stavu také uchu po−
dobné, a proč démonizující? Protože
také připomíná blány netopýřích
křídel a ten létá v noci a noc je pro
tajemno jak stvořená a netopýři bý−
vají často označováni za upíry, takže
nic, o co by člověk stál. A samotný
ďábel−Satan bývá často znázorňo−
ván právě s blanitými křídly. A vů−
bec o ničem dobrém nesvědčí i název
houby. Podle pověsti se svědomím
sužovaný biblický Jidáš Iškariotský
oběsil právě na bezu a jeho ucho zů−
stalo na kmeni přilepené. I když
podle jiného podání se měl oběsit
na zmarilce syrské.
Mimo jiné, první zmínky o této
houbě pocházejí z doby 300 let př.
n. l. a jsou z Číny a odtud je i zpráva
ze 7. stol n. l., že ji používali k lé−
čebným účelům. A v kuchyních Asie
se používá dodnes a i my jsme si
na ni zvykli a je také součástí „čín−
ských“ salátů, i když jsou to vietnam−
ské, thajské anebo jiné. Bylo také
jedním ze vzorků podávaných k de−
gustaci.
Celý košt měl tradiční průběh
a s nadsázkou lze říct, že i výsledky.
Co bylo netradiční byl seznam,
na který si mohl každý napsat
e−mailovou adresu, na niž mu byly
zaslány výsledky a nová byla i sou−
těž porotců − degustátorů. Součástí za−
slaného elaborátu byly i další mate−
matické a statistické zajímavosti.
Je třeba připomenout, že nikdo
z členů kroužku nebodoval a všichni
se i s hosteskami Janou, Lenkou
a Zuzkou starali o plné stoly, na kte−
rých se objevilo „zkapalněné slunko“
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od Ladika Tomana i „Boží dar“ z pe−
kárny Petra Příkaského, polévka
a omáčka kolektivu Aničky Str−
miskové a „obsluhu vzornou a ceny
mírné“ zajišťovala obsluha Fany
Vybírala. Svůj podíl na koště měla
i firma Hyglab z Hodonína. Výpočty
perfektně zvládali „počítačoví má−
gové“ Josef Hanák, Zbyněk Poli−
šenský a Michal Vybíral.
Na počtu vzorků se projevil i prů−
běh počasí roku 2010. Kdo si vzpo−
mene na problémy se sněhem při
loňském koště a prorokování před−
stavitele kroužku při zahájení –
„Kolik sněhů lednových, tolik hřibů
srpnových“, tak tomu bylo odpovědí
42 vzorků hřibovitých druhů, které
se hodnotily. Nejvíc chutnal vzorek
Markéty Antošové – klouzek obecný
s 9,24 body, druhý skončil Juraj
Bojňanský z Bratislavy Petržalky
s hřibem smrkovým s výsledkem
9,00, třetí byl František Polišenský
a jeho klouzek obecný 9,00. Titul
profesionálního degustéra získal
Josef Kouřil.

„Zbytku světa“ vévodil Vlastik
Janča z Kyjova a šťavnatkou smrko−
vou ohodnocenou 7,58 bodu, stříbro
bral Majkl Příkaský za směs 7,54
a hodonínský Laďa Špeta bral bronz
za václavku smrkovou 7,54. Degus−
tátorkou stolu se 30 vzorky se stala
Sandra Prčíková.
Sviňůrky umějí nejlépe nakládat
tam, kde rostou – u Rúdníčka, a to
v pořadí: první Fana Polišenský, kdy
jeho havelka dostala 8,89 a třetí ze−
lánka 8,33, mezi tyto vzorky se „ve−
dral“ Fana Vybíral 8,44. Diplom a ti−
tul degustátora si odnesl Joška Kovár,
který hodnotil u stolu 18 vzorků. Jak
je vidět, suchý podzim se podepsal
i na počtu čirůvek, i když jich zase
o tolik méně nebylo.
Co napsat závěrem. Snad jen to,
že výstava už bude plnoletá a může
si tudíž „dělat co chce“, ale věříme,
že zůstane věrná tradici. Mimocho−
dem ucho Jidášovo Jožky Čiráka –
ucho ne, ale vzorek – skončilo desáté
se 7,00 body.
Václav Koplík, prezident MK
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Sport

Šachy aneb

Simultánní hra

všichni proti jednomu
a jeden proti všem

U

vedený styl hry, pro jednotlivce
hrajícímu proti všem opravdu
náročný, je simultánní hra. V ša−
chovém světě však nic neobvyklého,
nic mimořádného – avšak pouze pro
opravdové špičkové hráče. Výzva jed−
notlivce k simultánní hře je poctou,
uznání mistrovství, ale i odpověd−
ností k obhajobě kréda nejen vlastní
osoby, ale i hry jako takové. Tuto vý−
zvu přijala se vší odpovědností i paní
Michaela Svobodová a 4. ledna 2011
přijela za námi – šachisty.
Paní M. Svobodová je naší býva−
lou republikovou reprezentantkou,
mistryní FIDE, ELO 2130, v republi−

kových turnajích se jed−
nou stala zlatou vítězkou
mistrovství republiky
a dvakrát si odnesla stříbrnou me−
daili, v ženském šachovém družstvu
na olympiádě v Jerevanu v roce 1996
se podílela na úspěšné reprezentaci
(11. místo v celkovém hodnocení).
Celkem 13 hráčů, nejen z našeho
šachového klubu, zasedlo ke svým
šachovnicím a v tichosti i napětí bylo
odehráno současně 13 šachových bi−
tev. Po 12 partiích byla paní Svobo−
dová vítězkou, avšak jedna partie
byla chloubou naší – Ratíškovic, a to
zásluhou žáka naší ZŠ Martina Klad−

ňáka. Martine, ještě jednou děkujeme
a gratulujeme k vítězství, které si
skutečně zaslouží obdiv!
Výzvou pro všechny, ať už členy
ŠK či nečleny, pro všechny, kteří
máte rádi tuto královskou hru, bude
návštěva Ing. Petra Veličky, vynika−
jícího šachisty, který bude hrát také
simultánní hru, a to 22. února 2011
v 16.30 hod. v jídelně ZŠ. Vlastní
šachy prosím vezměte s sebou.
Mgr. Alena Kubáčková,
vedoucí ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice

Šachy jsou hrou královskou, ale i hrou naší – Ratíškovic

V

sobotu 29. ledna se v jídelně ZŠ
Ratíškovice uskutečnil šachový
turnaj Ratíškovické šachy. Uve−
dený turnaj je součástí 6 šachových
turnajů Jihomoravského kraje, kde
se hraje tzv. rychlý (rapid) šach.
Na partii mají hráči pouze 20 minut
– je to tichá bitva pozornosti, sou−
středění, kombinace a postřehu. (Mi−
mochodem 20 minut je relativně
krátká doba, avšak za uvedených
okolností se jeví jako nekonečná.)
Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíško−
vice byl určen JmŠS (Jihomoravský
šachový svaz) jako jeden z pořada−
telů těchto turnajů, je to pocta, avšak
současně i odpovědnost. Dle vyjád−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

ření zúčastněných šachistů z řad dětí
i dospělých – úkol jsme zvládli více
než dobře.
Celkem každý šachista na tomto
turnaji sehrál 7 partií (7 kol), ně−
které byly vítězné, některé se nepo−
dařily a někdy byl výsledek remizou
nebo i nemožností tahu (patem).
Každý si však zaslouží uznání a po−
chvalu, z našich řad to byli: Lukáš
Macek, Josef Škorpík, David To−
man, Jiří Žebra, Gabriela Zemán−
ková, Tibor Toman, René Výborný,
David Mačuda, Petra Bartoníčková,
Kateřina Šimečková, Martina Žíd−
ková, Adam − Vladimír Dobeš a Jiří
Šťavík.

Poděkování za pomoc při organi−
zaci patří nejen vedení ZŠ Ratíško−
vice a paní Ing. Marii Škorpíkové,
ale i sponzorům, ochotným finančně
podpořit tuto akci: paní Ivana Števu−
liaková, Bc. Karin Lišková, Hana Špr−
ňová, pánové František Dobeš, Jaro−
slav Kubáček, Zdeněk Vanďurka, Vla−
dimír Dobeš, dále firmy ZERA a. s.,
ARTESIA spol. s r. o., GAMA OCEL
spol. s. r. a T MACHINERY, a. s.
Zatím vítězné poháry nesbíráme,
sbíráme zkušenosti a poznatky,
šachy jsou náročnou hrou, která
umožňuje stálé zdokonalování.
Mgr. Alena Kubáčková
ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
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Ratíškovice
poprvé

R

atíškovičtí kuželkáři se mohou
pochlubit celou řadou diploma−
tických úspěchů (pořádání mi−
strovství ČSFR, ČSR, Moravy v růz−
ných kategoriích i mezistátního
utkání s účastí mistrů světa, dokon−
ce jsme se spolupodíleli na pořada−
telství MS a krajských oblastních
i okresních přeborů bylo nepočíta−
ných), ale pro pořádání soutěže pro
nejmladší žákovskou garnituru jim
pokaždé něco scházelo.
Tato nemistrovská soutěž pořá−
daná formou turnajů je známá pod
názvem Pohár mladých nadějí
a přinesla začínajícím kuželkářům
celou řadu medailí a umístění: Petr
Bábíček, Hana Beranová, Božetěch
Zdražil a další. A také je odlišná
od soutěží dorosteneckých či dospě−
lých – velikostí koulí, neomezovaným
časovým limitem, upravenou do−
rážkou, čili určitým usnadněním pro
dosažení úspěchu vyššího čísla.
Dříve se hrací materiál (např.
koule) musel půjčovat a vozil se vždy
jen na samotný turnaj. Jak si tak
vzpomínám, když jsme před léty po−
řádali krajský přebor žákovské ka−
tegorie, tak je přivezli vyškovští ku−
želkáři. Díky početnému hráčskému
potenciálu i vstřícnosti SK Baník Ra−
tíškovice se všechny tyto resty dařilo
postupně odstraňovat a pro soutěžní

ročník 2010−11 byl
první turnaj v roku
2011, a to 9. ledna,
svěřen právě ratíško−
vickému oddílu.
S turnajem, jako
s každou soutěží, je
spojena vždy řada
úkolů a povinností,
ale protože jižní Mo−
rava, a pokud já vím,
i představitelé obce,
Baníku a kuželkáři
jsou známí svou po−
hostinností, začalo se
s organizováním re−
prezentace jmenova−
ných. Shodou okol−
ností se naše obec
připravuje na připo−
mínku osmsetsedm−
desátého výročí první písemné zmín−
ky a tato skutečnost se odrazila
i na logu turnaje umístněného na su−
venýru, který obdržel každý startu−
jící. Těch bylo nakonec dvaačtyřicet
z devíti oddílů či klubů a zápolilo se
ve čtyřech kategoriích. Každá se hod−
notí ze dvou faktorů, docílené celkové
číslo má jakousi tabulkovou hod−
notu, ke které se připočítává bonus
za umístění podle počtu startujících.
Mezi nejmladšími žákyněmi zví−
tězila Natálie Valuchová z Valašského

Pozvánka na tři premiéry

K

uželkářský oddíl SK Baník
Ratíškovice byl pověřen, aby
v neděli 13. března od 9 hodin
uspořádal Mistrovství JM kraje
v kategoriích seniorek, juniorek
a dorostenek.
O možnost startovat na Mistrov−
ství ČR budou bojovat i kužel−
kářky domácího oddílu. Svou
premiéru v kategorii juniorek si
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prožijí dvojčata Dana a Irena To−
mančákovy. Mezi dorostenkami se
představí poprvé také Hana Bera−
nová.
Přijďte povzbudit naše mladé
a pěkné talentky, které nejsou
bez naděje na medailové umístění.
Za kuželkářský oddíl Vás zve
tiskový mluvčí
Václav Koplík

Meziříčí výkonem 244 k. Za domácí
bodovala Sára Šťastná – viz foto,
která byla třetí a dosáhla 238 k. Mar−
kéta Antošová skončila pátá s 237 k.
Nejlepší mladší žák byl Martin Janča
z Kroměříže a shodil 256 k. Domácí
Radek Belanec byl nakonec pátý
výkonem 230 k a sedmý David Ma−
čuda 223 k. Kategorii starších děv−
čat ovládla Tereza Divílková z Otro−
kovic výkonem 262 k, druhá byla
reprezentantka ČR Natálie Topi−
čová z Valašského Meziříčí s 247 k,
domácí Daniela Kordulová byla
čtvrtá s 227 k a šestá Daniela Ko−
plová s 211 k. Šampión starších žáků
Petr Sehnal z Blanska dosáhl 249 k,
domácí Tomáš Podéšť byl sedmý vý−
konem 200 k.
Tato organizačně náročná ne−
děle byla hodně usnadněna dobrým
sportovním i společenským vystu−
pováním hráčů i hráček a jejich od−
bornému i rodinnému doprovodu
i zanícením a obětavostí pořadatelů.
Letos to bude 115 let od hraní kuže−
lek v Ratíškovicích a již zmiňova−
ného obecního jubilea, a tak kužel−
káři mají dost důvodů k pořádání
dalších různých „podujatí“.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

Zklamání z evropského šampionátu
zůstane asi napořád

K

olotoč zápasů, turnajů a cesto−
vání se na chvíli zastavil. Nej−
lepší česká stolní tenistka Iveta
Vacenovská si alespoň o vánočních
svátcích odpočinula a strávila více
času s rodinou a přáteli. Čtyřiadva−
cetiletá rodačka z Ratíškovic má
za sebou náročný rok. „Získala jsem
pár cenných vítězství, přesto si mys−
lím, že to mohlo být mnohem lepší,“
říká v rozhovoru bývalá hráčka Ho−
donína, které jen těsně unikla me−
daile z evropského šampionátu, jenž
se konal v Ostravě. V březnu skon−
čila hráčka rakouského Lince na mi−
strovství České republiky druhá,
ve finále prohrála s kamarádkou Štr−
bíkovou. Reprezentační spoluhráčce
oplatila Vacenovská porážku na lis−
topadovém turnaji o Pohár České te−
levize, na kterém po výhře nad Pěn−
kavovou triumfovala.
Jaký byl pro Vás rok 2010?
Na začátku letošního roku jsem
dosáhla nejvyššího postavení na svě−
tovém žebříčku, přesto se mi nepo−
vedlo tuto pozici udržet a během roku
opět padala. V roce 2010 byl jeden
hlavní velký cíl, a to úspěch na domá−
cím mistrovství Evropy. V Ostravě se
nám bohužel moc nedařilo. Celkově
rok byl hodně náročný, mnoho tur−
najů, zápasů jak za reprezentaci, tak
i v klubu, kde se mně střídavě da−
řilo i nedařilo. Získala jsem pár cen−
ných vítězství, přesto si myslím, že
to mohlo být mnohem lepší.
Na domácím evropském šam−
pionátu Vám ve čtyřhře společně
se Štrbíkovou jen těsně unikla
medaile. Už zklamání opadlo?
Zklamání neopadlo, zůstane asi
napořád. Právě protože byla me−
daile na dosah a před domácím pub−
likem, ale takový je sport.
Jak se Vám ostravské mistrov−
ství Evropy vlastně líbilo?
Vzpomínky na ME jsou smíšené.
Organizace a všechno okolo bylo su−
per zajištěné, hala byla většinou za−
plněná, diváci žili stolním tenisem
více než týden. Hodně nám fandili,
ale bohužel úspěch tam chyběl.
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Ve světovém žebříčku jste
i nadále nejlepší českou stolní
tenistkou (Iveta Vacenovská –
74. místo). Myslíte si, že by jste
se mohla dostat mezi padesátku
nejlepších hráček?
Do nejlepší padesátky jsem se
jednou už dostala, takže možné to
určitě je. Každopádně je to jeden
z mých momentálních cílů.

Je to pro Vás lepší, když hra−
jete velký turnaj doma, nebo
byste raději odjela někam do za−
hraničí, kde máte větší klid?
Tlak domácího prostředí je určitě
znát, máte více povinností, dalo by
se říct, že turnaj se točí více okolo
vás a vy se chcete ukázat v tom nej−
lepším světle. Přesto si však myslím,
že pokud začne zápas, není pro mě
důležité, jestli hraji v Česku nebo
třeba v Německu. Konečný výsledek
to stejně neovlivní.
V březnu jste prohrála se Štr−
bíkovou ve finále Mistrovství
České republiky, které se kona−
lo v Hodoníně. Proč to doma ne−
vyšlo?
Soupeřka byla lepší, Štrbíková
hrála svoji hru, věřila si na mě, a to
ji dovedlo k vítězství. Já jsem chtěla
hodně vyhrát, protože jsem hrála
v Hodoníně, ale taky protože jsem
v její přítomnosti domácí šampionát
nikdy nevyhrála.
Na začátku listopadu jste vy−
hrála turnaj o Pohár České tele−
vize. Dá se podobný turnaj srov−
nat s mistrovstvím ČR?
Kromě mistrovství České repub−
liky u nás žádný turnaj pro ženy
není, takže je pro stolní tenis jedině
dobře, že máme další příležitost
se doma ukázat. Určitě jsem spo−
kojená, když se mi podařilo turnaj
vyhrát. Po dlouhé době jsem do−
kázala porazit právě Štrbíkovou,
ale i finále proti Pěnkavové bylo ná−
ročné.

V žebříčku jste i před kama−
rádkou Štrbíkovou. Můžete si
tedy říct, že jste lepší než ona?
Rozdíl umístění na žebříčku pro
mě není důležitý. Nejde podle něj říct,
kdo zápas vyhraje předem, takže
o tom, kdo je lepší, se ví až po odehra−
ném zápase. Je to moje reprezentační
kolegyně a kamarádka, takže nesou−
peříme většinou spolu, ale proti ostat−
ním jak v Evropě, tak i ve světě.
Pořád sledujete výsledky Ho−
donína? Letos se ČSAD příliš
nedařilo, v extralize vypadlo už
v semifinále. Myslíte si, že se
jedná o ústup hodonínského
klubu ze svých pozic nebo to byla
spíše náhoda?
Určitě výsledky Hodonína pravi−
delně sleduji. Žádný klub nemůže vy−
hrávat tituly donekonečna, jednou
ta série vždycky skončí. Ale je třeba
na ty minulé úspěchy co nejdříve na−
vázat. Myslím, že hodonínský klub
určitě na ústupu není.
Jak jste prožila Vánoce?
Jako každý rok s kaprem, salátem
a u stromečku (úsměv). Vánoce jsou
pro mě doba, kdy si v průběhu sezony
odpočinu od sportu a trávím více
času s rodinou a přáteli.
Co Vás čeká letos?
Rok 2011 bude velmi podobný, celý
kolotoč se víceméně opakuje. V prů−
běhu celého roku jsou turnaje série
Pro−Tour po celém světě, kde se sbí−
rají body do světového žebříčku, s re−
prezentací se hraje evropská liga ná−
rodů. V květnu mě čeká mistrovství
světa jednotlivců, v říjnu potom bude
mistrovství Evropy. K tomu spoustu
klubových zápasů. Bude toho zase
hodně.
Libor Kopl
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Ples fotbalistů

Televizi odvezl Veličan

T

aneční skupina Gesto Dancers,
známá z televizní soutěže Talent−
mania, byla v sobotu 22. ledna
hlavní hvězdou třetího ročníku Plesu
fotbalistů, který opět uspořádalo pro
své hráče a fanoušky vedení FK Ba−
ník. Do tělocvičny základní školy dora−
zilo dvě stě padesát lidí včetně nového
předsedy klubu Petra Příkaského.
Vyprodaný sál bavil svými hity ra−
tíškovický DJ Boeing. O tom, že čle−
nové výboru FK Baník nezvolili v jeho
případě špatně, svědčí po celý večer
zaplněný parket a nadšeně dovádě−
jící tanečníci. „Já jsem byl absolutně
spokojený. Hrál bez zbytečných pře−
stávek, písničky na přání. Určitě lepší
než nějaká kapela, která má každou
půlhodinu přestávku,“ řekl kapitán
Baníku Milan Koplík. „Určitě to byl
dobrý výběr. Odvedl velmi dobrou
práci. Nemůžu si stěžovat,“ přidal se
ke chvále David Šťavík.
V jedenáct hodin vystoupila sku−
pina Gesto Dancers, která určitě po−
těšila všechny fanoušky televizních
soutěží. „Mně se vystoupení líbilo.
I když nevím, kolik to Baník stálo,“
uvedl s úsměvem Koplík. „Byli dobří.
Určitě to bylo oživení plesu,“ přita−
kal Jakub Voříšek. „Jsou to šikulové,“
přidala se Kristýna Vacenovská, dce−
ra vedoucího mužstva Baníku.
Hlavním bodem večera byla samo−
zřejmě tombola. Vedení Baníku do−
kázalo sehnat téměř sto padesát cen.
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Hlavní cenu, televizi LCD, si na Hor−
ňácko odvezl fotbalista Velké nad Ve−
ličkou Petr Kohůt. Toho na ples po−
zval Libor Kopl. „Já s tím nemám nic

společného. Spal přece u Varmužů,“
bránil se redaktor Hodonínského
deníku a člen výkonného výboru.
Další ceny potěšily i hodonínské
hokejisty Petra Peše a Ondřeje Po−
dešvu, s prázdnou domů neodešel
ani středopolař Baníku Tomáš Ko−
tásek.
Největší zájem však nebyl o tele−
vizi, ale o vstupenky na utkání Ev−
ropské ligy. Lístek na utkání Sparty
Praha − FC Liverpool z ruky předsedy
klubu obdrželi vedoucí prvního muž−
stva Baníku Stanislav Vacenovský
a dlouholetý mládežnický kouč Ra−
tíškovic Karel Stokláska. „Je to za je−
jich dlouhodobou činnost pro Ratíš−
kovice. Určitě si to oba zaslouží,“
pravil Petr Příkaský. Jen pro dopl−
nění, vstupenky na únorové utkání
věnovali předseda Okresního fotba−
lového svazu Petr Kotásek společně
s předsedou Jihomoravského fotba−
lového kraje Pavlem Blahou.
„Velmi mě to těší. Nic podobného
jsem nečekal,“ sdělil Stanislav Vace−
novský. Ten pak rychle zamířil na par−
ket, kde to žilo až do časných hodin.
Třetí fotbalový ples se náramně po−
Libor Kopl
vedl.

Cvičení power jógy s aerobicem

S

pojení aerobicu s power jógou
praktikujeme od září loňského
roku v tělocvičně místní školy.
Aerobicem se tělo zahřeje
a pak v druhé polovině ho−
diny již cvičíme power jógu.
Aerobic již většina sportumi−
lovných cvičenek zná, ale jógu,
již mnohem méně. Liběna
Lisá, cvičitelka power jógy:
„Pohyb není hlavní podsta−
tou jógy. Důležitá je také práce
s myslí a řízená aktivita s cí−
lem zklidnění, zastavení změn,
které v mysli každým okamži−
kem nastávají. Jóga skýtá
neuvěřitelný prostor pro každého
z nás. Na cvičení powerjógy je zá−
kladem dýchání. Když začnete ří−
dit svůj dech a správně provádíte
pohyb, mysl se začne zklidňovat
a organizmus uvolňovat z napětí.“
Aerobic předcvičuje Anna Gaj−
díková, powerjógu Liběna Lisá a já
mohu jen dodat, že na nově upra−
vené podlaze tělocvičny se cvičí

skvěle, a ve cvičebně má power−
jóga pokračování v úterý v 19 hodin.
Tam se cvičí celou hodinu, ale kdo

chce zůstat na meditaci, tak si cvi−
čení o 20 minut prodlouží.
Tak jen připomínám, že každé
pondělí cvičíme aerobic a powerjógu
od 18 do 19 hodin s Aničkou a Liběn−
kou v tělocvičně ZŠ, v úterý ve cvi−
čebně (stará škola u drogérie) je
powerjóga s meditací s Ludmilou
Kouřilovou.
Lidka Kouřilová
SK Baník Ratíškovice a Fit Studio
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Telegraficky

V

Společný

pudinských Močidlan
a Ratíškovic, a to v rám−
ci ukončení projektu
„Mladí muzikanti – hud−
ba bez hranic“.
Vystoupily zde děti z dru−
žiny při Základní škole
Ratíškovice pod vede−
ním p. uč. A. Kubáčkové
a M. Michenkové a dětská cimbálová
muzika Náklo pod vedením p. uč.
Jana Koplíková
M. Ostřížkové.

koncert dětí
úterý 14. prosince 2010 se
v kině v Ratíškovicích uskuteč−
nil společný koncert dětí z Po−

Rodinné centrum Bambino
ve spolupráci
s Osvětovou besedou
Vás srdečně zvou na

Dětský karneval
Kdy?
Neděle 6. 3. 2011 od 14 hodin
Kde?
Tělocvična ZŠ a MŠ Ratíškovice

Pozvánka na akce
Ne 13. 2.
So 19. 2.
Ne 20. 2.

z Ples seniorů
z 63. krojový ples
z 8. dětský

So 26. 2.
Ne 27. 2.

z Sportovní ples
z „Z druhé ruky“ –

krojový ples

Ekologie

So 5.
Ne 6.
So 12.
So 19.

I teplo z kamen

může ničit zdraví

T

eplo, teplo, teplo. Tak toto slovo ze−
jména my, obyvatelé jižní Mora−
vy, používáme nejčastěji v horkém
létu. A snad každý z nás si aspoň jed−
nou posteskl: kdyby tak bylo možno
tento letní žár nacpat do konzerv a tyto
postupně otevírat v zimě!
Bohužel přes veškerou snahu se do−
sud nepodařilo nikomu takový způsob
uložení tepla do zásoby realizovat. Bylo
by to ideální i z jiného pohledu, než jen
z pohledu našich peněženek, pravidelně
se vyprazdňujících přes topnou sezónu
stále se zvyšujícími platbami za plyn,
uhlí, dřevo nebo elektrickou energii.
Toto letní teplo má totiž ještě jednu vel−
kou výhodu – při jeho „výrobě“ nevzni−
kají žádné emise znečišťujících látek
do ovzduší – alespoň tedy ne v okruhu
několika desítek milionů kilometrů
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od našeho trvalého bydliště – letící ves−
mírné koule s názvem Země.
Ale podle všeho to vypadá, že ani v le−
tošní topné sezóně se nevyhneme tomu,
abychom se ohřívali u klasických tepel−
ných zdrojů, emitujících do našeho ovzdu−
ší škodliviny různého typu. A vzhledem
k tomu, že škodliviny mají svůj název
odvozen od slova „škodit“, měl by každý
z nás dbát na jejich minimalizaci a spa−
lováním nekvalitních paliv nezatěžo−
vat svoje bezprostřední vlastní okolí víc,
než je bohužel dáno tím, že se topit musí.
Z tohoto pohledu má velice negativní
dopady na lokální znečišťování ovzduší
v obcích v poslední době opětné zpro−
vozňování krbů, starých domov−
ních kamen a kotlů na pevná pa−
liva, jinými slovy zařízení spalují−
cích všechno, co se spálit dá a ně−

3.
3.
3.
3.

z
z
z
z

benefiční módní
přehlídka
Lidový ples – fašaňk
Dětský karneval
Rockový ples
Kurz – údržba,
skladování
a úprava krojů

kdy i co se spálit nedá. Provozova−
telé těchto zařízení i jejich sousedé však
za to zaplatí vysokou cenu v podobě po−
škozeného zdraví. Tyto dopady jsou o to
závažnější, že působí dlouhodobě a ne−
jsou na první pohled vidět. Přitom je−
den bezohledný „topič“ doslova otravuje
život širokému okruhu svých sousedů.
Každý asi už slyšel o základních zne−
čišťujících látkách (oficielní název), ne−
boli škodlivinách typu oxidy dusíku,
oxid siřičitý a polétavý prach. Tyto zá−
kladní škodliviny lze z hlediska jejich
spalování krátce charakterizovat takto:
Oxidy dusíku – zejména oxid dusičitý
jako nerizikovější ze skupiny oxidů du−
síku druhotně vzniká z ostatních oxidů
dusíku produkovaných při energetic−
kém spalování fosilních paliv a v ma−
lých domácích topeništích. Zvýšená
koncentrace oxidů dusíku v dýchaném
vzduchu vede ke snížení funkce epitelu
plicních alveolů a odtud k poklesu
obranyschopnosti organizmu. Výrazné
účinky má zejména krátkodobá vysoká
koncentrace NO2 vznikající při spalo−
vacích procesech, než dlouhodobé pů−
sobení nízkých koncentrací. Rizikovou
skupinou jsou zejména děti, astma−
tici a obecně lidé se sníženou imunitou.
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těmito látkami se prakticky nemůžeme
vyhnout. Je tedy nutné – nejrůznějšími
cestami od mezinárodních dohod až
po každodenní činnost každého
občana – dosáhnout toho, aby množ−
ství, které se denně dostává do život−
ního prostředí a do organismu člověka,
nepřekročilo jistou, ještě tolerovatel−
nou hranici. Většina odborných studií
potvrzuje skutečnost, že mezi prvotní
a významné cesty vstupů POPs do ži−
votního prostředí patří jednoznačně
emise do ovzduší a transportním me−
diem je atmosféra. Proto je i na území
obcí nezbytné přijmout taková opat−
ření, jež povedou ke snížení emisí
POPs a ostatních škodlivin v ovzduší
a v důsledku toho i v lidském organismu.
Každý máme možnost, vlastně povin−
nost, začít u sebe.
Co může dělat každý občan:
z Spalovat v domovních kamnech, kr−
bech jen ten druh paliva, pro který
jsou určena
z Nespalovat v kamnech, krbech či
kotlích nebo na otevřeném ohni
plasty, PET láhve, nepoužité nátě−
rové hmoty, staré postřikové chemi−
kálie, použité motorové oleje, pneu−

Důchody

Oxid siřičitý – tato škodlivina vzniká
při spalování fosilních paliv, obsahují−
cích v menším či menší množství síru.
Má jednu „výhodu“ – jeho výskyt v ovzdu−
ší je okamžitě poznat dle charakteris−
tického štiplavého až dráždivého zá−
pachu. A tady se ta výhoda stává již
nevýhodou – látka je lehce rozpustná
ve vodném prostředí, např. na vlhkém
povrchu nosních sliznic a sliznic hor−
ních cest dýchacích. Vysoké koncent−
race oxidu siřičitého mohou vyvolat
vážné poškozením dýchacích cest např.
ve formě chronické bronchitidy.
Polétavý prach frakce PM10 (částice
do 10 μm) – vzniká při spalování všech
tuhých paliv, z hlediska rizikovosti jsou
nejnebezpečnější částice jehlicovitého
tvaru, které mohou mechanicky poško−
zovat buňky epitelu plícních sklípků.
Poškození zdraví způsobují částice po−
létavého prachu mechanickým a toxic−
kým efektem, jsou však i důležitým no−
sitelem jiných, řekněme méně známých,
ale o to více zdraví poškozujících látek.
Zvláště „výživné“ jsou např. těžké kovy
jako je arsen, nikl, kadmium a rtuť.
Za mimořádně „šťavnatou“ lze pova−
žovat samostatnou skupinu zvláště ne−
bezpečných látek nazývaných „perzis−
tentní organické polutanty (POPs)“.
Obecné nebezpečí vyplývající z přítom−
nosti těchto látek v životním prostředí
spočívá především v jejich silné rezi−
denci (dlouhý poločas rozkladu min. de−
sítky let) a nebezpečí jejich kumulace
v tukových tkáních člověka. Jde napří−
klad o tzv. polycyklické aromatické
uhlovodíky (zejména benzo(a)pyren),
které vznikají ve zvýšené míře zejména
při nedokonalém spalování fosilních
paliv a spalování odpadů a – i když se
to naší problematiky netýká – při kou−
ření cigaret.
Z hlediska zdraví v této skupině
zvláště vynikají nebezpečné látky z ne−
dokonalého spalování, obecně nazý−
vané docela přátelsky „pécébéčka“. Plný
název polychlorované dibenzo−p−dioxiny
a dibenzofurany (PCDD/F) však už toto
přátelství mění v otevřené nepřátelství.
Tyto karcinogenní látky vznikají v urči−
tém množství při každém spalovacím
procesu. Pokud však tento proces nepro−
bíhá tak, jak má resp. jsou spalovány
věci, které spalovány být nemají (např.
odpady, kontaminované dřevo, dřevo−
tříska, PET lahve, staré boty, gumáky
apod.), množství těchto látek se enormně
zvyšuje a člověk si sám sobě a svému
okolí vyrábí zdravotní problémy.
POPs jsou v současné době všudy−
přítomné a expozici živých organismů

matiky, dřevo napuštěné různými
ochrannými prostředky, zbytky dře−
votřísky a nábytku z ní vyrobeného,
staré hadry, boty apod.
z Třídit domácí odpad, odpady odevzdá−
vat na sběrných dvorech odpadů.
z Přejít, pokud je to možné, na vytá−
pění zemním plynem, elektřinou.
z Dávat přednost kompostování orga−
nických zbytků z vlastní zahrady před
jejich spalováním.
Věřím, že po přečtení těchto řádek se
– alespoň někteří – zamyslíme nad tím,
co můžeme udělat pro to, aby v naší obci
resp. v našem nejbližším okolí bylo
v topném období – ale nejen v něm –
„dýchatelno“. Mysleme přitom ze−
jména na děti (obzvláště ty, co jsou
na „cestě“ – ty vychytávají škodli−
viny z matčina těla mimořádně
účinně), které jsou mnohem citlivější
na všechny – ale nejen na ty – výše
uvedené škodliviny a přitom jsou proti
nim zcela bezbranné.
Jak se říká – peníze jsou až na prv−
ním místě. Dovolím si to doplnit – pokud
je člověk zdravý, tak ano. Zvlášť pokud
může svou trochou přispět ke zlepšení
Ing. Bc. Anna Hubáčková
stavu.

Výše starobního důchodu
a „předčasné“ starobní důchody
(pokračování)

V

předešlém článku, který se týkal
změn v důchodovém pojištění od
1. ledna 2010, jsem se zabývala
dvěma základními podmínkami, které
je zapotřebí pro přiznání starobního dů−
chodu splnit. Jak už jsem uvedla, jedná
se o podmínku splnění důchodového
věku a také o splnění potřebné doby po−
jištění pro vznik nároku na řádný sta−
robní důchod.
V dnešním článku se krátce zmíním
o výši řádného starobního důchodu.
Výše důchodu se skládá ze dvou složek,
a to ze základní výměry a z procentní
výměry. Základní výměra byla pro
všechny důchodce, kterým je vyplá−
cen důchod pouze za českou dobu
pojištění, stejná již od 1. srpna 2008
do 31. prosince 2010 a činila Kč 2.170,−.
Tato částka však byla na základě valo−
rizace od 1. ledna 2011 zvýšena u všech
vyplácených důchodů k tomuto datu
na částku Kč 2.230,−. U nově přizna−

ných důchodů od 1. ledna 2011 je již tato
vyšší částka přímo uvedena na rozhod−
nutí o přiznání důchodu.
Výše procentní výměry důchodu
činí za každý dokončený rok doby pojiš−
tění získané do vzniku nároku na tento
důchod 1,5 % výpočtového základu.
V případě výdělečné činnosti vykonáva−
né po vzniku nároku na starobní důchod,
avšak bez pobírání tohoto důchodu, se
procentní výměra zvyšuje již za dokon−
čených odpracovaných 90 kalendářních
dnů o 1,5 % výpočtového základu.
Zákon nově od 1. ledna 2010 stanoví
možnost požádat o úpravu (zvýšení) pro−
centní výměry starobního důchodu v pří−
padech, kdy pojištěnec po přiznání sta−
robního důchodu a při čerpání této dávky
vykonává výdělečnou činnost. Takový
postup do 31. prosince 2009 nebyl možný.
Zvýšení náleží ve výši 1,5 % výpočto−
vého základu za každých 180 kalendář−
ních dnů výkonu výdělečné činnosti, po−
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kud je starobní důchod vyplácen ve výši
jedné poloviny. Polovinou starobního
důchodu se rozumí polovina jak zá−
kladní výměry, tak i polovina procentní
výměry.
Zvýšení dále náleží ve výši 0,4% vý−
počtového základu za každých 360 ka−
lendářních dnů výdělečné činnosti, po−
kud je starobní důchod vyplácen v plné
výši. Toto zvýšení náleží vždy až po dvou
letech nepřetržitého výkonu výdělečné
činnosti (i v případě, kdy na kalendářní
den skončení bezprostředně navazuje
kalendářní den začátku výkonu jiné
výdělečné činnosti). Zvýšení náleží také
v případě, že poživatel důchodu získá
alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a za−
městnání ukončí.
Z důvodu složitého výpočtu důchodu
zde neuvádím informace o redukčních
hranicích přepočtených průměrných
měsíčních výdělků a postupu při výpočtu
důchodu. Orientační výpočet výše sta−
robního důchodu si však může provést
každý pojištěnec sám, protože je k di−
spozici na internetových stránkách Mi−
nisterstva práce a sociálních věcí na této
adrese: http://www.mpsv.cz/cs/2435
Na této internetové adrese může
každý pojištěnec získat informace jak
o důchodovém věku, tak také využít
možnost provést si předběžný výpočet
výše důchodu. To je možné pouze v pří−
padě, že má pojištěnec k dispozici přes−
nou dobu pojištění a vyměřovací základy
(hrubé roční výdělky) od roku 1986.
Pokud tyto údaje nemáte, můžete si po−
žádat na adrese: Česká správa soci−
álního zabezpečení Praha, odbor správy
údajové základny, Křížová 25, 225 08
Praha 5, o zaslání informativního výpisu
dob pojištění, na kterém budou infor−
mace uvedeny. V případě, že si pojištěnec
požádá dopisem, uvede v něm rodné číslo,
příjmení a jméno (u žen je třeba uvést
i rodné příjmení) a adresu, na kterou chce
výpis dob pojištění zaslat, ČSSZ Praha
jej každému žadateli zašle do 90 dnů
na uvedenou adresu.
Starobní důchod před dosažením
důchodového věku, tzn. „předčasný“
starobní důchod
Od 1. 1. 2010 zákon o důchodovém
pojištění č. 155/1995 Sb. (dále jen zdp.)
upravuje již jen jeden druh starobního
důchodu před dosažením důchodového
věku (dále jen předčasný starobní dů−
chod), a to v ust. § 31 zákona o důcho−
dovém pojištění. Vždy se jedná o trvalé
krácení starobního důchodu, to zna−
mená, že v době, kdy dosáhne svého dů−
chodového věku již žadatel nemůže požá−
dat o přepočet na řádný starobní důchod
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podle § 29 výše uvedeného zákona,
protože na něj nárok nevznikne.
Podmínky nároku
na předčasný starobní důchod
Dochází ke změně podmínek nároku
na předčasný starobní důchod. Základní
podmínkou, která musí být splněna, je
získání potřebné doby pojištění, a to
doby pojištění stanovené v ustanovení
§ 29 odst. 1 nebo 3 zdp. Nárok na tento
důchod pak vzniká v závislosti na do−
saženém důchodovém věku:
z pokud důchodový věk pojištěnce činí
alespoň 63 let, vzniká nárok nejdříve
dosažením věku alespoň 60 let, nebo
z je−li důchodový věk pojištěnce nižší
než 63 let, věk potřebný pro přiznání
předčasného starobního důchodu se
nemění, tzn., že nárok na předčasný
starobní důchod vzniká nejdříve ode
dne, od kterého do dosažení důcho−
dového věku chybí nejvýše tři roky.
I nadále platí, že tento důchod lze
přiznat nejdříve ode dne podání žádosti
o tento důchod (nelze o něj požádat
zpětně), přičemž za den vzniku nároku
se potom považuje den, od něhož je
přiznán.
Výše předčasného
starobního důchodu
Výše procentní výměry předčasného
starobního důchodu, na který vznikl ná−
rok po 31. 12. 2009 (tedy, který byl při−
znán od data po 31. 12. 2009) činí, stejně
jako dosud, za každý dokončený rok
pojištění 1,5 % výpočtového základu.
Takto stanovená výše se snižuje za kaž−
dých i započatých 90 kalendářních dnů
z doby ode dne přiznání důchodu do do−
sažení důchodového věku o:
z 0,9 % výpočtového základu za období
prvních 720 kalendářních dnů
z 1,5 % výpočtového základu za období
od 721. kalendářního dne (oproti před−
cházející právní úpravě dochází v tom−
to období k vyšší redukci procentní
výměry předč. starobního důchodu).
Pro snadnější orientaci uvádím ta−
bulku snižování procentní výměry před−
časného starobního důchodu v závis−
losti na počtu kalendářních dnů, které
schází do dosažení důchodového věku
(viz vpravo nahoře).
Krácená částka v korunách z výše
procentní výměry u předčasného sta−
robního důchodu je individuální, protože
každý pojištěnec má jinou délku doby
pojištění a také jiné výdělky. Pro lepší
orientaci uvádím, že pokud má žadatel
krácený důchod např. za 360 dnů, tj. 4x
po 0,9 %, což činí 3,6 %, tak měsíčně na
výši důchodu přijde zhruba o Kč 500,− až
600.−. V případě krácení téměř o 2 roky,

90 a méně
91–180
181–270
271–360
361–450
451–540
541–630
631–720
721–810
811–900
901–990
991–1 080
1 081–1 170
1 171–1 260
1 261–1 350
1 351–1 440
1 441–1 530
1 531–1 620
1 621–1 710
1 711–1 800
1 801 a více

0,9 %
1,8 %
2,7 %
3,6 %
4,5 %
5,4 %
6,3 %
7,2 %
8,7 %
10,2 %
11,7 %
13,2 %
14,7 %
16,2 %
17,7 %
19,2 %
20,7 %
22,2 %
23,7 %
25,2 %
26,7 %

tj. za 720 dnů je krácení 8 x 0,9 %, což
činí 7,2 %, se mu důchod sníží o částku
zhruba Kč 1.100,− až 1.300,−. Pokud
však požádá o důchod zkrácený téměř
o 3 roky, tedy o 1080 dnů, tak už přijde
nejen o 7,2 % (za 720 dnů), ale také
o dalších 6 %, kdy jde o krácení nad
720 dnů, a tady už přichází o 1,5 %
za každých i započatých 90 kalendář−
ních dnů. To znamená, že celkové krá−
cení činí 13,2 % a tady už se žadatel
může připravit i o více než Kč 2.000,−
měsíčně. Je pochopitelné, že přesné krá−
cení předem nelze zjistit, ale domnívám
se, pokud se žadatel rozhoduje, kdy
odejít do předčasného starobního dů−
chodu, mohou mu být zde uvedené infor−
mace prospěšné.
Od 1. ledna 2010 již pro nárok na vý−
platu starobního důchodu není rozhodu−
jící, zda poživatel řádného starobního
důchodu pracuje v pracovněprávním
vztahu sjednaném na dobu určitou nebo
neurčitou, což je jednou z pozitivních
změn. Nadále však zůstává v platnosti,
že výplata předčasného starobního dů−
chodu nenáleží v období do dovršení dů−
chodového věku, pokud bude současně
vykonávána výdělečná činnost, která
zakládá účast na sociálním pojištění.
Jak už jsem zmínila dříve, od 1. ledna
2011 také náleží poživatelům všech
druhů důchodů, které jsou přiznány
do 31. prosince 2010, valorizace základní
výměry z částky Kč 2.170,− na částku
Kč 2.230,− a zvýšení procentní výměry
ve výši 3,9 %.
Připravila Bc. Ludmila Bábíková
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Poradenství

V

K některým

rychlým půjčkám

posledních letech se stává pro−
blémem nesplácení peněz půj−
čených na základě různých
úvěrových smluv od společností, spe−
cializujících se na „rychlé půjčování“
menších obnosů peněz spotřebite−
lům. Důvod nesplácení pro nevůli
nebo neschopnost dlužníka splácet
je znám odnepaměti, výnosným byz−
nysem však je nesplácení z těch dů−
vodů, kdy dlužník podepsal smlouvu
konstruovanou právně technicky tak,
že jejím hlavním účelem není spla−
cení dluhu, ale donucení dlužníka,
aby se fakticky dostal do dluhové
pasti. Poskytovatel půjčky pak pa−
radoxně vydělává na tom, že dluž−
ník, který mnohdy i vůli platit měl,
svou půjčku nesplatí, neboť je nucen
splácet narůstající sankční pokuty.
Nebudu zde moralizovat o tom, že
půjčovat se má s rozmyslem, smlouvy
se mají dodržovat a hlavně předem
číst, což stále platí; zároveň platí,
že činnost některých nebankovních
kreditních institucí způsobuje vážné
společenské problémy, které v po−
slední instanci zaplatí veřejné roz−
počty. Smluvní svoboda je jedna věc,
skutečnost, že jiné státy, které po−
važujeme za ekonomicky mnohem
liberálnější, považují níže popsané
jednání za protiprávní, druhá. Know−
how těchto firem bylo již opakovaně
popsáno, viz odkaz níže, a spočívá
v tom, že „úvěrové“ smlouvy jsou sta−
věny na těchto principech:
z nízká nominální výše půjčovaného
obnosu zmírňuje ztráty v jednot−
livých případech.
z půjčka se vrací částečně z půjčené
částky. K tomu slouží především
institut první splátky, která se
platí většinou v období bezpro−
středně následujícím po poskyt−
nutí půjčky (peníze fakticky ani
nejsou vyplaceny), dále institut
poplatku za půjčku a správu
smlouvy, tedy poplatek za vedení
agendy s půjčkou, který mnohdy
činí více než třicet procent nomi−
nální částky a je splatný předem.
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z kreditní instituce si k zajištění mož−
nosti odčerpání půjčených pro−
středků zřizují oprávnění k inkasu
z dlužníkova účtu, k němuž jim
dává dlužník podpisem smlouvy
oprávnění a na nějž jsou jedině
částky poskytovány,
z ve smlouvě jsou „ujednávány“ vy−
soké sankce za porušení povin−
ností dlužníka, jedná se především
o vysoké úroky z prodlení, např.
0,5 procenta za každý den prod−
lení a vysoké smluvní pokuty,
např. sedm splátek za první zapo−
čatý den prodlení se splacením
splátky a dalších sedm splátek,
trvá−li prodlení déle než deset dnů,
přičemž se předpokládá, že dluž−
ník si neuvědomí, že splátka je
splatná v den poskytnutí půjčky
a další, např. první den měsíce ná−
sledujícího (který je většinou bez−
prostředně následující po poskyt−
nutí půjčky), a že věřitel nemusí
využít svého práva inkasovat z dluž−
níkova účtu tak, aby nedošlo k pro−
dlení, nýbrž může inkasovat z účtu,
až když nastane prodlení. Umělé
vystavování dlužníka do prodlení
je možné např. tím, že výběrčí,
který má pravidelně obcházet dluž−
níky v den splátky, se prostě v pří−
slušný den nedostaví,
z inkasováním půjčených prostředků
z dlužníkova bankovního účtu způ−
sobí kreditní instituce dlužníkovu
platební neschopnost, neboť větši−
nou dlužník nedisponuje žádnou
další disponibilní hotovostí, dluž−
níkův závazek pak rychle narůstá
v důsledku působení sankčních
ujednání. Kreditní instituce naléhá
na dlužníka, aby si opatřil další pro−
středky např. půjčkou od příbuz−
ných nebo přátel, splácením z dů−
chodu či sociálních dávek apod.
K tomu jí slouží ujednání o mož−
nosti zveřejnění dlužníkovy pla−
tební nekázně ve sdělovacích pro−
středcích,
z konečně přistupuje kreditní insti−
tuce k opatření exekučního titulu

pro potřeby obstavení příjmů dluž−
níka a zpeněžení jeho zbývajícího
majetku. K tomu slouží rozhodčí
doložka, která zajistí urychlené
a levné vydání exekučního titulu
– rozhodčího nálezu rozhodčí in−
stitucí, která bývá pro tento pří−
pad z iniciativy kreditní společ−
nosti zřízena,
z pro případ, že by se ukázal klient
dostatečně solventní a splnil ulo−
žené povinnosti, obsahuje smlouva
i doložku o automatické obnovitel−
nosti úvěrové smlouvy (tzv. revol−
vingový úvěr) a je mu poukázána
za stejných podmínek další půjčka
(srov. Raban, P.: Drobní dlužníci
a zakázaná ujednaná smluvní
ujednání, Právní rádce, 11/2009,
str. 20–25).
Základní rada zní:
Půjčovat si jen pokud je to sku−
tečně nezbytné a jen u prověřených
institucí (nejlépe jen u banky).
Pokud si půjčujete, přečíst smluvní
podmínky a půjčit si až tehdy, pokud
jim skutečně porozumíte. Vyžádejte
si návrh smlouvy a všechny přílohy,
vezměte si je domů a v klidu prostu−
dujte doma (nikdo nemá povinnost
podepsat na místě, rádi Vám půjčí
i příště). Připravte se na dlouhé,
nudné a nesrozumitelné čtení – jedna
ze známých kreditních institucí
vměstnala malým písmem na jednu
stranu 22 normostran textu.
Ve smluvních podmínkách hledejte
slova „rozhodce, rozhodčí doložka,
směnka“ a najděte všechna sankční
ustanovení pro případ neplacení
a ustanovení týkající se způsobu ko−
munikace s poskytovatelem úvěru
(můžete mít např. povinnost komuni−
kovat skrze jinou adresu, než která
je uvedena v hlavičce smlouvy).
Základní právní poradenství je
možné získat bezplatně např. v růz−
ných poradnách. V okolí provozuje
jednu z nich Oblastní charita Hodo−
nín, na adrese Wilsonova 7, Hodo−
nín, tel. +420 972 633 578. Další
z poraden je v Kyjově, Za Stadionem
1358. Poradna je otevřená v úterý
a ve čtvrtek, tel. +420 518 324 557.
Hodně informací lze získat na inter−
netu. V případě, že se však dlužník
rozhodne, hlavně kvůli nemravně
vysokým nebo také zcela smyšleným,
„sankcím“, soudit, je doporučení−
hodné napřed vyhledat advokáta.
Mgr. Jiří Foral,
autor pracuje ve veřejné správě
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Příběh

Krátká náštěva

v Praze

S

tało sa to před pár rokama. Vy−
praviłi sme sa s mojú ženú na ná−
štěvu našich mładých, a to tehdá,
dyž sa im narodił syn, náš první
vnuk. Domłúviłi sme sa, že zave−
zeme neco do kúta. Veznu to zkraja,
to abych na neco nezapomněł.
Była druhá půlka srpna, dyž sme
si ve štvrtek večer sbalili, co było
třeba na cestu a neco aj do teho kúta.
Na druhý deň, brzo ráno, sme čekali
v Hodoníně na autobus do Prahy.
Słúnečko začínało svítit, zdáło sa,
že bude cełučký deň pěkně. Blížiła
sa šéstá, dyž autobus dojéł. Šofér
vystúpil se słovama: „Kdo máte za−
vazadla, tak z druhé strany“. „To tam
mám dat aj ten brucoch“, optał sem
sa. „Ten si možete nechat u sebe“
opáčił šofér, ani sa nepodívał a s klúč−
kem v ruce odešeł za autobus. Vrátił
sa za chvílu, až ostatním rajzovníkom
ty jejich pinkle řácky uložił do auto−
busového kufra. „Nejdřív s místen−
kami“, nakázał! Nastupovałi sme,
tuším jako třetí. „Ten batoh musíte
dát do kufra. Vždyť sem to říkal“,
zavrčał šofér! „Ptał sem sa Vás, esli
aj brucoch a řekł ste že né“, opono−
vał sem. „Jak můžu vědět co je to
brucoch?“ okmásł sa a odešli sme dat
aj toto zavazadło do kufra.
Konečně sme vyjełi. Cestu sme
s ženú prospałi. Do Prahy na Florenc
sme dojeli s menším spožděním. V noci
moseło popršat, protože na hrbatéj ná−
dražní dlažbě była jedna łuža vedlé
druhéj. Spoj do dědiny k naším mła−
dým nám, kvúlivá teho spoždění,
ujeł. Další jeł skoro až za tři a púł ho−
diny. „Co včíł“, špitła manželka. „No,
víš co? Nebudem to táhat sebú, dáme
ten brucoch do úschovny a nehléd−
nem na Václavák“ odpověděł sem.
„Aspoň sa podíváš jednú na pořád−
ného koňa“, doplnił sem řeč. Cosik za−
chumtała..., ale súhlasiła, abychom
využili úschovny.
Gdo ste byłi na Florenci, tož určitě
víte, že jak sa zejde po schodách
k Metru, tož je tam pár małých ob−
chodú. Na pravo od schodú je v rožku
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také jeden a ten má nad dvércama
cedulu: „Vše za 35,−“. Podívał sem sa
na ženu a řekł: „Poď, idem nakupo−
vat“. „A co tam chceš?“ optała sa.
„Uvidíš, neptaj sa a poď!“ Vešłi sme
do vnitřku. U kase tam stáła robka,
zmalovaná tak, že sem nevěďéł, esi
akorát došła ze střelnice či z maškar−
ního. Było tam takových 5 až 6 zá−
kazníkú, keří čučałi do štelářú a roz−
mýšleli, co si z teho fajnového zboží
kúpit. Manželka čapła košík a užuž,
že pújde čučat také. „Poď sem, tam
ani nepújdem. Vyřídíme to u kase“.
Položił sem na pult 35,− Kč se sło−
vama: „Tož tady máte 35 korun, my
to tadyk všecko kupujem!“ Pokladní
otevřeła hubu, vypłeštiła očiska a za−
mžúrała tak prudko, že sem čekał,
že jí ty obrovnávky około očí chlópnú
na pult. „Cožé?“ vybřékła. Zatým
nevšímaví zákazníci sa v rázu roz−
dělili na dvě partyje. Jedni sa začałi
uščuřovat a ostatní ostáłi udiveno
tlemit jak žaby z jamy. „No, ano čuła
ste dobře, kupujem cełý tento ob−
chod, protože máte venku na ceduli,
že je Vše za 35,−. Tož tady máte tych
35,− korun, předajte kasu manželce
a možete jít dom“, upřesnił sem jí to.
Koktavo nám odpověděła: „To−to−to
nejde. To−to−to se myslí 35 korun
za jednotlivé zakoupené zboží a ne
za celý obchod“. „Tož si ten nápis
na ceduli opravte“ opáčił sem. Moja
žena ňa už ale tahła z obchoda ven,
že dyby to věděła, tož tam nešła.
„Enem nepovidaj, dóví esli“, utrúsił
sem. Sedłi sme na metro a odjeli
na Václavák. Po prohlédnutí sochy
sv. Václava na koni sme sa domłúviłi,
že obhłédnem výlohy obchodú. Na−
jednú ně padł do oka jeden, nevím
už jak sa menovał, ale był neco po−
dobného jak je obchod p. Sochora
u nás v obci. Co mňa ale upútało,
měłi tam napsané: „Obsloužíme Vás
i v anglickém jazyce“. V tem sa ně rožł
v hłavě nápad. „Poď idem“ a pokročił
sem k obchodu, „neco nakúpíme“. Aniž
by neco tušiła, šła se mňú. Nebyła to
samoobsluha. Był tam dłúhý pult,

za ním stáła młačí robečka zádama
ke dvércám a hłeděła do štelářa. Vy−
padało to, že cosik kontróluje. Začuła
nás, jak sme vešłi, otočiła sa, a... a
šecky chłupy sa ně postaviły jak sem
sa otřepał. Dyž była otočená, tož vy−
padała dobře, ale jak sa otočiła...?!
Nepatří sa to říkat, ale nemožu ináč:
„Škaredá była jak cesta do práce“.
„Snáď sa tady všecí obchodníci zbłá−
zniłi, a místo šikovných děvčisek, na−
strkujú za pulty samé stejné zjevy“,
pomysłeł sem si v duchu. „Přejete si?“
optała sa nás. Rozhłédł sem sa a uvi−
děł co było mojím cílem. „Přeju si je−
den płeskatý vnitřek“. „Co to je?“
vyjekła. „No henkaj to, podlévá teho
małého protvánku a eště ně k temu
možete přidat menší trachtérek“,
upřesnił sem. „A to je zase co? Já Vám
vůbec nerozumím“, zablekotała ne−
šťastno. „No vidite, hłavně dyž máte
venku napsané, že obsłúžíte aj ang−
licky a přitem našinsky nerozumíte.
Dyž nerozumíte, Vaša chyba, neutr−
žíte. S Pánem Bohem“. Pozdravił sem,
ale to už ňa moja połovička corgała
ven. „Ty ně to děłáš snáď napotvoru,
lebo co?“, vybrblała ně. Pokračovałi
sme ve špacíru po náměstí. Netrvało
dłúho a vidím obchod s galantérním
zbožím. „Eště bysme mohłi ít opru−
bovat kúpit stařce nejaké patáčky,
trháčky a dyby měłi tož aj nejaký tyš−
tuch. Pavlíně s Ivkú nejaký agnús−
tek s oringlama, no a já bych potře−
bovał nový ibršvunk“. Nadnésł sem
ženě. „Ať ťa ani nenapadne, nigde ne−
jdem!“. Tož sme tak o bárčem plkali,
obhlédałi Václavák, až sme došłi
na konec. V tem sem zahlédł obchod
ze suvenýrama. „Podivaj sa, šikovný
obchod a my nemáme žádnú hračku
pro teho našého vnúčka. „Poď, něco mu
kúpíme“, řekł sem tak trochu nesměło.
„No vidiš, to bysme měłi“, súhlasiła
manželka. Prošli sme sa po obchodě
a obhłédłi si šecko, co tam měłi. U pul−
tu sem sa optał: „Máte nejakú šikovnú
hrkávku?“ Moja drahá połovička za−
gúláła očima a pohotovo to zachraňo−
vała: „Víte, on myslí nějaké pěkné
chrastítko pro malé děťátko“. Z nabíd−
nutých sme vybrałi, keré sa nám lí−
biło a s pozdravem sme odešłi. „A už
nic a nigde! Idem zpátky na Florenc,
stejně nám to za třištvrtě hodiny jede“,
rozhodła rázně moja miłovaná žena
k návratu na autobusové nádraží.
Tož tak sme stráviłi krátkú náš−
těvu Prahy.
© Staňa z Ratěk, od Antonínka
strana 25

Skauti

Skautský ples
Opět ve stylu country – letos již po čtvrté

Nejlepší kostýmy – 1. Indián
Essmo, 2. manželé Panákovi,
3. mexičanka s dítětem

Robky z lesa a taneční soubor Artuš

L

etošní skautský ples ve stylu
COUNTRY, konaný 29. ledna
v roce 2011, se od ostatních
plesů asi nijak zvlášť nelišil, ale pár
zaznamenání hodných momentů
by tu přece jen bylo.
Pomineme−li tradiční kvalitní vý−
zdobu sálu a bohatou tombolu (cca
150 cen a 1. cena – computer eee PC
notebook), tak minimálně velkou
pochvalu si zaslouží jak vynikající
taneční soubor ARTUŠ z Hodo−
nína (www.artus.mypage.cz), který
vystoupil za večer 3x, tak skvělá
country−bluegrassová kapela ŠU−FA
z Kyjova (www.su−fa.cz), která hrála
usilovně od 20 až do 3 hodin. Po−
chvalu zaslouží samozřejmě i děv−
čata z oddílu Trojka, která zahá−
jila ples pěkným tanečním vystou−
pením.
Další pozoruhodnost na tomto can−
drbále byla tzv. zvláštní cena v tom−
bole, a to velký obraz s názvem „8 pa−
poušků“ (150 x 100 cm), jehož autor je
nadějný mladý malíř Petr Přikryl z Ho−
donína (www.petrprikryl.osoba.cz).
Kompletní seznam cen v tombole na−
jdete na www.junak−ratiskovice.cz.
Další zajímavou novinkou na le−
tošním plese bylo vyhlášení nej−
lepších kostýmů – viz foto. Nej−
větší úspěch ale paradoxně sklidilo
nově vzniknuvší uskupení s názvem
„ROBKY Z LESA“ se svým ani−ne
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dvouminutovým vystoupením, jež
bylo prezentováno jako půlnoční pře−
kvapení. Jednalo se o pokus zatan−
čit kankán v podání mužské části
vrcholného managementu Junáka
Ratíškovice.
Toto kanafaskové taneční těleso,
které na tomto plese vystoupilo po−

prvé (a možná i naposled) chtělo
nejen svým názvem, ale i ustrojením
zajisté naznačit, že dost bylo vlády
jednoho nejmenovaného spolku,
který shodou okolností slaví v těch−
to dnech 10 let svého trvání.
Mimochodem gratulujem.
Palis

Se skautským šátkem
na krku v Polsku
(20. – 25. ledna 2011)

J

unáci z Ratíškovického středis−
ka – Bára, Essmo a Hrach – byli
na skautské návštěvě v Polsku
a s Harcery z Pilzna strávili pět
dní. Tady jsou jejich postřehy a zá−
žitky.
Co bylo na počátku střetnutí
a jak k tomu přišlo?
Bára: Na počátku byla Concor−
dia – středoevropské setkání skautů
a skautek. Tam se Káťa Motlová
seznámila s Poláky a tudíž mohla
vzniknout mezistátní skautská ko−
operace.
Hrach: Káťa přišla s informací, že
má boží akci pro naše rádce.

Jak jste se dali dohromady
jako skupina, měli jste nějaké
výběrové řízení?
Bára: Originální koncept byl
pro skauty od 15 do 18 let. Ti ne−
chtěli jet, tak to bylo nabídnuto
nám.
Hrach: Výběrové řízení naštěstí
nebylo a je to dobře, nevím, jestli
bych prošel.
Proč vás nejelo více?
Hrach: Často se rádci (kluci a děv−
čata od 15 let) vymlouvali na rodiče.
Zajímalo by mne, jestli to byl ten
hlavní důvod? Jen škoda, že se to již
nedozvím.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011

a překládala vše do angličtiny):
„No a teď to zkus pomalu a polsky!“

Bára: Protože ostatní měli něco
jiného, neměli peníze, probíhalo
uzavírání známek atd. Vždy se něco
najde.
Dokázali jste si na začátku
představit, jak to vlastně bude
všechno probíhat?
Bára: Ne. Ale ono většinou to,
o čem nemá člověk úplně jasnou
představu, často dopadne daleko
líp než to, co má pečlivě napláno−
váno.
Essmo: Vůbec jsem si nedokázal
představit, že to všechno bude pro−
bíhat tak hladce. Měl sem trošku
negativnější představy o průběhu,
než byla nakonec milá skutečnost.
Hrach: Tak trochu jsem čekal, že
budeme v klubovně, nakonec jsme
byli ubytování v nově postavené
škole.

Bára: Česko−polsko−anglicky. Pří−
padně pantomima, divadlo...
Hrach: Ruky nohy vládnou světu.
Velice jsem si oblíbil větu na Iku
(to byla holka, která se o nás starala

Co vás nejvíce překvapilo, ať
už mile či nemile?
Bára: … že vystoupení dopadlo tak
výborně vzhledem ke katastrofální
generální zkoušce.
Essmo: Nejvíce mě překvapila
velká pohostinnost Poláků. Byli ve−
lice milí a přátelští, cítil jsem se jak
ministr zahraničí, jak o nás pečo−
vali a vážili si naší návštěvy. Nemělo
to chybu. Pak mě překvapil i bod
skautského zákona polských Har−
cerů číslo 10: Skaut nekouří a nepije
alkohol. (Ten by v ČR asi neprošel!?)
Pak se mi moc líbila jejich ukáz−
něnost při nástupech a skautské
kroje.
Hrach: Ubytování, strava vše po−
zitivně. Jen děcka mě zklamaly
tím, že jsou stejné jako u nás. Chtěl
jsem si nějaké dovézt na ukázku
pro ty naše cagany.
Sepsal: Hrach

Hudební pozvánka

V

sobotu 19. března večer sa
v místním kinosále potkáme
my všecí, co máme rádi hudbu.
Tentokrát budeme vítat jaro v ko−
mornějším rázu než v letech minu−
lých. Dojede totiž Oldřich Janota,
přemýšlivý solitér s kytarou, jehož
tvorba sa vyznačuje minimalismem

(tj. opakováním motivu) a medita−
tivností. Už od první poloviny 70. let
objíždí našu republiku a nedávno
mu vyšlo nové album Ora Pro No−
bis. Každopádně jaro přivítáme de−
centně a jinak a vy všichni, kteří sa
necháte duševně relaxovat a zmedi−
Přemek Kouřil
tovat, ste vítáni.

Jak jste se domlouvali?
Essmo: Já, protože umím akorát
česky, německy a možná trochu slo−
vensky, sem neměl moc velké před−
poklady se s Polákama dobře do−
mluvit, ale nakonec se to dalo,
Slovan se Slovanem se vždy nějak
dorozumí. V případě skautů to platí
dvojnásob. Jen jsem se přesvědčil
na vlastní kůži, že v Polsku nejsou
Němci moc oblíbení, když jsem v Kra−
kowě v jednom rychlém občerstvení
odpověděl na otázku německy, kte−
rou mi anglicky podal prodavač.
Když zjistil, že nejsem „zdejší“, ve−
lice zvláštně se pousmál a šel s mým
hamburgerem a hranolkami za roh
do kuchyně. Bojím se jen pomyslet,
co mi tam přidali?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2011
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Autobusový jízdní řád
Hodonín −−− Kyjov (Bzenec)

P Jede jen v pracovní dny
S Jede jen v sobotu
N Jede jen v neděli
a státem uznané svátky

Hodonín

Ratíškovice

Kyjov

Pozn.

Kyjov

Ratíškovice
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Platí od 12. 12. 2010 do 10. 12. 2011
© JoHan
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