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a vydatné finanční pomoci Stát−
ního zemědělského intervenč−
ního fondu (70%) a administra−
tivní pomoci MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu byla na počátku roku 2011
provedena rekonstrukce obecní
knihovny, a to v celkové hodnotě
1 140 000 Kč (včetně víceprací).
Firma PEPA, s. r. o. Ratíškovice,
provedla obnovu omítek, keramic−
kých podlah, instalaci kazetových
stropních podhledů. Jako vícepráce
byla provedena obnova schodiště.
Firma Václavík zrekonstruovala osvět−
lovací soustavu včetně instalace nou−
zového osvětlení. Pan Igor Polanský

zmodernizoval zabezpečovací sys−
tém včetně napojení hlásiče požárů
na obecní policii. Zámečnictví Sva−
topluk Stokláska vyhotovilo želez−
nou konstrukci vyvýšeného pódia
a Karel Dobiáš položil v prostorách
knihovny nové lino.
Po provedení stavební části byly
prostory knihovny vybaveny firmou
Martin Jura novým nábytkem. V in−
ternetovém centru firma Comimpex
spol. s r.o. instalovala nové počítače,
monitory, skener, tiskárnu a kopírku.
Firma Noel, s.r.o. velkoryse a rychle
provedla instalaci wifi připojení.
Pokračování na straně 4
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 7 ze dne 1. 2. 2011
Rada obce
z rozhodla o nákupu židlí do Restau−
race Sport a položení nového zá−
těžového koberce do kavárny,
z vzala na vědomí termíny vypínání
analogových programů v TKR,
z souhlasí s ořezem topolů v areálu
„staré“ MŠ a v lokalitě Hliník,
z souhlasí s pronájmem areálu Ba−
ník na konání prodejních burz,
z se seznámila s výsledkem hospo−
daření ZŠ a MŠ Ratíškovice a sou−
hlasí s rozdělením hospodářského
přebytku do Fondu odměn a Re−
zervního fondu,
z souhlasí s přidělením urnového
místa na obecním hřbitově,
z rozhodla o provedení víceprací
v objektu knihovny – nový kaze−
tový podhled, nové omítky a po−
ložení nové dlažby na schodišti
do II. NP,
z se opětovně seznámila se stíž−
ností občana obce na postup pře−
stupkové komise,
z projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
z projednala průběh plesové sezóny,
z nesouhlasí s inzercí obce ve Zla−
tých stránkách,
z se seznámila s možnostmi dotace
na zpracování územního plánu
obce pro rok 2011,
z souhlasí s nákupem katastrálních
map obce v digitální podobě.
Rada obce č. 8 ze dne 15. 2. 2011
Rada obce
z vzala na vědomí stažení žádosti
o pronájem pozemků za účelem
vybudování lanového centra,
z souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru na odkoupení
části parcely o výměře 150 m2,
z nesouhlasí s ořezem stromů
větrolamu u fotovoltaické elekt−
rárny,
z rozhodla o instalaci sloupu veřej−
ného osvětlení u hájenky,
z rozhodla o vypsání výběrového ří−
zení na obsazení pracovního místa
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na obecním úřadě na pozici mzdo−
vá účetní,
rozhodla o koupi nového PC pro
Baník, s. r. o.,
rozhodla o prodloužení nájmů
třem nájemníkům v CHDPS Ra−
tíškovice,
rozhodla o rekonstrukci WC ve smu−
teční síni,
vzala na vědomí výsledky Finanční
kontroly 2010, která je přílohou
k Závěrečnému účtu obce za rok
2010,
vzala na vědomí výsledky Inven−
tarizace majetku obce za rok 2010,
zabývala se programem příštího
zasedání zastupitelstva obce,
projednala žádost Kynologického
klubu Ratíškovice o zpevnění
cesty ke kynologickému hřišti,
souhlasí s odesláním žádosti
do grantového řízení firmy ASE−
KOL o finanční příspěvek na re−
konstrukci oplocení sběrného
dvora,
seznámila se s návrhy sociální
komise na finanční příspěvky
na svoz komunálního odpadu pro
žadatele s průkazkou ZTP/P.

Rada obce č. 9 ze dne 1. 3. 2011
Rada obce
z souhlasí s ozvučením prostoru
kolem obecního úřadu, práce pro−
vede firma NOEL, s. r. o. dle ce−
nové nabídky,
z souhlasí s nákupem pozemku
o výměře 30 m2 parcely 1019/1
v k.ú. Ratíškovice,
z souhlasí s vybudováním tří par−
kovacích míst na obecních po−
zemcích před budovanou prodej−
nou v ulici Cihlářská,
z souhlasí s konáním dětské burzy
v budově „staré školy“ a stanovila
nájemné za akci,
z na základě doporučení sociální
komise rozhodla o novém nájem−
níkovi na CHDPS Ratíškovice,
z rozhodla o vyvěšení majetkopráv−
ních záměrů obce na prodej po−
zemků,

z projednala program III. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
z rozhodla o poskytnutí půjček
9 žadatelům z Fondu rozvoje byd−
lení v celkové výši 660 000 Kč,
z stanovila cenu palivového dříví
při nahodilé těžbě na obecních po−
zemcích,
z rozhodla o odstranění vrby ve spoj−
né uličce Zelnice – Zelničky,
z rozhodla o přijetí jednoho pra−
covníka, který je registrován
na Úřadu práce Hodonín, do pra−
covní čety obce,
z pověřuje k přijímání prohlášení
o uzavření manželství pro vo−
lební období 2010–2014 Ing. Petra
Příkaského a pana Vojtěcha Ko−
tena,
z souhlasí s užíváním závěsného
znaku pro volební období 2010–
–2014 pro místostarostu PhDr. Ra−
dima Šťastného, radní Ing. Petra
Příkaského a Vojtěcha Kotena.
Rada obce č. 10 ze dne 15. 3. 2011
Rada obce
z v rámci druhého kola výběrového
řízení na mzdovou účetní Obec−
ního úřadu Ratíškovice rozhodla
o přijetí paní Moniky Kotáskové
do pracovního poměru na dobu ne−
určitou se zkušební lhůtou 3 mě−
síce,
z rozhodla o dopracování projek−
tové dokumentace – rozpočtu pro
výběrové řízení „Odstavná stání
a nájezdy v ulici Vítězná“; doku−
mentaci dopracuje Silniční pro−
jekt, spol. s r. o., Brno,
z na základě dvou podaných ceno−
vých nabídek rozhodla o dopra−
cování projektové dokumentace
cyklostezky v ulici Vítězná dle pra−
videl SFDI,
z rozhodla o vyvěšení majetkopráv−
ního záměru ve věci prodeje obec−
ního pozemku v areálu ZERA, a. s.,
Ratíškovice,
z souhlasí s koupí pozemků v k. ú.
Ratíškovice; kupující bude hradit
znalecký posudek,
z projednala žádost Czech Boccia
Association vybudovat v katastru
obce hřiště pro hru boccia,
z nesouhlasí s příspěvkem na vydání
Moravského historického sbor−
níku,
z rozhodla o pronájmu budovy „staré
školy“ pro konání prodejní výstavy
bytového textilu a dekorací a sta−
novila výši pronájmu,
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z provedla aktualizaci seznamu
firem, které budou osloveny
v rámci výběrového řízení na do−
davatele prací na zateplení kry−
tého bazénu a instalaci rekupe−
rační jednotky,
z rozhodla o provedení finančního
auditu Ing. Gitou Štolfovou v Ba−
níku s. r. o.,
z rozhodla o uzavření pracovní
smlouvy na dobu neurčitou s pa−
nem Jiřím Voříškem,
z se seznámila s cenovou nabídkou
na odkoupení objektu bývalého
kulturního domu,
z se seznámila se zadávacími pod−
mínkami stavební části výběro−
vého řízení na výstavbu kom−
postárny,
z byla informována starostou o jed−
náních s vedením firmy T Machi−
nery, a. s., ve věci převodu vlast−
nictví kanalizace a provozu šlapací
drezíny.
Rada obce č. 11 ze dne 29. 3. 2011
Rada obce
z na rozšířeném zasedání o zastu−
pitele obce rozhodla o odmítnutí
koupě objektu bývalého kultur−
ního domu č. p. 444 a RD č. p. 453
a odmítnutí prodeje pozemku p. č.
1036 a 1037 v k. ú. Ratíškovice,
z na svém rozšířeném zasedání o za−
stupitele obce rozhodla o progra−
mové skladbě kabelové televize,
z souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru ve věci prodeje
obecního pozemku p. č. 479/24,
z vzala na vědomí dopis JMK, od−
bor zdravotnictví, Brno o pro−
dloužení koncepce zabezpečení
lékařské služby první pomoci
a lékárenské pohotovostní služby
v JMK do 30. 6. 2011,
z stanovila podmínky výběrového
řízení a seznam pěti firem, jež
budou osloveny v rámci tohoto
řízení na dodavatele prací – od−
stavných stání a nájezdů v ulici
Vítězná,
z stanovila autorský dozor na akci
„Rekonstrukce vnějšího pláště
krytého bazénu v Ratíškovicích –
snížení energetické náročnosti
rekuperací vzduchu“ a stanovila
seznam osob, jež budou osloveny
k podání cenové nabídky na sta−
vební dozor na tuto akci,
z byla starostou obce informována
o odbahnění části Ratíškovického
potoka v úseku Zbrodek a o vý−
sledcích jednání se Státními lesy
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ČR ve věci dalších protipovod−
ňových opatření,
z rozhodla o navýšení počtu knih
o krojích Kyjovského Slovácka,
které obec hodlá zakoupit,
z se seznámila se zadáním nového
územního plánu obce Ratíško−
vice,

z rozhodla o nákupu 50 ks javorů
klenů jako náhradní výsadby
za odstraněné dřeviny v intravi−
lánu obce,
z seznámila se s dokumentací a roz−
počtem rekonstrukce 1. patra s WC
„staré školy“ u drogerie
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
Výpis z usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice
konaného dne 2. března 2011
z ZO schvaluje program 3. zase−
dání.
z ZO schvaluje za ověřovatele zá−
pisu MUDr. Pavla Kopečka a pana
Františka Slezara.
z ZO schvaluje rozpočet na rok
2011 spolu s navrženou změnou
č. 1 a příděly do fondů.
z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku v k. ú. Ratíškovice, p. č.
1020, o výměře 93 m2, cena cel−
kem 13 441 Kč. Prodej za účelem
výstavby RD. Náklady na sepsání
smlouvy hradí kupující.
z ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku v k. ú. Ratíškovice, p. č.
1021, o výměře 47 m2, cena cel−
kem 6 793 Kč. Prodej za účelem
výstavby rodinného domku. Ná−
klady na sepsání smlouvy hradí
kupující.
z O schvaluje nákup pozemků v ul.
Ulička, k. ú. Ratíškovice, p. č. 408
o výměře 23 m2, cena 3 324 Kč (dle
vyhlášky o oceňování pozemků),
p. č. 763/65 o výměře 186 m 2,
1 860 Kč (dle vyhlášky o oceňo−
vání pozemků). Náklady na se−
psání smlouvy hradí kupující,
tj. obec Ratíškovice.
z ZO schvaluje prodej pozemku
p. č. 1052/1 o výměře 120 m2, cena
pozemku 24 840 Kč, za účelem
rozšíření zahrady u rodinného
domku.
z Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje přerozdělení zlepše−
ného hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Ratíškovice a Osvětové
besedy Ratíškovice za rok 2010
takto:

z

z

z
z

z
z

z

ZŠ a MŠ Ratíškovice
− Fond odměn .......... 70 000,00 Kč
− Rezervní fond ....... 23 131,39 Kč
Osvětová beseda Ratíškovice
− Fond odměn ............ 1 000,00 Kč
− Rezervní fond ......... 1 264,40 Kč
ZO vydává změnu č. 3 územního
plánu obce formou Opatření obecné
povahy č. 1/2011, dle správního
řádu.
ZO rozhodlo o pořízení nového
Územního plánu (ÚP) obce Ratíš−
kovice a zároveň určilo Ing. Jo−
sefa Uhlíka jako zastupitele spo−
lupracujícího s pořizovatelem v
rámci procesu ÚP Ratíškovice.
ZO schvaluje Studii zástavby ro−
dinných domků v lokalitě „B2“
U kina.
ZO schvaluje Stanovy Mikrore−
gionu Nový Dvůr s opravami
textu a doplněním článků dle ná−
vrhu.
ZO bere na vědomí informace
z Rady obce Ratíškovice.
ZO odročuje rozhodnutí o koupi
bývalého kulturního domu od
firmy MINIMAKRO, s. r. o.,
a koupi domu manželů Václaví−
kových č. p. 453. Nabídky budou
projednány ve finančním výboru
a rozšířeném jednání rady. O na−
bídkách bude rozhodnuto do 15. 4.
2011.
ZO souhlasí s doplněním a změ−
nou usnesení 24/1.3/2010 – prodej
obecního majetku v ul. Vinařská
k. ú. Ratíškovice paní Košuli−
čové, č. p. 1128.
Novým geometrickým plánem se
parcela č. 760/5b změnila na p. č.
760/36. Výměra 108 m2 je změ−
něna na 110 m2.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Pokračování z titulní strany
Slečna Agnieszka Kulesza vytvořila
grafickou výzdobu dětského koutku.
Žáci základní školy několikráte
přemístili knižní fond a pak jej zase
vrátili do nových polic.
V tuto chvíli je třeba poděkovat
všem výše uvedeným, kdož se na re−
konstrukci knihovny podíleli.
Součástí projektu je i obnova kniž−
ního fondu. Do knihovny bylo za−
koupeno více jak 50 knižních titulů
z oblasti společenských věd, archi−
tektury a umění.
V návaznosti na ukončení tech−
nické části projektu se v knihovně
uskutečnily semináře počítačové gra−
motnosti pro seniory, dny otevřených
dveří pro děti z mateřské školy a zá−
kladní školy a druhý ročník meziná−
rodní akce Noc s Andersenem. Uka−
zuje se, že zmodernizovaná knihovna
začíná žít za vydatné a obětavé spo−
lupráce Ing. Marie Škorpíkové ko−
munitním způsobem – knihovna se
stává důvěryhodným místem zdroje
informací, místem literární zábavy,
relaxace a především místem setká−
vání pro všechny.

Ocenění

V

pondělí 4. dubna 2011 obdržela
Obecní knihovna v Ratíškovi−
cích a vedoucí knihovny paní
Ing. Marie Škorpíková Ocenění

za rozvoj veřejných knihovnických
a informačních služeb v obci a pod−
poru kulturního a společenského
života.
Toto ocenění bylo uděleno u pří−
ležitosti 1. ročníku Slavnostního
setkání knihoven obcí Jihomorav−
ského kraje v Moravské zemské
knihovně v Brně. Blahopřejeme.
RŠ & JH

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Revitalizace hřbitova

J

azykové neznalí v šeptandě naší
vesničky střediskové si stěžují,
proč obec neustále dává peníze
na věci „kostelové“, třeba na hřbitov.
V tomto případě je však uvést na míru
pravou věc jistou, a to, že hřbitov je
ve vlastnictví obce a nikoliv farnosti
či církve. Proto taky obec údržbu,
opravy a nové investiční akce na hřbi−
tově financuje.
V roce 2009 bylo ukončeno dláž−
dění chodníků. Několikaleté kous−
kové dodlažďování bylo rázně ukon−
čeno rychlou, rozsáhlou a konečnou
akcí.
Loni proběhla rekonstrukce hřbi−
tovní zdi, která v některých místech
musela být preventivně rozebrána,
neboť hrozilo její zřícení. V letošním
roce bude rekonstrukce ohradní zdi
ukončena, souběžně s těmito pra−
cemi se realizuje projekt „Revitali−
zace zeleně hřbitova Ratíškovice“,
který je financován z velké míry
Státním fondem životního prostředí.
Projekt zahrnuje odstranění někte−

strana 4

rých dřevin včetně pařezů (břízy
a část chvojek).
Další etapou revitalizace je ob−
nova trávníku v místě odstraněné
bývalé márnice a výsadba nových dře−
vin. Vysázeno bude 535 zeravů sma−
ragdových, 6 lip srdčitých, 2 třešně
pilovité, 5 třešní křovitých, 440 kruš−
pánků, 32 růží, 47 skalníků Damme−
rových a 200 tavolníků. Zeravy budou
opětovně vysazeny v místě odstraně−
ných chvojek a dále pak po obvodu
ohradní zdi, a to od Milotic z vnější
strany a od Dubňan a kostela z vnitř−
ní strany. Všechny zeravy budou kaž−
doročně zastříhávány tak, aby nedo−
šlo k jejich přerůstání. Krušpánek
bude vysazen z vnitřní strany od zdi
u silnice na Milotice.
Díky využití finančních prostředků
Operačního programu životního
prostředí se završí etapovitá obnova
prostoru hřbitova, jenž se tak stane
důstojným a pietním místem pro po−
kolení minulá i následující.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Obnova

ratíškovických lesů

Pozvánka
na košt

Č

eský zahrádkářský svaz, zá−
kladní organizace Ratíškovice,
Vás zve na výstavu vín, která
se uskuteční v sobotu 7. května
2011 od 14.00 hodin v areálu Ba−
ník Ratíškovice. K poslechu Vám
bude hrát Cimbálová muzika Ska−
ličan.
Výstava vín je pořádána v rámci
mikroprojektu Moravskosloven−
ský súdek vína aneb víno teče
přes hranice.
Tento projekt je financován Ev−
ropskou unií, z prostředků fondu
mikroprojektů spravovaného re−
RŠ
gionem Bílé Karpaty.

S

příchodem jara jsou spojeny vý−
sadbové práce v zahradách, za−
hrádkách, na poli. Nejinak je
tomu i v lese. V měsíci březnu byly
osázeny tři lesní školky, přičemž

na dvou školkách v blízkosti Roz−
trhánek bylo vysazeno 11 000 bo−
rovic a ve školce na „Zemědělce“
2 000 sazeniček dubu a 5 000 boro−
vic.
RŠ + FB

Semináře pro vinaře
a vinohradníky
pokračují

Č

Na „škvárovém“ se opět vrtalo

N

a škvárovém hřišti areálu Ba−
ník byl opětovně patrný pohyb
neznámých pracovníků a pra−
zvláštního stroje. Opětovně se zde
objevila vrtná souprava, tentokráte
silnější – s hlubším dosahem, která
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zde provedla tři vrtné sondy za úče−
lem zjištění struktury podloží. Vý−
sledky sondáží poslouží pro pro−
jekční práce a finanční vyčíslení
sanace zborceného břehu vodní
nádrže Hliník.
RŠ

eský zahrádkářský svaz, zá−
kladní organizace Ratíškovice,
pokračuje v rámci přeshra−
niční spolupráce se slovenskými
Popudinskými Močidlany v pro−
jektu Moravskoslovenský súdek
aneb víno teče přes hranice
v sérii seminářů. V měsíci únoru
a březnu proběhla školení míst−
ních, přespolních i slovenských
vinařů na témata: rozbor vína
u malovinaře a technologie vý−
roby (Doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.),
zelené práce na vinici, agrotech−
nika nově pěstovaných odrůd,
ochrana révy a ekologické směry
ve vinohradnictví (Ing. Radek So−
tolář, Ph.D.). Při přednášce o nově
pěstovaných odrůdách měli účast−
níci možnost ochutnat vína z in−
terspecifických odrůd, a to ještě
takových, jež jsou v režimu šlech−
tění.
Tento projekt je financován Ev−
ropskou unií, z prostředků fon−
du mikroprojektů spravovaného
regionem Bílé Karpaty.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Pozvání na Memoriál

Modrá i žlutá

Víta Příkaského

O

dpadové hospodářství obce zpestřilo svůj provoz.
K bezplatnému vyzvednutí na sběrném dvoře
a obecním úřadu jsou nyní vedle žlutých plas−
tových pytlů i pytle modré, které jsou určeny pro shro−
mažďování PET lahví. Žluté pytle jsou určeny pro
ostatní plasty (fólie, obaly od pracích prostředků,
šamponů, kelímky apod.) a pro tetrapaky od mléka
a džusů.
Od měsíce dubna budou svoz plastů (svoz žlutých
a současně i modrých pytlů) od domů zajišťovat
pracovníci obce.
Věříme, že spolupráce s občany při důkladnějším
třídění plastů vylepší finanční situaci odpadového
hospodářství obce (na nějž trvale obec doplácí
ze svého rozpočtu) a ve svých konečných důsled−
cích bude mít pozitivní ekologický dopad na šetření
přírodních zdrojů a snížení znečišťování životního
prostředí.

J

ednota Orel v Ratíškovicích pořádá v rámci připo−
menutí 870 let od první písemné zmínky o obci v so−
botu 30. dubna od 9:00 hodin na místní kuželně
Memoriál Víta Příkaského ke 110. výročí narození
(15. června 1901.)
Pozvání přijali finalisté orelského mistrovství z Ivan−
čic, Blažovic, Telnice, Kelče a Hranic.
Přijdťe si vzpo−
menout na na−
šeho rodáka,
kterému byl In
memoriam udě−
len Českoslo−
venský válečný
kříž z roku 1939,
a povzbudit do−
mácí i hosty
v jejich zápolení.

Policie

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Z deníku

obecní policie

Únor
1. 2. Nafocení černé skládky z olou−
paných cibulí u kontejneru u rad−
nice a směrem na Rohatec.
5. 2. Přijetí oznámení ve 22:00 ho−
din od PČR Hodonín k provedení
prověrky majitele vozidla paní
XX, které bylo nalezeno nabou−
rané na komunikaci mezi Miloti−
cemi a Dubňany. Ve vozidle se ni−
kdo nenacházel.
9. 2. Provedení nafocení místního
hřbitova, kde došlo k odcizení 5 ks
kohoutků na vodovodech; odci−
zení svodu rýny na místním kos−
tele v délce asi 5 metrů.
18. 2. Přijetí oznámení od paní XX,
že před rokem půjčila paní XY
4000 Kč, jež odmítá vrátit. Upo−
zornění paní XY na skutečnost,
že se jedná o občanskoprávní
spor.
Přijetí oznámení paní XY o po−
škození osobního vozidla a fa−
sády domu vulgárními obrázky –
strana 6

jednalo se již o druhý případ
v obci.
24. 2. Přijetí oznámení od pana
XY o poškození svého osobního
automobilu Peugeot 607 poškrá−
bání kapoty.
25. 2. Přijetí oznámení od občanů,
že se v obci pohybují dělníci ru−
munské národnosti a nabízejí
výměnu okapů a rýn. Hlídka OP
provedla obhlídku obce, dělníky
už nikde nezastihla.
27. 2. Přijetí oznámení v 6:30 hod.
od pana XY, že u Jezérka leží
muž. Po přijetí hlídky OP na mís−
to bylo zjištěno, že se jedná o pana
XX, který jevil známky požití vět−
šího množství alkoholu. Hlídka
OP pana XY probudila a poslala
domů.
28. 2. Přijetí oznámení od paní XX,
že byl u ní muž, který údajně měří
elektřinu. Paní XX muže pustila
do domu, kde ji později odcizil fi−
nanční obnos ve výši 20 000 Kč.

V. Koplík

Březen
2. 3. Přijetí oznámení od pana XY,
který má poznatky k osobám po−
dezřelých z pondělní krádeže v uli−
ci Sportovní. Vyrozumění krimi−
nální služby PČR Hodonín.
5. 3. Přijetí oznámení v 1:17 hodin
o narušení objektu obchodu COOP.
Po příjezdu hlídky OP na místo
provedena kontrola objektu spo−
lečně s PČR Dubňany.
Přijetí oznámení od KOPIS
ve 13:44 hodin o požáru suché
trávy v Ratíškovicích v ulici
Družstevní. Po příjezdu hlídky
OP poskytla součinnost JSDH
Ratíškovice.
13. 3. Přijetí oznámení v 18:10 ho−
din o rozdělání táborového ohně
za mateřskou školou u Jezérka.
Po přijetí hlídky OP na místo byly
účastníci poučeni, že je zakázáno
rozdělávání ohně kvůli silnému
větru, hlídka OP nechala oheň
účastníky uhasit.
14. 3. Přijetí oznámení v 7:30 hodin
o odcizení železného materiálu
z místního sběrného dvora. Hlídka
OP celou věc předala PČR Dub−
ňany.
Přijetí oznámení od pana XY o čer−
ném kouři v lese spolu se třemi
osobami. Po přijetí OP spolu s PČR
Dubňany na místo bylo zjištěno,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

že je zde hořící táborák a účast−
níci popíjejí alkohol.
Přijetí oznámení od paní XX, že
byla okradena o finanční hotovost
neznámou ženou, která pak na−
stoupila do auta a ujela. Hlídka
OP provedla výjezd, ale auto nebo
ženu již v obci nenašla.
15. 3. Přijetí oznámení od paní XX,
že při odpolední procházce u sídla
firmy Zera a. s. nalezla injekční
stříkačky. Hlídka OP provedla vý−
jezd na místo a sběr injekčních
stříkaček.
Upozornění pana XY, aby od−
stranil olejovou skvrnu, která
vznikla pod nákladním auto−
mobilem, které parkuje v ulici
Ulička.
16. 3. Přijetí oznámení v 7:35 hodin
o dopravní nehodě dvou osobních
automobilů směrem na Vaceno−
vice.
21. 3. Přijetí oznámení v 13:41 ho−
din od KOPIS o požáru palachu
v lokalitě rybníku Hliníček.
Přijetí oznámení v 15.18 hodin
od paní XX, že jí její manžel
brání v odjezdu autem pro děti.
Přijetí oznámení v 17:46 hodin
od občanů, že se po obci pohybuje
žena a nabízí jiného dodavatele
elektrické energie. Po přijetí
hlídky OP na místo byla paní
přistižena u jednoho občana a vy−
zvána k ověření totožnosti.
23. 3. Přijetí oznámení od pana XY,
že u dětského hřiště u potoka
děti naházely do kanalizace hlínu
a v korytě potoka postavily hráz.
Hlídka OP provedla spolu s ředi−
telem ZŠ pohovor s žáky ve škole,
které upozornila na nutnost od−
stranění hlíny i hráze.
25. 3. Přijetí oznámení ve 4:28 hod.,
že u hlavní zastávky se pohybuje
muž, který má na sobě jenom
triko a jinak je nahý. Po přijetí
hlídky OP na místo muže zajistila
a zjistila totožnost muže, kterého
přivezla k domu a přivolala RZS
na žádost jeho rodičů.
PS: Jsou jedinci, kteří i přes zákaz
vjezdu opakovaně parkují uvnitř
areálu základní školy a diví se,
že jsou pokutováni.
Přitom mají k dispozici dvě blízká
parkoviště – velké parkoviště
u hřbitova, popřípadě (o víkendu)
přímo před školou (viz foto na−
hoře)
JH & JV
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Policie ČR

upozorňuje…

V

poslední době se ve větší míře
začala objevovat trestná činnost
páchaná na seniorech. Ne vždy
se podaří pachatele usvědčit a ukra−
dené peníze získat zpět. Jisté je
ovšem to, že takové trestné činnosti
se lze úspěšně vyvarovat, a to dodr−
žováním jednoduchých preventiv−
ních pravidel.
Většina podvodníků a zlodějů se
snaží pod různými záminkami dostat
do domu starých lidí, kde často se−
niora obelstí nebo odvedou jeho po−
zornost a peníze z něj vylákají nebo
prostě ukradnou. Takovými zámin−
kami může být:
z vybírání nedoplatků za energie
a služby
z finta s přineseným přeplatkem
a následným rozměňováním peněz
z půjčka domnělým rodinným pří−
slušníkům na opravy nebo uhra−
zení dluhu
z podání sklenice vody nebo použití
WC
z nabídka různého zboží (deky, hrn−
ce, nože, nářadí, apod.)

A jak se okradení vyvarovat?
Stačí opravdu málo:
z nevpouštět do domu žádné cizí
osoby
z s cizími lidmi můžete mluvit i přes
dveře nebo okno
z zamykání vstupních dveří a vrat
je samozřejmostí, i když jste doma
z pořiďte si na dveře panorama−
tické kukátko a bezpečnostní ře−
tízek
z peníze, které musíte mít nutně
doma, rozdělte na více míst
z každý poznatek o výskytu pode−
zřelé osoby nahlaste na obecní úřad
a také policistům na linku 158
Zvláště poslední informace je pro
policisty a pro úspěšné dopadení
pachatele velmi důležitá.
Žádáme proto všechny, kdo se
s podezřelými osobami setkají,
aby svůj poznatek oznámili. A to
i v případě, že nebyli okradeni či
podvedeni.
Všechna oznámení mohou směřo−
vat na nejbližší služebnu Policie ČR
nebo přímo na linku 158.

Nprap. Petr Zámečník, tiskový mluvčí Policie ČR Hodonín

Navštivte obecní
webové stránky

www.ratiskovice.com
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Zemědělství

C

Rojení chroustů
v Jihomoravském kraji

hrousti byli vždy obávaným škůd−
cem především v zemědělství
a v lesním hospodářství. Vážnost
škodlivého působení ponrav chroustů
dokládají údaje z let 1948–1951. Na
území tehdejší ČSR bylo každoročně
poškozeno až zničeno téměř 10 tis. ha
nově založených výsadeb i vzrost−
lých a zajištěných lesních kultur. Bě−
hem 70. a 80. letech minulého století
chrousti téměř zmizeli a ve vyhlášce
MZe č. 101 z roku 1996 už nebyli uve−
deni mezi kalamitními škůdci.
Lesnicky významné jsou u nás dva
druhy: chroust obecný (Melolontha
melolontha L.), který je ekologicky
vázán na zemědělsky obdělávanou
půdu, z níž nalétává na okraje lesů
a do lesních školek, a v současnosti
nebezpečnější chroust maďálový
(Melolontha hippocastani F.), který
se od 90. let minulého století opět
přemnožuje, zejména na písčitých
půdách, v prosvětlených a mezerna−
tých porostech nížinných, suchých
a teplých lesů Polabí, Strážnicka
a Valticka. Jelikož chroust maďalový
v současném období zaujímá až 95%
plošný podíl škodlivého výskytu
chroustů v lesích, bude tento článek
pojednávat především o něm.
V druhé polovině minulého století
jejich populační hustota poklesla
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nástupem používání pesticidů a pře−
chodu k intenzivnímu způsobu hos−
podaření v zemědělství. V součas−
nosti se vyskytují ostrůvkovitě, ale
to se může změnit, neboť někteří ze−
mědělci přecházejí z ekonomických
důvodů na tzv. minimalizované hos−
podaření, tj. vynechání hluboké orby.
Popis vývojových stádií
a způsobu života
Chrousti patří do rodu brouků z če−
ledi vrubounovitých (Scarabaeidae).
Velikost těla chrousta maďálového je
20 až 25 mm, v průměru o něco menší
než chroust obecný. Štít je zpravidla
hnědý, lehce pýřitý, krovky jsou svět−
lejší a nevýrazně podélně žebrované.
Jejich vývoj trvá v souvislosti s kli−
matickými podmínkami 3 až 4 roky.
Populace chroustů, která má opako−
vaně stejně dlouhý vývoj a silné ro−
jení brouků se nazývá kmen. Na urči−
tém území se může vyskytovat více
kmenů s rozdílnou délkou vývoje,
takže se silné rojení opakuje častěji.
Dospělí jedinci se začínají rojit
od druhé poloviny dubna, kdy musí
ještě před kopulací prodělat žír ne−
zbytný pro dozrání jedince, a posléze
se páří. Oplodněné samičky poté na−
kladou vajíčka do půdy. Po prvním
kladení samičky vylézají ze země

a odlétají k druhému úživnému žíru.
Následuje druhé kladení a u části
samic po dalším žíru i kladení třetí.
Jedna snůška obsahuje 10 až 30 va−
jíček, celkem jedna samička nakla−
de 40 až 60 vajíček. V průběhu léta
se z vajíček líhnou larvy – ponravy,
které v říjnu zalézají hlouběji do země,
kde přezimují. Ponrava je bělavá až
žlutavá, masitá, zahnutá do tvaru
písmene „C“, v dospělosti až 50 mm
dlouhá. Ponravy jsou mnohem škod−
livější než brouci, živí se kořeny nej−
různějších bylin a dřevin, jsou tedy
široce polyfágní, nejmladší larvy se
živí hlavně humusem a jemnými ko−
řínky, starší ponravy pak ohryzávají
i silnější kořeny. V oblastech s opa−
kovanými kalamitami jsou ponravy
chroustů nejvážnějšími škůdci v les−
ních školkách a výsadbách. Dokážou
zničit odrostlé sazenice (někdy až
desetileté stromky) i větší souvislé
plochy náletů a nárostů zejména
borovic a dubů. Poškození kořenů se
projevuje ztrátou přírůstu, změnou
barvy jehličí či listů a postupným
usycháním. Na sazenicích zůstane
pod zemí jen ohryzaný hlavní kořen.
Během vývoje prochází ponrava
třemi vývojovými stupni (instary).
Jednotlivé instary se od sebe ná−
padně liší velikostí. Na jaře dru−
hého roku, v dubnu až květnu, vylé−
zají larvy více k povrchu, v červnu
až červenci se svlékají a v říjnu opět
zalézají k přezimování. Třetí rok
probíhá vývoj obdobně. Čtvrtý rok
na jaře larvy opět vylézají do povr−
chových vrstev půdy a v červenci až
v srpnu se zakuklí. Po několika týd−
nech se vylíhnou noví brouci, kteří zů−
stávají v kukelní komůrce až do jara
následujícího roku, kdy se celý vý−
vojový cyklus opakuje.
Období rojení ovlivňuje roční ob−
dobí, teplota půdy a počasí. Brouci
žerou převážně večer a v noci. Vzhle−
dem k poměrně velké hmotnosti a ne
právě aerodynamickému tvaru těla
nejsou chrousti dobrými letci. Při
letu udržují tělo v charakteristické
šikmé poloze a vydávají silný bru−
čivý zvuk. Dospělci chroustů škodí
ožíráním listů dřevin, z nichž prefe−
rují dub, břízu, buk, jeřáb a ořešák,
z jehličnanů konzumují jehličí mod−
řínů. Při masovém rojení vznikají ho−
ložíry v listnatých porostech, stromo−
řadích a v případě chrousta obecného
i v ovocných sadech. Defoliace listna−
tých lesních porostů nepředstavuje
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

jejich existenční ohrožení, pouze
oslabení. Náhradní olistění se vytvá−
ří v průběhu dalších 2 až 3 týdnů.
Rozšíření chroustů v lesních
oblastech Jihomoravského kraje
Chroust maďálový je významně
rozšířen v oblasti vátých písků mezi
Bzencem, Strážnicí, Dubňany, Vra−
covem (Lesní správa Strážnice). Je
zde lokalizován jeden početný silný
kmen chrousta maďálového se čtyř−
letým vývojem. Pravidelný čtyřletý
vývoj tohoto kmene zde přetrvává
řadu desetiletí. Poslední silné rojení
proběhlo v roce 2007, další rojení
proběhne tento rok. V půdě se v le−
tech 2007 až 2010 vyvíjely ponravy,
které se v létě 2010 v půdě zakuk−
lily, na podzim 2010 se z kukel vy−
líhli brouci, kteří v půdě přezimují
a na jaře 2011 vylétnou a založí no−
vou generaci. Vznikají zde velké
škody v lesních porostech (holožíry
v době rojení a ztráty sazenic na za−
lesněných plochách). Na tuto oblast
navazuje rozsáhlá oblast na Sloven−
ském Záhoří, kde je také lokalizován
stejný silný kmen.
Další významnější oblastí je
území humózních písků mezi Val−
ticemi a Charvátskou Novou Vsí,
tzv. Valtický les (polesí Valtice, LZ
Židlochovice). Zde je lokalizován
méně početný kmen chrousta maďá−
lového (nevznikají výrazné škody).
Vývoj je obdobný jako v oblasti LS
Strážnice.
Chroust obecný je významněji
rozšířen v oblasti Milovického lesa
mezi Mikulovem a Bulhary (polesí
Mikulov, LZ Židlochovice). Je zde lo−
kalizován početný silný kmen s tří−
letým vývojem. Poslední silné ro−
jení proběhlo v roce 2008, další ro−
jení proběhne letos. Jedná se o kmen
zasahující na jižní Moravu z Ra−
kouska. Vznikají pomístné holožíry
na okrajích porostů i ztráty sazenic
v lesních kulturách.
Škody způsobené brouky a pon−
ravami v minulosti a předpoklá−
dané škody v roce 2011 a následují−
cích letech
Obecně žír brouků způsobuje de−
foliaci listnatých stromů různého
stupně až holožír. Lesní stromy lis−
tovou plochu po holožíru rychle ob−
noví. Mnohem nebezpečnější jsou
škody způsobené ponravami v ná−
sledujících 2−3 letech, kdy mohou
být výrazné ztráty v mladých les−
ních kulturách. V úvahu je třeba brát
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i škody způsobené brouky a pon−
ravami např. v sadech a zahradách
v přilehlých obcích.
V roce 2011 je předpoklad vzniku
silných žírů a holožírů v lesních po−
rostech i přilehlých zahradách
v oblasti Lesní správy Strážnice
(přibližně ve stejném rozsahu jako
při minulém rojení v roce 2007) a po−
místných žírů (okraje lesních po−
rostů) v oblasti polesí Mikulov.
Dále je předpoklad, že v letech
2012−2014 vzniknou v oblasti Lesní
správy Strážnice v důsledku žíru
ponrav výrazné ztráty sazenic v mla−
dých lesních kulturách. Dle šetření
Lesní správy Strážnice činily ztráty
v lesních kulturách v obvodu re−
vírů Bzenec, Vracov, Ratíškovice,
Dubňany, Mistřín, Červené Domky
v předminulých letech 2001−2002
a 2005−2006 63 ha a 86 ha, v minu−
lém období žíru v letech 2009−2010
to bylo 52,30 ha (redukované plochy
zničených mladých porostů boro−
vice, dubu a lípy), další škody vzni−
kaly i na jiných majetcích. Jaké
budou skutečné ztráty v lesních kul−
turách v období let 2013−2014 bude
záviset jednak na obranných opat−
řeních a také od průběhu teplot
v období kladení vajíček v roce 2011.
Při nadprůměrných teplotách sa−
mičky vyhledávají více zastíněné
plochy pod porosty středního a vyš−
šího stáří, kde žír ponrav stromy
nezahubí. Naopak při podprůměr−
ných teplotách v době kladení vají−
ček samičky více preferují otevřené
plochy s mladými lesními kulturami,
kde posléze vznikají zvýšené ztráty
sazenic.
Preventivní opatření
Ochrana proti ponravám i dospěl−
cům chroustů je obtížná. Mezi pre−
ventivní opatření, která mají za cíl
vytvořit optimální podmínky pro
rozvoj sazenic, patří kvalitní pří−
prava půdy, výběr sadebního mate−
riálu s dobře rozvinutým kořenovým
systémem a vysazování většího po−
čtu sazenic. Dále je vhodné zaklá−
dat co možná nejvíce kultur v roce
rojení (je−li v oblasti jen jeden silný
kmen chroustů), neboť vysazené sa−
zenice nebudou žírem ponrav I. in−
staru tolik ohroženy.
Mezi přirozené regulátory počet−
nosti chroustích populací náleží
hubitelé ponrav, zejména havrani,
rackové, krtci a prasata divoká.
Uplatňovat se mohou i přirozené

bakteriální a houbové patogeny,
a také entomopatogenní háďátka.
V oblastech trvalého výskytu
chroustů je potřeba trvalá kontrola
početnosti. Ponravy se kontrolují
v půdních sondách v průběhu vege−
tačního období. Podle počtu ponrav
jednotlivých instarů na 1m2 lze od−
hadnout možnou výši škod. Průběh
rojení brouků lze monitorovat po−
mocí světelných lapačů se sběrnými
nádobami. Následně se hodnotí po−
čet a poměr výskytu jedinců obou
pohlaví, který se v průběhu rojení
mění (výskyt samiček se v průběhu
rojení zvyšuje). Tento údaj je velmi
důležitý pro nejvhodnější načaso−
vání případného obranného zásahu,
který by měl proběhnout v době nej−
většího výskytu samiček.
Obranná opatření
Hlavní mechanické způsoby obra−
ny proti ponravám jsou: hluboká
orba v roce před zalesněním (mecha−
nicky poškozuje ponravy a přemis−
ťuje je na povrch, kde se stávají
kořistí ptáků a savců), udržování čer−
ného úhoru během jedné vegetační
doby před zalesněním (odstraňuje
potravní příležitostí pro ponravy),
v lesních školkách pokládat v době
rojení sítě s jemnými oky (samice
vylézající z půdy nemohou vykonat
úživný žír a jiné přilétající odjinud
nemohou do půdy naklást vajíčka).
Hubení ponrav půdními insekti−
cidy je problematické z hlediska
ochrany životního prostředí a navíc
je málo efektivní. Jediný registro−
vaný (povolený) přípravek u nás
(Dursban 10 G) s ohledem na nut−
nost zapracování do půdy není při
aplikaci v kulturách prakticky po−
užitelný. Navíc obecně platí, že
účinnost půdních insekticidů klesá
v posledním roce vývoje ponrav, tak−
že je aplikace potřebná především
v prvním a druhém roce vývoje, do−
kud jsou ponravy malé. Plošné pou−
žití je problematické z hlediska eko−
logického i ekonomického.
Účinná obrana, která by snížila
kalamitní početnost chrousta je nej−
úspěšnější v době rojení, kdy je
možno v určitém období zasáhnout
podstatnou část rojících se brouků.
Jedna z nejefektivnějších metod je
správně načasovaná letecká aplika−
ce účinného přípravku. Protože ro−
jení probíhá v období 2−3 týdnů, je−
den zásah nemůže zcela chrousty
potlačit, ale může snížit početnost
strana 9

Společenská rubrika

dospělců a následně ponrav a ome−
zit tak rozsah škod v následujících
letech. Z chemických insekticidů
přicházejí v úvahu pouze přípravky,
které jsou registrované v České re−
publice (aktuálně uvedeny v Seznamu
povolených přípravků na ochranu
lesa), které se však vyznačují ne−
specifickým účinkem na široké spek−
trum hmyzu, a proto jsou ekologic−
ky méně vhodné a použitelné jen
v lokalitách, kde nejsou významné
zájmy ochrany přírody. V současné
době je možné použít na hubení ka−
lamitního výskytu chroustů v době
rojení pouze čtyři registrované pří−
pravky.
V poslední době letecká aplikace
přípravků nenalézá dostatečný pro−
stor. Je to způsobené jistým odpo−
rem veřejnosti, podpořeným zájmy
ochrany přírody. K omezení letec−
kých aplikací přikročila i legislativa
Evropské unie a jejich použití bude
záviset na závažnosti situace. Bu−
doucnost letecké aplikace je tak
značně nejistá.
Mezi výhledové možnosti boje proti
kalamitně přemnoženým chroustům
je možno zahrnout využití bioprepa−
rátů. Zavedení používání těchto pří−
pravků zůstává jedinou eventuální
možností přímé obrany v územích se
zdroji pitné vody a v území chráně−
ných z hlediska ochrany přírody.
Jedná se především o preparáty
s obsahem entomopatogenních hub,
jejichž účinek se v posledních letech
ověřuje u nás i v zahraničí. Určitou
naději představuje biologický pří−
pravek Boverol obsahující vzdušné
konidie houby Beauveria bassiana.
V současnosti však uvedený pří−
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pravek není registrován pro použití
v ochraně rostlin.
Legislativní rámec
obranných opatření
Podle § 32 zákona č. 289/1995 Sb.
o lesích je vlastník lesa povinen
provádět taková opatření, aby se
předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les. Zejména
preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení škodlivých organismů
a při přemnožení škůdců činit bez−
odkladná opatření k jejich odstra−
nění a pro zmírnění jejich následků.
Letecká obranná opatření, jevící
se zatím jako jediná efektivní z hle−
diska razantní redukce přemnože−
ných chroustů, jsou vlivem přírodní
výjimečnosti území vátých písků vel−
mi problematická. Celá oblast s nej−
větším výskytem populací chrousta
maďálového se překrývá s rozsáhlou
vyhlášenou ptačí oblastí Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví
a s dalšími prvky evropsky význam−
ných lokalit zakomponovaných do sou−
stavy Natura 2000, případně i s ma−
loplošnými zvláště chráněnými
územími. Podle nařízení vlády č.
21/2005 Sb., kterým se vyhlašuje
ptačí oblast Bzenecká Doubrava –
Strážnické Pomoraví, lze provádět
leteckou aplikaci biocidů na pozem−
cích určených k plnění funkcí lesa
jen s předchozím souhlasem pří−
slušného orgánu ochrany přírody.
Souhlas orgán ochrany přírody vydá
pouze v případě, že bude vyloučeno
závažné nebo nevratné poškozování
přírodních stanovišť a biotopů druhů,
k jejichž ochraně je ptačí oblast ur−
čena (obdobné podmínky platí i pro

území evropsky významných loka−
lit). Podle § 58 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně a přírodě krajiny vlast−
níku lesního pozemku náleží nárok
na finanční náhradu, jestliže mu
vznikne nebo trvá újma v důsledku
omezení vyplývajícího z rozhodnutí,
závazného stanoviska nebo souhlasu
vydaného podle tohoto zákona.
Obecní lesy v Ratíškovicích
Obec Ratíškovice vlastní 364 ha
lesa. Je to ucelený komplex lesa ji−
hovýchodně od obce a několik men−
ších ploch západně a severovýchodně
od obce. Přímá výměra lesů je 354 ha
a 10 ha tvoří bezlesí. Celé území je
součástí Dolnomoravského úvalu, re−
liéf plochý až mírně zvlněný, v pod−
loží převládají horniny flyšového
pásma, na nichž spočívají kyselé váté
písky. Porosty tedy leží na rovině
mírně zvlněné písečnými dunami,
s občasnými terénními depresemi.
Ratíškovické obecní lesy se na−
cházejí v 1. vegetačním stupni dubo−
vém. Skladba věkových stupňů je
nevyrovnaná – spíše je patrný vyšší
podíl porostů od 70 do 90 let. Hlavní
dřevinou je borovice – cca 78 % ploš−
ného zastoupení. Dalšími výrazněji
zastoupenými dřevinami jsou bříza –
cca 9 %, dub – cca 4 % a olše s cca 4 %.
Další dřeviny jako akát, lípa, habr,
buk, vrba jsou zastoupeny okrajově.
Celková zásoba lesních porostů je
74 903 m3, průměrná zásoba na 1 he−
ktar činí 212 m3. Faktory, které ne−
gativně ovlivňují růst našeho lesa,
jsou především sucho a právě 1x
za 4 roky i ponravy chrousta maďá−
lového.
Ing. Bc. Anna Hubáčková

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Konečná Ema
Chludová Lucie
Koch Tadeáš
Mráka Maxmilián
Sýkora Jakub

Michenka František ............................................ 91 let
Kotásková Blažena .............................................. 80 let
Příkaská Božena .................................................. 91 let
Koplíková Blažena .............................................. 85 let
Antošová Marie .................................................... 80 let
Blahová Josefa ..................................................... 95 let
Zemánek Isidor .................................................... 80 let
Létavková Etela ................................................... 90 let
Dekařová Drahomíra .......................................... 80 let
Foltýn František .................................................. 80 let
Ivanová Anna ........................................................ 94 let
Kotásková Teresie ............................................... 80 let

Ilustrační foto

Šohajek Tomáš
Drlíková Natálie

Z našich řad odešli...
Bačík Pavel............................................
Ingr Vojtěch ..........................................
Příkaská Ludmila ................................
Zeman Vilibald .....................................
Kadlčíková Anežka ..............................
Neduchal Josef .....................................
Balous Miroslav ...................................

59 let
74 let
77 let
82 let
87 let
74 let
87 let

JK
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Školství

Ocenění
ke Dni
učitelů

V

e středu 30. března 2011 udělil
starosta města Hodonína „Podě−
kování za dlouholetou úspěšnou
pedagogickou činnost a rozvoj espe−
ranta v České republice“ Mgr. Janě
Melichárkové, učitelce 1. stupně naší
základní školy. Blahopřejeme.
Josef Hanák, ředitel školy

Sázení

stromků

R

atíškovičtí junáci z oddílu Tu−
láci a Squaw se v sobotu ráno
9. dubna sešli před sběrným
dvorem a zde na vyčištěné ploše zba−
vené náletových dřevin vysadili
pod dohledem Františka Bábíka
10 jedlých kaštanů, které obci vě−
noval Jaroslav Macek, a 50 javorů
klenů. Obec Ratíškovice děkuje ju−
nákům za pomoc při péči o obecní
zeleň.

Škola v projektech

N

aše základní škola se v sou−
časné době účastní dvou zají−
mavých projektů:

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Projekt „MEDPED –
metodologická podpora
v oblasti práce se žáky“

Jedná se o grantový projekt z ope−
račního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“. Doba reali−
zace projektu je od 12. března 2010
do 30. června 2012. Realizátorem
projektu je Městská střední od−
borná škola Klobouky u Brna. Celý
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projekt je zaměřen na učení formou
„čtením a psaním ke kritickému myš−
lení“, známou pod zkratkou RWCT.
Co je to kritické myšlení? Kritické
myšlení je tzv. nezávislé myšlení. Ve
třídě, kde se kritickému myšlení učí,
si každá osoba vytváří své vlastní ná−
zory, hodnoty a přesvědčení. Kritické
myšlení začíná otázkami a problémy,
které se mají řešit. Čtení a psaní je
nejmocnější nástroj pro výuku kritic−
kého myšlení. K tomu se využívají
metody, se kterými nás lektoři sezna−
mují.
Projektu se účastní celý učitelský
sbor. První pracovní semináře pro−
běhly v naší škole již 24. a 25. května
2010, další třídenní i s pobytem pro−
běhl 26. až 28. listopadu 2010 ve škole
v Kloboukách u Brna a zatím poslední
28. března 2011 opět u nás ve škole.
Šest našich učitelek se také zú−
častnilo letní školy, která proběhla
od 16. do 20. srpna 2010 ve Sloupě.
Bylo to o prázdninách, v době naší
dovolené, ale nelitovaly jsme. Přes−
to, že letní škola byla dost náročná
na množství informací, měly jsme
především možnost setkat se s lidmi,
kteří jsou ve svém oboru špičkou –
například s dětským psychologem
PhDr. Janem Svobodou z ostravské
univerzity nebo Mgr. Robertem Čap−
kem, Ph.D., z univerzity v Hradci Krá−
lové – odborníkem na metody a formy
hodnocení žáků) a odnést si spoustu
nových poznatků, které již uplatňu−
jeme nejen ve své práci, ale i v osob−
ním životě.
Posilování technických
kompetencí žáků základních
škol v Jihomoravském kraji
Druhým projektem, jehož reali−
zátorem je Krajská hospodářská ko−
mora Jihomoravského kraje v Brně,
je opět grantový projekt z operač−
ního programu „Vzdělávání pro kon−
kurenceschopnost“ s názvem „Posi−
lování technických kompetencí žáků
základních škol v Jihomoravském
kraji“. Doba realizace projektu je
od dubna 2010 do února 2012. Pro−
jekt vychází z potřeb trhu práce v Ji−
homoravském kraji. Spolu s naší
školou se ho účastní i základní školy
v Deblíně, Šardicích, Pohořelicích
a Svatobořicích−Mistříně.
Cílem projektu je posilování tech−
nických kompetencí a dovedností
žáků, popularizace techniky na ZŠ
a zvýšení jejich zájmu o studium pří−
rodovědných a technických oborů.
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K tomu budou vytvořeny vzdělávací
moduly, které budou začleněny do ŠVP
školy. Součástí projektu jsou i různé
akce pro žáky 2. stupně, které by je
měly nasměrovat k technickým pro−
fesím, ve kterých najdou uplatnění.
Naši žáci se díky tomuto projektu
mohli zdarma zúčastnit například be−
sedy na úřadu práce, veletrhu vzdě−
lávání, Mezinárodního strojírenského
veletrhu v Brně, Dne řemesel v ISŠ
v Hodoníně, Dne řemesel v ISŠ So−

kolnice a dalších. V dubnu nás čeká
další Den řemesel v ISŠ v Hodoníně
a Stavební veletrh v Brně a potom
další akce na podzim. Žáci se díky
tomu dozvědí mnoho nového, mohou
si spoustu věcí sami vyzkoušet a pro−
to se rádi těchto akcí účastní. Je
to pro ně jistě mnohem zábavnější
a přínosnější než pouhé přesvědčo−
vání zástupců ze středních škol.
Mgr. Iveta Kudrová,
zástupkyně ředitele ZŠ

Projekt „Škola – škole“
Vesnice Kisa v Tanzanii a zahájení prací

Z

ačátkem tohoto roku jel Ondřej
Horecký, zástupce občanského
sdružení Bez Mámy, do Tanzá−
nie s penězi, vybranými v rámci pro−
jektu Škola škole, aby na místě koor−
dinoval nákup materiálu a zahájení
prací na naší partnerské škole.

(Více na: www.bezmamy.cz)
Vesnice Kisa má na místní poměry
dlouhou historii. Začala jako kato−
lické centrum pro nemocné s lep−
rou. Samotná škola byla postavena
v 50. letech v pěkném evropském
stylu s klenbami. Od té doby se ale
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

pořádně neudržuje. Má 537 žáků,
9 učitelů a 10 tříd. Ve vesnici je
spousta sirotků. Rodičů, schopných
přispívat na školu, je málo, což se
pak odráží na stavu budov. Školní

budovy jsou v současné době v kata−
strofálním stavu, i když to na fot−
kách možná nevypadá.
Začalo se s opravou třídy v nejhor−
ším stavu. Bylo to těžké rozhodování.

Dětský

cezen, čarodějů, kovbojů, víl, pirátů
a masek všeho druhu, až jsme měly
chvíli strach, že snad nezbude místo
ani na taneček. Ale vše se v dobré
obrátilo.
Nejprve řádila na pódiu naše nej−
menší Bambiňátka, která navště−
vují od září 2010 hudebně−pohybové
kroužky pro nejmenší. Dostala tak
možnost ukázat, co všechno se nau−
čila. Poté následovalo pásmo pohád−
kových hádanek v podání žáků 2.A,
kteří imitací písniček z pohádek
pobavili nejednoho diváka. Nechy−
bělo ani překvapení, kdy si Hanička
Kladňáková s Adélkou Koštovalo−
vou připravily taneční vystoupení
„Čarodějky z předměstí“, které si
samy secvičily.
Všechny děti se měly možnost vy−
dovádět při nejrůznějších tanečcích,
hrách a soutěžích,
kterými je prová−
zela paní učitelka
Ilona Příkaská. Ne−
chyběly ani malé
taneční, kdy děti
učily své rodiče či
kamarády jednodu−
chý taneček. Každá
maska jako podě−
kování za svůj nápa−
ditý převlek dosta−
la drobný dárek dle
vlastního výběru.
O tématickou vý−
zdobu se postarali

karneval

V

neděli 6. března 2011 se Ratíš−
kovice probouzely do příjemného
slunečného rána a sluneční pa−
prsky jakoby rozdávaly první jarní
pohlazení s příslibem pěkně proži−
tého dne. A jak by ne, vždyť se po
delší odmlce konal v naší obci „Dět−
ský karneval“. Již dvě hodiny po po−
ledni jste mohli spatřit malé posta−
vičky v prapodivných převlecích
mířící k tělocvičně základní školy.
V 15 hodin, kdy byl karneval ofi−
ciálně zahájen čarodějnickými učni
z 2.A písní „Saxana“, praskala tělo−
cvična ve švech. Sešlo se tolik pohád−
kových postaviček, zvířátek, prin−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Protože se vybralo hodně peněz
(21 284 Kč = 1 650 000 TSh – tanzán−
ských šilinků), uvažovalo se, že podle
zbývajících prostředků by se mohl
opravit i kabinet nebo část další třídy.
Před odletem domů ještě Ondra
provedl kontrolu prací na vybraných
školách. Vše vyfotil a zdokumentoval.
V „naší třídě“ školy v Kise se teprve
dodělávaly vnitřní omítky. Ještě zbý−
vají venkovní omítky a vymalovat,
takže spousta práce. Přesto zbyly
peníze i na opravu kabinetu.
Po návratu z Tanzanie nás 7. března
2011 navštívil Ondra ve škole, aby děti
i učitele seznámil se situací v Kise.
Přečetl nám děkovný dopis od pana
ředitele, promítal fotografie, pouštěl
videa a besedoval se žáky a učiteli.
Máme velkou radost z toho, co se už
podařilo a budeme určitě i nadále po−
máhat.
Mgr. Jana Lovečková,
koordinátora projektu

žáci naší školy v rámci pracovních
a výtvarných činností. Pomocnou
ruku při organizaci podali žáci 7.
a 8. tříd. K tanci a poslechu hrál sám
pan ředitel „DJ Josef Hanák“ a s tech−
nickým zázemím ochotně pomohl
Tomáš Svoboda.
Těší nás, že karneval nenechal
v klidu rodiče ani děti, které se na pár
hodin proměnily v nejrůznější po−
hádkové bytosti a podpořily tak RC
Bambino, které ve spolupráci se ZŠ
Ratíškovice a Osvětovou besedou Ra−
tíškovice celou akci připravilo.
Většina dětí i rodičů odcházela
s úsměvem na rtech a pocitem, že
zážitky z příjemně prožitého do−
poledne byly dárkem pro všechny
zúčastněné.
Mgr. Irena Foltýnová
a Mgr. Simona Měchurová
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Fašaňkové veselí v MŠ Sluníčko

V

čase fašaňku každoročně po−
řádáme pro naše děti v Mateř−
ské škole Sluníčko karneval.
Napadlo nás, že letos zkusíme
změnu. Co tak uskutečnit průvod
masek v duchu dávných tradic –
masopustního či fašaňkového veselí
a pestrostí průvodu i naší radostí
potěšit lidi kolem nás?
Od nápadu byl jen krůček k reali−
zaci. Vysvětlili jsme dětem původ
fašaňku, učili se masopustní říkadla,
zhotovili si ozembuch a spolu s ro−
diči vymýšleli a vyráběli masky. Mu−
sely se vymyslet tak, aby se mohly
oblékat přes bundy a čepice. Nejvíce
ale děti nadchl tanec „Pod šable“.
V jednoduché choreografii jej zvládli
předškoláci, ale i děti mladší.
To fašaňkové úterý bylo ve školce
od rána veselo. Masky batmanů, di−
nosaurů, nindžů a robotů děti ne−
chaly doma a přišly v úžasných kos−
týmech, znázorňujících nejstarší li−
dová řemesla. Ve veselém průvodu,
procházejícím vesnicí k Domu pečo−
vatelské služby, se objevil pekař, za−
hradník, kominík, řezník, smrtka,
děti ve starých lidových krojích,
masky medvěda, pašíka, koně aj.
Lidé nám v projíždějících autech
mávali, chodci se zastavovali. Aby
taky ne! V čele průvodu vyhrávali
muzikanti. Patery housle dětí z cim−
bálové muziky s paní učitelkou Ma−
ruškou Ostřížkovou tvrdila basa na−
šeho pana učitele. A za nimi pestrý
průvod malých maškar. To se nám
to vykračovalo, zpívalo a tancovalo!
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Na dvoře DPS nás obyvatelé překva−
pili pěkným přivítáním a naše zpí−
vání, tanec i říkadla byla odměněna
potleskem, sladkostmi i čajem. Dál
se náš průvod ubíral k Obecnímu
úřadu. Tam už nás čekala spousta
diváků a pracovníci OÚ. Podšablový
tanec děti zatančily jak Doliňáci
a po tanci ještě nechybělo říkadlo:
„Masopust, masopust,
popeleční středa,
kdo nemá kožíšek,
promrzne, až běda!
Já nemám, já nemám,
já sa třesu mrazem,
Dajte mně slaninu,
zahřeju sa rázem!“

Jaké bylo naše překvapení, když
pan starosta zvedl ruku s kusem
slaniny a napíchl ji na šavli. Násle−
doval tanec „Na medvěda“, fotogra−
fování a ochutnávání výborných
božích milostí z OÚ. Ale to už jsme
se museli rozloučit, abychom se včas
vrátili na oběd do MŠ.
Na závěr snad jen poděkování
rodičům za přípravu masek, Marii
Ostřížkové a dětem z cimbálky
za hudební doprovod, obyvatelům
DPS a celému obecnímu úřadu
za vlídné a sladké přijetí a panu
starostovi za ten kus slaniny. Ne tak
ledajaké – anglické!
Milena Buřinská

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Poděkování

D

ěkujeme panu Miroslavu Do−
manskému za vlídné přijetí
v jeho stolařské dílně. Za jeho

pomoci si děti samy zhotovily kr−
mítko pro ptáčky. Poděkování patří
také Stanislavu Kadlčíkovi za po−

zvání ke včeličkám. Pomáhají nám to−
tiž u dětí probouzet a pěstovat lásku
k přírodě a úctu k lidské práci. Ur−
čitě nemusím připomínat, že takové
příklady jsou nejúčinnějším výchov−
ným prostředkem!
Za MŠ Sluníčko Mgr. Emilie Kudrová

S velmistrem se nehraje každý den,
avšak v úterý 22. února 2011 jsme si šachy s šachovým velmistrem zahráli

A

no, je tomu tak, náš šachový
klub navštívil a zahrál si simul−
tánní hru šachový mezinárodní
velmistr pan Ing. Petr Velička.
Ptáte se, kdo je pan Velička? Předně
člověk, který s dokonalostí ovládá
nejen teorii šachové hry, ale i praxi.
Od roku 2007 je nositelem titulu me−
zinárodní šachový velmistr ELO 2477,
aktuálně 21. hráč českého žebříčku,
trenér II. výkonnostní třídy s třinác−
tiletou praxí. Rovněž šachových ví−
tězství je celá řada, zejména účast
a vítězství na mezinárodních tur−
najích jako Bern 1998, Siebenlehn
2003, Brakel 2005, Vandoeuvre
2006, La Pobla de Lillet 2010 atd. Je
též členem mistrovského týmu Ha−
gemann Opava 2001/2002.
Ing. Velička je nenápadný, skrom−
ný člověk, který se věnuje populari−
zaci a přiblížení šachů veřejnosti,
jeho publikace, přednášky o šachové
teorii i trenérská činnost přispívá
k poměrně dobré úrovni tohoto ma−
lého sportu v ČR.
Náš Šachový klub při ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice se zatím učí první šachové
krůčky, přesto se již našlo 13 od−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

vážných šachistů, kteří společně za−
sedli k šachovnicím a s odhodláním
čelili dokonale promyšleným tahům
velmistra.
Nejen odvaha malých šachistů, ale
i všechny dobré tahy byly oceněny,
vždyť na každém úspěchu je pode−
psán nejen talent, ale především píle,

houževnatost, vytrvalost a pevná vůle
nevzdát a vydržet.
Martin Kladňák, ale i David To−
man, Jožka Škorpík a Tibor Toman
si vybojovali uznání – kluci děku−
jeme.
Mgr. Alena Kubáčková,
vedoucí ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
strana 15

Knihovna

H

Březen

měsíc čtenářů

lavně dříve narození mají zafi−
xované, že březen je měsíc kni−
hy. Tak tomu bylo celou druhou
polovinu 20. století, ale s rozvojem
počítačové techniky chtěli knihov−
níci upozornit na nový prvek v knihov−
nách, a to je internet. Proto se několik
posledních let začal měsíc březen na−
zývat měsícem internetu. Ale ani toto
již neplatí, začalo se uvažovat tak, že
v centru zájmu knihovníků je přede−
vším čtenář a jeho spokojenost a je
jedno, jestli jde o čtenáře knih, časo−
pisů nebo elektronických zdrojů.
A tak už možná natrvalo budeme ří−
kat měsíci březnu – měsíc čtenářů.
A jak probíhal březen – měsíc čte−
nářů v naší knihovně? Nemohli jsme
ho lépe zahájit, než otevřením nově
zrekonstruované knihovny s moder−
ním interiérem, kterou si přišlo pro−
hlédnout mnoho našich občanů v den
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otevřených dveří. Protože knihovna
byla po otevření vybavena i novými
počítači, uskutečnili jsme minikurz
práce na počítači a internetu pro se−
niory – úplné začátečníky. Během
šesti hodin zvládli základy a naučili
se vyhledávat důležité informace. Ško−
lení je bezplatné, další blok proběhne
v měsíci dubnu a pak podle zájmu.
Další aktivitou byly návštěvy obou
prvních tříd v knihovně. Toto pova−
žuji za velmi důležité, je nutné pod−
pořit rozvoj zájmu o četbu u dětí hned
v prvním roce školní docházky a vy−
tvořit základ pro pravidelný návyk
k četbě, který je rozhodujícím fakto−
rem pro úspěšný rozvoj čtenářské
gramotnosti během celé školní do−
cházky i pozdější uplatnění v životě.
A taky knihovnu navštívily všechny
třídy mateřské školky se svými uči−
telkami i panem učitelem. To jsou ná−

vštěvníci jedni z nejmilejších – bezpro−
střední, upovídaní ale i zvídaví. Do−
konce dokázali poslouchat i povídání
o Václavu Čtvrtkovi, který v těchto
dnech slaví 100. výročí narození.
V březnu měla naši knihovnu na−
vštívit známá spisovatelka Petra
Braunová, ale pro vytížení přijede až
19. dubna. Proběhnou s ní tři besedy
pro děti základních škol.
A nakonec – kouzelná pohádková
noc – Noc s Andersenem. Letos se
přihlásilo 22 odvážných spáčů. Ještě
než jsme se uchýlili se spacáky a ka−
rimatkami mezi regály naší knihovny,
vyrazili jsme s dětmi – vybaveni lopa−
tami a kbelíky – vykonat velmi vý−
znamný ekologický počin – zasadit
strom Pohádkovník – Fabularius
Anderseni. Vlastně ne jeden, ale
zrovna pět.
Na všech pohádkovnících vyrostly
pohádky Hanse Christiana Andersena
a Václava Čtvrtka. My všichni tímto
děkujeme sponzorovi – dodavateli stro−
mečků Emilovi Šťastnému, že je pro
nás vypěstoval. A pak, skoro za tmy,
jsme se hladoví a taky trochu špinaví
dořítili do knihovny. Po dobré večeři
jsme si už jen četli, hráli si a ti od−
vážní absolvovali dvě stezky odvahy.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Tradice

63. Krojovaný

ples

P

o velice teplých dňoch mezi
5. a 10. únorem aj muchy byly
domňatené. Začaly vylézat ze
všelijakých ďúrek, fuků a vyhřívaly
sa na šopkách. V tem si ale pani zima
zpomněla, že na Hromice má mrz−
nút až praščí a v komíně má fúkat
meluzína. V týdni, gdy sa měl v Ra−
tiškovicách konat krojovaný ples,
ukázala, co umí. Dělala lidom na po−
tvoru, zalézala za nechty a vybarvo−
vala nose a líca takú červenú barvú,
že by ju ani Joža Uprka nenamíšal.
A totok, pravda, nekerých lidí
odradilo. Pozalézali za kamna a dí−
vali sa na tych 118 opovážlivců,
co sa v sobotu 19. února vypravili
na strastiplnú cestu proti severáku
do místní tělocvičně. Gdo sa dostal
až za vchodové dveřa, měl vyhráté.
Tam bylo teplučko a na pódiju už
byla narychtovaná dechová muzika
„Lácaranka“ z Velkých Němčic s ka−
pelníkem Pavlem Růžičkú.

Navštivte obecní
webové stránky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Dyž sa fšecí povykutávali z ka−
bátů a vlňáků a dyž si chlapé na za−
hřítí dali pár hltů dobrotiska, co si
donésli sebú, a dyž sa nastrójené
a natrčené děvčice, kerým moselo
fúkat až nevím gde, dostaly do pro−
vozní teploty, mohlo sa začat. Po−
kladníci a pořadatelé, keří podlé ne−
psaných, ale pevně daných regulí
ešče překontrólovávali, esli sú fšecí
v krojách, objevili dvoch civilů:
1. Hospodská Alena Hudečková
měla od osvětovéj besedy úlevu,
že takto može ostát, lebo furt
negde odskakovala a jezdila au−
tem muzikantom pro večeře a ešče
pro bárco a v trčenicách by ne−
mohla řadit rychlostě.
2. Chlapíkovi od muziky, co všelijak
míšal a zesiloval zvuky, to už ne−
prošlo. Jana Koplíkova (Rybka)
mu zapoščala košelu a kordulku.
A aj dyž mu to bylo najméň o dvě
čísla menší, napěchoval sa do téj

parády a s radošťú a s úsměvem
konal, co konat měl a za co byl
platěný.
O úvod plesu sa postarali flokló−
risti z „ Doliny“ pod vedením Ilky Pří−
kaskéj, Hanky Šupálkovéj, Slávečka
Macka a Jarka Kotáska. V pásmě
„Mamičko, ožením sa“ sa kluci na−
drapovali, co chcú vyvést, dyž sú
oblbnutí láskú a mamička jim to
chtěli mermomocú zprotivit lebo
jim tá vyhlédnutá nevěsta nešla pod
nos ani trochu.
Dyž už byli muzikanti natrúbení
a vyhládnutí jak polský zájezd, vy−
handlovali sa s druhú směnú – cim−
bálovú muzikú „Dukát“ z Kyjova,
keréj primášoval Mgr. Martin Tesa−
řík. Ešče je zapotřebí dat na vědo−
most, že vedúcí osvětovej besedy
Blanka Pokorná na začátku plesu
srdečně přivítala rodinnú (ale už aj
obecní) relikviju – paní Boženku
Příkaskú−Zahradníkovu, kerá s bo−
žím požehnáním a natruc svojému
věku tancovala se svojíma synama,
vnukama a najbližšíma známýma
ešče po půlnoci.
Při tancování bylo možné zahléd−
nút aj zástupců ostatních ratiškov−
ských folklorních súborů, súdná
stolica súdila, až sa z ní kúřilo a ešče
stačila aj potancovat. Jenda Kor−
dula zaslúží poděkování, že hasič−
ským mikrobusem pozvážal a aj po−
rozvážal hromadu účastníků plesu.
Poděkování patří aj fšeckým dárcom
do tombole, kerá byla tak, jak pokaž−
déj, pestrá a bohatá.
Dyž sme sa nad ránem trúsili roz−
gajdaní dom, tož sa ani nezdálo, že
je taká zima, jakú ukazoval teplo−
Vojta Koten
měr.

Poděkování

D

ěkujeme všem, kteří se ja−
kýmkoliv způsobem zapojili
do příprav a organizace kro−
jovaného plesu a sponzorům
za jejich příspěvky a dary do tom−
boly.
Osvětová beseda Ratíškovice

www.ratiskovice.com
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Zajímavost

Najrychlejší
Ratiškovijáci

J

sou kamarádi, kteří umí udělat
svým blízkým opravdovou ra−
dost nebo je alespoň „příjemně
šokovat“. Takovouto situaci zažil
nedávno Vojta Koten, jenž má ka−
marádku, která dokázala zařídit pro
„normálního smrtelníka“ téměř ne−
možné. O tom všem vyprávějí násle−
dující řádky.

Vojto, co se ti vlastně příjemného
přihodilo?
Vojta: Moje kamarádka Dana
Voříšková, jak možná každý ví, byd−
lela přes 40 let v Paříži. Protože je
to žena činu, vybavila mi originální
dárek k narozeninám – měl jsem jedi−
nečnou příležitost se svézt ve vlaku
francouzských drah TGV [téžévé],
který patří k nejrychlejším v Evropě.
Zkratka TGV znamená Train ŕ
Grande Vitesse neboli vysokorych−
lostní vlak francouzských státních
drah (SNCF).
Čí to byl nápad, respektive jaká
byla původní myšlenka?
„No můj“, říká druhá hlavní ak−
térka sezení u Vojty Kotena Dana
Voříšková. My jsme s Vojtou dlou−
holetí kamarádi a protože se blížil
jeho odchod do důchodu a naroze−
niny, chtěla jsem mu poděkovat.
Vojta je zapálený mašinfíra, takže
nápad nebyl daleko a pak to šlo
rychle – okamžitě jsem napsala žá−
dost na francouzské ministerstvo do−
pravy a čekala jsem, zda vůbec do−
jde odpověď, jež mimochodem došla
až za tři měsíce. Vojtovi jsem to řekla
– co jsem provedla, až když ta odpo−
věď došla. Vůbec nevěděl, co chys−
tám. Jaký to byl ale opravdu šok, když
mi skutečně odepsali, že moje žádost
bude mimořádně kladně vyřízena.
Když jsem ten dopis začala číst, padla
jsem „na řit“ a následně utěkala
k Vojtovi, abych mu to oznámila.
Jaká byla bezprostřední reakce?
Dana: Když Vojta otevřel dveře
od domu, první co jsem řekla, bylo:
strana 18

„Ty mňa zabiješ!“
a on na to poho−
tově: „Esli to néni
ruská hymna,
všecko ti odpus−
tím.“
Byly nějaké
problémy se získá−
ním povolení?
Vojta: I když
ve Francii byl na
podzim problém
s islamisty, byla
kvůli nim zvýšená
kontrola na le−
tištích, nádražích
i v metru, a my
jsme chtěli cestu
uskutečnit co nej−
dříve, přesto dali souhlas s podmín−
kou, že musíme termín cesty nahlá−
sit minimálně měsíc dopředu a mu−
síme si zaplatit jízdenky. My jsme
se rozhodli pro letošní únor.
A jakou cestu či trasu jste zvolili?
Dana: My jsme se rozhodli jet
z Hodonína do Strasbourgu autobu−
sem a vlakem TGV ze Strasbourgu
do Paříže. Nakonec nám pomohla
i Bětka, Vojtova dcera, která z Ka−
nady přes internet našla nejvýhod−
nější ceny a zjistila, že je vhodné jet
až z Prahy do Strasbourgu (město je
hlavním městem východofrancouz−
ského Alsaska a v minulosti střídavě
patřilo k Německu a k Francii). No,
variant bylo několik.
Vojta: Výhoda ještě byla, že
Bětka má ve Strasbourgu kama−
rádku a její maminka tam vyučuje
na univerzitě. Ta se nás nakonec
na jeden den ujala. Nejzajímavější
bylo, že paní Latimier se nám ozvala
na poslední chvíli, když jsme nastou−
pili v Břeclavi do vlaku směrem
na Prahu, že na nás bude ve Stras−
bourgu čekat. Šlo nám o to, aby vše
proběhlo bez jakýchkoliv problémů
a my se včas dostali tam, kam jsme
potřebovali. Je dobré si při takov−

ých cestách udělat nějaký záchytný
bod.
Jak jste postupovali po dojezdu
do Strasbourgu?
Dana: Ve čtvrtek 3. února jsme
se o půl jedenácté dopoledne měli
sejít s ředitelem regionálních že−
leznic pro region Alsasko ve Stras−
bourgu s panem Michelem Ragetem.
Jinak jsme se rozhodli koupit si
jízdenky na TGV až přímo před od−
jezdem, protože koupit si jízdenky
již v ČR je podstatně dražší. Ještě
jsme zkusili navrhnout, ať nám dají
slevu – a tu jsme taky nakonec do−
stali. Jinak jedna jízdenka ze Stras−
bourgu do Paříže vlakem TGV –
pro představu – vyšla po slevě na
67,20 euro.
Vojta: Taky je potřeba zdůraznit,
že slivovice otevírá dveře všude. Dal
jsem panu řediteli půlčík pravé ra−
tíškovické slivovice, což evidentně
zabralo, a za to se nám nabídl uká−
zat krásně zrestaurované přijímací
salónky císaře Viléma II., které
byly zbudované na strasbourgském
nádraží na jeho popud, přičemž
některé nyní slouží jako čekárny
a do ostatních není jinak možnost
se dostat.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Měli jste čas se podívat i do centra
Strasbourgu?
Vojta: Ano, právě paní Latimier
nás vzala do města a ukázala nám
katedrálu, kde právě natáčeli film
o Sherlocku Holmesovi, všechny ev−
ropské úřady a soudy – Strasbourg
je důležitým úřednickým centrem
evropské unie, i starobylou část
města. Město je skutečně krásné
a poklidné.
A kdy nastala ta chvíle vašeho
odjezdu s TGV?
Vojta: Vlak přijel z Curychu
(jezdí na pravidelné lince Paříž –
Strasbourg – Curych a zastavuje
pouze v těchto městech), pan ředi−
tel nám představil strojvedoucího
pana Daniela Wittmanna a instruk−
tora ředitelství TGV pana Philippe
Fritsche, který se nám musel vě−
novat během samotné jízdy. Vyjeli
jsme přesně na čas, jinak obsluha
vlaku je stejná jako u nás, to zna−
mená, že je pouze jeden strojve−
doucí. První část trasy probíhala
rychlostí „pouze“ 160 km/h z důvodu

probíhají rekonstrukce trati a roz−
šiřování provozu, druhou polovinu
trasy jsme již jeli průměrnou rych−
lostí 320 km/h, což je povolená tra−
ťová rychlost. Bylo to na té části
trati, kde v dubnu 2007 udělali
rychlostní rekord na „klasickém“
kolejovém vlaku s elektrickým sbě−
račem, a to 574,8 km/h! Jinak vzdá−
lenost mezi Strasbourgem a Paříží
je 450 km a cesta vlakem tak tr−
vala slabé dvě hodiny – vyjeli jsme
v 11:15 hodin a do Paříže jsme dojeli
ve 13.34 hodin.
No a jaké pocity jste měli během
té vysoké rychlosti?
Dana: Budu žalovat, že Vojta
překročil přednastavenou rychlost
na 322 km/h, což máme doloženo
i na fotografii, ale na dotaz strojve−
doucího jsme byly ujištěni, že se nic
závažného nestalo! (Vlak je pocho−
pitelně řízen elektronikou – palub−
ním počítačem.) Jinak jsem všechno
překládala a strojvedoucí hned
poznal, že Vojta má dobrý přehled,
což ho potěšilo.

Vojta: Strojvedoucí dává pouze
mašině signál pomocí pedálů, že
„nespí“, jinak by se vlak zastavil –
u nás tomu říkáme tlačítko bdělosti,
které se musí stlačit každých 5 až
8 vteřin; my tomu říkáme slangově
„živák“.
Dana: Taky jsem požádala in−
struktora, zda by si Vojta mohl sed−
nout po příjezdu do Paříže na místo
strojvedoucího, abychom si na pa−
mátku udělali nějaké fotky, jakože
Vojta řídil vlak – což pochopitelně
z důvodu vysoké bezpečnosti nejde,
ale on ho tam pustil za jízdy asi
na 10 minut! Vojta mi totiž vůbec
nevěřil, že instruktor povolil, aby
mohl řídit TGV! No, a je až nesku−
tečné, že se mi v tom okamžiku za−
sekla kamera a já musela všechno
dofilmovat pouze na fotoaparát.
Vojta: Možnost sednout si na mís−
to strojvedoucího byl asi ten nejsil−
nější okamžik či zážitek celé cesty.
Možná i proto, že zatím v kabině
strojvedoucího jel pouze Číňan, Ně−
mec, Američan, Rus – víceméně z ko−
merčních důvodů, když takovou ma−
šinu kupují – a teď já!!! Navíc jsem
byl prý první, který to i řídil. Zájem
je – podle sdělení přítomného in−
struktora – totiž velký, a tím pádem
musí hodně žádostí odmítat.
Jak takový vlak vůbec zatáčí, když
nemá volant?
Vojta: Jednotlivé vagóny jsou
uloženy na podvozku, který sestává
ze dvou náprav, a ve středu pod−
vozku je tzv. královský čep, který
umožňuje natáčení celého vagónu
podle zakřivení trasy. Přes tento
čep se přenáší i veškerá tažná síla
hnací jednotky.
A co následovalo po příjezdu do Pa−
říže?
Vojta: Ještě mě zaujalo, že vlak
brzdí již 10 kilometrů před cílem,
aby byl vůbec schopný z tak vysoké
rychlosti bezpečně zastavit. Výji−
mečně může zastavit na 4 kilomet−
rech. Pak jsem měl ještě možnost jít
s našim strojvedoucím podívat se
na „německé TGV“ (známé pod
zkratkou ICE – Inter City Express),
se kterým odjížděl do Frankfurtu.
Takže Daně moc děkuji, že mi ten−
to vskutku neopakovatelný zážitek
umožnila.
S Danou Voříškovou
a Vojtou Kotenem rozmlouval
Josef Hanák
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Osobnost

Vladimír Židlický
světoznámý umělecký
fotograf

V

ladimír Židlický (narozen 26. 7.
1945) je rodákem z Hodonína.
Je absolventem katedry umě−
lecké fotografie FAMU.
Na české výtvarné scéně se za−
čal objevovat v 60. letech jako malíř.

Oznámení

V

rámci oslav 870. výročí první
literární zmínky o obci Ra−
tíškovice vyjde publikace ze−
mřelého ratíškovického exulanta
z roku 1948 Stanislava (Slávka)
Blahy. Pojednává o jeho mládí, pro−
žitém ve staré Dědině před jeho
útěkem do ciziny.
Knížku vydává ve vlastním ná−
kladu PhDr. Miroslav Dekař, kte−
rý k ní napsal i předmluvu. Je uve−
řejněná i na dekar.blog.iDNES.cz
(ve světě).
Před oslavou bude zaslána
Obecní knihovně v Ratíškovicích
i knihovnám okolních obcí, kde si
ji mohou čtenáři zapůjčit.
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V roce 1969 ho však za−
sáhla naplno fotografie
a dostala přednost před
malbou. Toto osudové se−
tkání se naplňuje více
než 40 let.
Již v 80. letech se stal vý−
raznou osobností insce−
nované fotografie nejen
doma, ale také v zahraničí. Od roku
1982 do roku 1989 působil také
jako pedagog a ředitel Střední školy
uměleckých řemesel v Brně. Ně−
kteří jeho žáci se nadále projevují
na poli současné české fotogra−
fie (např. Václav Šedý, Jiří Víšek,
Jiří Korecký, Martin Vybíral). Je vý−
znamným představitelem evrop−
ského umění. Jeho práce je zná−
mější v cizině než u nás. Prosadil
se zejména ve Francii, Belgii nebo
Holandsku. Bývá uváděn nejen sa−
mostatně, nýbrž také v důležitých
přehlídkách spolu s osobnostmi
světového ohlasu.
V roce 2006 se vrhl do práce s no−
vou energií a novými tvůrčími am−
bicemi. Digitální technologie, na niž
přešel, zjednodušila přístup k ba−
revné fotografii, které se do té doby
vyhýbal. Magická síla barvy a nové
tvůrčí možnosti z ní vyplývající ho
přemohly a staly se programem,
který se asi hned tak nevyčerpá.
Ve své fotografické tvorbě začal
postupně čím dál tím více experi−
mentovat a přišel s celou řadou no−
vých originálních postupů půso−
bení na fotografii. Základem jeho
tvorby jsou fyzické zásahy do nega−
tivu i pozitivu včetně malby a v po−
slední době i využití moderní tech−
niky při působení na fotografii.
Židlický vědomě porušil pravidla
klasické fotografie o nedotknutel−
nosti negativu.
Co se týká tématu, zpočátku to
byla krajina, krajina industriálního
Hodonínska a zátiší. Postupné při−
dávání reálných postav figura pře−
vládla (především žena jako věčná
inspirace), přestože pracoval sa−

mozřejmě i s mužským modelem.
Židlický se zaměřil na inscenovaný
moment a díky tomu navazuje na
tradici umělců, podobně jako Fran−
tišek Drtikol, Josef Sudek nebo
ze zahraničních fotografů Willy Kes−
sels.
Jeho výstavy probíhaly v ruském
Čeljabinsku (zde vystavoval s dalším
známým českým fotografem Adol−
fem Zikou) a Jekatěrinburgu, dále
pak vystavoval ve Švýcarsku, Nor−
mandii (Francie) i Miami (USA).
Jeho díla jsou zastoupena ve sbír−
kách Centre Georges Pompidou
v Paříži, v Muzeu moderního umění
v Londýně, v New Yorku a mnoha
dalších městech. Z českých a slo−
venských měst to jsou Cheb, Brati−
slava, Uherské Hradiště nebo Ho−
donín.
V roce 2010 pokřtil svou poslední
knihu, která je věnována umění sou−
časné fotografie a její křest provedl
v uherskohradišťské Galerii Slo−
váckého muzea. Tato kniha vznikla
po velkém úspěchu první monogra−
fie, která vyšla ke konci roku 2008.
Mezinárodní porota jí udělila hlavní
cenu na Měsíci fotografie v Brati−
slavě, jako nejlepší monografii o sou−
časné fotografii ve střední a vý−
chodní Evropě.
V současné době probíhá výstava
jeho prací v ruském městě Novosi−
birsk, připravují se umělecké akti−
vity v Singapuru, Dubaji a Hon−
kongu. Chystá se workshop umělců
z několika zemí v areálu bzenec−
kého zámku. V létě vyjde krojová
publikace, která bude obsahovat
42 obcí a měst v okolí Kyjova.
Blanka Pokorná
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Rozhovor s fotografem
Vladimírem Židlickým
Pane Židlický, vím, že jste morav−
ským rodákem. Mohu se zeptat, kam
sahají Vaše kořeny?
Narodil jsem se v Hodoníně a žil
tam do doby, než jsem šel na střední
školu. Pak jsem se stěhoval do Prahy,
následovalo Brno a do Hodonína jsem
již jezdil pouze navštěvovat své ro−
diče a bratra.
Co Vás k rodnému kraji
táhne?
Velmi rád se do rodného
kraje vracím, je to pro mě
inspirace v mé práci a stud−
nice krásných vzpomínek.
Jsem přesvědčen, že to k rod−
nému kraji táhne každého.
A když se člověk dostane
do určitého věku, tak se rád
vrací na známá místa. Zde
jsem prožil dětství, dospí−
vání a své první lásky.
V letošním roce v létě vyjde Vaše
druhá krojová publikace. Kdo nebo co
Vás přimělo k tomu, vrhnout se do vy−
dání této knihy?
V zásadě mě přiměla moje první pu−
blikace. Jednou jsem ve studiu, kde
se chystala výstava obrazů do Paříže,
která se týkala lidových řemesel,
vzpomínal mezi etnografy na krojové
fotografie z této knihy. Debatovali
jsme s panem PhDr. Janem Kristem
(ten byl mj. u zrodu první krojové pu−
blikace a pomáhal panu Židlickému
na Miloticku) o tom, jak kvalitní kni−
hy o krojích od té doby vyšly. Byl jsem
hodně překvapen, když mi bylo ře−
čeno, že nějaké krojové publikace sice
byly vydány, ale ne moc kvalitní a re−
prezentativní. Neobjevily se tam kro−
je z celé oblasti ve své bohatosti a ani
obrazová část nebyla příliš vydařená.
Bude tato krojová publikace nějak
navazovat na tu první, vydanou v roce
1979?
V podstatě nebude. Když jsem uva−
žoval o tom, jakou koncepci zvolit,
po mnoha úvahách jsem dospěl k tomu,
že chci, aby to bylo hlavně o lidech.
A to o lidech, kteří v kroji chodí, o kro−
je se starají, dodržují tradice a jsou
pyšní na odkazy svých předků, které
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

uchovávají z generace na generaci jako
vzácný poklad. Nejedná se tudíž o et−
nografickou ani naučnou publikaci, ale
o poctu rodnému kraji a lidem, kteří
v tomto regionu žijí a udržují tradice.
Je to také i pro neinformované, kteří
se budou divit, že v kroji nechodí jen
pár podivínů, ale kroj je zde tradiční

a integrální součást života v obci. Že
to není jen výjimečná záležitost obléct
se do kroje, ale že se zde tradice neu−
stále ctí a udržují. Z racionálního hle−
diska je tato práce pro mě významně
prací navíc, ale chci to udělat, musím
to udělat a musí to být krásné. Trou−
fám si říct, že tato publikace bude na−
prosto výjimečná a nebude mít v tu−
zemsku ani zahraničí obdoby.
Kolik regionů bude v knize zastou−
peno, kolik bude mít stran a z kolika
fotografií se bude skládat?
V knize bude zastoupeno 42 obcí
„Kyjovska“. Převážně obce a města,
které mají dohromady cca 67 tisíc oby−
vatel. Na fotografiích se objeví tudíž
velká část obyvatel. Původně jsem
předpokládal, že kniha bude mít zhru−
ba 300 stran, teď s určitostí vím, že se
počet blíží ke 400 stranám. Z obrov−
ského množství fotek, které jsem na−
fotil, se vybralo zhruba 1000 fotogra−
fií, jež se budou v knize prezentovat.
Jaká byla spolupráce na přípravě
knihy s představiteli jednotlivých obcí?
V drtivé většině byla spolupráce
velmi dobrá. Každá obec měla vyme−
zeno pár lidí, kteří to celé organizo−
vali a mohl jsem se na ně téměř sto−
procentně spolehnout. Pro tyto lidi to
nebyla jen práce při samotném fo−

cení, ale hlavně po mém výběru foto−
grafií nastoupil tento tým lidí znovu
do práce a přichystával mně pod−
klady, které jsem po nich požadoval.
Co je momentálně Vaší hlavní umě−
leckou činností a kde nyní probíhají
Vaše výstavy?
V tuto chvíli běží moje výstava
hodně daleko, a to v ruském Novosi−
birsku. V prosinci skončila výstava
v Paříži, dále chystám aktivity v Sin−
gapuru, Dubaji a Honkongu. Jedná se
o projekt, který vznikl v Dubaji. Jistá
galerie si vybrala 12 umělců z celého
světa a hodlá je tak prosazovat v rám−
ci regionu Asie. Mimo kulturní smysl
celé věci, ale mají také organizátoři
tohoto projektu na paměti komerční
výhodnost, která je nesporná. Jsem
jedním ze 12 lidí, kteří byli vybráni.
Mimo jiné mé aktivity chystám na za−
čátek července tohoto roku meziná−
rodní workshop, kterého se zúčastní
umělci z několika zemí. K tomuto
účelu dalo město Bzenec k dispozici
prostory bzeneckého zámku. Bude zde
vystavovat přes 20 umělců.
Myslíte si, že se občané Ratíškovic
se mohou někdy těšit na výstavu z fo−
tografií, které jste používal při přípravě
této publikace?
Nevystavuji běžně mimo galerie
státní nebo privátní, ale musím říct,
že mám k tomuto kraji tak vřelý
vztah, že bych se rád nechal k ně−
čemu takovému přemluvit. Bylo by to
naprosto unikátní v jistém smyslu
i z mého hlediska i z vašeho. Moje
umění je daleko od toho, co jsem fotil
tady, je to něco úplně odlišného. Pro
tento kraj jsem ochotný ke všemu, ale
spíše bych to pojal jako setkání lidí,
kteří na této knize pracovali a strávili
nad tím hromadu času.
Máte čas na nějaké své koníčky?
Čím se odreagováváte?
Pracuji více než 16 hodin denně
a já se odměním tím, že 3x týdně hra−
ji tenis nebo si zajedu na nějakou pěk−
nou výstavu nebo vernisáž (nedávno
v Hodoníně – vernisáž tří výstav), kde
nevystavuji a nepracuji, ale jsem ná−
vštěvníkem.
Děkuji Vám za Váš čas, který jste
věnoval tomuto rozhovoru a přeji Vám
do dalších let hlavně pevné zdraví
a stálé úspěchy ve Vaší umělecké
tvorbě.
Blanka Pokorná
Osvětová beseda Ratíškovice
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Vzpomínky

Vzpomínejte
s námi

D

ne 14. dubna 2011 by se dožila
sta let naše maminka paní
Františka Příkaská, rozená
Chludilová. Jen čtyři roky chyběly
k tomu, aby tu stovku oslavila
s námi. Celý její život byl plný práce
a starostí, ale to jí nikdy nebránilo
být veselá a mít chuť k životu.
Narodila se v rodině rolníka a ves−
nického muzikanta pana Josefa Chlu−
dila. Ten bohužel záhy po svatbě padl
v I. světové válce v Brestu Litevském.
Stařenka zůstala sama se dvěma ne−
zaopatřenými dětmi. Proto se záhy
znovu provdala a naší mamce při−
byli další dva sourozenci.
Práce na hospodářství bylo moc
a přestože se naše mamka dobře

učila, a jejím snem bylo
stát se paní učitelkou,
musela po ukončení po−
vinné školní docházky zůstat praco−
vat na hospodářství. A proto alespoň
ve volném čase se snažila život si
zpestřit a zpříjemnit. Hrála divadlo,
chodila cvičit do Orla.
Nebylo jí ještě dvacet, když se
vdala za pana Jana Příkaského. Za−
čali spolu hospodařit na několika svých
polích. Do konce II. světové války měli
pět dětí, se kterými chtěli rozšířit své
hospodářství a hlavně chtěli zajistit
svým dětem lepší budoucnost. Bohu−
žel vše šlo trochu jinak. Přes to pře−
se všechno se jejich děti v životě ne−
ztratily. Nejmladší Fanynka bohužel

zemřela. Manželé praco−
vali v JZD, kam mamka,
přestože odměna za prá−
ci byla mizivá, chodila
velmi ráda. Byla mezi
svými, dovídala se stále
něco nového a mohla si se
svými tetkami popovídat.
Zkrátka tu našla pole pro
svou veselou povahu.
Nepamatujeme, že by
kdy koho zarmoutila, že by
někomu ublížila či závi−
děla. Ráda zpívala, ráda poslouchala,
ať už dechovku nebo cimbálovou mu−
ziku. I nám, svým dětem, předala lás−
ku k lidové písni a snad i něco ze své
povahy. Téměř až do konce života byla
veselá, spokojená. Díky starosti a péči
prostřední dcery Terky žila ve svém
prostředí, kde 23. 12. 2006 i zemřela.
Mamko, moc Vám děkujeme, vzpo−
mínáme hodně. Nejen my, ale i vnou−
čata, pravnoučata i prapravnoučata.
A i vás, milí spoluobčané, prosíme
o vzpomínku na tuto vskutku výjimeč−
nou ženu. Děkujeme.
Tři dcery a syn s rodinami

Co nelze zapomenout
Vzpomínky na život v PTP a anabáze mého vojenského života v PTP

Z

ačalo to tím, že dne 9. února 1951
jsme jeli na slavnostně vyzdobe−
ných vozech do Hodonína k od−
vodu a hezky nám k tomu vyhráva−
la kapela, a to všechno v parádních
slováckých krojích. Tam mě taky od−
vedli. To jsme ale nevěděli, že je už
o nás rozhodnuto předem, kde a u ja−
kého útvaru budeme „sloužit“. Nor−
málně se rukovalo v září, ale nám pěti
přišly povolávací rozkazy už na jaře,
a to s nástupem 15. dubna 1951. Bylo
to pro nás překvapení a běžely fámy,
že jdeme snad k nějakým raketovým
útvarům.
Kdo to ovšem přesně věděl, co nás
čeká, to byli tři všemocní soudruzi
z naší vesnice, a to předseda KSČ,
předseda národního výboru, taky člen
KSČ, a předseda Svazu mládeže, rov−
něž člen KSČ. Tedy tehdejší výkvět
ve vsi. Horších pacholků již tam ne−
měli.
Nástupní místo na povolávacím
rozkazu bylo moc mírumilovné – prý
Svatá Dobrotivá u Hořovic. Pro mě
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sice neznámé místo, ale to jméno
Svatá a ještě k tomu Dobrotivá se mně
moc zamlouvalo. Nástup do kasáren
mě ale přesvědčil o opaku. Ostnaté
dráty a normální dřevěné lágry typu
koncentráků z II. světové války. Snad
chyběly už jen ty komíny.
Ostříhali nás dohola, vzali nám
otisky prstů, taky si nás vyfotili
a oblékli do hadrů po německé ar−
mádě. Její označení jsme si už mu−
seli odpárat sami. Zbraně pro nás ne−
měli. O těch, které nám připravili,
jsme se dozvěděli až později. Byly
to sbíječky, krompáče, lopaty a po−
dobné nástroje.
Následoval nástup a velitel tá−
bora, štábní kapitán Bedřich Ťoupa−
lík, měl k nám krásný projev, který
začínal těmito slovy: „Víte, soudruzi,
proč jste tady?“ Odpověď zněla: „Ne−
víme!“ Pak pokračoval: „Vám pra−
cující lid nesvěřil do rukou zbraně,
vy jste vyvrhelové lidské společnosti,
tady budete pracovat, až se vám
ruce vytáhnou na paty!“ Upřímná to

slova, a to už každý z nás věděl, co
jej může čekat. Tato jeho slova si
budu pamatovat až do konce svého
života.
Potom už následovala pracoviště:
kasárna v Dobřanech, letiště Líně,
letiště Bechyně a přišel den, kdy nám
byl přečten rozkaz, že se nám pro−
dlužuje vojenská služba NA NEUR−
ČITO! To byla velká rána pro naši
psychiku a stávaly se i nepředví−
dané věci.
Pak nás převeleli jako odloučenou
četu do Železného Brodu, kde jsme
rozšiřovali „strategickou silnici“ Že−
lezný Brod – Turnov. Potom přišlo
ještě stěhování o kousek dál, a to
do Lišného – Malé skály, a pak
do Pardubic, kde naše vojenská
anabáze 25. listopadu 1953 skon−
čila. (Závěrem malou poznámku –
v Pardubicích na stavbě s námi pra−
covalo 15 kněží, a ti už sloužili čtvr−
tým rokem.) A život šel dál...
Jan Šupálek,
zakládající člen Svazu PTP
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Bazén

aneb v co je proměněno dobro

V

březnu 2011 uběhlo 20 let od za−
hájení provozu v našem krytém
plaveckém bazénu. Citujeme
z tehdejšího slavnostního projevu
Ing. Josefa Kouřila: „Ať slouží k utu−
žování zdraví naší mládeže, celé ve−
řejnosti, okolnímu regionu a nám
všem!“ Než Vám z dvacetileté služby
veřejnosti nabídneme o bazénu
různá fakta a zajímavosti, vraťte se
s námi tam, kde DOBRO zvané ba−
zén pramení.
Psal se rok 1974, kdy myšlenka
na bazén přichází na svět. Vize to byla
nejodvážnější z odvážných: Na dě−
dině a eště k temu aj krytý? A navíc –
u bazénu byl plán i na ubytovnu.
Naši tehdejší veřejní činovníci Fran−
tišek Toman (ministr), František Pří−
kaský (Frantik), Petr Slezar a z ve−
dení obce Hynek Bařina a Václav
Kovařík se spojili a „rozjeli to“. Pro−
stor byl vybrán v areálu TJ Baník.
Začala trnitá cesta za financemi
a dokumentací. Nesčetněkrát Praha,
Brno, „okres“, Česká národní rada
a další instituce. A to samé znovu.
DOBRO ve prospěch dědiny se v na−
šich obětavých nedalo zastrašit, ne
tak zastavit.
V roce 1983 byla kolaudována
ubytovna, aby šla sloužit. Peníze ale
došly. Zbudované bazénové těleso
osiřelo – společníkem mu byla tráva
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a „zakotúlané“ balóny z fotbalových
klání.
Jak jednoduše to zní, že další fi−
nance se postupně našly. Psal se rok
1985. To, co se do roku 1991, kdy
i bazén byl předán k veřejné službě,
odehrálo, nemá tady prostor k po−
pisu. (Pečlivě má ale kronikářka za−
psáno v ratíškovské knize knih z té
doby). Sem s úctou vypíšeme jména
jako: Emil Křikava, Petr Slezar, z ve−
dení obce František Slezar, Fran−
tišek Vybíral, dále Ing. Josef Kouřil
a Ing. Josef Vybíral, Ing. Petr Kotá−
sek, konstruktér Jožka Toman a z ji−
ných profesí Jožka Ňorek, Stanislav
Blaha, František Dobeš či Petr Ze−
mánek. Co dalších ochotných pomá−
halo a byly to i brigády noční. DOBRO
ve prospěch našej dědiny bylo vzá−
jemně propojené! (Dík letí mnohým
z Vás – od nás do Bazénového nebe.)
Po sedmnácti tvořivých letech je tu
sobota 16. března 1991 a DOBRO dě−
dině předává výsledek – krytý pla−
vecký bazén je slavnostně otevřen
a předán k užívání. Majitelem bazénu
o rozměru 25 × 10 metrů je od roku
2000 Obec, provozovatelem Svato−
pluk Stokláska. Zaměstnanců je pět.
Během 20 let prošlo bazénem více
jak třičtvrtě milionu návštěvníků (!).
Odkud? Z Dubňan, Hovoran, Vace−
novic, Vracova, Milotic, Kyjova, Uh.

Hradiště... Smutné je, že my Ratiš−
kovijáci v návštěvnosti silně pokulhá−
váme. Vraťme se však k optimismu.
Našeho krytého bazénu využívají
pojišťovny Metal Alianz a VZP. Je moc
dobré, že je u nás sídlo Plavecké
školy, která učí naše i okolní děti pla−
vat. Těší nás, že například město
Kyjov vypravuje již 8 let do našeho
bazénu autobus se zájemci o vodní
sportování. Velmi si pochvalují, pro−
tože kromě vody a pohybu si mohou
dát v místní plavecké kavárně po−
choutky a sobotní odpoledne má hned
vyšší lesk. Kromě soukromých i spor−
tovních bazénových iniciativ nemů−
žeme přejít večery při svíčkách v dny
vánoční, totéž na Valentýnka a do ba−
zénu umí zabrousit i Mikuláš či břišní
tanečnice.
Z jiného soudku. Náš bazén byl ně−
kolikrát místem akce „Kdo si hraje,
nezlobí“, kterou pořádala protidro−
gová organizace Krok Kyjov. Vloni
jsme se zúčastnili „Plavání měst“ – za−
řazení do kategorie „Město do 20 000
obyvatel“ se 152 plavci jsme se umís−
tili na pěkném 12. místě. Letos v říjnu
je ročník dvacátý, tak znovu jdeme
na to, zvláště, když i my slavíme těch
krásných DVACET!
Jsme před závěrem, ale ještě tyto
nutné věty. Během vzpomínaných
20 let potkaly bazén úpravy i novoty.
Nadčasově jsou WC a sprchy bazénu
a kabin napojeny na užitkovou vodu
– jev hodně CHVÁLYHODNÝ. Úprava
sedacích lavic, kompletní výměna
kotlů a rozvodů v plynové kotelně.
Byl pořízen kvalitní vysavač na od−
sátí nečistot ze dna bazénu. Máme
nová dávkovací čerpadla chemikálií,
nový pískový filtr a kolorimetr – holt
k možnosti chodu bazénu náleží jen
100% výsledek kvality vody. Kont−
roly z hygieny jsou ty nejpřísnější.
K závěru použiji dobré sdělení
ze zdravice starosty Ing. Uhlíka,
který byl hostem březnové „dvaceti−
leté“ slavnosti KPB: „Letos v létě do−
stane bazén novou tvář. Zateplení,
nová fasáda, nová okna a nová reku−
perační jednotka, tj. je taková, která
dokáže unikající horký vzduch z ba−
zénu vrátit do topného systému.“
A eště neco. Až si přijdete zaplavat,
nezapomeňte si prohlédnout umnou
vodní výzdobu Jany Jurové a popře−
mýšlejte, co tak asi může být v láhvi,
pro kterou se blíží potápěč, za vzkaz?
Vzpomínání zapsaly a pro Vás zpracovaly
Marta Kordulová a Helena Střížová
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Projekt

Krojové tradice
pro další generace

V

květnu minulého roku jsem pod
záštitou Obce Ratíškovice zpra−
covala projekt pod názvem „Kro−
jové tradice pro další generace“ do Pro−
gramu rozvoje venkova ČR, osy IV
Leader+. Projekt byl napsán za úče−
lem uskutečnění dvou krojových

kurzů. Výběrová komise MAS Ky−
jovské Slovácko v pohybu tento pro−
jekt v říjnu roku 2010 schválila.
K napsání této žádosti mě vedla
jak moje osobní potřeba se takového
kurzu zúčastnit, tak ale především
opakující se dotazy od obyvatel Ra−

tíškovic a blízkého okolí, zda kurzy,
zaměřené na udržování krojových tra−
dic, nebudou v brzké době probíhat.
V naší obci mají krojové tradice
velmi silné kořeny. Téměř každá ro−
dina zde vlastní kompletní krojový
oděv nebo alespoň krojové součásti.
Bohužel mladá generace sice kroje
dědí, ale většinou starost o údržbu
a skladování ponechávají na starších
členech rodiny. A mnohdy se stane,
že především babičky či stařenky
za svého života nestihnou tyto cenné
rady a zkušenosti předat další gene−
raci.
Hlavním cílem kurzů bylo zacho−
vat a zdokumentovat správné tra−
diční postupy při údržbě, skladování
a oblékání se do kroje. Dalším, ne−
méně důležitým cílem bylo obnovit
tradici vymírajícího řemesla, ucho−
vat kulturní dědictví po našich před−
cích a naučit se předávat zkušenosti
ze starších na mladší.
Za OB Blanka Pokorná

Krojové
tradice

19. března 2011 – 1. část kurzu

pro další generace

ento kurz byl zaměřen na údrž−
bu, skladování a úpravu krojo−
vých součástí. Kurz se konal
v salonku Restaurace Sport v Ratíš−
kovicích. Po úvodním zahájení akce
ředitelkou Osvětové besedy Ratíš−
kovice měli účastníci kurzu možnost
vyslechnout informace o rozdělení
krojů, které si pro ně připravila paní
Teresie Pištěková. Po ní se postup−
ně prezentovali lektoři ve složení
paní Anežka Foltýnová, paní Marie
Rybová, paní Jiřina Pokojová a pan
Martin Novosad. Byla jsem za jejich
rozhodnutí převzít roli lektorů moc
ráda a vážím si toho, že byli ochotni
předávat své znalosti a zkušenosti
i širší veřejnosti.
Lektoři účastníky postupně sezná−
mili s recepty na škrobení a praní kro−

O

bec Ratíškovice pořádala
kurzy „Krojové tradice pro
další generace“, a to v rámci
projektu spolufinancovaného z pro−
gramu Leader a SZIF. Kurzy byly
rozděleny do dvou částí:
z 19. března 2011
od 13 hodin do 17 hodin
zaměřen na údržbu, skladování
a úpravu krojových součástí
z 10. dubna 2011
od 13 hodin do 17 hodin
se specializací na zdobení
hlavy (šátky, drúžky, čepce)
a oblékání se do svátečního
kroje.
Blanka Pokorná
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„Krojové tradice pro další generace“

T

jových součástí, dále jak je správně
vyžehlit, poskládat a uložit. Všichni
zúčastnění měli tudíž možnost shléd−
nout kompletní pracovní postup až
po finální přípravu krojové součásti
přichystanou k oblečení.
V polovině kurzu si mohli účast−
níci po malém občerstvení prak−
ticky vyzkoušet žehlení a skládání
suknic či šátku. Nastal tak čas na vol−
nější debatu a diskuzi na krojové
témata.
Děkuji všem, kteří se krojového
kurzu zúčastnili, především pak výše
jmenovaným lektorům. Dále podě−
kování patří paní Marii Rybové,
Janě Tomčalové st. a Janě Tomča−
lové ml. za pomoc při přípravě a or−
ganizaci kurzu.
Za OB Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

10. dubna 2011 – 2. část kurzu

„Krojové tradice pro další generace“

V

Recept

neděli 10. 4. 2011 se v salonku
Restaurace Sport konala druhá
část krojového kurzu „Krojové tra−
dice pro další generace“, která byla za−
měřena na oblékání se do kroje a po−
krývky hlavy (šátky, drúžky, čepce).

Ratíškovické

béleše

Z

náte to – náhody... Náhodou
jsem v pekárně zaslechla, kdo by
udělal béleše. Žádná z kupují−
cích je nepeče. Říkám si: „To musí
být náhoda, že žádná nemá recept!“
Tak jsem to nadhodila v „babinci“
na cvičení a ona to náhoda nebyla.
Všechny řekly, že je doma nedělají,
protože nemají ani recept.
Každá si pamatuje, jak je jejich
stařenka pékávala na plotně a jak
byly dobré! Tak jsem slíbila, že po−
kud to bude možná, dám recept
do Zvonu. Ale prý „s popisem prá−
ce, protože ani nevíme, jak sa to
dělá.“
Takže recept je podle našej sta−
řenky: „Půl litrem vlažného mléka
zaděláme těsto z 1 kila polohrubej
a jedné hrstě hladkej múky, 1 kvas−
nic a 4 hrstí krystalového cukru. Když
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Ve 13 hodin byl
kurz zahájen úvod−
ním slovem paní
Blanky Pokorné,
která následně
poté představila
lektorky kurzu.
Hlavním „tahou−
nem“ byla paní
Marie Rybová, na
které byla celá část
praktických uká−
zek oblékání se do
slavnostního kroje.
Jako první figu−
rantka byla Kris−
týna Příkaská, kte−
rou paní Rybová „zadrúžila“ a ob−
lekla ji do tzv. rozhoděného dívčího
kroje.
Druhou modelkou byla Veronika
Příkaská, která byla postupně oble−
čena do kroje parádního s tureckým

kvásek vzejde, přidáme 1 vajíčko,
zhruba tak jednu velikú užičku soli
a asi tak na prst vysoko ve sklence
oleja. Kdo chce, može pro zjemnění
těsta přidat jednu nastrúhanú va−
řenú erteplu (já už dávám hrstku
bramborového těsta v prášku). Těsto
pořádně vymíšáme a necháme vyky−
nút. Na desku, pořádně posypanú
hladkú múkú, dáváme guličky těsta
asi o velikosti menší pěsti a zasej ich
necháme vykynút. Pak z nich děláme
placky asi tak na prst vysoké o prů−
měru tak 10 cm. Ty pečeme na su−
chej ploténce z oboch stran do zhněd−
nutí. Záleží na chuti – negdo jich má
rád trošku připálené. Po upečení
omastíme z oboch stran rozpuštěným
sádlem, namastíme povidlama a po−
sypeme ocukrovaným mletým ma−
kem.“
Stařenka je pekli ještě na plotně
sporáku – na plynovém plotýnku
nahřejeme na střední teplotu a dáme
naráz 3 ks; kdo má dnes už moder−
nější elektrickou pizza pánev, peče
je na stupni 4 a může zároveň udě−
lat až 20 ks.
Ptala jsem se těch starších ratíš−
kovických tetiček, jaký má která re−
cept a jestli se dělaly pořád stejně.

šátkem a posléze i čepcem. Zdatnou
pomocnicí byla pro paní Rybovou
paní Iva Příkaská, která byla vždy
„při ruce“, když bylo něco potřeba
přidržet, přitáhnout či popravit.
Po krátké přestávce, kdy se účast−
nice kurzu měly možnost občerst−
vit, následovala ukázka pánského
parádního kroje – bohužel bez figu−
ranta, který se pro nemoc nemohl
dostavit.
Po pánském kroji přišla řada na
šátky. Na modelce Janě Tomčalové
ml. se předváděly úvazy etamínových
a tureckých šátků. Lektorky paní
Teresie Pištěková a paní Anežka
Koplíková ukázaly uvazování turec−
kého šátku na „rožky“. Druhým mo−
delem se ochotně stala Lenka Il−
číková. V závěru kurzu pak ti, kdo
měli zájem, si mohli sami vyzkoušet
vázání jakéhokoliv šátku pod od−
borným dohledem lektorek.
Tímto bych chtěla výše jmeno−
vaným lektorkám a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na pří−
pravách a průběhu kurzu poděko−
vat.
Za OB Blanka Pokorná

V současnosti se to moc neliší, ale
dřív to prý bylo takové „chudší jídlo“.
Mák vyrostl na poli, povidla si každý
vaříval doma a mouka se zadělávala
jenom vodou (tak jak dnes moderní
pizza). Až když měla rodina víc pe−
něz, tak se mohlo přidat vajíčko,
pak i mléko a trošku sádla, později
olej. Jedna z těch nejstarších tetiček
je teď dokonce zadělává smetanou,
protože těsto je o hodně jemnější.
Takže i ratíškovické béleše prošly
vývojem. Pokud je zkusíte, přeju dob−
rou chuť!
P.S.: Na každé těsto je mouku
lepší prosít – je pak „nadýchanější“.
Podle Ročenky českomoravských
mistrů pekařských z roku 1944
„Mnohý pekař by si pomyslil, že
prosévá mouku pouze proto, aby se
odstranily nečistoty v ní obsažené.
Tomu je tak jen z části; hlavní úkol
prosévání je prosytit mouku kyslí−
kem vzdušným, aby se kvasné orga−
nismy, hlavně kvasinky, hojně zmno−
žily. ....Podobný úkol má pozdější
prošlehávání kvásku, kterým se zá−
soba kyslíku, která jest pro zdárné
kvašení potřebná, ještě zvýší.“
Irena Bařinová
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1) Sťali brezu, už ju vezú,
hej, už na ňu chlapci nepolezú.
Ratiškovský mužský sbor má túto
pěsničku ve svojém repertoáře, ale
chlapom, co ju zpívajú, sa ani ne−
zazdálo, že sa toto može doopravdy
stat. Enomže – stalo sa....
Dyž už bylo skoro isté, že jaro roku
2011 konečně vyhraje nad dlúhú
a nevlídnú zimú a že lúčky sa začnú
zeleňat a stromy začnú opukat,
zavrčala motorová pila a pustila sa
hladovýma železnýma zubiskama
do zkázonosného díla.
2) Už sa breza vyvalila,
hej, co ona chlapcú ochladila.
Ani to dlúho netrvalo a bylo to!
Březa žúchla na zem, jak podťatá.
Motorová pila sa mlsno oblízla a po−
kračovala v porcování zdravučkého
dřeva. Enom třísky létaly!
3) Už sa breza nezeleňá,
hej, už je aj z hája odvezená.
Nekolik kubíků polen odvézli
na trachtóře bůhví gde, dali si
po štamprli, dyž sa jim to tak rychlo
a bez nejakých ofuků a zádrhelů
povédlo. Drobné halúzky a prútí sa
pouklúzaly a piliny pozametaly.
4) Plačú chlapci aj děvčata,
hej, že je tá breza už podťatá.
Před ratiškovskú fárú je prázno
a smutno a stonek, co trčí ze zemi,
bečí a bečí. Březúvka teče prúdem
do žíznivéj zemi a všecí, co to majú
na svědomí, sa ani neohlédnú.
Majú sa natěšit ratiškovské ženy,
co bez nároku na odměnu uklú−
zajú okolo kostela a kerchova, jak si
na podzim zgustnú při shrabování
napadaného zlaťučkého listí! Marně
sa budú těšit starší strýci, jak si po−
tichučky „zasakrujú”, dyž zapackujú
o puklý betón na chodníku před fárú.
A ani základy na fáře už nebudú pu−
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Farnost

Zamyšlení

Sťali
brezu...

Ilustrační foto

kat. Je po všeckém...žádné listí, žád−
ný hrbatý chodník, žádné pukliny!
Všecko bude pěkně rovňučké, vy−
pucované a ...enomže, stačí totok
ke ščestí?!!!
Chudák březa měla velikú smolu,
už dyž sa narodila. Gdysi ju gdosi
(v dobrej vůli) nasadil na blbé místo.
No, a už sem čúl, že šak sa za ten
skotěný strom nasadí nejaký nový.
Mlaďučký. Enom ale, aby nedopadl
tak, jak tá březa. Také byla gdysi
mlaďučká. A až vykvjétla do kráse,
tož...
Tož, nevím,
co my sme za generaca,
že za nás padajú
tak krásné stromy.
U Kafiska hagase,
u fáry březa sa ztrácá
a dyž padajú,
tož sú to rany, jak hromy.
Žeprý − staré padat mosijú
a zato sadit sa budú mladé.
Ty první žúchnú,
jak dyž sa klase kosijú
a ty druhé zas negdo láme,
či krade.
A dyž sa pravdu hledat vydáte,
tož neřekne Vám
nigdy nigdo všecko.
Ale v jejich očách nechuť
a zlosť poznáte:
Ty chceš,
aby haluz zranila děcko?!
Nekomu vadí kořeň,
či výška veliká,
nekomu zas
na podzim hromada listí.
Ale už nigdo nečuje,
jak strom naříká
dyž chlap s pilú okolí čistí.
Tož, my sme takáto partyja:
negdo sa v přírodě raduje,
klaňá a jí sa koří.
A negdo má úsměv jak zmija
a dívá sa, jak krásný strom
na popel zhoří.

Peníze
pro farní
a rodinné
centrum

Ř

ímskokatolická farnost Ra−
tíškovice získala v uplynulém
roce dotaci ve výši 397 980 Kč
na dovybavení farního centra,
které bylo až do této doby bez ja−
kéhokoliv základního vybavení
(absence sedacího nábytku, úlož−
ných prostor, kuchyňského koutu,
provizorní stropní osvětlení...).
My jsme se rozhodli tento stav
změnit a díky získané dotaci ze
Státního zemědělského inter−
venčního fondu vytvořit důstojný
prostor, který by sloužil nejen far−
níkům, ale všem místním obča−
nům bez rozdílu víry.
Naším cílem je vytvořit cent−
rum, které svým duchovně, kul−
turně, ale i výchovně−vzdělávacím
zaměřením přispěje k obohacení
aktivního života obce. Chceme na−
bídnout zejména mladým lidem
a rodinám s dětmi možnost ak−
tivně stráveného času – vzděláva−
cí semináře, tvůrčí dílny, zájmové
programy pro děti a jejich rodiče.
Rádi bychom oslovily ke spolupráci
nejen farníky, ale i další aktivní
občany. Tak by se farní a rodinné
centrum mohlo stát postupem času
jedním z hybatelů komunitního ži−
vota v obci.
Za realizátory projektu
Mgr. Bc. Veronika Gasnárková
Svobodová a Bc. Marta Moravčíková

Pozvánky

na akce
Osvětové besedy
15. května
z Den matek
21. května
z 12. ročník
Zpívání pod Náklem

Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Z druhé ruky

P

oslední sobotu v únoru proběhla
v tělocvičně benefiční prodejní
přehlídka. Jak sám název napo−
vídá, jednalo se o zboží secondhan−
dového původu – tedy „Z druhé ruky“.
Nápad nebyl originální, ale převzatý
z Blanenska a částečně i z Mistřína,
kde místní maminky uspořádaly bur−
zu s dražbou a výtěžek poslaly na dob−
ročinné účely. Proč by něco podob−
ného nešlo udělat u nás? Od nápadu
už nebylo daleko k realizaci. Osobně
mě motivovala slova pana ředitele
ZŠ J. Hanáka, který řekl: „Nejlepší
by to bylo naplánovat v plesové se−
zóně a po výplatě!“
Tak se i stalo. Dohodl se termín,
díky Osvětové besedě a paní Blance
Pokorné bylo zajištěno molo v tělo−
cvičně a organizační záležitosti
ohledně úklidu po plese, přestavění
podia a konečném úklidu po pře−
hlídce. Největší obavy byly při vý−
běru modelek a modelů z řady dětí,
které se ale ukázaly být zcela zby−
tečné. Z plánovaných 10−15 se jich
hlásilo konečných 25.

Předváděné zboží určené k pro−
deji bylo částečně nakoupeno ve vel−
koskladu a pro menší náklady akce
jsme vyzvaly také veřejnost, aby da−
rovala nějaké nositelné, čisté a ne−
poničené oblečení. Sešly se opravdu
zajímavé kousky – od plesových šatů
přes retro oblečení, kabelky, pyžama,
obuv, kojenecké zboží až po kabáty
a plavky. Díky Vám všem za tak ši−
roký sortiment.
Samotné realizaci předcházely
nelehké úkoly – ocenit zboží (ještě
teď mě bolí kolena, jak jsme s ma−
minkami klečely na zemi a kousek
po kousku přebíraly a vymýšlely pří−
znivé ceny), dále vybrat, co budou
děti předvádět a nacvičit jednoduché

choreografie. Za to díky Aničce Gaj−
díkové, která, jakožto zkušená ma−
minka ještě zkušenější modelky, po−
máhala při generální zkoušce. Při
výběru moderátorky akce jsme se
jednoznačně shodly na Ireně Foltý−
nové, která svým profesionálním
projevem dodala celé akci „šmrnc“.
Módní přehlídka proběhla ve třech
vstupech. Než se modelky a mane−
kýni převlékali, nastoupila taneční
skupina pod vedením Kláry Foltýnové
a zatančila na známou znělku „Mňam,
mňam, Bobík“. V dalším vstupu před−
stavila Michaela Příkaská projekt
Adopce na dálku a seznámila všech−
ny přítomné s problematikou afric−
kých dětí. Po ukončení programu
následoval volný prodej oblečení a do−
plňků. Nesmím zapomenout, že
všechny účinkující nalíčily vizážistky
firmy Mary Kay. Také proto se všichni
cítili na mole jistě a bylo to viditelné
na jejich sebevědomém projevu.
Děkuji jménem všech maminek
z „organizačního týmu“ za pomoc: ať
už Monice Rozumové za občerstvení
a krásnou nástěnku, DJ Tomáši Haná−
kovi za to, že za sebe poslal v nemoci
adekvátní náhradu – svého tatínka
a pana ředitele ZŠ Josefa Hanáka,
zvukaři Tomáši Svobodovi za ozvu−
čení, Blance Pokorné za pomoc s vý−
zdobou, sehrané četě za přípravu
tělocvičny a mola, modelům a model−
kám za trpělivost při zkouškách, je−
jich rodičům za dobré nápady při pře−
hlídce, Markétě za ramínka na šaty,
maminkám z realizačního týmu, Vám
všem, kteří jste si něco koupili, a tím
finančně přispěli na vzdělání dvou
dětí – Goeffreyho a Florence, jež adop−
tovala naše farnost. Díky také za fi−
nanční dary, které jsem ještě navíc do−
stala po ukončení přehlídky. Celková
částka dosáhla výše 8 168 Kč a byla
předána paní Michaele Příkaské. Za−
štiťuje adopci na dálku v naší obci.
Musím ještě zmínit, že to, co se ne−
prodalo, bude předáno 12. dubna cha−
ritě na tzv. vagónku. Některé, hlavně
kojenecké zboží, už bylo předáno mat−
kám v tísni do azylového domu v Ho−
doníně.
Doufám, že ten, kdo přišel, neod−
cházel s prázdnou. A pokud si nic
nevybral, byl jistě obohacen o zku−
šenost, že obnošené, pro jedny nepo−
třebné věci se mohou druhým líbit
a udělat ještě dobrou službu. Že po−
máhat druhým, je dnes tak potřebné.
Za maminky z farnosti Dana Mokrá
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Podnikání

Svaťa
a spol.

S

vaťa Stokláska dostal jméno po
vynikajícím záložníkovi Dukly
Praha a členu československé
fotbalové reprezentace Svatopluku
Pluskalovi. Za bazénem směrem
k lesu, kde se skrývá rohatecký chod−
níček, nenápadně vyrostla minulý
rok pracovní hala. Je téměř ukryta
„obecním zrakům“, ostatně jak ten
rohatecký chodníček. Jde o Zámeč−
nictví Svatopluka Stoklásky, se kte−
rým Vás seznámím.

Než vstoupíme do haly, obrátím
Vaši pozornost ještě jinam.
Svaťovi rodiče Marie a Karel ne−
chali svých šest dětí vyrůst ve skautu
a sami tam byli příkladem. Věděli
totiž, že se zde děti naučí o něco
snažit, zapojit se, spolupracovat.
Zrovna tak je ve skautu důležitá
slušnost, pomoc slabšímu a úcta
k ostatním. To vše pak vytvoří zá−
kladní lidskou morálku. A vznikne
šance být protipólem dnes tolik
běžnému chladu srdce, sobectví
a chamtivosti všeho druhu. Vý−
chova je údajně příklad, láska a nic
víc – rodiče Stokláskovi moudrá
slova naplnili.
Další, co je nutno před vstupem
do Zámečnictví vědět.
Svaťa byl na dvaceti pěti táborech
ratíškovické skautské organizace.
Byl „barkým“ – od kluka junáka až
po toho nejvyššího vedoucího – tento
čas nazývá velikou školou života, ze
které pořád v současné práci s lidmi
čerpá.
Vyučený mechanik elektrozaří−
zení odešel z Lignitových dolů v roce
1991 na bazén, kde byla a je práce
všeho druhu, vyžadující přesně
Svaťu – lépe to nevymyslím. Letos
je to dvacet let, co bazén dobře „pre−
mává“! (A to je pod přísnou, každo−
týdenní kontrolou z hygieny.)
Začal podnikání s bratrem Jirkou.
Dychtivost staršího bratra Svaťovi
vyhovuje. Oběma se líbí okřídlené:
„Nemožné na počkání, zázraky do tří
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dnů“, což vlastně oba charakteri−
zuje. Stožáry pro firmu NOEL, re−
gály, vstupní brány a vzácnost – hrn−
čířské kruhy a keramické pece (těch
je vyrobeno 26 ks, z toho 3 velké pro
Tupesy). Bratři tu využili vzácnou
znalost této problematiky, vždyť ke−
ramická pec u Němců byla součástí
jejich dětství.
A je to TADY. O zámečnické práce
firmy pod vedením Svatě je větší
a větší zájem. Ruku v ruce se zájmem
o práce jde nutnost mít, kde dělat.
V červnu 2009 začíná stavba pra−
covní haly s nutným příslušenstvím.
Není to jen obyčejná hala, tato má
zvláštnost, má kmotra. Je jím Pavel
Vacenovský, taťka naší evropské ping−
pongové hvězdy Ivety.
Jinak to nevidím, než, že lidi,
které Svaťa postupně přijímá, jsou
nejen odborníky, ale jsou tak nějak
se svým šéfem zajedno se základní
lidskou morálkou. Ukazuje na to už
samotný čas výstavby haly. Z křovi−
sek a chamraždí odkoupeného po−
zemku totiž neuvěřitelně brzy „vy−

kúkla“ stavba. (Halu si Svaťova firma
postavila sama, zatímco jedna část
pracovníků dělala na firemních za−
kázkách). Nejde to dobře vysvětlit,
v dnešní době kór, ale domnívám
se, že se tu spojily tři věci v jednu –
Svaťova organizace, jeho lidský pří−
stup a srdce zaměstnanců, kteří sta−
věli „svoju“ halu. Už v lednu minu−
lého roku se v nové hale, která je
blízko toho rohateckého chodníčku,
začalo totiž pracovat!
A tak se pojďme do budovy s mod−
ravou fasádou, podívat.
Kancelář, šatna zaměstnanců, so−
ciální zařízení, potřebné sklady,
pracovní hala a nezbytné nádvoří
pro manipulaci. K tomu patří dvacet
jedna zaměstnanců. V počtu je šéf
Svaťa Stokláska, účetní Zuzka, zá−
mečníci, konstruktér, zedníci, elek−
trikář, řidič a tři ženy „z bazénu“.
Nyní nahlédněte se mnou na to,
co se Svaťovi a spol. v krátké his−
torii firmy už podařilo. Dere se
mně do hlavy – „a to na koleně“. Jeho
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Dost bylo
lenošení

V

e stejnou dobu, kdy začínali svůj
Nový rok prvotní křesťané, na svá−
tek Zvěstování Páně 25. března,
začali svůj houbařský rok i členové ra−
tíškovského mykologického kroužku.
A jen tak mimo−
chodem 21. břez−
na začínal další
rok kdysi před
2580 lety i pro
obyvatele řím−
ského království.
Mykologický
i houbařský rok
nemohl začat ji−
nak, než že za−
čaly růst houby
a pomyslně i prak−
ticky se otočilo
klíčem, takže se
odemykal les.
Houby rostly tradiční i neobvyklé.
Ucha Jidášova přilepená na černém
bezu, ohnivce rakouské i jejich
vzácná oranžová forma a při cestě
Rúdníčkem pod olšemi na jejich
loňských jehnědách rostly dro−
boučké v průměru do 3mm je−
hnědky olšové a pod lískami i je−
hnědky lískové.
Právě nad těmito plodnicemi při−
pomněl představitel kroužku, že
zimního lenošení už bylo dost a Dú−
brava i lidé jsou odpočatí před no−
vou houbařskou sezónou. Vyslovil
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drobné prodejce a přístřešků už to
bylo.
Svaťa a spol. vyrobili neuvěři−
telných 176 ks překlapěčů pro od−
padové hospodářství obchodního
řetězce Lidl. Jsou leckde po Evropě
− v Německu, Rakousku, na Sloven−
sku.
Elektrikář Svaťové firmy Petr Šů−
ral má na starosti osvětlení v celé
naší obci.
A v neposlední řadě hóóódně dů−
ležitá věc, a to jsou nesčetné zámeč−
nické práce pro nás občany – vrata,
přístřešky, ty nejrůznější opravy –
vždy možno, vždy přijaty s pověstnou

přání a prosbu, aby byla úroda bo−
hatá a slíbil, že houbaři těchto darů
budou užívat rozumně.Tento slib se
vztahoval jak ke sběru jen jedlých
druhů, tak i do množství a velikosti,
aby v lese zbyly i plodnice na repro−
dukci.
Pak došlo k otočení klíčem a pří−
pitku nápojem dávných Moravanů −
medovinou od jednoho z posled−
ních místních včelařů Stanislava
Kadlčíka. Nechyběla ani písnička
Dúbravěnko zelená a další občerst−
vení. Víru v to, že houby porostou
nám dávala i pranostika, kterou

znám od svého stařečka kováře
mistra Františka Hnilici: „Do svátku
Panny Marie Zvěstování, abys trávu
ze zemi kléšťama táhal, ale po svátku
ti nepomože, ani kdybys ju tam kla−
divem zatlúkal.“
Dá se říct, že hned zjara mají hou−
baři před sebou dva úkoly – zdoku−
mentovat, zda poroste vzácná des−
tice okrouhlá a pokusit se splnit
další sen, který se jmenuje „najít
šťavnatku březnovku“.
Václav Koplík
prezident mykologického kroužku

Stokláskovou vstřícností. (Typické
pro Svaťu: „Na tem sa nevydělává,
ale gdo to tym lidom udělá ?!“) – Jak
ta slova voní základní lidskou mo−
rálkou, že! Rovněž tak voní i Sva−
ťova úcta k férové brněnské firmě
Franklin, jež stála na „počátku“ vel−
kých zakázek pro Zámečnictví.
„Slovo“ na závěr ze dvou originál−
ností: 1. Setkání týmu mimo práci
zdobívají junácké „soutěže“. 2. Šéf
Svaťa každoročně dostává od svých
zaměstnanců dárek pod stromeček.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovice

Filmy

Mykologie

zámečníci (jistě za pomocí i těch dal−
ších) zvládli nejen svoji halu, ale
i halu ratíškovického Jary Cigánka,
haly autoservisu a skladu odlitků
v Brně, halu skladu kartonů ve Sta−
rém Městě, dvoupodlažní halu ACC
Autospektrum, halu pro Agro−bio
u nás v Ratíškovicích. Pro brněnské
Slavnosti vína vzešlo z ratíškovic−
kých ruk velikánské zastřešené
podium. Nutno vzpomenout spousty
odborné práce s železem při ne−
dávné rekonstrukci naší školy,
v Sobůlkách totéž při stavbě tělo−
cvičny, bioplynové stanice v Dolním
Němčí. Co konstrukcí stánků pro

Haló, hlásí se

ratíškovické
kino

J

ak jistě víte, už po několik ne−
dělních večerů můžeme do
kina! Jednou je promítán film
pro děti, příště film pro dospělé.
Provozovatel kina Mirek Janík
přichází s návrhem založit v naší
obci Filmový klub. Když ho dáme
dohromady – měl by mít alespoň
30 členů, budou moci být promí−
tány v našem kině jedenkrát až
dvakrát v měsíci (čtvrtky) tzv.
„artové“ filmy. Jde o filmy nároč−
nější, které nejsou v kinech běžně
ke shlédnutí. Členství v klubu
s sebou nese Slevu na vstupence
a žádnou povinnost. Prosím, obo−
haťme se touto možností a přihlas−
me se Mirkovi Janíkovi na čísle
604 940 614.
Marta Kordulová

Nabídka filmů
na letní kino Ratíškovice
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

Králova řeč *
Obřad
Tři dny ke svobodě
Rango *
Tron legacy
Hezké vstávání
Lidice
Čertova nevěsta

Filmy označené hvězdičkou zatím nejsou
jisté. Změna programu vyhrazena.
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Skauti

Junák
telegraficky

Neděle 20. března 2011
12. Junácká akademie

Big Action po dvanácté
V sobotu 2. dubna 2011 proběhl
ve Vracově již dvanáctý ročník tra−
diční skautské sportovní akce pro
rovery a rangers (15+) Big Action.
Jde o 24 hodin halových sportů, kde
si letos cca 30 účastníků z celého okre−
su zahrálo mimo jiné florbal, volejbal,
lakros, fotbal, kuželky, ringo, bul−
doky, ale také byl v rámci odpočinku
čas i na deskové hry nebo čajovnu.
Piškvorkiáda
Na letošní piškvorkiádě se v so−
botu 19. 2. soutěžilo opět ve třech ka−
tegoriích: 1. kategorie (1.−4. třída,
19 účastníků), 2. kategorie (5.−9. tří−
da, 8 účastníků), 3. kategorie (15+,
19 účastníků). Hrálo se systémem
„každý s každým“ ve své kategorii.
1. kategorie: 1. místo: Maruška,
2. místo: Anička, 3. místo: Kuba
2. kategorie: 1. místo: Zajíc,
2. místo: Lukas, 3. místo: Flip
3. kategorie: 1. místo: Mravenec,
2. místo: Anča, 3. místo: Tonda
(všichni tři Hodoňáci)

Jiří „Hrach“ Stokláska a Bára Šlitrová se vzali na apríla 1. dubna 2011 v Hodoníně.
Junák Ratíškovice gratuluje! „Mládí vpřed – mějte dětí pět, ať máme děcka do oddílů!“

Big Action

Piškvorkiáda
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Sběrna papíru informuje

Pozvánka
Zveme všechny současné, bý−
valé a budoucí členy oddílu a ne−
jen je. Také jejich příbuzné, ka−
marády a všechny sympatizanty
s oddílem a vlastně celým Juná−
kem v Ratíškovicích na výstavu
„20 let oddílu Trojka“
Slavnostní zahájení s táborá−
kem a křestem almanachu pro−
běhne v pátek 29. dubna 2011
v 18.00 u skautské klubovny v Ra−
tíškovicích. Výstava bude pro
všechny otevřena i v sobotu
30. 4. a neděli 1. 5. 2011.

Sport

Vykupujeme pouze vytříděný a řádně svázaný papír, a to pouze v době
výkupu, tj. vždy v sobotu od 15 hodin: 12. dubna, 14. května, 11. června
Aktuální výkupní ceny:
černobílé noviny ......................................................................... 1,20 Kč/kg
barevné časopisy, letáky............................................................ 1,20 Kč/kg
vlnitá lepenka............................................................................. 1,50 Kč/kg
sjetiny bez kopíráků .................................................................. 1,00 Kč/kg
směs............................................................................................. 0,50 Kč/kg

Kuželkářky
braly všechny kovy

Kalendárium

aneb co nás čeká a nemine
pondělí 18. 4. 2011
Akce Drákula 29 −
Hromadný čestný odběr krve.
neděle 24. 4. 2011
Den Sv. Jiří patrona skautů
Den ve skautských krojích.
Svatojiřský závod −
Závod tříčlenných hlídek
od 14.00 u junácké klubovny.
sobota 30. 4. 2011
Svojsíkův závod −
základní okresní kolo celostát−
ního skautského závodu.
Pálení čarodějnic
u junácké klubovny.
Oddíl Trojka slaví 20 let
od svého vzniku − výstava,
tee−pee, hry a soutěže nejen
na klubovně.
sobota 14. 5. 2011
Železná sobota − sběr želez−
ného šrotu po obci.
neděle 22. 5. 2011
Sportovní dopoledne
pro nejmenší 10−12.00. na hřišti
pod junáckou vlajkou.
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D

resy ratíškovického Baníku by
neměly ani letos chybět na mis−
trovstvích České republiky ku−
želkářů. Hlavně zásluhou té pěk−
nější poloviny populace na krajských
přeborech jednotlivců. Největšího
úspěchu dosáhla v kategorii starších
žaček Daniela Kordulová, která zí−
skala zlatou medaili s právem startu
na mistrovství republiky výkonem
395 k, stříbro vybojovala Lenka Do−
bešová za 394 k.
Skalpem representantek, druhým
místem a stříbrnou medailí i nomi−
nací na MR se může pochlubit Dana
Tomančáková. To díky bojovnosti,
umění i patřičnému kousku sportov−
ního štěstí, když v poslední dorážce
shodila 78 kuželek, které jí vynesli

celkově 535 k a druhý stupínek po−
třebný k postupu. Bronzovou medaili
a třetí místo – první nepostupové –
vykoulela v kategorii dorostenek při
své premiéře Hana Beranová výko−
nem 506 k, když k postupu jí schá−
zelo 6 kuželek. V první desítce se
umístili: Radek Belanec ml. žáci –
6. místo, Tomáš Podéšť – st. žáci
7. místo, Petr Bábíček – užší finále
a 8. místo v juniorech, Jana Koplí−
ková – 8. místo ženy, Luděk Rych−
lovský – 9. místo muži (o jedinou
kuželku mu uniklo užší finále). V klu−
bovém hodnocení medailí jsme obsa−
dili čtvrté místo stejně jako v bodo−
vací soutěži, když před námi bylo
Blansko, Mor. Slavia Brno a Rosice.
Václav Koplík, tiskový mluvčí kuželek
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FK Baník Ratíškovice
zahájil jaro s obměněným kádrem

Z

neobvykle širokého kádru může
vybírat na startu jarní části prv−
ní A třídy ideální jedenáctku
kouč fotbalistů Baníku Pavel Va−
cula. Ten má pro druhou polovinu
sezony k dispozici jednadvacet vy−
rovnaných hráčů. Vedení Baníku
v zimní přestávce nezahálelo a do
týmu přivedlo tři nováčky. Zkvalit−
nit útočnou fázi přišli útočníci Mar−
tin Brezina a Lukáš Možíš, v záloze
může nastoupit další Slovák, Peter
Kováč. Vedení Baníku se navíc do−
mluvilo s Vracovem na přestupu
našeho odchovance Lukáše Ňorka.
Z Hodonína se domů natrvalo vrátil
i Tomáš Kundrata. „Hráčů máme
dost. Určitě bude z čeho vybírat“, řekl
trenér Baníku Pavel Vacula, který
se naopak bude muset na jaře obejít
bez mladíků Tomáše Voříška a Ja−
kuba Bábíčka, kteří byli kvůli dis−
ciplinárním prohřeškům vyřazeni
z kádru áčka. Tomáš Voříšek bude
na jaře hájit barvy Vracova, Jakub
Bábíček odešel na hostování do ligo−
vého dorostu Hodonína. Hostování
bylo prodlouženo i zkušenému bran−
káři Romanu Pelíškovi.
Do Vacenovic zamířil rovněž na
půlroční hostování Michal Voříšek,
který podzim strávil v Rakousku.
Baník se v zimě zúčastnil zimního
turnaje v sousedních Dubňanech. Na
nejlepší umělé trávě na Hodonínsku
skončili svěřenci kouče Vaculy za
Vracovem, Dubňany a Vacenovi−
cemi až čtvrtí. „V Dubňanech jsme
se prezentovali střídavými výsledky.
Ostudou byla určitě porážka 0:3
s Miloticemi po trapném výkonu ce−
lého mužstva,“ uvedl sekretář klubu
a člen výkonného výboru FK Baník
Zdeněk Blaha.
První mužstvo absolvovalo v do−
mácích podmínkách čtyřdenní sou−
středění. „Myslím, že to splnilo účel.
Kluci si mákli a stmelili kolektiv,“
řekl Vacula. Jen pro zajímavost, za−
tímco hráči A týmu, kteří mají nové
soupravy, strávili čtyři dny v areálu
Baníku, dorostenci odjeli společně se
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žáky na soustředění do Rajnochovic.
„Na začátku přípravy to bylo špatné.
Postupem času jsme ale dali tým do−
hromady. Věřím, výkony a výsledky
budou dobré a že jarní část sezony
odehrajeme bez starostí se záchra−
nou soutěže,“ pronesl Vacula.
Baník vstoupil do jarní části se−
zony z šesté pozice. Vzhledem k vy−
rovnanosti soutěže však nečeká náš
mladý tým nic lehkého. „V jarních
odvetách se chceme prezentovat kva−
litním fotbalem. Dále chceme stabi−
lizovat kádr a v dalším soutěžním
ročníku se pokusíme o postup do
vyšší soutěže,“ uvedl Blaha.
Konečná tabulka
1. Vracov
8 800
2. Dubňany A 8 6 0 2
3. Vacenovice 8 4 2 2
4. Ratíškovice 8 4 2 2
5. Jablonica
8 413
6. Milotice
8 305
7. Vlkoš
8 215
8. Dubňany B 8 1 1 6
9. Hlboké
8 017

44:7
30:12
25:23
19:20
25:18
14:17
21:32
13:37
10:35

24
18
14
14
13
9
7
4
1

FK Baník Ratíškovice −
soupiska pro jaro 2011
Brankáři: Mačuda Jakub (1992),
Foltýn Miroslav (1983)
Obránci: Koplík Milan (1982), Kop−
lík Lukáš (1993), Dobeš Pavel

(1988), Machala Petr (1988),
Petrů Zdeněk (1986), Kadlčík Ma−
rek (1990)
Záložníci: Kotásek Petr (1982), Kotá−
sek Tomáš (1981), Ňorek Lukáš
(1983), Macek Petr (1991), Svo−
boda Tomáš (1989), Kundrata To−
máš (1989), Kováč Peter (1979)
Útočníci: Možíš Lukáš (1990), Blaha
Bronislav (1989), Dohnálek Zde−
něk (1989), Brezina Martin (1983),
Kopl Radim (1984)
Realizační tým
Trenér: Vacula Pavel, vedoucí muž−
stva: Vacenovský Stanislav, kus−
tod: Voříšek Jiří, masér: Šťavík
David, sekretář: Blaha Zdeněk
Vedení klubu
Předseda klubu: Ing. Příkaský Petr,
místopředseda klubu: Vacenovský
Jiří, jednatel klubu: Blaha Zdeněk
Zimní změny
Přišli: Ňorek Lukáš (přestup z FC
Vracov), Možíš Lukáš (hostování
z 1.FC Kyjov 1919), Kundrata To−
máš (přestup z RSM Hodonín),
Kováč Peter (Hlboké), Brezina
Martin (Skalica)
Odešli: Pelíšek Roman (hostování
Bzenec), Voříšek Tomáš (hosto−
vání FC Vracov), Voříšek Michal
(hostování SK Mogul Vacenovice),
Bábíček Jakub (hostování RSM
Hodonín)
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Florbal bude v Ratíškovicích i nadále,
říká gólman Křižka

I

v letošní sezoně patřil mezi hlav−
ní opory ratíškovického klubu.
Pantery držel nad vodou, spolu−
hráčům často udílel cenné rady
a útočníky soupeře deptal výteč−
nými zákroky. Prostě dělal, co mohl.
Ani brankář FBK Panthers Lukáš
Křižka však sestupu z třetí ligy ne−
zabránil. „Nedokázali jsme bodovat
v důležitých zápasech s týmy, které
byly v tabulce kolem nás. V koneč−
ném součtu nám ty body chybějí,“
říká v rozhovoru pro Hodonínský
deník dvaadvacetiletý gólman, o kte−
rého má velký zájem druholigový no−
váček Gullivers Brno.
Jak moc velké bylo zklamání
po těch posledních nepovede−
ných zápasech?
Zklamání bylo obrovské. Sestup
mrzel hlavně nás kluky, kteří v Ra−
tíškovicích působíme od vzniku
klubu a podařilo se nám dostat až
do třetí ligy. Mrzí to hodně.
Proč se nepodařilo třetí ligu
zachránit? Měli jste být přece
silnější než v loňském roce…
Taky to moc nechápu. Před sezo−
nou jsem věřil v ještě lepší umístění
než vloni. Začátek tomu i napovídal.
Z úvodních devíti zápasů jsme pro−
hráli jen jednou. Postoupili jsme do
třetího kola poháru, v prvním kole
soutěže jsme porazili silné Klo−
bouky.
Pak se nám bohužel zranil náš
klíčový bek Tomáš Opluštil a od té
doby to bylo horší a horší. Když se
postupem času ukázalo, že během
pracovního týdne se nás sejde na tré−
nink maximálně deset, a to ještě ne
pokaždé. Vznikly situace, kdy něk−
teří kluci jeli na turnaj, aniž by dr−
želi hokejku dva týdny v rukách. Na
naší hře to bylo poznat. Působili jsme
nesehraně a mnohdy i neohrabaně
v situacích, které by měly být auto−

matické. A soupeři toho dokázali
využít.
Co o vašem sestupu nakonec
rozhodlo?
Nedokázali jsme bodovat v důle−
žitých zápasech s týmy, které jsou
kolem nás v tabulce. Ať už jsou to
Bučovice, Lanžhot nebo i Vsetín, se
kterým jsme dvakrát prohráli o gól.
V konečném součtu nám ty body
chybí.
Kdy jste přestali věřit v zá−
chranu?
Věřili jsme celou dobu, co byla
záchrana hratelná. Teď už bohužel
šance není.

Další informace o dění
v obci najdete na stránkách
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

Je velký problém, že Ratíško−
vice nemají vlastní halu?
Při zápasech jsme na to zvyklí, že
nemáme domácí prostředí. V tom
bych problém neviděl. Hodně týmů
hraje své zápasy v jiných městech,
to je prostě florbalová realita. Ale jak
už jsem říkal, horší je, že nemáme
kde trénovat. Obzvláště v zimě, kdy
nemůžeme být kvůli plesům ani v ra−
tíškovické tělocvičně. Jeden trénink
týdně v několika lidech je moc málo.
Nechybí vám třeba trenér? Ně−
kdo, koho byste poslouchali?
To je samozřejmě jedna z věcí,
která by potřebovala do budoucna
změnit. Problém je v tom, že v Ra−
tíškovicích je málo lidí, kteří by měli
k florbalu nějaký vztah a nebo je to
alespoň lákalo zkusit.
Jak moc je třetí liga finančně
náročná?
Určitě to finančně náročné je, ale
v tomto má FBK Panthers štěstí, že
má takového sponzora, jakým je ra−
tíškovický SK Baník.
Co bude s pantery teď? Nedo−
padnou Ratíškovice jako Dubňa−
ny, kde přestal být o florbal zá−
jem?
Florbal v Ratíškovicích určitě ne−
skončí. On neskončil ani v Dubňa−
nech. Jen se bude nějakou dobu hrát
na nižší úrovni, než na jakou jsme
u nás byli zvyklí. Věřím, že do dvou
let se podaří postoupit zpět.
Je pravda, že někteří kluci
končí?
Nevím. Já jsem dostal nabídku
chytat druhou ligu za Gullivers Brno.
Pokud se všechno domluví, měl bych
jít od léta chytat tam.
Proč se podle vás florbalu na
Hodonínsku tolik nedaří?
Nedaří se poslední dva roky. Mys−
lím, že se to časem zase změní k lep−
Libor Kopl
šímu.

www.ratiskovice.com
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Fotovzpomínka

Infoservis

na dětský krojový ples

V

Pozůstalostní důchody
(3. část)

předešlém článku, ve kterém
jsem se podrobněji zabývala
otázkou starobních důchodů
a jejich výší, jsem slíbila, že násle−
dující pokračování bude věnováno
pozůstalostním dávkám, tedy vdov−
ským, vdoveckým a sirotčím důcho−
dům, které jsou nedílnou součástí
důchodového systému České repub−
liky. Než se však začnu pozůstalost−
ním důchodům věnovat, ráda bych
se krátce zmínila o informaci, týka−
jící se „státních penzí po tzv. malé
reformě“, která bude aplikována od
30. září 2011 na základě nálezu
Ústavního soudu, a která byla uve−
řejněna v Hospodářských novinách
dne 28. března 2011.
Podle tabulky, která vychází
z hrubé měsíční mzdy a doby pojiš−
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tění 42 let u muže ve věku 62 let,
je zde výše hrubé mzdy a jaký dů−
chod této hrubé mzdě odpovídá do
30. září a po 30. září letošního roku.
Uvádím pro ilustraci pouze několik
údajů (viz následující tabulka).

A nyní se již vracím k tématu po−
zůstalostních důchodů. V poslední
době se na nás totiž klienti stále
častěji obracejí s dotazy ohledně
přiznání pozůstalostních důchodů,
i když jim nárok nevzniká. Po−

Hrubá
mzda

Důchod do
30. 9. 2011

Důchod po
30. 9. 2011

Důchod 2015
a později

12 370

9 475

9 414

9 389

14 844

9 945

9 871

9 797

16 081

10 179

10 099

10 002

19 792

10 886

10 787

10 609

22 266

11 356

11 244

11 022

25 977

12 079

11 923

11 638

30 925

12 679

12 617

12 463
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dobně, jako při všech ostatních dru−
zích důchodů, také u pozůstalostních
důchodů je pro vznik na jejich ná−
rok zapotřebí splnit určité pod−
mínky.
Podmínky nároku
na vdovský a vdovecký důchod
Pozůstalý − vdova nebo vdovec −
má nárok na vdovský případně
vdovecký důchod po manželovi či
manželce tehdy, pokud zemřelý či ze−
mřelá pobíral/a starobní nebo inva−
lidní důchod anebo pokud ke dni
úmrtí splnil/a podmínku potřebné
doby pojištění pro nárok na důchod
invalidní, starobní anebo pokud ze−
mřel/a následkem pracovního úrazu.
Potřebná doba důchodového pojiš−
tění pro nárok na invalidní důchod
činí u občana staršího 28 let alespoň
pět let důchodového pojištění v po−
sledních deseti letech. Podmínka
potřebné doby pojištění je splněna
také tehdy, pokud občan starší 38 let
byl pojištěn deset let v posledních
dvaceti letech před jeho úmrtím.
Vdovský nebo vdovecký důchod
vyplácí Česká správa sociálního za−
bezpečení v případě splnění uve−
dených podmínek nároku po dobu
jednoho roku od smrti manžela či
manželky. Po uplynutí této lhůty se
vyplácí nadále důchod pouze pozů−
stalé osobě, která plní další někte−
rou ze stanovených podmínek záko−
nem č. 155/1995 Sb. uvedenou § 49
a § 50:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na
péči jiné osoby ve stupni II (střed−
ně těžká závislost) nebo stupni III
(těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče
zemřelého manžela či zemřelé
manželky, který s ní žije v domác−
nosti a je závislý na péči jiné osoby
ve stupni II (středně těžká závis−
lost) nebo ve stupni III (těžká zá−
vislost) anebo stupni IV (úplná
závislost),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky niž−
šího, než činí důchodový věk muže
stejného data narození nebo do−
sáhla svého důchodového věku,
je−li tento důchodový věk nižší.
Všechny uvedené podmínky platí
stejně pro ženy i pro muže. K ob−
nově výplaty vdovského nebo vdovec−
kého důchodu může dojít tehdy, po−
kud je splněna některá z uvedených
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2011

podmínek do pěti roků po zániku dří−
vějšího nároku na vdovský důchod.
Nárok na vdovský důchod pochopi−
telně zaniká uzavřením nového man−
želství.
Oproti předešlé právní úpravě,
které byla účinná do 31. prosince
2009 nebyla stejná věková hranice
pro muže i pro ženy, protože u žen
byla věková hranice pro obnovu vý−
platy důchodu 55 let a pro muže věk
58 let.
Výše vdovského a vdoveckého
důchodu
Oba pozůstalostní důchody se
skládají ze základní a procentní vý−
měry. Základní výměra jako u všech
ostatních důchodů činí 2 230 Kč mě−
síčně a procentní výměra činí 50 %
výměry důchodu (ať už starobního
nebo invalidního důchodu pro inva−
liditu třetího stupně), který pobí−
ral /a anebo na který by měl/a nárok
zemřelá osoba v době úmrtí. Nikdy
v historii pozůstalostních důchodů
v České republice, jak se často ža−
datelé mylně domnívají, nebyla vy−
plácena vdově plná procentní vý−
měra zemřelého, vždy jen její určitá
část.
V případě obnovy pozůstalostního
důchodu po 31. prosinci 2009 ne−
může být jeho procentní výměra
nižší, než procentní výměra tohoto
důchodu, která náležela při zániku.
Před uvedeným datem totiž často do−
cházelo díky přepočtu důchodu no−
vými koeficienty k přiznání nižší
procentní výměry.
Sirotčí důchod
Na tento druh pozůstalostního
důchodu má nárok nezaopatřené dítě
po svém rodiči, případně osvojiteli
nebo po osobě, která toto dítě pře−
vzala do péče, jestli rodič, případně
osvojitel nebo tato osoba:

a) pobírala starobní důchod, nebo
b) pobírala invalidní důchod (bez
ohledu na stupeň invalidity), nebo
c) ke dni smrti splnila podmínku po−
třebné doby pojištění pro nárok na
invalidní důchod, nebo
d) ke dni smrti splnila podmínky ná−
roku na starobní důchod, nebo
e) zemřela následkem pracovního
úrazu
Výše sirotčího důchodu
Stejně jako vdovský a vdovecký
i sirotčí důchod se skládá ze zá−
kladní a procentní výměry. Zá−
kladní výměra, jak už jsem uvedla,
je totožná u všech druhů důchodů
a činí 2 230 Kč, ale procentní vý−
měra činí 40 % výměry starobního
nebo invalidního důchodu pro inva−
liditu třetího stupně, který zemřelá
osoba pobírala nebo na něj měla ná−
rok v době úmrtí.
Pokud jde o obnovení výplaty si−
rotčího důchodu, lze ji provádět na−
příklad při dalším studiu sirotka
opakovaně až do věku 26 let. Poté
již výplata sirotčího důchodu nená−
leží.
Je pochopitelné, že nebylo možné
věnovat se této problematice po−
drobněji, ale věřím, že pro obecnou
orientaci v oblasti pozůstalostních
dávek může být tento článek příno−
sem.
V dalším z článků bych se ráda za−
bývala problematikou invalidních
důchodů, protože i v této oblasti
právní úprava doznala od loňského
roku spoustu změn. Případné dota−
zy k důchodové problematice si mů−
žete připravit na seminář o změnách
v důchodové problematice, který
bych ráda uspořádala v obecní
knihovně v Ratíškovicích během
měsíce dubna nebo května letošního
roku.
Připravila Bc. Ludmila Bábíková

Zvadlo na pochod
28. ročník pochodu kolem Ratíškovic,
neděle 8. května 2011
Start na stadionu Baník
Pěší trasy
10 a 20 km
Cyklotrasy
30 a 65 km
Startovné 20 Kč.
V cíli diplom a medaile.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Uzavírka komunikace v ulici Vítězná
Z důvodu
rekonstrukce
komunikace v ulici
Vítězná (I. etapa)
bude část ulice
Vítězná uzavřena
ve dnech
od 30. 4. 2011
do 30. 7. 2011,
a to od ulice
Rohatecká
po ulici Baťovka.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
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