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éměř vše má svůj rub a líc. Mno−
ho let bylo obecně známo, že sil−
nice v ulici Vítězná je ve špatném
stavu. Její oprava je záležitostí je−
jího majitele, tedy Jihomoravského
kraje, a dosáhnout toho, že z pře−
dlouhé řady čekatelů (obcí a měst)
se špatnou silnicí, budou vybrány
právě Ratíškovice, byl úkol přede−
vším politický. A stalo se, že ratíš−
kovická Vítězná došla na řadu. Cel−
ková rekonstrukce je financována
Jihomoravským krajem za výraz−

ného finančního příspěvku evrop−
ských fondů (Regionální operační
program). Dílo provádí firma SKAN−
SKA, a.s.
S potěšující zprávou opravy sil−
nice však musíme přijmout i okol−
nosti opravy: změnila se doprava,
jinde nasedáme a vysedáme na au−
tobus, jinak musíme objíždět – trasy
se nám zkomplikovaly a prodlou−
žily, především na Baťovku a na Sla−
vín, na místních komunikacích se
xx
Pokračování na straně 5
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 12 ze dne 12. 4. 2011
Rada obce
rozhodla, že dotační management
na akci „Rekonstrukce vnějšího
pláště krytého bazénu v Ratíško−
vicích − snížení energetické nároč−
nosti rekuperací vzduchu“ zabez−
pečí ing. Libor Stránský,
rozhodla, že defektoskopickou
kontrolu kovové konstrukce ba−
zénu provede firma ATELIER
DEK, Dekprojekt, Praha,
vzala na vědomí výpověď z nájmu
na CHDPS a rozhodla na základě
doporučení sociální komise o uza−
vření nájemní smlouvy s dalším
nájemníkem,
projednala cenové nabídky doda−
vatelů plastových pytlů a rozhod−
la, že plastové pytle pro odpadové
hospodářství obce bude dodávat
firma PEBAL, s. r. o., která po−
dala nižší cenovou nabídku,
projednala organizaci výběrového
řízení na dodavatele stavební akce
„Rekonstrukce chodníků v ulici
Vítězná“,
projednala organizaci výběrového
řízení na dodavatele stavební akce
„Cyklostezka Ratíškovice – úsek
Tomáš – kostel“,
projednala organizaci výběrového
řízení na dodavatele stavební části
kompostárny,
na základě požadavku organizá−
tora koncertu Tři sestry rozhodla
o posílení jističe u pódia v areálu
Baník,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
schválila tři směrnice obce v ob−
lasti účetnictví a oceňování obec−
ního majetku,
na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že akci „Rekon−
strukce vnějšího pláště krytého
bazénu v Ratíškovicích – snížení
energetické náročnosti rekupe−
rací vzduchu“ provede firma Van−
derlaan, Světlá nad Sázavou,
která podala nejnižší cenovou na−
bídku,
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se seznámila s čerpáním finanč−
ních prostředků z rezervního
fondu ZŠ a MŠ Ratíškovice,
rozhodla o složení povodňové ko−
mise obce.
Rada obce č. 13 ze dne 20. 4. 2011
Rada obce
na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že stavební akci
„Odstavná stání a vjezdy v ul. Ví−
tězná“ provede firma Swietelsky,
a. s., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku,
na základě seznámení se se třemi
cenovými nabídkami rozhodla,
že technický dozor investora na
stavební akci „Odstavná stání
a vjezdy v ulici Vítězná“ zajistí
ing. Fojtách, který podal nejnižší
cenovou nabídku,
rozhodla na základě seznámení se
se třemi cenovými nabídkami, že
technický dozor investora na sta−
vební akci „Rekonstrukce vněj−
šího pláště krytého bazénu v Ra−
tíškovicích – snížení energetické
náročnosti rekuperací vzduchu“
zajistí ing. Kudr, který podal nej−
nižší cenovou nabídku,
na základě žádosti občana v ulici
Posvátná rozhodla o instalaci roz−
hlasu v dolní části této ulice,
rozhodla o prodloužení smlouvy
s nájemnicí bytového domu U Lesa,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
rozhodla o aktualizaci programo−
vého vybavení MISYS od firmy
GEODIS, Brno.
Rada obce č. 14 ze dne 10. 5. 2011
Rada obce
na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že stavební akci
„Cyklostezka Ratíškovice – úsek
Tomáš − kostel“ provede firma
Swietelsky, a. s., která podala nej−
nižší cenovou nabídku,
na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že stavební akci
„Rekonstrukce chodníků v ulici Ví−

tězná“ provede firma STRABAG,
a. s., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku,
rozhodla o pojištění odpovědnosti
pracovníků OÚ za škodu způsobe−
nou při výkonu zaměstnání,
rozhodla na základě cenové na−
bídky o výměně svítidel kolem bu−
dovy obecního úřadu,
zamítla nabídky na zaměření hro−
bových míst,
ve věci rekonstrukce ulice Vítězná
rozhodla o zaměření a ocenění re−
konstrukce asfaltové plochy auto−
busové zastávky, která je v ma−
jetku obce, dále jednala o výměně
kabelu veřejného osvětlení, polo−
žení optického kabelu v úseku kos−
tel – „stará škola“, rekonstrukci
parkoviště před kostelem a rekon−
strukci dlažeb u kostela, které jsou
částečně v majetku obce a částečně
v majetku farnosti,
projednala náležitosti přiznané
dotace (27 000 Kč) Ministerstva
kultury ČR na pořízení dvou no−
vých počítačů do Obecní knihovny
Ratíškovice,
byla informována starostou o při−
pravovaném projektu Mikroregi−
onu Nový Dvůr, který bude za−
měřen na rekonstrukci obecních
studní. Projekt bude podán do pro−
gramu Leader+.
rozhodla o nákupu 90 ks knih „Ky−
jovsko – lidé, kroje, tradice“,
rozhodla, že výběrové řízení na
dodavatele akce „Veřejné osvět−
lení přechodů“ provede ing. Libor
Stránský,
rozhodla o uzavření dohody o pro−
vedení práce s ing. Tatianou
Řezníčkovou ve věci zpracování
podkladů pro výkup pozemků v lo−
kalitě Rúbanice a Za Mlýnem.
Rada obce č. 15 ze dne 24. 5. 2011
Rada obce
na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že stavební akci
„Zařízení biologického zpracování
bioodpadu a optimalizace pro−
vozu sběrného dvora odpadů Ra−
tíškovice“ provede firma Mar−
kusberg, Miroslav, která podala
nejnižší cenovou nabídku,
projednala Smlouvu o zřízení věc−
ného břemene a souhlasí se zříze−
ním stavby (plynová přípojka) mezi
Obcí Ratíškovice a JMP Net, s. r. o.,
souhlasí s instalací antén GSM
a UMTS a elektronického příslu−
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šenství firmy Svoboda a syn, Brno,
na střechu „staré školy“,
souhlasí s uzavřením nájem−
ních smluv s novými nájemníky
v CHDPS Ratíškovice,
souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení práva odpovídající věc−
nému břemeni na pozemcích obce
s firmou E.ON, a.s.,
stanovila prodejní cenu starých
chodníkových dlaždic 30 cm x
30 cm na 5 Kč za kus,
na základě tří cenových nabídek
rozhodla, že stavební dozor na akci
„Rekonstrukce chodníků v ulici
Vítězná“ bude zajišťovat firma
KPH stavební s. r. o.,
na základě tří cenových nabídek
rozhodla, že stavební dozor na akci
„Cyklostezka Ratíškovice – úsek
Tomáš – kostel“ bude zajišťovat
firma KPH stavební s. r. o.,
rozhodla, že projektovou dokumen−
taci na akci „Hliníček – oprava ná−
drže“ a „Přepad Jezérka“ zpra−
cuje ing. Jaroslav Bartoníček,
souhlasí s přijetím dalšího pracov−
níka z Úřadu práce Hodonín do
obecní čety,
se seznámila s cenovou nabídkou
na rekonstrukci asfaltových po−
vrchů na hlavní autobusové za−
stávce,
souhlasí se slevou pro rodinné
pasy na drezíně a v Muzeu ve va−
góně,
stanovila cenu poštovních známek
s přítiskem: 190 Kč/arch, 20 Kč/
/známka s přítiskem, 30 Kč/
/známka s přítiskem a kuponem,
rozhodla o nákupu licence antivi−
rového programu NOD 32 firmy
ESET pro obecní PC.

Zastupitelstvo
obce...
Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 27. dubna 2011
1. Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje změnu rozpočtu č. 1/ 2011:
Příjmy
3 578 600 Kč
Výdaje
3 532 400 Kč
Navýšení
zůstatku BÚ
+ 46 200 Kč
2. ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku v lokalitě Slavín, k.ú. Ra−
tíškovice, p.č. 2797/113 o výměře
10 m2 – dorovnání pozemku.
3. ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku v lokalitě ul. Zelničky, k.ú.
Ratíškovice, p.č. 420/3 o výměře
125 m2 – rozšíření zahrady, p.č.
478/3 o výměře 18 m2 – rozšíření
zahrady.

6. ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku – lokalita Za Mlýnem, k.ú.
Ratíškovice, − ostatní plocha: p. č.
2307/34 − 47 m2, 2307/91 − 14 m2,
2307/89 − 9 m2, 2307/94 − 4 m2,
2307/35 − 35 m2, 2307/92 − 19 m2,
2307/90 − 90 m2, zastavěná plocha:
2307/12 − 60 m2, 2307/21 − 40 m2.
7. ZO schvaluje nákup pozemků
v lokalitě Díly pod Náklem – k.ú.
Ratíškovice.
8. ZO odročuje nákup pozemků v ul.
Družstevní, p.č. 2434/39, 35 m2.
9. ZO schvaluje nákup pozemků v ul.
Za Mlýnem, k.ú. Ratíškovice.
10. ZO schvaluje půjčky 13ti žadate−
lům v částce 530 tis. Kč.

4. ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku – lokalita ul. Zelničky k.ú.
Ratíškovice, p.č. 479/24, o výměře
121 m2 – rozšíření zahrady.

11. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o koupi pozemku mezi
obcí Ratíškovice a Českou repub−
likou – Ředitelstvím vodních cest
České republiky (ev.č. smlouvy
budoucího kupujícího S/ŘVC/036/
Inv/SoBS/11).

5. ZO schvaluje prodej obecního po−
zemku – lokalita ul. Zelničky, k.ú.
Ratíškovice, p.č. 479/62 o výměře
91 m2 – rozšíření zahrady.

12. ZO doporučuje starostu Ing. Jo−
sefa Uhlíka za člena představen−
stva nebo dozorčí rady VaK Ho−
donín, a. s.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Společenská rubrika

RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Miškeřík Pavel
Příkaská Adéla

Klimešová Drahomíra
Zemánek Stanislav
Ilustrační foto

Uzavření sňatku...
Marek Blaha a Soňa Bronerská
Miroslav Foltýn a Zuzana Skřápková

Zlatá svatba
František a Marie Nesvadbovi
Václav a Eva Tomanovi
Josef a Josefa Příkasští
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JK

96 let
85 let

Z našich řad odešli...
Blanarschová Ludmila
Fádlík Jaroslav
Macek Martin
Koplík Václav
Toman Jan
Záborská Josefa
Snopková Jarmila
Palán Štěpán
Kordulová Anna

81 let
75 let
61 let
67 let
86 let
81 let
57 let
60 let
87 let
strana 3

Policie

Z deníku

KVĚTEN 2011

obecní policie

DUBEN 2011
4. 4. Přijetí oznámení o odcizení pán−
ského jízdního kola pana XY u piv−
nice „Komunál“. Hlídka OP věc
předala PČR Dubňany.
5. 4. Přijetí oznámení v 4.55 hod. od
KOPIS Brno o požáru trafosta−
nice v areálu T Machinery a. s.
OP prováděla řízení dopravy na
místo události a spolupracovala
s JSDH Ratíškovice.
Přijetí oznámení v 15.45 hod.
z benzínové pumpy, že zde paní XY
z Ratíškovic natankovala a poté
bez zaplacení odjela. Hlídka OP
provedla vyrozumění paní XY,
která poté částku na benzinové
pumpě uhradila.
7. 4. Vyrozumění majitele vozu pana
XY na žádost kriminální služby
PČR Hodonín o rekonstrukci do−
pravní nehody mezi Ratíškovi−
cemi a Vacenovicemi.
11. 4. Přijetí oznámení v 8.30 hod.
o sraženém srnci na silnici mezi
Hodonínem a Ratíškovicemi. Po
přijetí hlídky OP na místo a ná−
sledné kontrole zde hlídka OP
srnce nenašla.
Přijetí oznámení od pana XY, že
jej napadl pan XX. Hlídka OP věc
předala PČR Dubňany.
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napadání mladíků v ulici Sportov−
ní. Předání obsílky panu XY na žá−
dost Okresního soudu Hodonín.

Přijetí oznámení od paní XX o po−
škrábání fasády domu a osobního
vozu. Věc byla předána PČR Dub−
ňany.
13. 4. Přijetí žádosti o součinnost
s PČR Dubňany při zajištění osob,
které odcizily železné šestihrany
o délce 6,2 metrů v počtu 7 ks
a o celkové hmotnosti 370 kg
z firmy Zera a. s. Jednalo se o tři
muže bytem Ratíškovice. Muži
byli hlídkou OP zastiženi v ulici
Rohatecká, hlídka OP muže ome−
zila na osobní svobodě a po přijetí
hlídky PČR Dubňany byli převe−
zeni na obvodní oddělení PČR do
Dubňan.
21. 4. Přijetí oznámení o nalezené
kabelce zelené barvy v ulici U Je−
zérka paní XY. V kabelce se na−
cházela černá peněženka s do−
klady a větší finanční hotovost.
23. 4. Přijetí oznámení v 12.05 hod.,
že před domem č.p. 101 je agre−
sivní pes a napadá obyvatele
domu. Proveden výjezd a ná−
sledné zjištění majitele psa.
30. 4. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany ve věci pátrání po osobě
v areálu TJ Baník. Dohled na do−
držování veřejného pořádku v obci.
03.45 hod. uklidnění vzájemného

7. 5. Přijetí oznámení ve 23.55 hod.,
že v ulici Sportovní došlo ke rvač−
ce. Provedení výjezdu s PČR Dub−
ňany a vytěžení přítomných osob.
Před příjezdem hlídek muži opus−
tili místo incidentu. Zraněný muž
byl převezen rychlou záchrannou
službou k ošetření do nemocnice
Hodonín. Provedení kontroly míst−
ních restaurací a barů, zda se hle−
daní muži v objektech nenachá−
zejí.
Přijetí oznámení v 1.53 hod. od
pana XY, že mu přišlo oznámení
o narušení objektu vinného skle−
pa. Pan XY oznámil OP, že má na
objektu poškozený zámek a vypá−
čené okno. Po příjezdu na místo
byl objekt překontrolován a pře−
dán PČR.
9. 5. Přijetí oznámení v 06.30 hod.
od PČR Brno, že směrem na Ho−
donín došlo k dopravní nehodě. Po
příjezdu bylo zjištěno, že ke zra−
nění osob nedošlo a hlídka OP za−
jišťovala bezpečný průjezd vozidel
při úklidu havarovaného vozidla.
Zajištění posypu mastných skvrn
spolu s SDH Ratíškovice.
25. 5. Přijetí oznámení v 17.20 hod.
od občana, že v ulici Spojná došlo
k dopravní nehodě osobního vozi−
dla značky Favorit červené barvy,
které velkou rychlostí urazilo do−
pravní značku a řidič se snažil
z místa odjet. Po příjezdu na
místo bylo hlídkou OP zjištěno, že
vozidlo řídil pan XY a spolujezdec
ve vozidle byl pan XX, který si vo−
zidlo půjčil bez svolení od jeho dě−
dečka. Dechovou zkouškou bylo
zjištěno, že oba požili alkoholické
nápoje a ani jeden z nich nevlastní
řidičské oprávnění. Přivolání do−
pravní policie ČR Hodonín.
Přijetí oznámení v 17.50 hod.,
že u trati jezdí ve vozidle osoby,
které nabízejí opravu nebo vý−
měnu dešťových svodů. Jednalo se
o rumunské občany. Provedení
kontroly osob a nařízení ukon−
čení činnosti s následným odjez−
dem z obce.
JH & JV
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Zvítězíme na Vítězné?
Dokončení z titulní strany
nám pohybují více těžké stroje,
někdy je i více „blacka“. Největší
změny pociťují obyvatelé ulice Ví−
tězná: museli přeparkovat svá auta,
popelnice přemisťují na vzdálenější
sběrná místa, jsou v těsném kon−
taktu se stavbou, která v některých
fázích připomíná tankodrom včetně
otřesů a hluku.
Navíc, tak jako u většiny staveb,
když se „hrábne“ do země, vyvstá−
vají nové skutečnosti, povětšinou
méně potěšující. Tak se i zde pro−
jevilo, že v některých místech naše
žlutá písková pláň nesplňuje pa−
rametry únosnosti (byť zkušební
sondy ve fázi projektu byly prove−
deny), což znamenalo zvýšení moc−
nosti základních vrstev silničního tě−
lesa. Po rozebrání mostku se zase
ukázalo, že základová spára se na−
chází na tekutých píscích a původní
bednění bylo již nevyhovující. V sou−
časné době se pracuje na novém
technickém řešení založení mostu.
Do toho nám několikráte zapršelo,
a to v technologicky nejméně vhod−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

nou dobu. A to nejsme se stavbou
u konce.
Nutno v tento moment připome−
nout, že původní koncepce v etapě
projektování předpokládala, že
stavba potrvá více jak 1 rok. Firma
SKANSKA, a. s., v rámci výběro−
vého řízení nabídla délku trvání
díla 5 měsíců. I kdyby se lhůta pře−
dání díla měla o něco prodloužit,
tak to bude pro Ratíškovice téměř
zázrak.
V návaznosti na tuto stavbu se
rozběhly další stavební práce: čás−
tečně byla provedena rekonstrukce
vodovodních přípojek a částečně byla
rekonstruována kanalizace odvádě−
jící dešťovou vodu z této komuni−
kace. S postupným dokončováním
první etapy rekonstrukce vozovky bu−
dou zahájeny práce na rekonstrukci
smíšené nedělené cyklostezky
s chodníkem v úseku kostel − pře−
jezd u Baťovky. Náklady na vybudo−
vání této cyklostezky budou ze 65 %
hrazeny ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI). Stavební
práce provede firma Swietelsky, a. s.

U kostela bude vybudováno nové
parkoviště a bezbariérová rampa ke
chrámu. Stávající přístup ke kostelu
kolem fary bude předlážděn – jedná
se o pozemek obce. Předláždění ko−
lem kostela bude financováno far−
ností, jelikož tato část pozemku je
v jejím vlastnictví. Firma Swietelsky,
a. s., rovněž vybuduje nájezdy a po−
délná odstavná stání při vozovce, při−
čemž nedojde k zúžení vozovky, jako
je tomu v ulici Rohatecká.
Firma Strabag, a.s., zahájí práce
na rekonstrukci chodníků v ulici Ví−
tězná, a to v úseku kostel – zastávka
U Cihelny. Chodník bude splňovat
požadavky pro pohybově a zrakově
hendikepované občany (výška ob−
ruby, dlažba s čočkami). Náklady na
tuto stavbu budou ze 70 % hrazeny
rovněž ze SFDI. S rekonstrukcí
chodníků bude současně provedena
částečná rekonstrukce veřejného
osvětlení a výměna kabelů pro TKR.
Na náklady obce bude provedena
rekonstrukce asfaltových povrchů
autobusové zastávky a instalace spe−
ciálního osvětlení 5 přechodů pro
chodce. Na 3 přechody přispěje
SFDI.
Druhá etapa rekonstrukce vo−
zovky v úseku ulice Rohatecká − Re−
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vír by měla být zahájena v srpnu
a dokončena v září.
V tento moment je třeba poděko−
vat občanům za strpění negativních
důsledků provádění díla a požádat
je, aby tato jejich tolerance vydržela
po celou dobu stavby.

Odpady

Z dědiny...
V důsledku souhry náhod, kdy se
porouchaly dva křovinořezy i sekačka
− čtyřkolka a kdy obec má z úřadu
práce méně pracovníků než loni, se se−
čení trávy v obci a v okolí opožďuje.
I přes téměř pravidelné zalévání
travnatých ploch deštěm věříme, že
skluz ku spokojenosti občanstva do−
ženeme. Za vydatné pomoci pracov−
níků obecně prospěšných prací pokra−
čuje čištění dešťových vpustí v obci.
Koncem měsíce května byla završena
rekonstrukce hřbitovní zdi.
Pracovníci firmy Zámečnictví Sto−
kláska provádějí v obci na sloupech
veřejného osvětlení ošetření proti
hloubkové korozi. Byly zahájeny

P

Žlutá a modrá
pro plasty dobrá

racovníci obce již třetí měsíc
provádí sběr plastů v pytlech.
Svoz je rychlejší a současně
se tím i šetří finanční prostředky,
které jsme platili svozové firmě.
Navíc PET láhve, pro něž jsou ur−
čeny modré pytle, roztřiďujeme
a dále je za úplatu postupujeme
odběrateli. Přibylo nám sice více
práce, ale z druhé strany snižujeme
finanční ztrátu, která nám v rámci
odpadového hospodářství vzniká.
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práce na zateplení krytého plavec−
kého bazénu v areálu Baník. Sou−
částí díla je odvedení dešťových vod
od stavby a instalace zařízení na re−
kuperaci vzduchu. Akce je částečně
hrazena z dotace z Operačního pro−
gramu životního prostředí.

Obec i přes to, že
občané platí 480 Kč
„na hlavu“ dopla−
tila v roce 2010 za
likvidaci odpadu
575 000 Kč. Na−
výšení na zákonný
strop, tj. 500 Kč na
osobu, by tuto ztrá−
tu zásadně nesníži−
lo. Dílčím řešením
finančního schod−
ku je zvýšení tří−
dění odpadu, čímž se sníží množství
komunálního odpadu, který se od−
váží v popelnicích na skládku a sou−
časně se získávají finanční příspěvky
od Eko−komu, a. s., za roztříděné ko−
modity. Toto řešení prospívá jak obci,
tak i přírodě.
Paušální placení za popelnici je
jistě nespravedlivé vůči občanům,
kteří důsledně odpad roztřiďují,
avšak z druhé strany nenutí nedis−
ciplinované „spořílky“ snižovat své

V nočních dubnových hodinách si
neznámí návštěvníci odnesli ze sběr−
ného dvora odpadů poklopy ze sep−
tiků a podzemních hydrantů, čímž
způsobili obci finanční újmu ve výši
10 000 Kč.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

náklady vyvážením odpadu do okolí
obce. Černých skládek kolem obce
máme poskrovnu, povětšinou jde
o bioodpad, který do lesa vyvážejí po−
hodlní (líní) občané s tím, že je to
jedno, kde tráva, listí či větve shnijí.
Že tím hyzdí krajinu, je jim jedno,
neboť jejich zájmy končí u plotu
vzorně upravených zahrádek. Přitom
na sběrném dvoře jsou tyto komodi−
ty, tak jako všechny ostatní – náby−
tek, koberce, chemikálie, oleje, az−
best,... (kromě určitého nadměrného
množství suti) odebírány zdarma!
Při roztřiďování plastů se uka−
zuje, že většina obyvatel obce přistu−
puje k třídění zodpovědně, nicméně
objevují se i takoví „ratíškovičtí do−
davatelé“, kteří se domnívají, že plas−
tový pytel, a to ať modrý či žlutý, je
na komunální odpad. Tak se nám
mezi PETkami objevuje pečené
maso, vše co máme v odpadkovém
koši u kuchyňské linky včetně slu−
pek od salámů a mastných papírů,
sklo apod.
Obec Ratíškovice proto děkuje
všem občanům, kteří přistupují
k třídění odpadů zodpovědně a dů−
sledně. V konečném důsledku jde
o to, aby obec byla zdravým a bez−
pečným prostředím pro život našich
dětí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Historie

V Ratíškovicích

před sto lety

P

řed sto lety, tedy v roce 1911,
se v Ratíškovicích narodilo 61
dětí, u porodu byla vždy po−
rodní bába Františka Holečková
z č.p. 189. Podle zápisů hodně z nich
také „z nouze křtila“, protože by děti
nepřežily ani první den a rodiče ne−
stačili přivolat kněze. V průběhu
roku zemřelo 45 osob, z toho bylo
14 dětí do věku 15ti let, u nichž byla
většinou zapsána jako příčina smrti
„vrozená slabosť“ nebo „souchoty“,
což byl lidový název pro tuberku−
lózu.
Sňatek uzavřelo 14 párů; je zají−
mavé, že většina musela mít zá−
konné povolení rodičů, protože byli
podle tehdejších zákonů nezletilí,
tzn. měli méně než 24 let. 26. dubna
t.r. se mimo jiné oženil ve věku 50 let
vdovec nadučitel František Mlčoch
a za ženu si vzal místní učitelku, 40ti
letou Josefu Šelepovou. Protože uči−
telky na Moravě podle tehdejších
zákonů (až do r. 1918) musely dodr−
žovat celibát, mohla se tato slečna
vdát, protože 3. 4. 1911 „byla dána
na odpočinek výnosem c.k. zemské
školní rady v Brně“.
V srpnu t.r. se mimo jiné narodil
František Brhel. Sice se tak stalo
v blízkém Mistříně, ale už od května
1912 byl na vychování u svých teti−
ček Filomeny Tomanové a Karolíny
Klimešové z ul. Dědina. V obci byl
v pozdější době znám pod přízviskem
„Policajt“, protože po ukončení vojen−
ské aktivní služby zůstal u čs. armá−
dy jako délesloužící poddůstojník
a v období II. sv. války se stal čle−
nem jednotek SOS – Stráže obrany
státu. V tomto roce přišla na svět
i Františka Vlasáková, kterou ně−
kteří z nás pamatují už jako paní
Mokrášovou, hodnou knihovnici
z knihovny „Na Královém“ (v místě
dnešního parkoviště naproti komu−
nálu). Před sto lety se také narodil
ratíškovický učitel pan Jaroslav Be−
ránek, který sice přišel do naší obce
„až“ koncem roku 1931, kdy tu začal
učit, ale prožil tu celý zbytek života.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Ve školním roce 1951/52 se
stal ředitelem zdejší zá−
kladní školy a v roce 1970
získal od vlády čestný titul
Zasloužilý učitel.
Při sčítání lidu bylo na
začátku toho roku v obci
320 domů, mezi nimi 5 neo−
bydlených, 386 rodin a 1725
přítomných osob. Bylo na−
počítáno 59 koní, 632 kusů
hovězího dobytka, 97 koz,
325 vepřů a 47 úlů. Proběh−
ly též obecní volby a staros−
tou byl zvolen Petr Kordu−
la, radními Petr Antoš, Jan
Šupa a Cyril Kundrata.
Počátkem února bylo
„c.k. zemskou školní radou povo−
leno, aby zdejší 4 tříd. škola promě−
něna byla v 5titřídní“ a na konci
školního roku bylo ve škole zapsáno
326 žáků. V jeho průběhu projedná−
vala školní rada „při domácí pora−
dě“ mimo jiné výnos c.k. okr. školní
rady o kursu pro koktavé a slabomy−
slné děti. V současnosti se neustále
vyskytují připomínky ke špatnému
chování žáků. Ani tehdy to učitelé
neměli lehké, protože zápisů o pře−
stupcích proti mravnému chování je
několik. Například žák III.B třídy
Z.M. „sprostě se zachoval vůči uči−
teli a surově vůči spolužákům“ a žák
IV.B J.K. „choval se spurně k uči−
teli, zlovolně ničil školní lavice. Byl
obecním sluhou zaveden rodičům
k potrestání“. F.H, žák III.A, zase
„bez ostychu užil vůči [učitelce] pí.
Křížkové slova ,svině‘“. Většinou jim
jako trest byla snížena známka
z chování na méně zákonnou (tzn. 4).
Už od května se školní docházka
„zhoršila následkem nedbalosti, pol−
ních prací a užívání dětí k opatro−
vání menších sourozenců“.
„Pohromou“ byla spála, která se
mezi dětmi vlekla po celý říjen a lis−
topad tak, že na osm dní musela být
škola i uzavřena. Když se začalo
znovu vyučovat, 52 žáků bylo kvůli
nemoci na 6 týdnů osvobozeno od

docházky. „Správce školy zdůraznil
všem členům učitelského sboru, by
dbali přísně, aby ze zamořených
domů děti přinesly potvrzení obvod−
ního lékaře, že nemoc jest ukončená
a desinfekce v bytech provedena“.
Vydezinfikována byla i škola a obec
zaplatila 20. září „Karoline Gajdi−
kove a Antonie Koplikove za zaliceni
školi stran nemoce spáli“. V prosinci
toho roku „ve prospěch dítěte pořá−
dána byla zde slavnost na památku
63 letého výročí panování cís. Frant.
Josefa.“ Po mši svaté dětem „správce
školy poukázal na význam dne, vy−
zval dítky, aby vzpomněly též na opuš−
těné a osiřené dítky a nějakým dár−
kem přispěly ke sbírce témuž účelu
konané“. V neděli 10. prosince pak
žáci zahráli pro dospělé diváky
divadelní představení „Královna
solná“. Výtěžek sbírky 5K a zisk
z představení 15K byl zaslán „české
kommisi pro ochranu dítek a péči
o mládež“ do Brna.
Podle zápisů v obecní kronice
„toho roku počasí bylo poněkud ab−
normální“. Sice byla mírná zima,
ale jaro bylo příliš vlhké a hodně
pršelo. Tím se zpozdily práce na po−
lích a mnoha lidem zasazené bram−
bory uhnily. Při deštích se dostala
voda do sklepů, mokro bylo i v bu−
dově v předchozím roce vysvěcené
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stala v blízkosti obce směrem k Ro−
hatci v lese zvaném Panisádek. „Za−
vražděný byl ve tváří k nepoznání
zohaven, i genitalie mu byly odříz−
nuty“. Při pozdějším vyšetřování byla
mrtvola určena jako Arnošt Schül−
ler, dělník bez zaměstnání z Vídně,
kterého zavraždil statkář Ladislav
Toman z Rosičky u Brna. Protože si
oba byli nápadně podobní, vrah toho
využil, po zabití jej oblekl do svých
šatů a kolem mrtvoly pohodil listi−
ny, znějící na své jméno – to vše kvůli
pojistce na život v částce 90.000K.
Protože se k mrtvému nehlásil žádný
příbuzný, byl pohřben na místním
hřbitově a místo vraždy dodnes nese
přízvisko „U Zabitého“.
V tomto roce byly v kostele sv.
Cyrila a Metoděje opraveny „s po−
volením konsistorním“ varhany za
částku 200K a v květnu navštívil
naši farnost děkan P. Navrátil. Svou
spokojenost vyjádřil zápisem v Do−
mácím protokolu: „V této farnosti
byli jsme v kostele, ve škole, a na
faře v každém ohledu spokojeni ...
Pan farář [Josef Celý] je výborný ka−
techeta“.
Snad nejvýznamnějším spolkem
obce v té době byl Sbor dobrovol−
ných hasičů. Na své výroční valné
schůzi v lednu si členové jako před−
sedu jednohlasně zvolili Petra Ze−
mánka, náčelníkem se stal Petr

Příběh

„nové školy“ u dnešní drogerie, která
stojí na poměrně vyvýšeném místě.
V dubnu byly bouřky, které nadě−
laly škody na rozkvetlých stromech
a „velká voda způsobila mnohé po−
hromy na cestách a lukách, které
zůstaly dlouho pod vodou“. Škody
nadělala i krupobití, která se sice vy−
hla přímo obci, ale na okolních po−
lích polehlo obilí. Přestalo pršet až
koncem května a déšť pak nepřišel
až do konce července, takže úroda
trpěla naopak suchem.
V předešlém roce bylo započato se
stavbou silnice do Hodonína, ale
i v tomto roce se „pokračuje zvolna
a dosud hotova není, poněvač tomu
nepřeje velkostatek hodonský, že
honby znovu nedostal“. Podle zá−
pisu ve farní kronice „od roku 1911
patří honitba na obecných a občan−
ských pozemcích honební společ−
nosti rolnické…; že konečně obec se
střásla té metly, která každoročně
mnoho škody na pozemcích, úrodě
a lesní kultůře natropila, a byla pří−
činou i nesvárů v obci; je zásluhou
bývalého dlouholetého (16 roků) sta−
rosty, nynějšího kostelního hospodáře
Petra Zemánka“.
V tomto roce byla po účetní stránce
uzavřena koupě pozemků na Nákle
od „Františka de Paula Karla hra−
běte ze Seilern−Aspang, majitele vel−
kostatku milotického“. Jednalo se
o parcely v místech dnešního druž−
stevního broskvového a jabloňového
sadu a novými majiteli se stalo 207
obyvatel naší obce. Do obecní po−
kladny také mimo jiné přispěla část−
kou 1.656K Marie Saidlová, která
měla pronajatý obecní hostinec, a je
zapsán i „přijem stran držení byků“.
Mezi výdaji je také uvedeno, že „Ne−
svadba František za správu le− do−
vny“ obdržel 3,20K a „Antoš Josef,
Kordula Petr za obmitaní obec. hos−
tince“ dostali 6K. Bylo vydáno 88K
60h na „chudinské výlohy“, mimo jiné
„Ústavu mil. Sester v Přivozu Ma−
rian. v Brně.“ Obec podporovala
svými příspěvky i nezletilé děti, je−
jichž rodiče byli úřadem uznáni za
chudé a příspěvku se dostalo i „24ti
brancům jako vylohy k dostavení
se ku odvodu“. Ve výlohách je i část−
ka, která byla předána Malářovi
a „Hnilicovi mystru kovařskemu
za ruzne práce“.
Na podzim se stala událost, která
rozvířila jinak poklidný život v obci.
„Dne 23. října byly Ratíškovice roz−
rušeny bestiální vraždou“, která se

D

Příkaský a zbrojmistrem kovář Fran−
tišek Hnilica. Někteří z nich se toho
roku zúčastnili kursů, které pořádala
župní jednota. Hasiči uhasili v obci
4 požáry − v únoru začalo kvůli ne−
opatrnosti hořet v pekárně č.p. 120
a požár byl uhašen již v zárodku,
v květnu oheň zničil doškovou stře−
chu domu č.p. 70. Toho roku shořela
střecha na chlévě domu č.p. 268
a v srpnu způsobil požár blesk, který
uhodil do domu č.p. 4. Zde jim po−
máhali také členové sboru ze soused−
ních Vacenovic. Hasiči konali mimo
jiné žňové hlídky v obci, dozor při
divadelních představeních „Omla−
diny“ a v lednu pořádali taneční zá−
bavu. V „Inventární knize“ je v ko−
lonce zisků zapsáno také 52K jako
„čistý vinos z vinobraní“ (z dnešního
pohledu se jednalo o národopisné
pásmo) a 3K sboru zaplatil „od poš−
čaní lajty Neduchal František“.
V Ratíškovicích pracovala i Ven−
kovská omladina, jejíž členové v roce
1914 tvořili velkou část nově zalo−
žené Jednoty Čsl. Orla. Bohužel se
nedochovala žádná kronika, jenom
v záznamech ratíškovického rodáka,
pozdějšího orelského náčelníka Župy
Šilingrovy, Víta Příkaského je uve−
deno, že „R. 1911 5/VII sjezd Ven−
kovské Omladiny proml. řečníci. Pan
posl. Šilinger, Dr. Žůrek a jiní“.
Irena Bařinová

Mohlo to tak být?

ivoká bouře už třetí den nemi−
losrdně bičovala a ničila kraji−
nu. Nezkrotná vichřice lámala
celé porosty stromů, jak stébla uschlé
trávy, rvala majestátní buky a duby
z rozmáčené půdy a koulela je po
svazích kopců. Zbědované chlumy
byly prořídlé a co nestačila ničit vich−
řice, to odplavovaly zdivočelé kalné
vody rozbouřených potoků. Voda po−
demílala stromy, křoviny a brala
sebou obrovské balvany. Urvané
břehy mizely ve vírech vod. Vše bylo
provázeno ohlušujícím hukotem
a neumdlévajícími, nepopsatelnými
zvuky. Celá krajina byla zahalena

v kalné šedi a uprostřed léta byl
velmi citelný chlad. Vše, co ještě zů−
stalo na živu, bylo zalezlé v úkrytech
z polámaných stromů navršených
kolem terénních nerovností. Obrov−
ská přírodní katastrofa tragicky za−
sáhla do života v jinak poklidném
koutě země. Lidské chýše v osadách
pod nápory větru a vod nenávratně
zmizely z povrchu země i s jejími
obyvateli. I domácí zvířata zmizela
bůhví kam a rozbouřená řeka nesla
utopená těla lesní zvěře.
V obrovském torzu vyvráceného
statného buku na podemletém břehu
visel ve zbytku větví nádherný ma−
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jestátný jelen. Jeho rozložité paroží
bylo propleteno větvemi tak doko−
nale, že se nebohému zvířeti stalo
pastí, z níž nebylo úniku. Tělo viselo
bezvládně a odevzdaně a nápory
větru jim komíhaly ze strany na
stranu.
Promáčený a prochladlý mladý
muž hladově civěl na tu obrovskou
zásobu masa, ale živly mu nedovo−
lily opustit bezpečí úkrytu pod vý−
vratem stoletého topolu. Svírala ho
úzkost, že nápor větru nebo obrov−
ská vlna smete jelení tělo i s polá−
maným bukem do kalného víru. Už
si ani nevzpomínal, kdy naposled
pozřel sousto jídla. Žaludek měl se−
vřený hladem a jeho tělo se otřásalo
zimnicí. Nutně potřeboval něco po−
zřít a přemístit se do suchého a bez−
pečnějšího úkrytu. O něčem tako−
vém dobře věděl, ale neměl dost sil
a odvahy opustit tento dočasný azyl
pod vyrvanými kořeny stromu.
V pravé ruce křečovitě svíral velký
zahnutý tesák, připravený odřezat
kus masa z oběšeného zvířete, vzdá−
leného jen pár desítek kroků. Roz−
třesenou levou rukou si odhrnul
zplihlý pramen vlasů z čela a otíral
z obličeje řídké bahno, které mu sté−
kalo z vlasů po bradě až za promá−
čenou halenu. V této strnulosti upadl
do spánku.
Nevěděl, jak dlouho spal, ale pro−
budil se s údivem, že neslyší burá−
cení větru. Jen hukot vodního toku
ho vrátil do katastrofální reality.
Dravá řeka dál hučela a vlny se va−
lily jedna přes druhou. Jelen ještě
pořád visel ve větvích vyvráceného
stromu. Lovec se několikrát hluboce
nadechl a nejistým krokem vykročil
ke kořisti. Po pár metrech musel od−
počívat a nabrat poslední zbytky sil.
Konečně doklopýtal až k podemle−
tému břehu. Při pohledu do víru
kalné vody ho jímala hrůza, co by se
s ním stalo, kdyby, nedej bože, břeh
nevydržel nápor dorážejícího živlu.
Zabodl svůj ostrý tesák do povislého
břicha jelena. Jediným trhnutím ob−
nažil zvířecí útroby a levou rukou ve
spleti střev zkušeně nahmatal játra.
Zabořil své prsty do křehké hmoty
a urval pořádný kus. Hltavě polykal
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tuto zvířecí delikatesu. Polévaly
ho blažené pocity a se zavřenýma
očima hltal další a další sousta. Ko−
nečně nasytil vyhladovělý žaludek
a soustředil se na odřezání zadní
kýty jelena. Jen co se mu to povedlo
a poodešel několik kroků, zachvěla
se pod ním zem a zbytek hostiny
i s obrovským kusem břehu zmi−
zely v nenasytném chřtánu vodního
toku.
Cesta do nového úkrytu byla vy−
čerpávající a mladému muži trvala
až do odpoledne. S obtížemi překo−
nával vymleté strže, nahromaděné
kmeny a naplavená křoviska. Úpěl
pod tíhou odřezané jelení kýty,
které by se nevzdal za nic na světě.
Věděl, že to bude jediný zdroj po−
travy pro nejbližší dny. Konečně za−
hlédl obrovské balvany na úbočí.
Tam byl cíl jeho cesty. Mezi balvany
byla úzká škvíra – vchod do dou−
pěte, kde občasně přenocovával při
loveckých nebo obchodních výpra−
vách.
Když se přiblížil až ke kamenům,
poznal, že bude obtížné dostat se ke
vchodu do úkrytu. Vršek mohut−
ného smrku odlomeného vichřicí byl
zaklíněn mezi balvany, ale naštěstí
vrcholem směrem dolů. Po menším
úsilí, když se mu podařilo odlomit
nejtenčí část vrcholku jehličnanu,
byla cesta do doupěte volná. V duti−
ně měl nanosené suché listí a trávu
a zde při svých toulkách strávil ne−
jednu noc.
V šeru jeskyně šel téměř najisto
a vidina suchého, měkkého lože mu
pomáhala překonat únavu a vyčer−
pání. V tom ale zpozorněl! Z hro−
mady listí a trávy se ozývalo sténání
a sípavé dýchání. Odložil kýtu na
zem a pevně sevřel rukojeť tesáku.
Tiše se přibližoval k místu, odkud se
šířily zvuky. Chvíli mu trvalo než za−
ostřil zrak a než rozpoznal, že na jeho
loži je něco schoulené. Udělal ještě
jeden krok a s údivem vydechl: „Pro−
boha, vždyť to není zvíře, ale někdo
zraněný!“ Poklekl a dotkl se schou−
leného těla. Lehce zatřásl rameny
spáče, ale odpovědí mu bylo bo−
lestné zasténání na boku ležícího člo−
věka. Snažil se opatrně otočit tělo na

záda a přitom dotykem ruky neo−
mylně zjistil, že ten raněný spáč je
dívka. Poodhrnul jí dlouhé vlasy
a dlaní narazil na obrovskou bouli
na jejím čele. Hned mu bylo jasné,
že děvče přišlo ke zranění při hle−
dání úkrytu, kdy odlomený vršek
stromu trefou mezi oči vykonal
své.
Tiše vycouval z jeskyně a zane−
dlouho se vrátil s natrhanými listy
bylin, které přiložil dívce na pora−
něné místo. Po krátkém úsilí se mu
podařilo rozdělat oheň v ohništi
u vchodu a v hliněné nádobě, kte−
rých měl v brlohu několik, začal va−
řit z přinesených bylin léčivý lektvar.
Trvalo ještě nějaký čas, než zubo−
žená dívka začala nabývat vědomí.
Zpočátku byla zmatená a dezorien−
tovaná, ale s přibývajícím časem si
začala uvědomovat, co se jí přiho−
dilo a kde se nachází.
„Jak se jmenuješ“, zeptal se jí.
Překvapil ji přívětivý tón jeho hlasu
a necítila žádné obavy. „Zdislava“,
hlesla. „Mně říkají Rat“, usnadnil jí
zbavit se zvědavosti, kdože se o ni
stará. Po několikadenní péči svého
ochránce byla Zdislava schopna vy−
dat se s ním na cestu. Směrem na
jih jim trvalo čtyři dny, než dorazili
na místo, kde už několikrát na svých
loveckých výpravách pobýval. V údolí
potoka na obrovské mýtině hodlal
Rat na levém břehu vystavět obydlí
a usadit se tam. Zdislava mu byla
vděčna za záchranu života a dávala
mu to nepokrytě najevo. „Ani nevíš,
jak jsem ráda, že jsme spolu, ty můj
Ratíšku!“
Během dvaceti let se osada roz−
rostla o dalších šest stavení, ve kte−
rých bydleli Ratovi synové. Jednoho
dne, kdy osadu míjela výprava kup−
ců, výrobců kyjů z nedaleké osady,
a lovecká výprava z poněkud vzdá−
lenější osady z bukových hvozdů, vo−
lal jeden ze starších členů výpravy
na statné junáky: „Kdo jste a jak se
jmenujete?“ Odpověděli mu: „Ra−
tíškovi synové!“ „Jakže?“ ptal se
špatně slyšící obchodník. Odpově−
děli mu sborově:
„Ra – tíš – ko – vi – ci!“
Vojta Koten

www.ratiskovice.com
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Rozhovor

To nejcennější,
co máme, je zdraví

Ž

ijeme v době neskutečných mož−
ností. Díky novým technologiím
lze provádět či tvořit dříve neví−
dané věci. Snadněji – než kdykoliv
dříve – cestujeme či nakupujeme,
učíme se a také komunikujeme. Bo−
hužel ani dnes se ovšem lidskému
organismu nevyhýbají nemoci, přes−
tože kvalita lékařské péče i její mož−
nosti jsou ve srovnání s minulostí
výrazně větší. K nim bezesporu
patří i ty, jež postihují ledviny.
Přesně 5. června 2010 se ocitla
Jitka Vacenovská na lékařské poho−
tovosti. Aniž by cokoliv tušila, byl to
den, který jí obrátil život naruby.
Začínala bojovat o život. Po vyšetře−
ních v nemocnici vyšlo najevo, že jí
zcela selhávají ledviny a bude mu−
set podstoupit dlouhou a náročnou
léčbu. V jejím průběhu však nastaly
komplikace po biopsii a měsíční hos−
pitalizace. Díky vhodnému dárci je
nyní po transplantaci ledviny, na
kterou čekala 10 měsíců.
Mnoho pacientů vkládá do trans−
plantace svoji naději a je přirozené,
že tato naděje se mísí s obavami.
Transplantace je v současnosti
nejlepším řešením u lidí se selhá−
ním ledvin. Úspěšnost se od doby
prvních transplantací podstatně
zvýšila. Před 20 lety bylo pouze
35 % transplantovaných ledvin
funkčních po jednom roce od trans−
plantace.
Rozhovor s Jitkou Vacenovskou
krátce po transplantaci ledviny
Jity, jak často jsi jezdila na
dialýzu?
Celkem tři měsíce jsem chodila na
hemodialýzu − 3x týdně na 5 hodin.
Pak jsem se rozhodla pro perito−
neální (břišní) dialýzu. Používá se
v celém světě od roku 1976. Provádí
se doma pomocí přístupné cévky (ka−
tetru). Z břišní dutiny se vypouští
a napouští sterilní dialyzační roz−
tok, kterým se krev očišťuje. Tuto
dialýzu jsem prováděla 4x denně.
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Existuje nějaké lékař−
ské vysvětlení, jak jsi se
z plného zdraví dostala
až na dialýzu?
Vše bylo na podkladě hy−
pertenzní nefrosklerozy −
dlouhodobé působení vy−
sokého krevního tlaku mi
zničilo ledviny. A taky jsem
si nikdy nedopřála klid na
pořádné doléčení chřipek a různých
nachlazení.
Zařadili tě na čekací listinu.
Jakým způsobem funguje?
Výběr příjemce probíhá podle
krevní skupiny a tkáňových znaků
tzv. HLA systému, ale zohledňuje se
i přítomnost protilátek proti HLA
a další věci. Do přednostního pořadí
se dostávají lidé, u nichž přestává být
možné provádět dialýzy, a také děti.
Je ale možná i transplantace od ži−
vého dárce a příbuzenská trans−
plantace. Byla jsem do „Waiting listu“
zařazena právě na své narozeniny.
Před tím musíte podstoupit spoustu
vyšetření a všechno mít v pořádku bez
patologických nálezů. Musela jsem
být neustále na příjmu, abych byla
schopná kdykoliv okamžitě přijet, po−
kud by se pro mě našel vhodný dárce
ledviny. V ČR je evidováno přibližně
800 čekatelů na nový orgán, z toho nej−
více pacientů na ledvinu.
Nakonec jsi podstoupila příbu−
zenskou transplantaci?
Ano. Ledvinu mi darovala moje
maminka. Věděla jsem, že pro ni
bude celý zákrok mnohem těžší než
pro mne. Čtyři dny jsme spolu díky
zdravotním komplikacím skoro ne−
promluvily. Maminka měla po zá−
kroku horečku, třesavku, zimnici,
zvracení a pořád spala a spala. Mám
jinou krevní skupinu, ale štěstí bylo,
že jsem univerzální příjemce sku−
piny AB. Rh faktor v tomto pří−
padě nehraje roli. Nyní mám v těle
3 ledviny. Funguje jen ta mamin−
čina. Doufám, že vydrží co nejdéle.

Musí dárce ledviny chodit na
kontroly?
Každému dárci je nabídnuto po
celý zbytek života sledování pod od−
borným dohledem lékařského perso−
nálu. Ze statistik je známo, že dárci
patří k nejzdravější populaci a doží−
vají se vysokého věku.
Jakou životnost má ledvina od
žijícího dárce a jakou od zemře−
lého?
Obecně platí, že ledviny od žijí−
cích dárců fungují déle, než ledviny
od dárců zemřelých.
Co když orgán darovat někdo
nechce?
Na rozdíl od mnoha jiných států
u nás platí zásada tzv. předpoklá−
daného souhlasu. To znamená, že
každý z nás je v případě smrti po−
tenciálním dárcem. V průběhu ži−
vota může prohlásit, že nechce být
dárcem. V takovém případě je třeba
vyplnit formulář. Podpis na formu−
láři je třeba úředně ověřit a dostá−
váte se na Národní registr osob ne−
souhlasících s posmrtným odběrem
tkání a orgánů. U dětí do 18 let roz−
hoduje zákonný zástupce i po jejich
smrti. V čem Česko zaostává, jsou
transplantace ledvin od žijícího dár−
ce. Tento program u nás činí pouze
8 % všech transplantací.
Co jsou imunosupresiva?
Léky potlačující imunitní odpovědi
organismu, aby se zabránilo odlou−
čení transplantované ledviny. Tělo ji
totiž vnímá jako cizí věc, brání se
proti ní a snaží se ji zničit. Imunosu−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Jaká jsou tvoje omezení v jídle?
Nesmím jíst grepy, pomela a šťávy
z nich. Solím minimálně.
Kde jste byly hospitalizovány?
Operace provádí Centrum kardi−
ovaskulární a transplantační chirur−
gie nemocnice U sv. Anny v Brně.
Přesněji na oddělení 14, které bylo
nově zřízeno v roce 1996. Je zde cel−
kem 13 lůžek, z toho 4 pro JIP. Všem
zaměstnancům patří velké poděková−
ní. Neznám jejich jména, ale opravdu
jsou to špičky ve svém oboru.
Chtěla bych touto cestou podě−
kovat svým blízkým, kteří stáli
v tomto těžkém období při mně a do−
dávali mi tolik potřebné odvahy a op−
timismu − Evičce, Pavlovi, dětem, Hon−
zovi, Kristýně, babičce, příbuzným,
Leničce, Verunce, přátelům a kama−
rádkám a dialyzačnímu centru ve
Slavkově u Brna. Dále děkuji svému
příteli Luborovi za jeho slova: „To dáš!“
Největší poděkování si ovšem za−
slouží moje maminka! Té již podruhé
ve svém životě vděčím za svůj život.
Co bys vzkázala lidem, kteří
právě čtou tento článek?
Nic není cennějšího, než Vaše
zdraví! Zdraví, štěstí, radost – ať tato
tři přání vyplní se bez čekání.
Tvoje oblíbené motto?
Život je naplněn tam, kde je láska.
Děkuji Jitce Vacenovské za její
rozhodnutí napsat tento článek a za
její statečnost, jak se vypořádává
s tím, co ji postihlo. Patří jí za to můj
hluboký obdiv.
Zdravý člověk si nedokáže dosta−
tečně svého zdraví vážit, dokud ho
neztratí. Měli bychom se trochu za−
stavit, zpomalit a zamyslet se třeba
nad tím, že to, co považujeme za
ohromný problém či neřešitelnou si−
tuaci je vlastně naprostá banalita
proti tomu, když se někomu přihodí
třeba něco tak životně zásadního,
jako mé kamarádce Jitce.
Jity, nedá se nic jiného přát Tobě
i Tvé mamince, než co nejpevnější
zdraví a aby její ledvina v tvém těle
fungovala co nejlépe a nejdéle.
Blanka Pokorná
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Svátek

presiva snižují imunitu v celém orga−
nismu. Užívají se trvale a nesmí se
vysadit ani měnit jejich dávky bez svo−
lení lékaře. Mohou zároveň způsobo−
vat spoustu vedlejších účinků. Já nyní
užívám denně 15 různých léků.

L

Den matek

etošní oslava svátku všech ma−
minek proběhla z důvodu deš−
tivé prognózy počasí v místním
kinosále. A skutečně se rosničky ne−
spletly – bylo deštivo a zima. V tomto
případě jsme byli rádi, že děti mů−
žou vystupovat v suchu a teple. Bylo
to ovšem na úkor diváků, kteří byli
v prostorech kina tak trochu stís−
něni.
Po úvodním vstupu paní Blanka
Pokorná předala slovo i mikrofon
konferenciérkám pořadu − žačkám
5. třídy Martině Šupálkové a Petře
Bartoníčkové, které celý pořad mo−
derovaly. Bohužel těsně před akcí
onemocněla Jitka Koudelová, která
měla být třetí moderátorkou.
Jako první vystoupily děti z folk−
lorního souboru pod vedením Jany
Koplíkové, Zuzany Kordulové a Dag−
mar Gajdíkové. Soubor dětských her,
písní a tanců doprovázela cimbá−
lová muzika Náklo, kterou vede Ma−
rie Ostřížková. Cimbálová muzika
doprovázela nejen dětský soubor, ale
měla i svůj vlastní vstup. Po ní ná−
sledovaly nejmenší děti z mateřské
školy Sluníčko. Paní učitelky Milena
Buřinská, Emilie Kudrová a Jaro−
slava Váchová s nimi nacvičily ta−
nec pro loupežníky a africké Jambo
Mambo.

Mladší děvčata z kroužku orien−
tálních tanců nám zatančila na tu−
reckou píseň „Kiss Kiss“ od Tarkana
a starší dívky předvedly půvabný ta−
nec se závojem. Dívky pravidelně
trénují pod vedením paní učitelky
Jany Lovečkové.
Paní Silvie Koštovalová již od roku
2006 vede malé mažoretky Pou−
pátka a starší děvčata Sweet Dan−
cer. Na dnešní oslavě nám tato děv−
čata předvedla svižné pochodové
tance na moderní skladby.
Po mažoretkách jsme se s dětmi
z družiny základní školy a jejich paní
učitelkou Alenou Kubáčkovou dostali
na chvíli do světa pohádek a děv−
čata z družiny skupiny B s paní uči−
telkou Miluší Michenkovou nás po−
zvala do holičství.
Posledním vystoupením se před−
vedla taneční skupina R.A.Dance.
Trenérka Klára Foltýnová učí děti
různé moderní taneční styly, jako je
hip−hop, house a funky. A i v tomto
duchu se neslo jejich vystoupení.
Všem dětem se jejich vystoupení
moc povedlo, maminky a ostatní ro−
dinní příslušníci byli na své rato−
lesti jistě právem hrdí a mně nezbý−
vá, než poděkovat všem učitelkám
a vedoucím za jejich přípravu.
Za organizátory Blanka Pokorná
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Kuželkáři

Československý
válečný kříž

P

řed 110 lety, 15. června 1901,
se v Ratíškovicích narodil Vít
Příkaský, pozdější náčelník
orelské Šilingerovy župy. Národní
mučedník, kterému za
odbojovou aktivitu v době
německé okupace udělil
20. října 1945 prezident
Československé repub−
liky dr. Edward Beneš
Československý válečný
kříž 1939 „in memoriam“.
Toto válečné vyzname−
nání, podepsané tehdej−
ším ministrem národní
obrany armádním generá−
lem Ludvíkem Svobodou,
se udělovalo, cituji: „V uz−
nání bojových zásluh,
které získal v boji za osvo−
bození republiky Česko−
slovenské z nepřátelského obsazení.“
A právě památku svého náčelníka,
umučeného 1. července roku 1942
v Mauthausenu, si nejen ratíškovičtí
orli připomněli 30. dubna na kuželně
při pořádání Memoriálu Víta Pří−
kaského čtyřčlenných družstev.

Na zahájení přivítal starosta obce
Ing. Josef Uhlík přítomné závodníky
a byla přednesena zdravice od syna
Dr. Víta Příkaského ml., ve které
byla vzpomenuta otcova
zpravodajská činnost v ile−
gální organizaci „Obrana
národa“. A také organi−
zování orelského odboje
skupiny „Lutinov“, ke
které využíval služebních
návštěv, kdy byl zaměst−
nancem Zemědělské ne−
mocenské pojišťovny.
Nebyla zapomenuta ani
tragedie bombardování
Hodonína 20. listopadu
1944, kdy zahynula man−
želka Víta Příkaského
a jeho dcera.
Samotného a do po−
sledního hodu napínavého sportov−
ního zápolení se zúčastnilo pět nej−
lepších orelských družstev a dvě
domácí. Zvítězila čtveřice z Kelče vý−
konem 1666 k, před Telnicí 1660 k
a loňskými vítězi Ivančicemi – 1652 k.
Bronzový stupínek o jednu kuželku

Nejcennější kov
E
uforie, radost, uspokojení i zkla−
mání – těmito výrazy lze hodno−
tit uplynulou kuželkářskou se−
zonu. Přelomový víkend z dubna
do nejkrásnějšího měsíce v roku při−
nesl ratíškovickým kuželkářům ne−
čekaný, ale urputně vybojovaný ob−
rovský úspěch. Po dvaceti letech zisk
zlaté medaile a titul mistra repub−
liky. Zasloužila se o to dorostenka
a nejmladší účastnice z 28 startují−
cích na MČR v Horním Benešově
Hana Beranová, která reprezento−
vala kuželkářský oddíl Baník Ra−
tíškovice.
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Toto mistrovství má dvě části –
první den se hraje soutěž jednotlivců
na 120 hodů sdružených a druhý den
disciplína sprint, kde startuje 16 nej−
lepších hráček. Po prvním dnu dva−
náctá Hanka porazila postupně vy−
řazovacím způsobem všechny čtyři
soupeřky a získala tak titul a nej−
cennější medaili.
Jen pro informaci, tato disciplína
se hraje i na mistrovství světa a sho−
dou okolností, tu poslední zlatou
medaili získal pro Ratíškovice Pa−
vel Brzica na MČR také v této dis−
ciplíně.

unikl domácím Koplíkům – 1651 k,
páté skončily Blažovice (rodina Dvo−
řáků) s 1607 k před Hranicemi a do−
mácím seskupením Family. Z jednot−
livců si vítězství odvezl do Hranic
Kamil Bartoš výkonem 466 k, mimo
jiné účastník juniorského mistrov−
ství republiky. Další zajímavostí bylo
i to, že právě orli z Telnice budou
soupeři našeho záložního týmu v di−
vizní soutěži, kam telničtí postou−
pili s titulem krajského přeborníka
i účinkování Milana Kliky z Ivančic,
jenž bude hrát na mistrovství repub−
liky, mužů a také start dorostenecké
mistryně ČR ve sprintu domácí Hany
Beranové a Dalibora Tučka z Hra−
nic, mistra ČR v kategorii seniorů.
První tři týmy si odnesly velké ko−
láče upečené Přemkem Kouřilem
z vracovské pekárny, krabice těch
malých byla nabídnuta k pohoštění.
Všechny kolektivy si pak odnesly
i diplomy, na kterých byl dekret, vy−
znamenání i fotografie hrdiny a znak
obce s letošními jubilejními leto−
počty. Jako pozornost nechybělo
ani „zkapalněné slunko“ od starosty
jednoty Josefa Vacenovského.
Takže jedno jubileum přešlo
a vlastně blíží se další, protože
příští rok to bude 70 let od umučení,
a tak Orelská jednota, potažmo
i obec (nebo, že by ji to nezajímalo?)
má rok čas na to, jak a čím si toto
připomenout.
Václav Koplík,
organizační pracovník memoriálu

Jak je potřebné mít štěstí, se uká−
zalo v případě Daniely Kordulové.
Ta skončila první den v Teplicích
v Čechách v soutěži starších žákyň
až 18. a jak se říká s „odřenýma
ušima“, když dvě její lépe umístěné
soupeřky odstoupily ze soutěže,
postoupila do nedělního klání, kde
zdolala tři protihráčky a nestačila až
na reprezentantku Topičovou, a tak
získala druhé místo a stříbrnou me−
daili.
O čtrnáct dní dříve skončily mis−
trovské soutěže a již zmiňovanou
radost nám způsobil kolektiv žen
hrajících II. kuželkářskou ligu. V po−
sledním kole si děvčata doma snadno
poradila s Luhačovicemi a doposud
vedoucí Husovice prohrály v Kromě−
říži, a tím pádem Ratíškovice soutěž
vyhrály lepším skore. O určité suve−
renitě našich děvčat svědčí tabulka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Mykologie

jednotlivců, kdy první místo obsa−
dila Jana Koplíková s 551 k, pátá
byla Dagmar Opluštilová s 530 k,
sedmá Marta Beranová s 523 k
a desátá Jana Mačudová s 520 k
z padesáti dvou hodnocených. (Jedná
se o průměrné bodové hodnocení.)
Po sloučení s Hodonínem hráli
po létech ratíškovičtí muži také dru−
hou nejvyšší soutěž. Skončili na pěk−
ném pátém místě – o bod za bronzo−
vým stupínkem – a opírali se o vý−
kony Luďka Rychlovského s 561 k,
který byl v tabulce devátý, 21. byl
Viktor Výleta s 546 k, 26. Kuba To−
mančák s 543,7 k a 28. Josef Toman
s 543,3 k.
Určité zklamání, i když ne neče−
kané, přineslo umístění záložního
týmu, který skončil ve III. KL po−
slední a sestupuje do divize. Tabul−
kově nejlepší byli až 43. Roman Janás
s 526,5 k, 47. Radim Čuřík s 524,9 k
a 50. Petr Bábíček s 522,9 k.
Teď trochu počtů. Třetí tým skon−
čil sedmý v krajské soutěži druhé
třídy, tady byl nejlepší, podle tabu−
lek celkově druhý, Václav Koplík
s 424,8 k, 17. Jan Minaříček s 410 k

Vzácné

destice

D

vě naprosto jedinečná překva−
pení si pro houbaře připravila
ratíškovická Dúbrava, i když to
první vlastně jen čekalo na potvr−
zení. Loni se totiž kolem Velikonoc
našla houba, se kterou si houbaři

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Hana Beranová

a 19. Marcel Šebek s 408 k. Doros−
tenecké soutěže přinesly úspěch
v podobě postupu do kvalifikace
o I. ligu, kde jsme nijak nezazářili.
Tíhu zápasů nesla Hana Beranová,
nejlepší hráčka skupiny, s 413,6 k
a Božek Zdražil s 386 k. „Béčko“
tvořily vlastně žačky v sestavě Da−
niela Kordulová s 366 k, Markéta

nevěděli rady, až nové číslo Myko−
logického sborníku naznačilo raritu
ve formě destice okrouhlé (Discina
parma) – Houbička popsaná teprve
v roce 1970 a dokladovaná třikrát
v ČR. A první dubnový víkend po−
tvrdil, že tato houba se skutečně
v okolí Ratíškovic vyskytuje.
Téměř ve stejnou dobu pátral
člen našeho mykologického kroužku
Laďa Špeta po ucháčích svazčitých
a mezi Rohateckým chodníkem a sil−
nicí na Hodonín objevil zajímavou
okrově hnědou plodnici, která také
nebývá obvyklá. Jelikož tyto vřecko−
výtrusné houby se i pod mikrosko−
pem těžko ur−
čují, a to kvůli
nedozrálým vý−
trusům, byla
plodnice asi tři
týdny ponechá−
na na stanovišti
(a někdy i zalé−
vána, protože
bylo sucho) a za−
čátkem května
poslána do my−
kologické porad−
ny v Brně. Od−
Destice okrouhlá
pověď byla ohro−
mující – houba

Daniela Kordulová

Antošová s 340 k, a Lenka Dobešová
s 337 k.
Takže veliká gratulace k úspě−
chům a určité zadostiučinění OÚ
i vedení SK Baník, že investice vlo−
žené do kuželny se vracejí Ratíš−
kovicím tím nejlepším způsobem.
Václav Koplík
tiskový mluvčí kuželkářů

Destice chřapáčová

má název destice žlutavá (Discina
leucoxantha) a zatím byla na Mo−
ravě nalezena kolem roku 1960
a v Čechách jednou v roce 1916 –
tedy za Rakouska Uherska! Plod−
nice skončila jako exponát i doklad
v brněnském muzeu i pro studium
pro příští generace.
Na otázku houbařských barbarů,
jedná−li se o jedlé houby, je takováto
odpověď: „Jejich sestra destice chřa−
páčová figuruje na seznamu tržních
hub, ale kulturní a společensky vy−
chovaný člověk – který ví, co je mores
– ji tam nechá k reprodukci i ke kráse
přírody.“
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku
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Události

12. ročník
„Zpívání pod Náklem“

N

a okomentování tejto události by
stačilo enom jedno slovo, enom
že néni moc slušné, tak to ne−
možu napsat. Mužský sbor ve spolu−
práci s Osvětovú besedú si na sobotní
podvečer 21. května pozval do areálu
vinných sklepů na Slavíně, kromě ve−
lebného pána, sbory ze Svatobořic−
−Mistřína, Dubňan, Milotic a aj oba
mužské sbory z Vacenovic. A k temu
ešče Varmužovu cimbálovú muziku

a Mařenku Ostřížkovu se svojíma
muzikantama. Ale jak už to negdy
bývá – člověk míní, pámbu mění.
To sobotní odpoledňa bylo horko
jak ve vysokéj peci, ale po štvrtéj
hodině sa pořadatelé začali škrábat
za ušima, lebo od Rohaca sa začalo
čerňat. A aj dyž si přáli neco úplně
inačího, mračnisko si to namířilo
rovnú k Ratiškovicám a krk na to,
že cílem, gde spadlo najvjec vody, byl

Slavín. Gdo sa nestačil skovat a byl
kolem pátej hodiny venku, mosel si
připadat jak vprostředku Niagarských
vodopádů. Tento jev trval enom půl
hodiny, ale stál zato. O šesti hodinách
navečer bylo jasné, že ze zpívání nic
nebude. Výzdoba aj zástěna z pódyja
ležaly rozmáčané na zemi a lavky pro
diváků trčaly z vody, že připomínaly
šífy na jezeře. Pořadatelé obvolávali
sbory, ať nejezdijú, ale mezitým dora−
zili zpěváci z Vacenovic, Svatobořic−
−Mistřína a ešče před něma auto s pří−
věsem plné klobásků na občerstvení
aktérů. A dyž už to tak dopadlo, po−
řadatelé porozdávali stravenky tým,
co sa dostavili, aby aspoň „klobáskaři“
neměli velikú ztrátu. Potom už ale
přestalo pršat úplně, a tak zbytek vy−
trvalců si udělal před sklepem Pavla
Gajdíka zpívání po svém a končilo
sa hluboko po půlnoci.
Stójí za zmínění, že mezi prvníma
divákama, co věřili, že sa zpívání
uskuteční, byla jednadevadesátiletá
pani Boženka Příkaská−Zahradníkova,
kerá rázovala na čele rodinnéj vý−
pravy, ale dyž viděla bezmoc pořa−
datelů, otočila sa k svojému zástupu
příbuzných a ohlásila: „No nic, zpí−
vat sa nebude, ale dyž už sme tady,
vytahnite klúčky od sklepa a idem
si dat aspoň pohárek!“
Tož, snáď příště to třinásté „Zpí−
vání pod Náklem“ vyjde !!!
Vojta Koten

Pochod

kolem Ratíškovic
Letošní statistika XXVIII. ročníku pochodu
Pěší
10 km
394 pochodníků
20 km
72 pochodníků
Cyklo
30 km
142 cyklistů
65 km
54 cyklistů
Celkem
662 účastníků
Zajímavosti
Z 662 účastníků bylo 245 přespolních, což je více
než třetina.
Díky koštu vína byl start i cíl výjimečně ve stanu.
Pořadatelům i ostatním se to moc líbilo.
Informace k pochodu byly vyvěšeny na opravených
panelech. Díky za to.
Junáci nezklamali a obsloužili i letos šlapadla.
Kytičky konvalinek v rukou pochodníků – voňavý
postřeh z cíle.
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Přemkovy sladké i slané preclíky z pekařství Nikl
Vracov opět všechny potěšily.
Odměnou v cíli byl diplom a keramická medaile
s kompasem od Pavla Němce.
Již po osmadvacáté si na závěr každá vyrovnaná
skupina s chutí zakřičela třikrát HURÁ!
Příštímu 29. ročníku Pochodu Kolem Ratíškovic
Zdar! Zdar! Zdar!
Pořadatelky Helena, Marta a Maruna
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Hasičské soutěže 2011

P

rvní červnový víkend ukazoval
teploměr kolem 28 stupňů a ra−
tíškovičtí hasiči pořádali tradiční
hasičské soutěže. V sobotu 4. června
se konala soutěž mužů o PUTOVNÍ
POHÁR SDH a soutěž žen. Celkem
se sjelo 21 družstev mužů, z toho
jedno družstvo ze sousedního Slo−
venska – Popudinské Močidlany,
se kterým náš sbor udržuje dobré
přátelské vztahy, a 7 družstev žen.
V mužských mančaftech se nej−
lépe vedlo Velké nad Veličkou s ča−
sem 17,50, na druhém stupni byl
Vlkoš A s časem 17,77 a třetí místo
patří družstvu z Petrova s časem
18,08. Našemu družstvu se dařilo
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méně a dosáhlo čas
22,37, který stačil až na
14. místo. Družstvu žen
z Ratíškovic „místo na
bedně“ uteklo o vlásek.
Skončily na 4. místě
s pěkným časem 20,96.
Příčku první obsadily
ženy z Lipova 19,05 –
1. místo, Kuželov 19,87
– 2. místo a Hovorany
19,88 – 3. místo.
Zato naše děti bodo−
valy. V soutěži MEMORIÁL STAN−
DY VYHŇÁKA následující den vy−
bojovaly krásné druhé a třetí místo.
Soutěžilo se ve třech disciplínách,

a to: požární útok (PÚ), štafeta po−
žárních dvojic (ŠPD) a štafeta CTIF,
v kategoriích mladší a starší žáci.
V kategorii mladších žáků zvítě−
zilo družstvo z Mistřína, na druhé
příčce Hroznová Lhota a krásné
3. místo obsadilo již zmiňované
A družstvo domácích.
Ratíškovice B bylo družstvo nej−
mladších účastníků, tzv. Přípravka,
která se skládá z 3,5 až 5letých dě−
tiček. To obsadilo sice 12. místo, ale
o to větší to byl zážitek sledovat
jejich úsilí a několikatýdenní dřinu
vedoucích – paní Jaroslavy Příkaské
a pana Tomáše Koplíka, za což jim
patří velký dík i obdiv.
Věříme, že i z takto malých ha−
sičšťat vyrostou pořádní hasiči a bu−
dou i nadále bojovat o přední příčky
v požárním sportu.
Staršímu družstvu se dařilo
trošku lépe, domácí získali krásné
druhé místo. Na příčce první se umís−
tilo družstvo Kozojídky a na třetí
družstvo Strážnice. Ratíškovické
starší děti ale s přehledem zvítězily
v požárním útoku s velmi krásným
časem 18,79. Druhý čas byl 21,18
a třetí 22,62. Výsledky z ostatních
disciplín se však sčítají, a proto
tento super čas stačil až na již zmi−
ňované druhé místo. Je to ovšem
skvělá motivace do budoucna.
Všem vítězům patří velká gratu−
lace a všem, kteří se jakýmkoliv způ−
sobem podíleli na zdárném průběhu
soutěží, velký dík.
Děkujeme taktéž všem sponzo−
rům a sousedům kolem hasičské
zbrojnice za poskytnuté dary a tole−
ranci.
S těšením na další ročník za SDH
Jana Tomčalová
Ratíškovice
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Vinařství

Košt vína

I

Telegraficky

tentokráte byla nebesa milostiva
a ratíškovická výstava vín mohla
proběhnout za krásného sluneč−
ného počasí. Košt se uskutečnil v so−
botu 7. května 2011 a předcházela
mu prvomájová degustace, před níž
se uskutečnilo za přítomnosti doc.
Ing. Josefa Balíka, Ph.D. školení de−
gustátorů, zaměřené na stobodovou
hodnotící stupnici. Hlavním garan−

tem hodnocení vín byl ing. Jakub Še−
besta, bývalý ministr zemědělství
a nynější ústřední ředitel Státní ze−
mědělské a potravinářské inspekce.
Výstava vín letos měla meziná−
rodní rozměr, neboť své vzorky za−
slal i přeshraniční partner – vinaři
z Popudinských Močidlan. Slovenský
prvek byl umocněn také hudbou slo−
venské cimbálové muziky Skaličan

s primášem Peterem Michalovičem.
Novinkou výstavy byla prezentace
vín profesionálních vinařství, při−
čemž tato vína nebyla hodnocena,
čímž se částečně eliminoval úbytek
vzorků, který byl zapříčiněn přede−
vším loňskou nižší úrodou. Celkově
bylo na výstavě 698 vzorků.
Český zahrádkářský svaz, zá−
kladní organizace Ratíškovice, dě−
kuje všem vinařům a vinařským do−
mům za poskytnuté vzorky a všem,
kteří svým přičiněním pomohli ten−
to košt realizovat.
Tento mikroprojekt je spolufinan−
cován Evropskou unií, z prostředků
Fondu mikroprojektů spravovaného
regionem Bílé Karpaty.
Ing. Jiří Hubáček st.
a PhDr. Radim Šťastný

Maňáskové představení

Události
z obce

V neděli 10. dubna 2011 se usku−
tečnilo maňáskové představení
pro nejmenší děti – soubor Be−
ruška pod vedením paní Fran−
tišky Kristové.
V neděli 8. května proběhla
oslava 10. výročí žehnání kap−
ličky v Zátočině.
Zúčastnil se i hodonínský děkan
Mons. Josef Zouhar, který kap−
ličku Panny Marie před deseti
lety požehnal.
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Oslava 10. výročí žehnání kapličky v Zátočině

Poutníci z Ratíškovic s Miroslavou Němcovou v Nové Říši

Výstava svatebního oblečení

Ženušky

Alžbětka Mokrá

Předsedkyně Poslanecké sně−
movny Miroslava Němcová se
ochotně vyfotila s ratíškovickými
farníky. Setkali se 28. května
2011 na slavnosti 800. jubilea
založení kláštera v Nové Říši.
Poutníků z Ratíškovic bylo cel−
kem padesát.
MB
PS: Paní Marie Bardúnová zaslala
emailem fotografii na památku
i paní předsedkyni PS, která ji
v emailu obratem odpověděla:
„Dobrý den, vážená paní Bardú−
nová. Děkuji Vám za milou vzpo−
mínku na naše setkání v Nové Říši.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Byl to moc pěkný den a věřím, že se
opět setkáme. Pozdravuji všechny,
mějte se pěkně. Miroslava Němcová.“
(3. 6. 2011)

1. 5. 2011 Moravská Nová Ves –
Den lidových řemesel: CM Náklo,
Dětský folklorní soubor Ratíško−
vice, Ženušky

Ve dnech 7.−8. května se v místní
budově Orla konala v rámci 870. vý−
ročí první písemné zmínky vý−
stava svatebního oblečení s vy−
šívanými plachtami na pokrytí
postelí a také ochutnávka sva−
tebních koláčků, které nám vě−
novala paní Blaženka Váňová,
za něž moc děkujeme. Všem dě−
kujeme za účast na výstavě.

8. 5. 2011 Košt – Brno−Vinohrady:
CM Náklo, Ratíškovická Dolina,
Ženušky

Jednota Orel Ratíškovice

8. 5. 2011 – Soutěž „O věneček
Fanoša Mikuleckého“: Alžbětka
Mokrá získala 2. místo v soutěži.
Gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů a krásných písniček.
Vedoucí Dětského folklorního souboru
Jana Koplíková
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Výstava

Velikonoční
výstava

V

Školství

sobotu 9. dubna 2011 proběhla
v prostorách staré školy pro−
dejní velikonoční výstava.
Návštěvníci měli možnost od 13
do 19 hodin shlédnout nebo si zakou−
pit originální květinové dekorace
a aranžmá paní Hany Gajdové a Ka−
mily Haluzové.
Pro velikonoční atmosféru ne−
směla chybět tradiční vajíčka. Me−

todu škrabání nám předvedly paní
Kateřina Gasnárková a Teresie Piš−
těková. Děti si také mohly u stánku
paní Evy Schüllerové své polystyre−
nové vajíčko dle vlastní fantazie vy−
robit. Výrobky z korálků obdivovali
jak ostatní vystavovatelé, tak ná−
vštěvníci. Proutěné ošatky, košíky
a jiné výrobky paní Tomanové uka−
zovaly na její zručnost – věnuje se

tomuto ručnímu řemeslu teprve je−
den rok. Svíčky z palmového vosku,
které neobsahují parafín (derivát
ropy) ani chemické přísady, přišla vy−
stavit paní Jana Mešková z Podivína.
A aby se především ženy cítily
krásně i na těle, za tímto účelem
měly možnost využít služeb Hanky
Slezarové a Ivy Komoňové, které pří−
tomné dámy líčily kosmetikou Mary
Kay. Tato firma nabízí prostřednic−
tvím svých vyškolených kosmetic−
kých poradců jedinečné kosmetické
přípravky pro péči o pleť, tělo, deko−
rativní kosmetiku a parfémy.
Na závěr bych všem vystavujícím
dámám chtěla poděkovat za ochotu,
čas a příjemně strávené jarní so−
botní odpoledne.
Za OB Blanka Pokorná

Vzdělávání
učitelů

V

pondělí 16. května po dopoled−
ním vyučování nás čekal ještě
šestihodinový seminář s panem
PhDr. Janem Svobodou na téma
„Práce s problémovým žákem“. My,
kteří jsme se s ním už setkali na letní
škole nebo na seminářích v Hodoníně
a Brně, jsme se už dlouho těšili. A ne
zbytečně. Tento dětský a rodinný psy−
cholog, pedagog, supervizor azylových
domů, dětského domova, prostě člo−
věk s velkými znalostmi, rozhledem
a spoustou zkušeností nadchl celý
náš učitelský sbor.
Objasnil nám zejména důvody
chování dnešních dětí a poradil, jak
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s nimi pracovat, hlavně s těmi pro−
blémovými. Část semináře věnoval
i nám, pedagogům, ocenil naši práci
(což bylo pro nás velmi příjemné,
protože to slyšíme jen zřídka) a na−
bídl určité techniky, které nám po−
mohou zvládat stresy v práci i v osob−

ním životě. Bylo to velmi příjemné
a přínosné odpoledne. Rádi bychom
v příštím školním roce uskutečnili
další seminář, tentokrát na téma
„Práce s třídním kolektivem“.
Mgr. Iveta Kudrová,
zástupkyně ředitele
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Z naší 3.B
Perličky, které žáci uvedli v pí−
semné práci o etapách vývoje člo−
věka:
Přibližne mezi 13. a 18. rokem
se vývoj člověka urychluje, je
v pubertě nebo se zněj stává
tynejďr.
Po 18. roku je vývoj ukončen ale
bsichicky furt dospývá.
Dospělí: kdyš začíná chodit do prá−
ce a tak dále
Stáří: přestává se chodit do práce
a jsi v důchodu
Věkové hranice:
− skoro dospělí: 20 – 27
− dospelí: 27 – 30
− v důchodu: 40 – 56
− dědeček a má vnoučata: 56 – 70
− moc starý: 70 – 90
Pak až vyroste je to dídě asi tak
ve 4 rokách přestane pit mléko

od maminky. A pak začne pit nor−
mální mleko z lahve.
Asi tak v 5 nebo v 6 už je s něho
před školák.
Gdyš miminko poviroste až do
3 led, jde do školky a říká se mu
školčátko.

Výtvarná dílna

ve školním roce 2010−2011

V

ýtvarné tvoření jsme letos za−
hájili živelným tématem: „Oheň,
voda, země, vzduch – vytvoříme
spolu kruh.“ Formou různých výtvar−
ných technik jsme si jednotlivé živly
prožívali. Práce z tohoto projektu jsme
vystavili 20. listopadu 2010 na vá−
nočním jarmarku v tělocvičně ZŠ.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

V předvánočním čase se Čas stal
také dalším větším tématem, kterým
jsme se zabývali, stejně jako Bib−
lické příběhy nebo Čarování s kou−
zelníkem Vitoldem. Protože se letos
do výtvarné dílny přihlásila početná
skupina žáků z prvních tříd, učili
jsme se od základů malbu s barvami

Gdyž školák dosákne 13 led říká
se mu puberťák.
„Paní učitelko, mamka říká, že už
su puberťák teď!“
Zaznamenala Mgr. Magda Kristová,
třídní učitelka 3.B

vodovými, temperovými i kresebné
techniky. Děti se seznamovaly také
s grafikou – tiskem z matrice a vy−
zkoušely si i modelování z kera−
mické hlíny.
Jaro jsme přivítali společně s ro−
diči ve velikonoční dílně, která byla
zahájením naší výstavy na školní
chodbě. S jarem jsme se věnovali té−
matům Zelená je tráva, Skřítkové
paloučníci, Pavučina a ilustrace po−
hádek. Mezi velmi oblíbené tech−
niky u dětí patří Encaustika (že−
hlení horkými vosky), kterou jsme
hodně využili při závěrečném pro−
jektu Na Okoř je cesta.
Všem dětem výtvarné dílny přeji,
ať jsou jejich prázdninové cesty na−
plněny inspirací, motivy k tvoření,
poznáním a pohodou.
V červnu a po dobu letních prázd−
nin máme ještě výstavu v „Galerii
Chodba“ na Pedagogickém středisku
v Hodoníně, kde jsou vystaveny
větší formáty z Biblických příběhů –
„Jonáš a velryba“.
Chtěla bych poděkovat ředitelství
ZŠ i OÚ v Ratíškovicích za vstříc−
nost, spolupráci a ideální zázemí
ve výtvarném ateliéru.
Hezké léto přeje Mgr. Liběna Lisá
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Jarní vycházka

na Horky

J

ako každý rok, tak i letos jsme
ve škole netrpělivě čekali, až vy−
kvete hlaváček jarní. A když
v předpovědi počasí hlásili slunečný
den, hned jsme se za hlaváčkem vy−
pravili. Šly jsme společně první a třetí
třídy, s krátkou zastávkou na Nákle
nám cesta trvala hodinu. Zbylo tedy
dost času na obdivování hlaváčku,
fialek a petrklíčů, na svačinu i různé
hry. Jistě po nás mohlo přijít ještě
mnoho obdivovatelů, neboť děti, po−
učené o chování v chráněném území,
nepoškodily ani jednu rostlinu.
Mgr. Jana Melichárková,
třídní učitelka 1.B

Ze života školní družiny

D

alší školní rok se pomalu chýlí
ke konci. Děti ze školní družiny
se, stejně jako ostatní školáci,
těší na prázdniny.
Ale ještě dřív, než začnou, chtěly
by vás, alespoň prostřednictvím to−
hoto článku, pozvat do dvou tříd,
ve kterých tráví téměř padesát dětí
každé všední odpoledne. Děti z prv−
ních až třetích tříd si zde společně
hrají, tvoří, soutěží.
Co se jim v družině líbí nejvíce?
Co všechno jsme letošní rok zažili?
Na to jsem se jich zeptala jedno od−
poledne a děti ochotně odpovídaly
a zároveň radily, o čem mám do míst−
ního zpravodaje vlastně psát. Staly
se tak skvělými spoluautory.
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Děvčata se shodla v tom, že v dru−
žině nejraději tvoří, vyrábějí nebo
malují. Tuto činnost zařazujeme do na−
šeho programu denně a protože jsou
holky šikovné, posíláme obrázky a vý−
tvory i do různých soutěží a na výsta−
vy, podílíme se na výzdobě tělocvičny
v období plesů. Kluci zase rádi sou−
těží. Soutěžíme v různých doved−
nostech tak, abychom dovolili vynik−
nout každému z dětí. Pořádali jsme
sportovní olympiádu, ale třeba i Ta−
lentmánii a mnoho jiných soutěží.
Děti též vzpomínaly, co se během
školního roku naučily. Byla to spousta
nových her i dovedností. Nacvičovali
jsme vystoupení na Vánoční jarmark
i ke Dni matek. Podnikali jsme vy−

cházky po okolí,
ale nejraději po−
bývali na školním
hřišti nebo v tělo−
cvičně.
Každý měsíc or−
ganizujeme jeden
výlet. Navštívili
jsme ZOO v Ho−
doníně, skanzen
ve Strážnici, obojí
s tématickým pro−
gramem, nebo mu−
zeum v Kyjově,
kde probíhaly vá−
noční dílničky.
Velkým zážitkem byl poslední výlet
do milotického zámku. Ten si děti
prošly ve vypůjčených dobových kos−
týmech coby princezny a princové.
V kyjovském kině jsme shlédli celkem
tři představení, včetně 3D projekce.
Protože si po náročnějším dopo−
ledni musí dětí také odpočinout, nabí−
zíme jim určitou volnost, aby si samy
mohly vybrat, jestli jim vyhovuje více
organizovaná nebo volná činnost.
Školní družina je určitým protipólem
dopoledního vyučování, takže ticho
a klid u nás určitě nehledejte. Děti
totiž mají spoustu energie, kterou
potřebují ventilovat ven. A pak hurá
na prázdniny!
Miluše Michenková, vychovatelka ŠD
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Lukáš Macek zvítězil

Š

achové turnaje – místní, okresní,
krajské i republikové – se hrají
po celý rok. Na internetových
stránkách Jihomoravského šachové−
ho svazu je postupně uveřejňován
kalendář všech akcí, a tak tedy zá−
leží jen na iniciativě každého hráče,
zda se individuálně zúčastní toho
kterého šachového turnaje.
Každý šachista ŠK při ZŠ a MŠ
Ratíškovice je postupně zaregistro−
ván do databáze šachového svazu,
proto nestojí nic v cestě samostatné
reprezentaci – stačí se pouze u hlav−
ního rozhodčího turnaje „představit“
a může se hrát.
Jednou z pravidelných akcí Šacho−
vého klubu Duras Brno je turnaj

„Druhé úterý“. Je zde možné získat
zkušenosti, poznatky z taktiky, in−
formace z šachových akcí nebo také
medaile. V úterý 10. května v ša−
chovém turnaji Druhé úterý zví−
tězil náš šachista Lukáš Macek.
V současné době reprezentujeme
naši obec na šachovém seriálu rych−
lého (rapid) šachu. Jedná se o 6 akcí
během školního roku. V následujícím
školním roce však svou účast rozší−
říme na Znojemskou královnu (turnaj
určený děvčatům), soutěž družstev
žáků do 16 let, ale i celorepublikový
turnaj pro děti do 8 let. Je to příleži−
tost pro všechny děti, které chtějí
hrát šachy, ale i pro jejich rodiče.

Vždyť bez pomoci rodičů a všech pří−
znivců královské hry bychom jen
stěží dosahovali těchto výsledků.
Mgr. Alena Kubáčková
ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice

Vyškovská rošáda

Š

achové turnaje mají různé názvy,
vycházející ze samotné hry, místa
konání šachového turnaje nebo
také vyjadřují úctu vynikajícímu
šachistovi, který je rodákem nebo
reprezentantem daného města či
oddílu.
V sobotu 21. května 2011 ve Vyško−
vě, v Domě dětí a mládeže, se již pra−
videlně hraje závěrečný 5. díl rapid
(rychlého) šachu pro mládež do 18 let.
Náš Šachový klub při ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice nemohl chybět, vždyť jsme
se zúčastnili všech předcházejících
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5 kol. Vždy se posuneme ve své vý−
konnosti o kousek výš a dál – a naše
úspěchy jsou stále výraznější.
Tentokrát nás reprezentovali Ga−
briela Zemánková, Lenka Kratochví−
lová, Petra Bartoníčková, Jakub To−
man, Jan Toman, Josef Škorpík,
Pavel Blaha, Michal Musil a Aleš
Klokánek za doprovodu manželů
Zemánkových, manželů Kratochví−
lových, manželů Tomanových a ve−
doucí šachového klubu.
Turnaj byl celkově obsazen 62
hráči z Jihomoravského kraje, jsou

mezi nimi i šachové hvězdičky,
mající naději stát se v budoucnu re−
publikovými reprezentanty, proto
naše 20. místo (Pavel Blaha) ve slou−
čené kategorii A + B (nejmladší
+ kategorie do 12 let) je obdivuhodné.
Pavle, blahopřejeme.
Nezanedbatelná je také vzrůsta−
jící podpora ze strany dospělých
a rodičů dětí, neboť šachy – byť jsou
malým sportem – jejich podporu po−
třebují. Děkujeme.
Mgr. Alena Kubáčková
ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
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Knihovna

V

Uvítali jsme knihovníky
z Rakouska a ze Znojemska

pátek 20. května naší knihovnu
navštívilo přes 50 knihovníků
z Vídně a okolí. Osobně je přiví−
tal a přípitek pronesl pan starosta
Josef Uhlík. Prostřednictvím připra−
vené videoprezentace namluvené v
němčině se seznámili s historií kni−
hovnictví, rekonstrukcí a současnou
činností knihovny.
Součástí exkurze bylo autorské
čtení rakouského spisovatele Diet−

mara Griesera z knihy „Die böhmis−
che Grossmuter“ a akademického so−
chaře z Mikulčic Jaroslava Jurčáka
(mj. autora piedestalu a úpravy okolí
sochy T. G. Masaryka v Hodoníně)
z jeho připravované knihy „Můj
sladký život“.
Setkání to bylo velmi milé, přá−
telské a při loučení jsem mnohokrát
slyšela Ihre Bücherei ist wirklich
schön („Vaše knihovna je opravdu

Nové knihy – květen 2011
Balabán Jan
Zeptej se táty
Braunová Petra
Kalvárie
Borůvkové léto
Terezománie
Jak se Vojta ztratil
Kuba nechce číst
Nejsem žádná lvice (rozhovor s K. Moučkovou)
Brett Simon
Prevítem snadno a rychle
Brezina Thomas
Klub záhad – Škola hrůzy
Klub záhad – Úkryt hraběte Drákuly
Bryantová Bonn
Dívky v sedlech 16 – Nejisté vítězství
Dívky v sedlech 17 – Únos koní
Dívky v sedlech 18 – Výprava do hor
Cassidy Cathy
Lásky jedné rusovlásky
Collins Jackie
Miláček žen
Deaver Jeffery
Lekce smrti
Dubcová Naďa
Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše
Harrisová Lee
Vražda na Den otců
Child Lee
61 hodin
Keleová–Vasilková Já a on
Klimeš Jeroným
Partneři a rozchody
Kratochvíl Miloš Puntičkáři (Pachatelé dobrých skutků 1)
Bouráci (Pachatelé dobrých skutků 4)
Fanfárie
Morkes P., Etry
Komisař Vrťapka
Pavlica Jiří
Hovory nejen o hudbě
Robertsová Nora Sluneční drahokamy
Smith L.J.
Upíří deníky – Probuzení (1)
Upíří deníky – Souboj (2)
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pěkná“) a také Vielen Dank für Ihre
Gastfreundschaft („Děkujeme Vám
za vaši pohostinnost“).
Za deset dní nato, 30. května, při−
jel na exkurzi plný autobus knihovnic
ze Znojemska (na rozdíl od Rakouska
ani jeden knihovník). Tentokrát je
uvítal pan místostarosta. Se zájmem
si prohlédly naši knihovnu, ptaly se
na vše možné ohledně knihovny, ale
také pídily po receptu na výborné
koláčky od paní Lokajové (to samé,
ale více naléhavěji, činily i knihov−
nice z Rakouska). Mimo videoprezen−
tace, tentokrát v českém jazyce, jsme
jim pro zpestření také promítli dvě
hororová knihovnická videa „Nebojte
se do knihovny“ a „Knihy nekoušou“.
I toto setkání bylo milé a oboustranně
inspirující.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Upíří deníky – Zášť (3)
Upíří deníky – Temné shledání (4)
Upíří deníky – Návrat (5)
Upíří deníky – Soumrak (6)
Soukupová Petra Zmizet
Steel Danielle
Světla jihu
Švihálek Milan
„Aljašský deník“
Vondruška Vl.
Klášterní madrigal – Historie jednoho...
Prokletí brněnských řeholníků
Whyte Jack
Zkáza řádu
Korouhev cti
Woodová Barbora Hvězda Babylonu
Posvátné místo
Nové knihy zakoupené v rámci projektu
Obecní knihovna zakoupila v rámci projektu „Knihovna – svět
informací pro všechny“ několik desítek knih pouze pro prezenční
půjčování.
Abeceda prosperity
Keller Jan
Adolf Born – autobornografie
Born Adolf
Anatomie okem výtvarníka
Folvarská −Rose
Antropologie
Soukup Václav
Architektura – prvky v architekt. stylech
Lewis Miles
Baroko a rokoko (dějiny odívání)
Kybalová Ludmila
Biblica – biblický atlas
Boty, botky, botičky (dějiny odívání)
Štýbrová M.
Černá Afrika (dějiny odívání)
Jiroušková Jana
Česká fotografie 20. Století
Birgus V. Mičo
Český kubismus 1909–1925
Švestka, Vlček
Čína, země hedvábí
Heroldová Helena
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Bydlení

Doba turnýry a secese (dějiny odívání)
Dějiny českého výtvarného umění IV/1,2
Dějiny českého výtvarného umění V
Dějiny českého výtvarného umění VI/1,2
Dějiny krásy
Dějiny ošklivosti
Dějiny psychologie
Dějiny reklamy
Design
Design 21. století
Edda
Ekonomie
Encyklopedie římské
a germánské archeol.
Encyklopedie středověku (N)
Film – velký ilustrovaný průvodce
František Drtikol
Hřích, zločin, šílenství
v čase odkouzlován
Ilustrovaná encyklopedie odívání
Impresionismus
Interior Designs – Inspirations
Judaismus, křesťanství, islám
Judaismus od A do Z
Karel IV. – Císař z Boží milosti
Konstrukce historických staveb
!Křičte ústa! Expresionismu
Kultura středověké Evropy
Lada
Mytologie – Mýty, pověsti a legendy
Mýty kmene Čechů (7.−10. století)

Kybalová Ludmila
kolektiv
kolektiv
kolektiv
Eco Umberto
Eco Umberto
Hunt Morton
Pincas S. Lois
Fairs Marcus
Samuelson P.A.
Droberjar Eduard
Le Golf Jacque
Bernard Ronald
Birgus Vladimír
Tinková Daniela
kolektiv
kolektiv
Pavlincová H.
Newman
Fajt Jiří
Škabrada Jiří
Le Golf Jacque
Olič Jiří a kolektiv
kolektiv
Třeštík Dušan

Od empíru k druhému rokoku (dějiny odívání) Kybalová Ludmila
Od „zlatých dvacátých“ po Diora
Kýbalová Ludmila
Protektorát Čechy a Morava v obrazech
Přemyslovci – budování českého státu
Příběh umění
Gombrich E. H.
Příběhy z dlouhého století – Architektura
Zatloukal Pavel
Renesance (dějiny odívání)
Kybalová Lud.
Románské umění
Řády a kláštery
Krügerová Kristýna
Severní Afrika (dějiny odívání)
Jiroušková Jana
Slavné vily Čech, Moravy a Slezka
Šlapeta V.
Slovník křesťanské ikonografie
Rulíšek Hynek
Sociologie
Giddens Anthony
Současná architektura
Vidella, Áles
Starověk (dějiny odívání)
Kybalová Ludmila
Středověk (dějiny odívání)
Kybalová Ludmila
Svatí na každý den (červenec S–Z)
kolektiv
Svatí na každý den (duben K–Č)
kolektiv
Svatí na každý den (leden Ú–B)
kolektiv
Svatí na každý den (říjen L–P)
kolektiv
Šmírbuch jazyka českého
Ouředník Patrik
Tezaurus jazyka českého
Klégr Aleš
Tělo, věda, stát
Tinková Daniela
Umělecké styly, školy a hnutí
Dempseyová A.
Úvod do sociologie
Keller Jan
Velký psychologický slovník
P.
Veselé chvíle v životě lidu českého
Zibrt Čeněk
Víno
Dominé André
Vojenské odívání (dějiny odívání)
Kutíková Dagmar
Výtvarné umění – výkladový slovník
Baleka Jan
Zdeněk Matějček – výbor z díla
Matějček Zdeněk

Která
cesta vede

k ekodomu?

P

ostavit nový nebo opravit starý
dům? Na co při tom myslet,
na co se připravit? Takto uva−
žuje hodně lidí a hlavně těch mladých,
kteří založili rodinu a chtějí kvalitně
a dobře bydlet. A kde na tu stavbu
nebo opravu vzít? A jak a z čeho pak
utáhnout provoz domku, když ener−
gie se pořád zdražují?
Dnes už existuje hodně firem,
které nabízejí pasivní nebo nízko−
energetické bydlení. Zatímco u nás je
bydlení v pasivních nebo nízkoener−
getických domech stále ještě spíše ex−
perimentem, v Rakousku či Německu
se s energeticky nenáročnými stav−
bami setkáváme běžně. Průkaz ener−
getické náročnosti se už i u nás stává
součástí dokumentace pro stavební
řízení a nakonec všichni, kdo zatep−
lovali své domy a chtěli využít dotač−
ního titulu Zelená úsporám, se s ním
také setkali.
Pasivní a nízkoenergetické domy
jsou stále ještě chápány jako něco mi−
mořádného, nezvyklého, ale možnosti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

výstavby jsou prakticky všude a na−
bídka je i na českém trhu velká.
A o čem to vlastně mluvím? O domech,
které se staví z ekologických mate−
riálů s dobrými tepelnými a izolač−
ními vlastnostmi, které jsou velmi
úsporné na spotřebu energií. Hodně
informací se dovíte na internetových
stránkách (např. www.pasivnidomy.cz)
nebo na stavebních veletrzích, příp.
i tam, kde se již bydlí (namátkou
v Hradčanech u Tišnova, Židlochovi−
cích, v Hostětíně – známé ekologické
obci, kterou loni osobně navštívil
i princ Charles). V samotném areálu
Brněnských veletrhů a výstav jsou
celoročně některé typy nízkoenerge−
tických domků vystaveny a poskytují
zde i informační servis.

U nás v Ratíško−
vicích je postaveno
několik rodinných
domů typu OKAL.
Tyto domy ve své
době byly velmi
progresivně dodá−
vány tzv. „na klíč“
firmou RD Jeseník.
Tato firma prošla
procesem privati−
zace, restrukturali−
zace, ale zachovala
svůj základní pro−
gram – výrobu a do−
dávku rodinných
domů „na klíč“. Vel−
kou inovací a bonusem je, že vyrábí
a dodává nízkoenergetické domky
jak typové, tak na přání zákazníka.
Její současný název je RD RÝMA−
ŘOV (Rodinné domy Rýmařov –
www.rdrymarov.cz). Mně osobně je
velkou radostí a skoro pýchou, že
spolumajitelem firmy je ratíškovický
občan ing. František Příkaský.
Všem, kdo uvažují o stavbě nového
domu, doporučuji hodně dlouho zva−
žovat, vybírat, ale po rozhodnutí nevá−
hat a rychle postavit. S nízkoenerge−
tickými nebo pasivními domy se Vám
to podaří, protože jejich realizace je
krátká a pracujete s ekologickými
a v přírodě obnovitelnými materiály.
Ing. Bc. Anna Hubáčková
vedoucí odboru životního prostředí KÚ JMK
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Opékání

J

Grilování
s Danem

ak myslím, všecí víte, tak grilo−
vání nebo−li barbecue [čti bárbi
kjú] je v Americe po americkém
fotbale skoro národní sport. Myslím,
že néni domácnosti, kde by nebyl gril,
ať plynový nebo na dřevěné uhlí.
Každý svátek je spojený s rodinným
grilováním. Obchody všeho druhu pro−
dávajú grilovací potřeby. Hlavně přes
léto je to velký business. Já griluju celý
rok aj v zimě, navíc po stařence Kor−
dulovej a taťkovi mám vaření v krvi,
tak sem si americké barbecue přisvo−
jil a po našem vylepšil.
Ale hned ze začátku vás mosím
upozornit na jednu nezanedbatelnú
věc. Mezi grilováním a barbecue je
obrovský rozdíl. Grilování spočívá v pe−
čení masa, ryb, zeleniny atd. přímo
nad ohněm při vysoké teplotě. Tak−
že grilování je hodně rychlejší, bar−
becue je úplně obráceně od grilování
– je to pomalé vaření větších kusů
masa. Vepřová kyta nebo žebra vez−
nou hodiny, než jsou hotové. Maso
néni vystavené velké teplotě. Žižel
je vždy bokem. Vepřová kyta vezne
10 až 12 hodin. Žebra sú rychlejší,
okolo 3 až 4 hodin. U žeber doporu−
čuju hodit do žižla trnkové nebo jab−
loňové polénko. Získá se tím nád−
herná vůně a také barva.
Každý způsob má pro a proti, ale
oba dva způsoby dovedú uspokojit
každého. Takže pravý americký steak
je grilovaný. Griluje sa 2 až 3 minuty
na každé straně. Steak sa nesmí
naklepávat a když ho obracíte, tak
nesmíte užívat vidličku, ať neudě−
láte ve steaku dírky. Jak vám vyteče
šťáva, tak je konec. Potom už mo−
žete na steaku tak „nakúvat kosu“.
Vepřové, kuřecí ide rychle a nemo−
síte byt tak opatrní, jak u hovězího.
No a na hlavní bych zapomněl,
a to je gril. Oba dva fungujú dobře
(plyn, uhlí). U grilu na uhlí je nevý−
hoda časová a také údržba. Hodně
času zabere rozdělat oheň, ukludit ži−
žel atd. Zato výhřevnost je parádní.
A myslím, že maso chutná trošku
lepší než z plynového. Gril plynový
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je jednodušší. Otočíte knoflí−
kem a je to. Takže na malé
párty nebo rychlé grilování je
plynový gril výhodnější. Já
nekdy přihodím trochu mok−
rých hoblovaček a nikdo nepo−
zná, že maso je z plynového
grilu. U plynového grilu je jed−
nodušší regulace teploty – jak
ve šporáku. V grilu na uhlí je
to trochu složitější. Funguje to
jak komín. Dobrý gril má něko−
lik klapek, kterýma regulujete vzduch.
Nic složitého enom trochu cviku.
Další důležitý krok je příprava
masa. Tady je velký rozdíl mezi
nama a Amíkama. Já maso naklá−
dám 2 až 3 dny. Hovězí nenakládám,
enom ho nasolím a nechám na dvě
hodiny v pokojové teplotě. Vepřové
a kuřecí vždy naklepu a naložím.
Tady nikdo nenaklepává. Myslím, že
Amíci nemajú ani kladívko a nikdo
nebude maso nakládat 2 až 3 dni.
Nakládajú možná pár hodin a ho−
tovo. To možná funguje důle na jihu,
kde grilujú aj veverky. Veverka má
masa jak žaba, tak možná ten čes−
nek natahne rychlo. Všecko chce svůj
čas. Já nakládám aj zeleninu. Sice
chvilku, ale na chuti to přidá.
Další důležitosťú je tady kukuřice.
Pěstuje sa tu kukuřice speciálně
enom pro grilování. Klásky majú
velká zrna, kerá sú hodně sladká.
Možete jich povařit, grilovat bez šáší
nebo s šáším. Nakonec trochu más−
la, pepře a je hotovo. Ale pozor. Klá−
sek funguje stejně jak fazula...
No a nakonec je tu pečené prase.
Pomalu, ale jistě sa pečené prase
stává v Chicagu velikým hitem. Já
jsem nelenil a asi před rokem jsem
založil firmu G. D. Pigroast. Po slo−
žení potravinářských zkúšek jsem
obdržel licenci na pečení prasat
v Chicagu. Před sedmi lety jsem kúpil
starší gril. Gril byl postaven ze všec−
kého, co sa našlo. Motor z pračky, pře−
vodovka z pásu a řetázky z motorky.
Pomály sem gril upravoval a vylep−
šoval. Přidal sem chlazení, regulaci

otáček, elektronické počitadlo atd.
Ze začátku jsem měl problémy s uchy−
cením prasat. Mosel sem to řešit drá−
tama. To nevypadlo pěkně, a proto
na řadu přišlo Zámečnictví Stokláska.
Taťkovi sem nahlásil míry a už to fr−
čalo. Taťka všecko zabalil do kufru
a hurá do USA. Myslím, že ten celník,
co kufr prohlédal, asi do dneška neví,
co to vlastně bylo. Všecko dobře do−
padlo. Taťka nenechál nic náhodě. (Do−
vézl aj tři nerezové elektródy.) Dneska
mám gril, který nemá nikdo široko da−
leko a na každej akci ho lidé obcházajú
jak atomovú bombu. Původní gril sem
kúpil od kamoša Tonyho. Byl to on,
od kerého sem všecko obkúkal. Tony
je původem Slovinec, takže grilování
prasat, kozí a ovcí má v krvi.
Důležitý je čas a dobře naložené
prase. Můj nálev je 20 česneků a 2 de−
cáky olivového oleja. Je to asi 10 vel−
kých injekcí, které napichávám do pra−
sátka 24 hodin před grilováním. Je tu
jeden obrovský rozdíl. Tady sa prase
neodřezává a peče sa celé až do konca.
Proto je uchycení prasate důležité –
DÍKY Svaťo! Asi po 8 až 9 hodinách
prase stahnu, položím na řeznický
stůl a nechám ho trochu zchládnút.
Potom ho naporcuju, přidám špécie
a je hotovo. Špécie vám prozradit ne−
možu, ale prase je fantastické.
A úplně na konec chcu řéct, že
všecko, co sem napsal, sú moje zku−
šenosti a esli má někdo jiné, tak
može o nich napsat. Poslední věc.
Nikdy nestojte u grilu s práznýma
rukama.
Dan, Chicago, a Good luck všeckým
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2011

Vzpomínka

Dopis
pro paní Záborskou

P

aní Záborská od pondělka 19. květ−
na 2011 už není na našem břehu,
ale na tom protějším. Nějak po−
tichu a nenápadně se nám tu vy−
tratila. Paní Záborská, když jsem
to neudělala osobně, posílám Vám
po poštovním obláčku alespoň psaní.
Léta letoucí (stejně jako já a další
Ratiškovijáci) jste pracovala na Ba−
ťovce. Celé šichty jste vyvážela špóny,
zametala dílny. Nepamatuji se, že

Ping−pong

jená k tomu. Tak Vás mám v očích
jako bývalá cvičitelka. A Váš origi−
nální způsob vaření kafíčka? Použí−
vám a děkuji za ten dar. Loučím se.
Vaše stopa bude v našej dědině furt
problikávat.

byste kdy koho zarmoutila, furt jste
měla na kraji smích. Vždycky jsem
si říkala, muž dlouhodobě nemocný,
nemá to žití jednoduché, ale jí „furt
oči zářijú“. Za Vaši živost a zájem
o „okolo“ jste měla můj neustálý
obdiv.
Paní Záborská, nedá se zapome−
nout také na Vaši drobnou a záro−
veň ztepilou chůzi. Žádná zbytečná
rozevlátost, pěkně rovně a nastro−

P.S. Paní Záborská, abych ne−
zapomněla – přikládám pozdravy
od Vašich Šebků a pozdravy z Řád−
ků. Mává a zdraví Vás aj dlúhá
řada dalších z dědiny. Vždycky jste
měla ráda přehled, proto silnica,
kerá sa u nás opravuje, to je akce
za 33 mil. Kč. V sobotu 28. května
celý deň potřebně pršalo.
Do třetice: blížijú sa oslavy dě−
diny, pokúď to půjde, pomožte nám
jich zvládnút...
Kamarádka Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic

Třetí pokus o Hry
už Ivetě Vacenovské vyšel

R

odačka z Ratíškovic má jako je−
diná z domácích stolních tenistů
jistou olympiádu a v Linci po−
depsala novou dvouletou smlouvu.
V ústředí České asociace stolního
tenisu měli připravené dvě láhve
šampaňského s olympijským em−
blémem. Nakonec vyleťel špunt
pouze z jediného hrdla. Oslavil tak
přímý postup Ivety Vacenovské, ro−
dačky z Ratíškovic na Hodonínsku,
na londýnskou olympiádu. Mezi do−
mácími reprezentanty je zatím je−
diná.
O jistých letenkách do města nad
Temží rozhodlo postavení v žebříčku
– Vacenovské příslušelo 54. místo.
Z úspěšně nominovaných 28 stolních
tenistek získala jistotu až jako po−
slední. „Bylo to hodně těsné, jen
o pár bodů to bylo dopředu jasné.
Jenom jsem nevěděla, jestli budu
uvnitř, nebo budu mít smůlu,“ od−
dechla si pětadvacetiletá česká jed−
nička.
Postupem na olympiádu nic ne−
končí. Naopak. Vacenovskou čeká
náročná příprava, která má zajis−
tit zlepšení výsledku Štrbíkové z Pe−
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kingu 2008. „Pokusíme se
ji a další reprezentanty, po−
kud se nominují, připravit
na nejvyšší úrovni. Pojede
na nejlepší evropské tur−
naje a v létě sbírat zkušenosti do Čí−
ny,“ prohlašoval reprezentační kouč.
Kdyby se česká „hráčka číslo 1“
na třetí pokus pod vlajku s pěti
kruhy nedostala, kdoví, jakými ces−
tami by se její kariéra dál ubírala.
„Na mé kariéře se postup podepíše.
Kdybych nepostoupila, moje moti−
vace by už asi nebyla taková. Proto
jsem ráda, že se to povedlo. Je to po−
vzbuzení do dalšího tréninku. Pořád
se chci zlepšovat a jednou být třeba
i nejlepší v Evropě,“ vysvětlovala.
Poslední bodíky do žebříčku
Iveta Vacenovská posbírala na svě−
tovém šampionátu v Rotterdamu.
„S tím cílem jsme tam jeli. Máme
velkou radost, že se nemusí protlou−
kat složitou kvalifikací. Je to velká
odměna za její píli a pracovitost,“
veselil se trenér reprezentačního
družstva žen Miroslav Cecava.
Stejné nervy jako Vacenovská pro−
žívala i její klubová kolegyně Liou

Ťia. Rakušanka čínského původu
byla v žebříčku jen o jedno místo
lepší než Jihomoravanka. Jako by
se spoluhráčky domluvily. „Od mis−
trovství Evropy, na kterém uhrála
medaili, hrála hrozně málo tur−
naje. Momentálně je těhotná. Taky
se trochu strachovala, ale o to větší
je radost, že jsme obě dvě postou−
pily. Že šlo o poslední a předpo−
slední místo, na tom nezáleží.
Hlavně že máme letenku,“ usmívala
se aktuální mistryně republiky.
Soustředit se může i na klubo−
vou scénu. V rakouském Linci ne−
dávno prodloužila smlouvu o další
dva roky.
„Určitě to souvislost s olympiá−
dou má. Nechtěla jsem jít do nového
prostředí. Teď vím, že se v Linci cí−
tím dobře, že prospívá mým výko−
nům. Daří se mi, nemám důvod
odcházet,“ uzavřela.
Libor Kopl
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Ohlasy

S

Sťali
brezu II

otvá sa v půlce dubna prodalo
prvních pár výtisků Zvona, začali
sa mně ozývat lidé, kerým tá sko−
těná březa před farú nedala spat.
Mezi prvníma sa ozvala Lidka Teich−
lova, že jí ten můj článek přímo mlúví
z duše a abych sa zastavil za její mam−
kú, paní Kadlčíkovú, že by mně k temu
neščastnému stromu chtěla řéct, co
nikemu neřekla. Hned druhý deň
za mňú došla Lidka Mazánkova, kerá
byla na tych, co březu skotili, tak
načertěná, že možú byt rádi, že ju
v tú chvílu nepotkali. Aj Dana Voříš−
kova byla najedovaná na dřevorubcú
a všeckých, co v tem měli prsty. Lidka
Michenkova s Joškú, dyž mně volali,
byli rozlítostnění a nazlobení záro−
veň. Ve štvrtek 21. dubna sem našel
ve schránce dopis, z kerého jednu
čásť s dovolením pisatelky ocituju:
„…právě sem odložila obecní no−
viny, protože už nevidím na pís−
menka. Možeš za to ty, ale neber si
to osobně. Nevidím na ně kvůli temu,
že bys mně oči zakryl, ale opačně,
odekryl. A já bečím k nezastavení. –
Popravili strom. Proč!! Čím sa pro−
vinil. Je přeca spousta možností,
jak usměrnit vysoký vzrůst stromu
a jeho kořenu. Děkuji ti za ten člá−
nek. Už sem si myslela, že je to všec−
kým jedno a že enom já su (promiň
mě to slovo) blbá…“ Eva Blahová
(Gajdička – Sužova).
Nó, a já sem sa na velikonoční
nedělu po obědě vypravil na besedu
pani Kadlčíkovéj, kerá mně o far−
skéj březi prozradili toto:
„Víš, Vojto, v sedmatřicátém roku
k nám na fáru do Ratiškovic došli
velebný pán Valoušek a oni měli dvě
mladé neteře, keré jim byly za ku−
chařky. Mně bylo tenkrát dvanást
roků, tož bych to všecko nevěděla, ale
takto mně to povykládal můj Miša.
On to nikemu neřekl, enom mně, a já
to zas říkám tobě. Tá starší sestra Ma−
řenka si potom vzala Šrůtku a bývala
s ním v Rohaci, ale brzo umřela a je
pochovaná ve Velkých Pavlovicách,
odkáď velebný pán aj obě sestry po−
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cházali. Tá mladší – Františka cho−
dívala k Zemánkom (na rožku u bý−
valého kulturáku) pro mléko a dosť
často sa potkávala u Kadlčíkových
vrát s Mišú. No a Miša za něma cho−
díval na fáru a v jednaštyrycátém
roku tam pro ty sestry nasadil tú
březu, kerá měla dva vršky – jeden
pro Františku a jeden pro Mařenku.
Tož tá pěkná březa měla toto jaro
70 roků. No, a už aj tú taťkovu
březu vykotili... A tá Františka měla

lóní pohřeb. Tož, tak nejak to zaráz
začalo aj skončilo.“
No, a já už ani další ohlase ne−
budu citovat, protože ty, co sú tady
napsané, mlúvijú za všecko. Mělo
by to byt k zamyslení vzdělaným,
fundovaným a erudovaným lidom,
keří bez hledání inačích možností
o osudu krásného zdravého stromu
takto rozhodli. Přeju si aj s ostat−
níma lidma, kerým leží osud pří−
rody na srdci, aby to byl takto pova−
lený strom, strom poslední.
A ešče neco – zastavte sa na chvil−
ku a podívajte sa, kolik vidíte vlašto−
vek, kolik jiřiček, břehulí, chocholúšů
(trpělek), kolik vrabců, kolik vidíte
dudků, či kurotviček? Vidíte poleto−
vat nejakého otakárka? Čujete neja−
kého slavíka, sedmihláska lebo pě−
nicu? Néni to nejaké divné? …
Vojta Koten
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Skauti

Skauti z celé republiky
rozhodovali o své další budoucnosti

P

řibližně 500 zástup−
ců skautů a skautek
z celé České repub−
liky se o víkendu 15. až
17. dubna 2011 sjelo
na svůj valný sněm Ju−
náka do Kolína. Valný
sněm Junáka je nejvyš−
ším junáckým orgánem
a jednou (obvykle) za tři
roky volí jeho nové ce−
lorepublikové vedení
a rozhoduje o dalším
směřování této organi−
zace. V Kolíně nechyběli
ani dva zástupci stře−
diska Ratíškovice – Jiří
Stokláska – „Hrach“,
vůdce oddílu Tuláci Ra−
tíškovice, a Žaneta Vitů
– „Černoška“ z Prušá−
nek, (v současné době
místopředsedkyně Kraj−
ské rady Junáka Brno).
Na minulém sněmu
v Havířově skauti před−
stavili tzv. Nový pro−
gram, který zavádí do skautského
programu mnoho novinek a reaguje
tak na potřeby dnešních dětí, aby
skautský program byl pro ně jak
přitažlivý, tak aby je rozvíjel v těch

oblastech, které dnes potřebují.
Na tomto sněmu se dále pokračo−
valo v rozhodování o dalším smě−
řování skautského programu, za−
měření na další zvyšování kvality

skautských oddílů, ale projednávala
se i další důležitá témata, jako apo−
litičnost Junáka, název organizace,
kroj, logo a znak, hodnocení kvality
práce, vhodná či nevhodná moder−
nizace Junáka atd.
Pracovní ráz sněmu byl doplněn
také úvodním slavnostním progra−
mem.
Jedním z nejsilnějších okamžiků
sněmu tak byla chvíle, kdy Jiří
Stránský [viz foto], dlouholetý skaut,
přijal z rukou seniora řádu nositelů
bratra Miloše Blažka – Merkura
a náčelníka Junáka br. Zdeňka
Prančla nejvyšší české skautské
vyznamenání – Řád Stříbrného vlka.
Toto vyznamenání se uděluje pouze
nejvýznačnějším skautským osob−
nostem tak, že může být uděleno nej−
výše 12 žijícím nositelům.
Skauti se nenechali odradit od
práce na sněmu faktem, že se v po−
řadí jednalo o třináctý valný sněm.
Na sněmu odvedli kus dobré práce,
zvolili nové vedení a sněm zakončili
v dobrém rozpoložení potleskem
a mexickou vlnou, kterými podě−
kovali pořadatelům, místním skau−
tům, kteří se o ně vzorně celé tři
dny starali.
Jiří Stokláska – Hrach

Co bude
Neděle 19. 6. 2011
Neckyáda na Jezérku
(od 14 hodin)
Neděle 26. 6. 2011
Raftovačka na Hliníku
(od 14 hodin)
Tábory v Nové Vsi v roce 2011
Rodinný tábor
2. 7.− 9. 7.
Tuláci + Squaw
10. 7.− 24. 7.
Trojka + Jižní Kříž 24. 7.− 7. 8.

Dlouholetý skaut Jiří Stránský

Více informací na
www.junak−ratiskovice.cz
Palis
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Svojsíkův závod
v Ratíškovicích

T

ento celostátní závod, pojme−
novaný po zakladateli Junáka,
se koná každé dva roky a je
určen pro skautské družiny – tedy
4 až 8členné skupiny ve věkové ka−
tegorii 12 až 16 let. Letos konání
okresního kola závodu připadlo na
naše středisko a tohoto nelehkého
úkolu jsme se s úspěchem zhostili.
V sobotu 30. dubna se u junácké
klubovny v Ratíškovicích sjelo
12 soutěžních družin z celého
okresu. Mimo 3 místní zde byly
3 družiny z Veselí nad Moravou,
4 ze střediska Kyjov a 2 družiny
ze Skoronic. Okamžitě po ná−
stupu a zahájení se družiny roz−
běhly do všech stran, jako když
do nich střelí. V lese za klubov−
nou (v tzv. čtverci G4) na ně če−
kaly různé úkoly, které procvičily
jejich schopnost spolupracovat,
cvičily paměť, orientaci, zručnost,
sílu a vůbec všechno, co se kdy
nejen ve skautu naučily. Mimo
úkoly, které plnily jako skupina,
na ně čekaly i úkoly pro jednot−
livce, které sloužily k tomu, aby
každý ze skupiny mohl ukázat, co
mu jde a v čem je dobrý.
V kategorii skautky vyhrála
družina oddílu Sguaw z Ratíško−
vic a v kategorii skauti zvítězila
družina z oddílu Ježci z Veselí
nad Moravou. Vítězné skupinky
postupují do krajského kola.

Svojsíkův závod

Železná sobota

Sobota 14. 5. 2011

Železná sobota
Junák Ratíškovice (a hutě ☺)
děkují všem občanům Ratíškovic,
kteří nám přispěli formou želez−
ného šrotu na naši činnost.

Neděle 22. 5. 2011

Dětské dopoledne
V neděli se konalo již tradiční
odpoledne pro nejmenší na dět−
ském hřišti pod junáckou vlajkou.
Palis

strana 28
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Koncert

Tři sestry v Ratíškovicích
aneb zahájení oslav jak se patří

J

Letní kino

sou tomu přesně tři roky, kdy se
mi prvně v hlavě zrodila krásná,
ale velmi odvážná představa: při−
vézt legendární českou punk pub
rockovou kapelu Tři sestry do Ra−
tíškovic.
Po třech letech, přesně 4. června
2011, v roce, kdy Ratíškovice slaví
870. výročí od první písemné zmínky,
se to opravdu povedlo a Tři sestry
skutečně zamířily v rámci Gambri−
nus Tour 2011 do naší krásné dě−
diny. A nebyl to jen tak ledajaký kon−
cert, vždyť se nám podařilo přivítat

rekordní návštěvu, a to bez mála tři−
náct set návštěvníků, kteří vytvořili
skvělou atmosféru. Pevně doufám,
že to byla show, na kterou bude naše
vesnice dlouho vzpomínat.
Jsem nesmírně šťastný, že se nám
koncert vydařil. Ze všech stran jsem
zaznamenal pouze pozitivní ohlasy
a navíc, celé kapele v čele s frontma−
nem Lou Fanánkem Hagenem se u nás
velmi líbilo, čehož si velmi cením.
Velké poděkování patří všem, kteří
umožnili, aby se tento megakoncert
v naší dědině mohl uskutečnit, a to

především produkční agentuře Gior−
dano a. s. a jejímu skvělému realizač−
nímu týmu, bez kterého by se kon−
cert nikdy nemohl konat, dále panu
starostovi Uhlíkovi za jeho podporu
a přístup po celou dobu realizace
koncertu v Ratíškovicích a v nepo−
slední řadě patří velké díky Marcele
Urbánkové, která mi od začátku pří−
prav koncertu obrovsky pomáhala.
Závěrem se sluší už jen doplnit:
„Kdo ví, třeba se za rok vrátíme
znovu...!“
Hrdý rodák Martin Urbánek

Změna programu vyhrazena.

Nabídka filmů

na letní kino Ratíškovice
23.
24.
25.
26.

6.
6.
6.
6.

Králova řeč
Tacho
Tři dny ke svobodě
Rango
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27.
28.
29.
30.

6.
6.
6.
6.

Tron legacy
Kuky se vrací
Hezké vstávání
Hlavně nezávazně
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