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Obecní noviny z ročník 17 z číslo 6 z 2011 z cena 20 Kč

Pochod

za prasátkem

aneb
Olympijské hry 2012
začínají na Silvestra
v Ratíškovicích!
Už je to tady zas! – Další rok po−
malu končí a poslední den se neza−
držitelně blíží. A před námi,
jedním ze členů Mikro−
regionu Nový Dvůr
(MND), stojí už od
1. ledna 2011 nelehký
úkol – uvítat x−hlavý
dav veselých pochod−
níků za prasátkem,
pohostit je a zahřát na
těle i na duši. Druhé
kolo pochodů začali sú−
sedi z Vacenovic svým ná−
padem neuvěřitelně parádně
a Vlkoš nezůstal pozadu. Laťka je vy−
soko, očekávání od největší obce ve−
liké a včil babo raď!!!
Sport a Ratíškovice snad odjak−
živa patřily k sobě. Určitě najdeme
i řadu jiných spojitostí a charakte−
ristik Ratěk, ale demokratickým
hlasováním přítomných vyhrálo
sportovní téma. Okolnosti jsou ale
naštěstí příznivé, protože rok 2012
je olympijským rokem a Londýn už

o sobě dává vědět. A navíc – kolik
dědin se může pyšnit tím, že mají
své rodačky na olympiádách!!! –
Samozřejmě budeme přát Ivetě Va−
cenovské a Daně Hadačové hodně
štěstí za zelenými stoly!
Nemůžeme všechno prozradit,
ale téma je jasné – „olympijské“ hry
členů MND začínají Silvestrem
v Ratíškovicích! Každá obec
mikroregionu dostala
podle svého znaku
a olympijských kruhů
svoji barvu – podle
nich aspoň už z dál−
ky poznáme, která
olympijská výprava
se blíží.
Takže − olympijské
výpravy každé dědiny mi−
kroregionu očekává olympijský
stadion v Raťkách dopoledne 31. 12.
2011!
Pokyny pro výpravu Ratíškovic:
sledujte kabelovku nebo se in−
formujte na OÚ! Věříme, že naše
výprava bude početná, barevně, pro−
gramově a hlasově nepřehlédnu−
telná!
Těšíme se na Vás!
za organizační spolek Vlaďka Motlová
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Obec

NEA, a.s., která podala nejnižší
cenovou nabídku.

Rada obce...
Rada obce č. 24 ze dne 5. 10. 2011
Rada obce:
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s JMK ve věci poskytnutí dotace
na akci „Zařízení biologického
zpracování bioodpadu a optimali−
zace provozu sběrného dvora od−
padů Ratíškovice“, a to ve výši
520 000 Kč,
z souhlasí s uspořádáním dětské
burzy v budově staré školy,
z souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy s nájemnicí CHDPS Ra−
tíškovice a na bytovém domě U Há−
jenky,
z se seznámila s peticí občanů ulice
Vítězná ve věci zákazu pohybu ze−
mědělských strojů po této ulici,
z rozhodla o částečné opravě místní
komunikace při chodníku na Ba−
ťovce,
z souhlasí s odprodejem plynových
přípojek ve vlastnictví obce,
z rozhodla o doplnění předmětu
podnikání a zápisu do zaklada−
telské listiny Baník Ratíškovice
s.r.o.,
z vzala na vědomí výpověď pracov−
nice Obecního úřadu Ratíškovice
k 1. 2. 2012,
z rozhodla o vypsání výběrového ří−
zení na nového pracovníka Obec−
ního úřadu Ratíškovice,
z rozhodla o prodloužení pracovních
smluv se dvěma pracovníky pra−
covní čety do 30. 11. 2011,
z projednala organizační zajištění
slavnostního otevření rekonstru−
ovaného průtahu v ulici Vítězná,
z rozhodla o dočasné instalaci sta−
rého přístřešku na hlavní autobu−
sové zastávce, na nový přístřešek
bude vypracován projekt a bude
zažádáno o stavební povolení.
Rada obce č. 25 ze dne 18. 10. 2011
Rada obce:
z projednala žádost občanky z ulice
Rohatecká o opravu místní komu−
nikace v ulici Ke Stadionu a dopl−
nění veřejného osvětlení v této
ulici,
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z vzala na vědomí oznámení o ukon−
čení nájmu nájemníků v bytovém
domě v ulici Ulička,
z rozhodla o koupi pozemků v rámci
II. kola výběrového řízení od
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových,
z rozhodla o prodloužení pracovní
smlouvy s pracovníkem pracovní
čety obce do 31. 12. 2011,
z rozhodla o rekonstrukci hromo−
svodu na budově krytého bazénu
v Ratíškovicích,
z rozhodla o úpravě výše vstupného
na krytý plavecký bazén v Ratíš−
kovicích: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč,
rodinné vstupné 80 Kč, pronájem
organizacím 700 Kč/hod.,
z rozhodla o instalaci termohlavic
do šaten, pokladny a WC v budově
krytého bazénu,
z souhlasí s podáním žádosti o pro−
placení odměny z Motivačního
programu firmy Elektrowin, a. s.,
ve výši 100 000 Kč a využití těchto
finančních prostředků na insta−
laci kamerového systému v areálu
sběrného dvora v celkové hodnotě
139 000 Kč,
z souhlasí s finančním příspěv−
kem na nekomerční národopisný
a vlastivědný časopis Malovaný
kraj,
z rozhodla o vypracování nového
provozního řádu a havarijního
plánu Sběrného dvora odpadů Ra−
tíškovice,
z rozhodla o vypracování nového
provozního řádu a havarijního
plánu kompostárny v areálu Sběr−
ného dvora odpadů Ratíškovice,
z projednala organizaci návštěvy
z družebního města Vouziers ve
dnech 27.−29. 10. 2011,
z rozhodla na základě doporučení
hodnotící komise, aby v rámci
výběrového řízení na zakázku
„Strojní a technické vybavení za−
řízení biologického zpracování
odpadu a optimalizace provozu
sběrného dvora Ratíškovice“ byla
uzavřena smlouva s firmou GAR−

Rada obce č. 26 ze dne 1. 11. 2011
Rada obce:
z rozhodla o podepsání smlouvy
s ing. Gitou Štolfovou ve věci pro−
vedení přezkoumání (auditu) hos−
podaření obce,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
o zřízení a provozu sběrného místa
s firmou Ekolamp,
z rozhodla o nakoupení zařízení na
elektronické zálohování dat,
z projednala program příštího zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
z rozhodla o podepsání nájemní
smlouvy s novým nájemníkem na
bytovém domě v ulici Ulička,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věc−
ného břemene s firmou JMP Net,
s.r.o.,
z rozhodla o vyhotovení nástěn−
ných kalendářů za finanční spo−
luúčasti firmy Elektrowin, a.s.,
z rozhodla, že výběrové řízení na
zhotovitele cyklostezky v ulici Ví−
tězná provede ing. Libor Stránský,
z se seznámila s Výroční zprávou
o činnosti ZŠ a MŠ Ratíškovice za
školní rok 2010−2011,
z souhlasí s podpisem dodatku ke
smlouvě Rekonstrukce chodníků
v ulici Vítězná,
z souhlasí s podpisem smlouvy
o právu provést stavbu „Sanace
erodovaného svahu těžební jámy
Hliník – hřiště Ratíškovice“ s fir−
mou Palivový kombinát Ústí nad
Labem, a. s.,
z pověřuje ing. Luboše Motla k vý−
konu funkce člena kontrolního
výboru Mikroregionu Nový Dvůr.
Rada obce č. 27 ze dne 14. 11. 2011
Rada obce:
z rozhodla na základě výběrového
řízení, že funkci asistentky sta−
rosty obecního úřadu bude vyko−
návat paní Irena Haramiová,
z vzala na vědomí žádost paní
Blanky Pokorné, ředitelky Osvě−
tové besedy Ratíškovice, o ukon−
čení dohody o pracovní činnosti
k 31. 12. 2011,
z se seznámila s výsledky hospoda−
ření Baník Ratíškovice, s. r. o.,
z se seznámila se zprávou o špat−
ném technickém stavu plynových
kotlů v ZŠ Ratíškovice,
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z na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla, že akci Cyklo−
stezka Ratíškovice (ulice Vítězná)
provede firma SWIETELSKY, a. s.,
která podala nejnižší cenovou na−
bídku,
z rozhodla, že dílčí monitorovací
zprávy na akce „Zateplení hasič−
ské zbrojnice Ratíškovice“ a „Re−
konstrukce vnějšího pláště spor−
tovní haly Ratíškovice“ provede
ing. Michal Patočka, Brno,
z souhlasí s předloženým soupisem
a naceněním víceprací při akci
„Odstavná stání a nájezdy v ulici
Vítězná“.
Rada obce č. 28 ze dne 29. 11. 2011
Rada obce:
z souhlasí s uzavřením smlouvy
o zabezpečení akceschopnosti jed−
notky SDH na rok 2012,
z rozhodla, že se nezúčastní výbě−
rového řízení na prodej pozemků
od ÚZSVSM na pozemky p.č.
2452/28 a 2455/11,
z rozhodla o instalaci zábradlí při
vyvýšeném chodníku v ulici Ví−
tězná,
z rozhodla o zvýšení nájemného
v Kavárně na Plovárně,
z projednala program příštího zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
z projednala návrhy sociální ko−
mise ve věci finanční podpory so−
ciálně slabým,
z souhlasí s podpisem smlouvy se
SPŽP ve věci spolufinancování
akce „Zřízení biologického zpraco−
vání bioodpadu a optimalizace
sběrného dvora Ratíškovice“,
z schvaluje novelizovaný Spisový
řád Obce Ratíškovice,
z rozhodla o vypsání výběrového
řízení na dodavatele elektrické
energie pro obec Ratíškovice,
z rozhodla o vypovězení smlouvy na
dodávku plynu od společnosti
RWE, a.s.,
z souhlasí s dofinancováním akce –
výměna okenních konstrukcí
v kabinách FK Baník Ratíško−
vice.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
Zápis č. 8 ze zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 8. listopadu 2011
(Výpis usnesení)
z Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje změnu rozpočtu č. 5/2011,
příjmy zvýšeny o 1 156 100 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 3 009 500 Kč, výdaje zvýšeny
o 4 165 600 Kč.
Celkové příjmy po změně:
49 992 400 Kč + financování
7 520 900 Kč = 57 513 300 Kč.
Celkové výdaje po změně:
54 901 300 Kč + financování
2 612 000 Kč = 57 513 300 Kč.
z Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje prodej obecního
pozemku p.č. 760/6 a) − 74 m2
za účelem rozšíření zahrady.
Cena 40 Kč/m2. Cena celkem
2 960 Kč. Náklady řízení hradí
kupující.
z Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup pozemků za cenu 134 500
Kč. Jedná se o parcely zapsané
na LV č. 60000:
p.č. 2432/102 − 33 m2 orná půda
p.č. 2432/128 − 26 m2 orná půda
p.č. 2432/241 − 602 m2 orná půda
p.č. 2432/282 − 1884 m2 orná půda
p.č. 2432/340 − 560 m2 orná půda
p.č. 2432/371 − 40 m2 orná půda
p.č. 2432/389 − 132 m2 ostatní
plocha
p.č. 3194/315 − 536 m2 orná půda
p.č. 3213/49 − 9 m2 orná půda
Prodávající: Úřad pro zastupo−
vání státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno,
Kupující: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300.
z Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje bezúplatný převod

z

z
z

z

z
z

majetku Osvětové besedě Ratíš−
kovice ve výši 190 060 Kč.
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje převod dlouhodobého
majetku v pořizovací ceně
do 40 000 Kč z účtu „022 −
Samostatné movité věci“ na účet
„028 − Drobný dlouhodobý
hmotný majetek“, v celkové
hodnotě 350 758,50 Kč,
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje odpisový plán majetku
obce Ratíškovice,
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
schvaluje postup při změně me−
tody odpisování dlouhodobého
majetku k 31. 12. 2011:
rovnoměrný způsob odpisování
majetku
k datu 31. 12. 2011 provedením
dopočtu oprávek u dlouhodobého
majetku, u kterého není známo
datum pořízení, se použije
dopočet oprávek ve výši 40 %
a u majetku, u kterého je znám
datum pořízení, se provede
dopočet podle data pořízení.
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
souhlasí s podpisem dodatku č. 1
Smlouvy o zajištění financování
Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK) a schvaluje příspěvek
na zajištění financování IDS
JMK pro rok 2011 ve výši 202
150 Kč.
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
bere na vědomí informace
z Rady obce Ratíškovice.
Zastupitelstvo obce souhlasí
s odprodejem plynových
přípojek bytových domů v ulici
U Hájenky.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

M

áme před sebou poslední dny letošního roku. Pro obec byl rokem úspěšným. Podařilo se zrealizovat
řadu projektů, z nichž nejvýznamnější byla rekonstrukce v ulici Vítězná. Po téměř desetiletém úsilí je
to pěkný dárek Jihomoravského kraje k 870. výročí od první písemné zmínky o obci, kterou si letos
připomínáme. Dárek, ať již darovaný či přijatý, potěší Vás i Vaše blízké, vážení spoluobčané. Vánoční čas,
ať je opravdu prožitý a provází jej radost ze vzájemného obdarovávání. Zároveň přijměte pozvání na společ−
nou oslavu posledního dne roku se „súsedama“, kde si osobně popřejeme zdraví, štěstí a Boží požehnání
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
do roku 2012.
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Z Ratíškovic do světa

V

Společenská rubrika

sobotu 3. prosince proběhlo zahájení
13. Mezinárodního fotografického bienále
„Žena Strakonice“ v Rytířském sále
strakonického hradu pod patronací FIAP.
Soutěž byla po 20 letech znovu obnovena
a ve světě byl o ni velký zájem, o čemž svědčí
účast fotografů z 52 zemí. Náš region je za−
stoupen třemi fotografiemi Cyrila Gajdíka
z Ratíškovic. Propagace našeho regionu se tak
prostřednictvím otištěných fotografií v kata−
logu dostane do všech zúčastněných 52 států.
Více na: www.zenastrakonice.cz
RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Blaha Lukáš
Blaha Vít
Dobeš Filip
Spěšný Petr
Jaštíková Laura
Kopl Tomáš
Mlynárik Pavel
Ostřížek David
Popelár Marián
Fantová Claudie

Kordulová Teresie
Gajdíková Štěpánka
Blahová Eva
Jandová Josefa
Grufíková Marie
Příkaská Emilie
Gasnárková Kateřina

Ilustrační foto

Zlatá svatba...
Zdeněk a Anna Gasnárkovi

80 let
80 let
80 let
90 let
80 let
80 let
85 let

Z našich řad odešli...
Šťastná Františka
Šebesta Václav
Blažejová Anna
Macková Františka

79 let
66 let
83 let
82 let

Předání medailí

I

v letošním roce rada
obce navrhla několika
občanům udělení pa−
mětní medaile k význa−
menému životnímu ju−
bileu za rozvoj sportu,
kultury či jiný význam−
ný počin v obci. V tomto
roce získali ocenění tito
spoluobčaně – zleva:
Helena Vybíralová, Petr
Zemánek, Eva Haná−
ková, Jan Vacenovský,
Marta Kordulová, Josef
Vereb a Marie Bardúno−
vá. Srdečně oceněným
blahopřejeme.
JH
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Policie

že pes patří panu XY. Ten hlídce
OP sdělil, že pes utekl důsledkem
konání ohňostroje v ulici Vrbky.

Z deníku

obecní policie

Říjen 2011
6. 10. Přijetí oznámení ve 14.03 hod.
od pana XY o dopravní nehodě
u sběrného dvora v Ratíškovicích,
kdy někdo naboural do plecho−
vého plotu u hlavní brány a z místa
nehody odjel. Po přijetí hlídky OP
na místo byla také vyrozuměna
PČR Hodonín dopravní nehody.
Hlídka OP vyčkala na příjezd PČR
Hodonín dopravní nehody a po−
skytla součinnost při vyšetřo−
vání. Vyčíslená škoda na majetku
naší obce byla 6 000 Kč.
14. 10. Přijetí oznámení v 18.23 hod.
od pana XY, že spatřil na sběrném
dvoře pobíhající osoby v kuklách.
Po příjezdu hlídky OP na místo
a po provedené kontrole bylo zjiš−
těno, že se zde již nikdo nena−
chází.
30. 10. Přijetí oznámení ve 21.48 hod.
barmankou slečnou XX, že došlo
k vulgárnímu slovnímu napadání
barmanky a následné rvačce mezi
hosty. Po příjezdu hlídky obecní
policie bylo zjištěno, že zde došlo
ke rvačce tří osob a důsledkem
rvačky došlo ke zranění pana XY,
kterému na vlastní žádost byla
přivolána ve 22.11 hod. RZS Ho−
donín, a ta jej odvezla k ošetření
na chirurgické oddělení do nemoc−
nice TGM Hodonín. Záležitost byla
předána Policii ČR v Dubňanech.
Listopad 2011
2. 11. Jednání s ředitelem ZŠ Ratíš−
kovice a s žáky, kteří poškodili
okrasné chvojky u domu pana XY.
Žáci byli upozorněni, aby už na−
dále chvojky nepoškozovali, jinak
bude majitel vyžadovat uhrazení
škody.
4. 11. OP upozornila pana XY o déle
trvajícím nepořádku před jeho
domem. Majitel domu slíbil,
že nepořádek v nejbližší době
uklidí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

Přijetí oznámení v 10.13 hod. od
KOPISU, že v ulici Vacenovická do−
chází k záchraně osob. Obecní poli−
cie poskytnula asistenci HZS při
otevření domu a řízení dopravy.
Přijetí oznámení v 11.03 hod. od
slečny XX, že v ulici Dědina se
nachází černý pes.
5. 11. Asistence ve 13.00 hod. u do−
mu, jehož majitelka požádala
hlídku OP o dohled při vystěho−
vávání nájemníků, kteří neplatí
nájem. Nájemníci se v domě ne−
zdržovali, a proto hlídka OP místo
opustila.
Přijetí oznámení ve 13.10 hod. od
KOPISU Brno o požáru v areálu
strojíren T Machinery, a.s. Hlídka
OP zde prováděla součinnost se
složkami IZS.
9. 11. Přijetí oznámení v 7.30 hod.
o nálezu pánského horského kola
u pekárny na hlavní zastávce.
Kolo bylo hlídkou OP odvezeno na
služebnu, kde bylo nafoceno a foto
umístěno na infokanál Ratíškovic.
15. 11. Jednání s PČR Hodonín, od−
bor dopravních nehod, o dopravní
nehodě, která se stala v ulici Škol−
ní, kdy zde do zaparkovaného vo−
zidla značky Ford narazil kolem
chlapec ve věku 14−15 let a poté
z místa ujel.
16. 11. Přijetí oznámení v 19.50 hod.
o volně se pohybujícím se psovi −
rotvajler, který měl zaútočit na
chlapce v ulici Vrbky. Po příjezdu
hlídky OP na místo události se pes
zde již nezdržoval. Hlídka OP pro−
vedla následnou kontrolu obce
a psa zastihla v ulici Hornická,
kde bylo zjištěno, že pes neměl
známku a choval se agresivně.
19. 11. Přijetí oznámení v 16.45 hod.,
že u muzea ve vagóně se nachází
volně pobíhající pes − německý
ovčák a obtěžuje občany venčící
psy. Proveden výjezd na místo
a následně bylo hlídkou zjištěno,

22. 11. Přijetí oznámení v 17.00 hod.,
že před obchodem u Tomečků se
nevhodně chová pan XY. Po pří−
jezdu na místo byl pan XY uklid−
něn hlídkou a následně odveden
do místa bydliště.
23. 11. Přijetí oznámení v 17.12 hod.
od pana XY, že za kynologickým
cvičištěm někdo přijel autem a roz−
dělal tam oheň a z místa odjel.
Hlídka OP provedla vyrozumění
jednotky sboru dobrovolných ha−
sičů, aby oheň uhasila.
Přijetí oznámení ve 22.15 hod. od
PČR Dubňany, že dochází ke slov−
nímu napadaní mezi panem XY
a paní XX. Po přijetí hlídky OP na
místo došlo k uklidnění situace.
24. 11. Přijetí oznámení ve 13.21
hod., že v ulici Zahradní někdo vy−
vezl stavební odpad k lesu a tam
jej vysypal. Po příjezdu hlídky OP
došlo k nafocení černé skládky.
Šetřením hlídkou OP bylo zjiště−
no, že odpad k lesu vyvezl pan XY,
který v této ulici provádí rekon−
strukci garáže. Majitel sutě přislí−
bil hlídce OP, že odpad odstraní;
přestupek byl řešen domluvou.
29. 11. Přijetí oznámení ve 12.51 hod.
od pana XY, že mu byl 17. listo−
padu odcizen osobní automobil,
který měl zaparkovaný v ulici
Družstevní u místního autovrako−
viště. Hlídka OP předala tuto věc
PČR Dubňany pro podezření ze
spáchání trestného činu.
Přijetí oznámení ve 20.11 hod. od
PČR Dubňany, že byla napadena
svým otcem XY slečna XX. Po při−
jetí hlídky OP spolu s PČR Dub−
ňany na místo již k napadání
nedocházelo. Slečna XX sdělila
hlídce OP, že ji měl otec udeřit
a následkem toho se ji spustila
krev z nosu. Hlídka OP sdělila po−
stižené, že se jedná o návrhový
přestupek, který lze projednat
v komisi veřejného pořádku, který
lze podat ve lhůtě 3 měsíců.
30. 11. Přijetí oznámení od paní XX,
že jí její manžel pan XY sebral pe−
níze v hodnotě 800 Kč. Paní XX
byla poučena, že se jedná o občan−
skoprávní spor.
TF & JH
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Památky

O

Restaurování dvou soch

sv. Jana Nepomuckého v roce 2011

bec Ratíškovice je na památky
chudá. Vlastně jsou „oficiální−
mi“ nemovitými památkami
dle památkového zákona pouze tři
místní pamětihodnosti: kostel sv.
Cyrila a Metoděje, poměrně mladá
stavba z let 1855−7, pojatá ve slohu
„staroslovanském“, a dvě nepomu−
censké sochy, jimiž se budeme za−
bývat.
Právě tyto dvě kamenné skulptury
byly v letošním roce restaurovány,
a to z iniciativy Obce Ratíškovice
a z prostředků programu Minister−
stva kultury České republiky na
obnovu památek, jež jsou distribu−
ovány prostřednictvím obcí s přene−
senou pravomocí v oblasti státní
památkové péče. Restaurování tak
zajistí na určitý čas, že sochy nebu−
dou podléhat přírodním procesům,
jež je ohrožují, a jejich vzezření nao−
pak bude odpovídat jejich nesporné
kulturně−historické hodnotě. Restau−
rátorské práce byly provedeny re−
staurátorem Josefem Krososkou
z Bavor.
U obou soch byl přímý důvod pro
restaurování obdobný – kámen pa−
mátek se dostal do stádia, kdy již
nemohl odolávat povětrnostním
vlivům a projevily se zde jedno−
značné známky urychlujícího se zvě−
trávání.
Tradice úcty ke sv. Janu Nepo−
muckému, rektorovi padovské uni−
verzity pro zaalpské studenty,
doktorovi církevního práva, notáři
a kanovníkovi při vyšehradské ka−
pitule – od období třicetileté války
posléze považovaného za jednoho
z patronů České země a nejvýznam−
nějšímu světci pobělohorské protire−
formace v českých zemích – je v Ra−
tíškovicích starší, než by svědčily
pouze obě sochy. Víme, že na samo−
statně stojící zvonici u zaniklé kaple
sv. Josefa, předchůdkyně farního
kostela, byl zvon s reliéfem tohoto
světce z roku 1750. Zvonice však
vznikla až v roce 1793 a kde se zvon
nacházel dříve, není známo.
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Kult sv. Jana – prvomučed−
níka zpovědního tajemství, jenž
se v zárodcích objevil v okruhu
pražské svatovítské kapituly již
v 16. století a který byl v násle−
dujícím století podporován sa−
motným Habsburským domem
(zejména císařem Ferdinandem
II. a olomouckým biskupem ar−
civévodou Leopoldem Vilé−
mem), dosáhl svého vrcholu
v 18. století. Blahoslaven byl
„Jan z Pomuka, syn Velflína“,
jak se původně psal, v roce
1721, svatořečení (podporované
též císařem Karlem VI.) vyhlá−
sil papež Benedikt XIII. již
záhy, 19. března 1729. Nepomu−
censký kult se rychle rozšířil
i mimo země habsburské mo−
narchie, mj. do Itálie, Polska,
Bavorska, Vestfálska, dokonce
do Francie a přes Pyrenejský
poloostrov do střední a jižní
Ameriky. V katolickém pro−
středí Slovácka obliba světce přetr−
vávala ještě i ve stoletích následují−
cích.
Barokní ikonografická tradice zpo−
dobňuje světce převážně jako muže
středního věku s delšími vlasy a pl−
novousem – kanovníka, oděného
do kleriky, rochety (superpelice)
a s kožešinovou mozzettou na rame−
nou. Hlavu kryje pokrývka – biret,
někdy jej však světec drží v ruce.
Tvář bývá zasmušená, melancholic−
ká, nezřídka však prozrazuje silné
duševní pohnutí – vytržení. Jako
nejčastější atributy se objevuje kru−
cifix, opřený o hruď či rameno, dr−
žený v náručí anebo pozvedávaný
do výše. Dále mívá Jan jako symbol
své mučednické smrti na hrudi či
v dlani palmovou ratolest, jeho dal−
ším hlavním atributem je jazyk. Dle
legendy se zázračně uchoval i po sta−
letích; v roce 1719 byl v rámci dru−
hého beatifikačního procesu vyjmut
při exhumaci těla údajně neporu−
šený, což bylo považováno za důkaz
mlčenlivosti zpovědníka, jenž byl

U kostela

přímo za účasti krále Václava IV.
mučen a při tortuře 20. března 1393
zemřel; barokní tradice též pomocí
stejného symbolu zdůrazňuje jeho
kazatelské umění.
Asistující andílci často na obra−
zech či v rámci sousoší přikládají ke
rtům ukazováček v gestu mlčení, což
právě odkazuje na motiv mlčení –
zachování zpovědního tajemství.
Taktéž se často jako atribut obje−
vuje motiv Staroboleslavského pal−
ladia, jež dle Bohuslava Balbína sv.
Jan uctíval. Nepomucenská svatozář
má vždy 5 hvězd – ty se měly dle
legendy objevit nad Vltavou v mís−
tě, kde se světcovo tělo zachytilo
poté, co bylo s Karlova mostu svr−
ženo do Vltavy. Proto – ve vazbě na
roli řeky v legendě – se též sochy
světce umísťovaly k vodním tokům,
často na mosty; v případě Ratíško−
vic tato vazba však zřejmá není.
Ratíškovické skulptury reprezen−
tují jeden a týž typ zobrazení světce
– stojící postavu (zde v podživotní
velikosti) ve výše uvedeném tradič−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

ním pojetí, vycházejícím z barokního
prototypu. Kompozice je shodná –
frontálně pojatá figura je poměrně
statická, pohyb je naznačen pouze
mírným nakročením nohy. O pravé
rameno je opřen krucifix – kříž
s Kristovým tělem, k němuž je svět−
cova hlava nachýlena. Zatímco u so−
chy sv. Jana na křižovatce světec
přímo na kříž hledí, sv. Jan u kos−
tela hledí spíše před sebe a komuni−
kuje takto pomyslně s divákem.
Víceméně ustálená typika – ikono−
grafie světce, tak jak ji známe celé
18. a 19. století, vzniká nejspíše ně−
kdy na samotném počátku 80. let
17. století (bozzetto Matyáše Rauch−
millera a téměř totožný model Jana
Brokofa, podle něhož vznikla nepo−
mucenská socha Karlova mostu
v Praze, vztyčená v roce 1683), exal−
tovaná a vroucnější světcova po−
doba byla vytvořena v různých od−
litcích počátkem 20. let v pražské
dílně Matyáše Bernarda Brauna.
Vznik sochy sv. Jana na křižo−
vatce – „na rozcestí Dědiny, Séčky
a Posvátné ulice“, máme doložen le−
topočtem 1842 na přední straně pod−
stavce sochy a pamětním nápisem
ze zadní strany: TENTO JANN
SWATÝ GEST POSTAWEN ZNÁ−
KLADU WDOWY ANNY KORDU−
LE. Nápis v prohloubené ploše čelní
strany volutového podstavce barok−
ních tvarů, s mohutnou profilovanou
římsou, je druhotný, mladší; nelze
vyloučit, že zde původně mohl být
osazen nějaký reliéf, později ztra−
cený.
Rod Kordulů patří k nejstarším
v Ratíškovicích. Příslušníci rodu jsou
uváděni mezi půlláníky a čtvrtlá−
níky, František Kordula byl rychtá−
řem, Jan Kordula, Václav Kordula
a Anna Kordulová jsou uváděni mezi
těmi, kdož pamatovali ve svých zá−
větech na dobročinnost. Jan Kor−
dula z č.p. 49 je zde zaznamenán již
v roce 1751, Kordulové jsou potom
v tomto domě dále uváděni při sčí−
táních v letech 1789, 1827, 1850
i 1871. Kordulovi obývali též č.p. 23,
nověji vedené jako č.p. 30 a 31; na
čísle 31 měla bydlet právě vdova
Anna, jež sochu nechala vyhotovit
a postavit.
O okolnostech vzniku a starších
osudech nepomucenské sochy u kos−
tela nevíme nic. Ani na starších ma−
pách obce po ní nenacházíme stopy
a ještě dokonce ani soupis památek
Ratíškovic, publikovaný v první mo−
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nografii obce z roku 1990, sochu ne−
zmiňuje. Chybí též již ve Vlastivědě
Moravské (II. Hodonský okres, au−
toři Karel Hlavinka a Jan Nohač)
z roku 1926, též v „Oficiálním sou−
pisu památek“ Ratíškovic z 4. března
1943 (archiv NPÚ ú.o.p. v Brně);
k zápisu sochy do tzv. státního se−
znamu kulturních památek došlo
28. listopadu 1963 s lokalizací „u kos−
tela“. Památka je evidentně přene−
sená z jiného místa. Zatímco figura
je vysekána z bílého vápence, pod−
stavec je z pískovce, a to patrně tzv.
hořického (Hořice v Podkrkonoší).
Ten se začal po zemích monarchie
ve velkém šířit a pro účely kameno−
sochařské produkce využívat po po−
lovině 19. století, kdy vzniká Sever−

Je tedy pravděpodobné, že při něja−
kém z předchozích přemísťování (při
němž mohlo dojít k přelomení sochy
pod úrovní kolen; možné je ale též,
že právě toto poškození vedlo k její
opravě a následnému přemístění –
poškození bylo zřetelné po očištění
a odstranění nevhodných tmelů) byl
k soše podstavec nově vysekán. I zde
nacházíme na podstavci mělké vy−
brání, kde – usuzujeme na to dle zře−
telných otvorů – mohla být ze zadní
strany, jak bývalo obvyklé, kovová
deska s výjevem anebo pravděpodob−
něji s nápisem. Tam bychom mohli
eventuálně najít indicie původu so−
chy, žel, nezachovala se. V každém
případě je na starších fotografiích
vidět torzo nápisu na čelní ploše:
SV. JANE NEPOMUCKÝ,
OCHRAŇUJ NAŠE RODINY.
Jak již bylo zmíněno, důvo−
dem pro restaurování byl stav
obou soch, kde již kámen vyka−
zoval známky hloubkové degra−
dace. V případě sochy u kostela
byl značně narušený stav kon−
statován již v posudku památ−
kářů v roce 1994. Přirozený
proces zvětrávání byl v tomto
případě ještě umocněn množ−
stvím neprodyšných nátěrů, na
podstavci i na soše, jež zadr−
žovaly v kameni vodu a poško−
zování uspišovaly. A tak se
v průběhu restaurování proká−
zalo, navzdory původní před−
stavě jejich zachování a celkové
prezentaci sochy jako polychro−
mované, že dostatečné zpevně−
ní – petrifikace není možná bez
jejich odstranění, včetně beto−
U Smyku
nových doplňků a cementového
potěru. Proto je dnes památka
ní dráha císaře Ferdinanda a nava− – podstavec i socha prezentována
zující tratě, dovolující transport jako bílá. Barvě kamene sochy – do−
bloků po železnici. I tvarosloví pod− minantní součásti památky – byl
stavce odkazuje ke druhé polovině tedy podřízen i výraz podstavce,
19. století a vychází z tzv. novogo− který se neměl svou výrazně odliš−
tiky. To, že architektura (podstavec) nou barevností uplatňovat na její
a socha samotná jsou z odlišného úkor. Je však v míře hraničící s jis−
materiálu, je poměrně běžné – fi− totou možné tvrdit, že exteriérové
gura vyžadovala jemnější propraco− kamenné sochy byly v minulosti
vání detailů, podstavec byl jednodu− prakticky bez výjimky, tedy pů−
chý, tudíž mohlo (a často mělo) jít vodně i ratíškovické, opatřené barev−
o jinou horninu, většinou tvrdší nými nátěry, byť dnes je běžnější po−
a odolnější. U sochy samotné však hled na „kamennou sochu“, tedy na
odhadujeme její větší stáří, je po− pouhé torzo někdejšího výtvarného
jata ještě barokně, původ tedy bu− pojetí. Je to především výsledkem
deme hledat spíše v pokročilém vývoje názoru na uplatnění kamene
18. století, byť její určitá těžkopád− památky a restaurování kamene,
nost prozrazuje „zlidovělou“ polohu kdy 19. století s kultem pohledového
regionální kamenosochařské tvorby. kamene – na architektuře i sochách
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Investice

– přímo vedlo k odstraňování histo−
rických nátěrů, čímž byla díla nejen
zbavena své další výtvarné dimen−
ze, ale též proces jejich degradace –
po odstranění, resp. rezignováním na
pravidelnou obnovu ochranného ná−
těru – byl ještě urychlen.
Tento trend však zcela neustal ani
v dnešní době, byť uznání významu
polychromie jako nositelky výtvar−
ných kvalit a – v případě zachování
historických vrstev – též jako nosi−
telky důležité historické informace
– se, doufejme, začíná prosazovat.
Z historických pramenů totiž navíc
víme, že „malíř“, ten, kdo na soše
prováděl pojednání povrchu, byl vět−
šinou více ceněn než „sochař“. Tomu
odpovídaly i odměny; „povrch“ byl
(jako hlavní nositel výtvarné a do
značné míry též emotivní hodnoty)
většinou nadřazován „hmotě“. Pokud
měl být imitován mramor, nejčas−
těji bílými olejovými nátěry, dochá−
zelo většinou ke zlacení detailů –
částí rouch a atributů. V případě
sochy sv. Jana před farním koste−
lem se však zachovaly pouze pestré
novodobé nátěry, patrně z období po
II. světové válce, a ty již nebyly ob−

S

rování (též restaurátorem Krosos−
kou) navrácena a celá socha, v té
době již celkově notně narušená, od−
borně opravena. Po 10 letech však
dílo vyžadovalo opět restaurování,
jak bylo naznačeno výše.
Nyní jsou díla restaurována a pře−
dána. Doufejme, že nezůstanou
mimo vlídnou pozornost ratíškovic−
kých, aby mohla být v případě bu−
doucího nebezpečí včas opět pře−
dána do odborné péče.
PhDr. Zdeněk Vácha,
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně

Svatí Jani v novém

Z

a finanční spoluúčasti Minister−
stva kultury ČR byla restaurá−
torem Josefem Krososkou re−
staurována farská socha sv. Jana
před kostelem i socha sv. Jana
U Smyku, která je ve vlastnictví
obce. Restaurování proběhlo pod do−
hledem Národního památkového
ústavu, pracoviště Brno a Měst−

ského úřadu Hodonín. Socha sv.
Jana Nepomuckého před kostelem
byla navíc opatřena zlacenou svato−
září, a to na náklady restaurátora.
Josefu Krososkovi, Ministerstvu kul−
tury ČR i památkářům patří podě−
kování, a to jak od obce, tak i od far−
nosti.

V prvním pro−
sincovém týdnu
byla završena sta−
vební část, dílo
bylo stavitelem −
firmou Markus−
berg předáno obci,
nyní probíhá ná−
ročná administra−
tiva ve věci získání
souhlasů k provozování a kolaudace
kompostárny. Souběžně s tím se za−
jišťuje dodávka techniky: traktor,
vlečka, štěpkovač, síto, překopávač,
nakladač, chemický sklad, kontejner
s lisovací jednotkou.
Pakliže půjde vše jako doposud,
budeme na jaře plně připraveni

spustit provoz kompostování. Listí,
tráva, větve se smísí, naskladní do
posádů a samovolně se zkompos−
tuje. Výsledný produkt bude bez−
platně distribuován občanům, kteří
poskytli na kompostárnu základní
biomasu.
Jestliže občané budou trávu, listí
a větve odkládat na kompostárnu
a nikoliv do popelnic, sníží se obecní
výdaje na svoz a uložení komunál−
ního odpadu v Těmicích a naopak se
zvýší produkce kompostu, což v ko−
nečném důsledku zkvalitní ratíš− ko−
vickou půdu a současně s tím
i sníží náklady na odpadové hospo−
dářství.

Kompostárna

mírnou nadsázkou lze říci, že le−
tos byla obec jedním staveništěm.
Vybudovala se nová silnice na Ví−
tězné, k tomu odstavná stání, nájez−
dy, plochy autobusových zastávek
a bezbariérový chodník, na Baťovku
se vybudovala smíšená cyklostezka
s chodníkem, vyasfaltovala se část
komunikace na Slavín, zateplila se
budova krytého plaveckého bazé−
nu, kde se souběžně instalovala re−
kuperační jednotka, dostavěla se
hřbitovní zeď, v současné době pro−
bíhá sanace zborceného břehu u Hli−
níka.
Nákladově největší akcí je však
vybudování kompostárny, která je
naštěstí pro obecní kasu z 90 % spo−
lufinancována z Operačního pro−
gramu životního prostředí a z 5 %
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
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novovány. Obnovena byla však sva−
tozář, jež je dokumentována ještě na
starších fotografiích.
Podobná situace byla i u druhé so−
chy, jež je vyhotovena z málo odol−
ného pískovce. Povrchová vrstva ka−
mene již na rozsáhlých partiích
chyběla, nemluvě o původní subtilní
modelaci a předpokládané povrchové
úpravě. Obnovou nátěru se pouze pro−
dlužovala životnost, tedy především
čitelnost letopočtu a nápisu.
V roce 1995 došlo k uražení hlavy
sochy, jež však byla nalezena a mo−
hla být v rámci následného restau−

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Vítězná již není staveništěm

P

o slavnostním předání díla – sil−
nice II. třídy v ulici Vítězná –
pokračovaly v měsíci listopadu
v této ulici další navazující práce:
byla vyhotovena další odstavná
stání a rekonstruovány chodníky spl−
ňující technické požadavky pro po−
hybově a zrakově hendikepované.
Práce na odstavných stáních reali−
zovala firma Swietelsky, a. s., při−
čemž náklady plně hradila obec,
práce na chodnících provedla firma
Strabag, a. s, přičemž chodníky byly
ze 70 % financovány Státním fon−
dem dopravní infrastruktury, ná−
jezdy k jednotlivým nemovitostem
byly plně hrazeny obcí.
V této chvíli je třeba poděkovat
nejenom SFDI za finanční spolu−
účast a oběma firmám za odvedenou
práci, ale i občanům, kteří trpělivě
snášeli omezení staveniště a na své
náklady hradili rekonstrukci vo−
dovodních přípojek a odvod dešťo−
vých vod od nemovitostí mimo chod−
ník.
I přes mnohé technické kompli−
kace je výsledkem společného úsilí

nová silnice s navazujícími odstav−
nými stáními a chodníkem. Pojízdné
i pochůzné komunikace v ulici Ví−
tězná se staly bezpečnějšími jak pro
pohyb motoristů, tak chodců, o což
jde vždy v první řadě. Nedojde−li

k nějakým administrativním problé−
mům, bude na jaře 2012 zahájena
v této ulici na protější straně chod−
níku opět za finančního přispění
SFDI výstavba cyklostezky.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Palivový kombinát

Ústí nad Labem zasahuje

P

oté, co se v loňském roce zborti−
la část břehu vodní nádrže Hli−
ník, a to i s částí betonového
oplocení a škvárového hřiště, byly
zahájeny průzkumné a projekční
práce na sanaci této havárie. Listo−
padové pravomocné stavební povo−
lení umožnilo přistoupit k realizaci
odvodnění tohoto prostoru a zpev−
nění břehu.
Práce finančně zabezpečuje Pali−
vový kombinát Ústí nad Labem, s.p.,
za což mu patří poděkování. Po ukon−
čení sanačních prací bude možno
přistoupit k rekonstrukci plochy
fotbalového hřiště.
RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011
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Ratíškovický hřbitov

V

„podušičkovém“ týdnu byla za−
počata druhá etapa akce „Revi−
talizace zeleně hřbitova v Ratíš−
kovicích“, která je výraznou měrou
spolufinancována ze Státního fondu
životního prostředí. Jestliže v první
etapě byly odstraněny přerostlé dře−
viny před hřbitovem, ořezány větvě
vzrostlých lip před kostelem a vy−
seta tráva v místě bývalé márnice,
nyní proběhla výsadba.
Byly vysázeny krušpánky, růže,
tavolníky, skalníky, tisy, vzrostlé
stromy v balu (lípa, sakura) a pře−
devším pak zeravy smaragdové
a západní. Spony mezi jednotlivými
dřevinami (zeravy, krušpánek, tisy)
jsou kratší tak, aby byl v následují−
cích letech řezem vytvořen bosket
(hustá, pravidelně udržovaná zelená
stěna), který bude kultivován do vý−
šek, jež umožní pohledové uplat−
nění křížových průhledů a horní
části hřbitovní zdi. Zeravy v otevře−
ném prostoru hřbitova budou zastři−
hávány, aby nedošlo k jejich přerůs−
tání tak, jako tomu bylo v minulosti.

Zeravy smaragdové a západní na−
víc nejsou tolik náchylné k opadá−
vání.
Po dlouhé době, kdy se na hřbi−
tově dřeviny jenom kácely, se pro−
ces destrukce zeleně konečně ob−
rátil. Osázením hřbitova bude

S Elektrowinem

za vyšší bezpečnost

S

polupráce se smluvním partne−
rem firmou Elektrowin, a.s., kte−
rá od obce odebírá elektrozaří−
zení (chladničky, pračky, kuchyňské
elektrospotřebi−
če) přináší své
ovoce.
Díky tomu, že
většina občanů
obce přistupuje
ke třídění od−
padů a odklá−
dání elektrospotřebičů na sběrném
dvoře zodpovědně, naplňujeme kri−
téria Motivačního programu, za což
obec může od Elektrowinu získat fi−
nanční příspěvek na dovybavení
sběrného dvora. I letos jsme byli
ve sběru elektrozařízení úspěšní,
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takže firma Elektrowin, a.s., poskytla
obci příspěvek ve výši 100 000 Kč,
za nějž byl na sběrném dvoře insta−
lován bezdrátový kamerový systém
v celkové hodno−
tě 139 000 Kč.
Nově instalo−
vaná kamera
zvýší zabezpe−
čení prostoru
sběrného dvora
a předpokládá−
me, že již svou přítomností odradí
časté a nezvané hosty a nenechav−
ce, kteří na dvoře poškozují obecní
majetek a odnášejí si nezřídka na−
shromážděné komodity, především
pak železo.

vytvořen nejenom pietní prostor pro
poklidné spočinutí našich předků
a blízkých, kteří nás opustili, ale
i prostor pro nás, kteří vnímáme
hřbitov jako důstojné místo úcty
a rozpomínání.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Originální dárek
Potěšte k Vánocům své příbuz−
né, známé či rodáky žijící v zahra−
ničí originální a neopakovatelnou
publikací „Kyjovsko Lidé−Kro−
je−Tradice“. Výtisků je omezený
počet. Cena knihy je 880 Kč,
k dostání v kanceláři Osvětové
besedy nebo na sekretariátu obce
Ratíškovice.

Poděkování
Děkuji všem obchodním part−
nerům, kolegům a kolegyním,
i všem těm, kteří se podíleli na
přípravách a organizacích kultur−
ních akcí po dobu mého působení
na pozici ředitelky Osvětové be−
sedy v Ratíškovicích.
Zvláštní poděkování patří celé
rodině Tomčalové za jejich ocho−
tu, obětavost, pomoc a podporu.
Blanka Pokorná

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

Rekonstrukce plynové kotelny
„nové mateřské školky“

R

ealisté vědí, že ceny plynu, elek−
třiny ani vody se nikdy výraz−
ně snižovat nebudou, ba nao−
pak. Vzhledem k někdy plíživému
a někdy ke skokovému zdražování
cen a vzhledem k tomu, že každá
kasa má své dno, je nutno hledat
rezervy a opatření, abychom na toto
dno nedosáhli. Proto obec systema−
ticky provádí zateplení budov (hasi−
čárna, plavecký bazén, stará škola,
stará část nové školy, tělocvična)
a rekonstruuje kotelny s tím, že se
instalují kotle nové a úspornější. Tak
byla rekonstruována kotelna hasi−
čárny a krytého plaveckého bazénu,
na bazénu byla rovněž instalována
rekuperační jednotka. Na všechny
výše uvedené akce obec zajistila do−
tační spolufinancování.

Nejinak tomu je i v případě re−
konstrukce kotelny „nové školky“. Za
přispění Jihomoravského kraje ve výši
150 000 Kč byla v několika málo dnech
měsíce listopadu tato kotelna rekon−
struována, a to v celkové hodnotě
díla 300 000 Kč. Práce provedl v té−
měř zázračně krátké době pan Fran−
tišek Dobeš a jeho spolupracovníci.
V této chvíli je třeba poděkovat
donátoru − Jihomoravskému kraji za
finanční pomoc, instalatérské firmě
za dobře a rychle odvedenou práci
a rodičům za to, že si své ratolesti
nechali na několik dnů doma. Nová
kotelna sníží náklady na opravy
a náklady na spotřebu plynu s tím,
že nové kotle mají navíc lepší ekolo−
gické parametry.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Poděkování

Ř

editel ZŠ a MŠ Ratíškovice děkuje spolu se zaměstnanci i dětmi ma−
teřské školy v ulici Múdrá kolektivu instalatérů pod vedením pana
Františka Dobeše za vstřícnost a maximální ochotu při nezbytné rea−
lizaci rekonstrukce plynové kotelny. Svoji odbornou práci zvládli za pou−
hých pět dní (včetně víkendu) od počátku kompletní likvidace již technicky
nevyhovující kotelny. Dále děkujeme panu místostarostovi PhDr. Radimovi
Šťastnému za aktivní pomoc při hledání možností financování této neod−
kladné rekonstrukce.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy
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Elektrowin
a ratíškovický
kalendář 2012

T

ak, jako v minulých letech,
i letos Obec Ratíškovice vy−
dává nástěnný kalendář. Na
13 celobarevných listech jsou fo−
tografie přírody převážně z okolí
Ratíškovic. Autorem fotografií
je pan Cyril Gajdík, který své
snímky poskytl bez nároku na ho−
norář, za což mu patří poděko−
vání. Na vydání kalendáře se
finančně spolupodílela firma
Elektrowin, a.s., jež je naším
smluvním partnerem, který obci
Ratíškovice odebírá elektrozaří−
zení.
Kalendáře s přírodní a ekolo−
gickou tématikou jsou distribuo−
vány na jedno číslo popisné na
Sběrném dvoře odpadů v Ratíš−
kovicích, a to bezplatně, avšak
jako protihodnota za odevzdaný
jakýkoliv elektrospotřebič.
Záměrem této interaktivní
směny je posílit sběr elektrozaří−
zení, seznámit občany s provozem
sběrného dvora (především ty,
kteří doposud sběrný dvůr nikdy
nenavštívili), zvýšit informova−
nost o třídění odpadů a ekologic−
kých dopadech separace a v ne−
poslední řadě zkrášlit interiéry
domácností zajímavými snímky
přírody Ratíškovic a okolí.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Tradice

Lidové písně a tance
z Ratíškovic

K

dyž v minulém roce vyšla kni−
ha „Ratíškovice – minulostí slo−
vácké obce“, byli jsme překva−
peni, kolik etnografického materiálu
se sesbíralo. Nicméně vzhledem
k velkému počtu stran (847) nemohl
být tento materiál do publikace
zařazen. Jedná se o písňové texty,
které byly v minulosti zazname−
nány sběrateli Poláčkem, Sušilem,
Bímem, Kračmerem a dalšími přímo
v Ratíškovicích.

Vedle sběratelů písní v 50. letech
20. století působila v Ratíškovicích
i sběratelka tanců paní Milada Bim−
ková. Část její sbírky lidových tanců
a dětského folkloru na Kyjovsku
a soubor textů písní s notovým zázna−
mem se staly základem publikace „Li−
dové písně a tance z Ratíškovic“,
která je výstupem výzkumného zá−
měru Etnologického ústavu Akade−
mie věd ČR, pracoviště Brno. Autory
této knihy jsou doc. PhDr. Martina

Marie Ostřížková, Tereza Ilčíková a František Šimek

Pavlicová, CSc., PhDr. Lucie Uhlí−
ková, PhD. a PhDr. Jan Krist.
Součástí knihy je i CD s názvem
„V ratiškovském Hrubém poli“,
které nazpíval Mužský slovácký pě−
vecký sbor se svými hosty: ženským
sborem Ženušky a cimbálovou mu−
zikou Náklo. O hudební doprovod se
postaral Richard Mokrý a cimbá−
lová muzika Kapric. Natáčení se
zhostil pan Vojtěch Herka spolu s hu−
debním režisérem Františkem Šim−
kem. Kniha je spolufinancována Mi−
nisterstvem kultury České republiky,
Obcí Ratíškovice, Osvětovou besedou
Ratíškovice a Mužským slováckým
pěveckým sborem. Všem, kteří se na
vzniku knihy a CD podíleli, patří
poděkování.
Mužský slovácký pěvecký sbor
děkuje firmě T Machinery, a.s.,
GAMA OCEL, s.r.o., MEGAS−P, spol.
s r.o., Tomáš Števuliák, ElektroME−
TA, Jan Holeček a ostatním sponzo−
rům za finanční příspěvek na pokrytí
nákladů spojených s vydáním CD.

Ekologie

PhDr.

V

Bc.

Jana Koplíková

Smog se týká i jižní Moravy
a Ratíškovic

první půli listopadu tohoto roku
prakticky na celém území Čes−
ké republiky panovaly špatné
rozptylové podmínky. V Jihomorav−
ském kraji byl historicky poprvé vy−
hlášen signál upozornění na vznik
smogové situace dne 3. listopadu 2011
pro území města Brna, podruhé se tak
stalo 15. listopadu 2011 pro daleko
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Radim Šťastný,

větší území, a to pro Brněnsko, Šla−
panicko a Znojemsko. Velmi často,
hlavně v zimě, se setkáváme s lokál−
ními smogovými situacemi, kdy nad
obcí visí jakási špinavá čepice (např.
jedeme−li od Milotic, bývá taková ně−
kdy i nad Ratíškovicemi). Tyto situ−
ace nejsou nijak vyhlašovány, nezna−
mená to však, že jsou méně škodlivé.

Inverzní poklička drží
škodliviny při zemi
Listopadová dlouhodobá inverze,
kvůli níž byly na mnoha místech
několikanásobně překročeny limity
pro polétavý prach, překvapila i ex−
perty. Inverzní vrstva byla velmi
nízko, takže vypouštěné škodliviny
měly málo prostoru k bezpečnému
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

rozptýlení. Smogové situace přináší
oblast vysokého tlaku vzduchu, ve
které se vytváří tak zvaná teplotní
inverze. Nad zemí se udržuje stu−
dený vzduch, který se za jasnějších
nocí dále prochlazuje a nad ním je
vrstva vzduchu teplého. Tvoří se
přízemní mlhy a nízká inverzní ob−
lačnost, která tvoří pomyslnou po−
kličku, pod níž se udržují v údolích
a v nížinách kotliny studeného vzdu−
chu a samozřejmě i všechny škodli−
viny, produkované lidskou činností.
V uplynulých dvaceti letech se sice
podařilo výrazně snížit množství
emitovaných škodlivin do ovzduší
z průmyslových zdrojů, ale bohužel
ve stejném období výrazně narostla
automobilová doprava a změnila se
skladba vytápění domácností ve
větším zastoupení tuhých paliv. Ze−
jména v chladných obdobích pak
právě koncentrace polétavého pra−
chu z těchto zdrojů výrazně mění
kvalitu ovzduší k horšímu. V Jiho−
moravském kraji je doprava původ−
cem celých 68 % všech emitovaných
prachových částic (TZL). Malé zdroje
v domácnostech produkují více jak
22 % celkového prachu, a to navíc
vše koncetrováno hlavně do období
topné sezony! Oproti tomu tolikrát
zveličované průmyslové zdroje vy−
produkují v kraji jen něco málo přes
9 % tohoto prachu.
Co je polétavý prach a jak škodí
Jedná se o velmi malé částice růz−
ných látek tuhého skupenství, které
jsou tak lehké, že trvá velmi dlou−
hou dobu, než se usadí na zemském
povrchu. Kvůli této jejich vlastnosti
se vžil pojem „polétavý prach“. Ozna−
čuje se anglickou zkratkou jako PM,
přičemž rozlišujeme kategorie PM10,
PM2,5 a PM1,0. Dlouhá doba přítom−
nosti částeček prachu v ovzduší zvy−
šuje míru vdechování těchto částic.
Nebezpečnost polétavého prachu pro
zdraví člověka závisí na zdroji a slo−
žení prachu. Částice větší než 10
mikrometrů se obvykle zachytí již na
nosní sliznici, menší částečky, tedy
právě PM10, se usazují dále v prů−
duškách. Při hlubším nádechu pak
částice putují do vzdálenějších částí
dýchacího ústrojí. Prachové částice
v průduškách a plicích škodí sa−
motným mechanickým zaprášením,
stejně jako rostlinám škodí zaprá−
šení listů. Mnohem větším problé−
mem je pak jejich „lepivá“ schopnost,
kdy na sebe v ovzduší nabalují jiné
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

Emise TZL v Jihomoravském kraji − rok 2010

Podíl zdrojů na celkových emisích prachu (TZL) v JMK, rok 2010
Z grafu vyplývá, že majoritním zdrojem znečištění tuhými látkami
v Jihomoravském kraji jsou mobilní zdroje − automobilová doprava
(REZZO 4). Velmi významným zdrojem jsou však také malé zdroje
(REZZO 3), především lokální topeniště pro vytápění domácností, které
produkují větší množství tuhých látek, než zvláště velké, velké a střední
zdroje dohromady (REZZO 1 + REZZO 2).
jedovaté a rakovinotvorné látky,
například těžké kovy nebo orga−
nické polutanty (PAU, POP’S, PCB,
PCDD/F aj.).
Dlouhodobé vystavení vysokým
koncentracím polétavého prachu po−
škozuje dýchací a srdeční ústrojí,
zkracuje délku života a zvyšuje ko−
jeneckou úmrtnost. Polétavý prach
nemá stanovenu prahovou hodnotu,
což znamená, že je škodlivý i při níz−
kých koncentracích v ovzduší. Smo−
gem jsou ohroženy především malé
děti, starší lidé a lidé trpící onemoc−
něním dýchací a oběhové soustavy,
dále pak těhotné ženy, alergici, ast−
matici, cukrovkáři, kardiaci, revma−
tici a lidé se sníženou imunitou.
Jak se chovat v období
smogové situace
Všichni lidé žijící a pohybující se
v lokalitě, kde nastala smogová si−
tuace, by měli svým jednáním mi−
nimalizovat množství vypouštěných
škodlivin do ovzduší. Občané by měli
být více ohleduplní ke svému okolí
a zejména ve dnech zvýšeného zne−
čištění používat ve svých domácnos−
tech ekologická paliva, např. zemní
plyn oproti tuhým palivům! Při již
nastalé smogové situaci je proto
vhodné:
z omezit vlastní produkci škodlivin
v exteriéru − hlavně nespalovat
odpadky a nekvalitní uhlí a dříví

z
z
z
z

z

z
z

v domácnostech, nezvyšovat praš−
nost vzduchu, nepoužívat osobní
automobilovou dopravu,
omezit pobyt venku, zvláště v ran−
ních hodinách až do 10.00 hod.
a od 16.00 do večerních hodin,
omezit větší fyzickou aktivitu
venku (sport, práce) především
v dobách maxima,
omezit větrání místností (větrat
krátce a intenzivně),
omezit vlastní produkci škodlivin
v interiéru − kouření, práce s tě−
kavými látkami, jako jsou barvy,
laky, rozpouštědla, lepidla apod.,
zvýšit a posílit obranyschopnost −
imunitu vlastního organismu: ra−
cionální výživou, zvýšeným přívo−
dem vitamínů C, E, A, zvýšením
denní dávky tekutin, dostatkem
spánku, minimem stresů, vhod−
nou kompenzací psychické a fy−
zické zátěže, vyloučením toxiko−
mánií (kouření, alkohol a jiné dro−
gy), otužováním, očkováním proti
chřipce,
včasně a účinně léčit první pří−
znaky onemocnění dýchacího
ústrojí
informovat se o smogové situaci
(u Českého hydrometeorologické−
ho ústavu, krajského úřadu) nebo
z hromadných sdělovacích pro−
středků.
Ing. Bc. Anna Hubáčková,
vedoucí OŽP JMK Brno
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Řemesla

L

Ratiškovská

kovářka

etos v létě byla v bývalé ratíš−
kovské škole u drogerie výsta−
va fotografií na téma „Řemesla
a živnosti v Ratíškovicích“. Vybrali
jsme ty nejzajímavější, přesto ne−
bylo dost místa na všechny. Dvě
z nich bych vám chtěla ukázat. Jedna
z fotografií je velmi nekvalitní a bo−
hužel nešla upravit; na obou je však
jedna a tatáž osoba, s jejímž osudem
bych Vás chtěla seznámit.
V každé vesnici existovalo něko−
lik živností, které byly pro tehdejší
dobu nezbytné. Mimo jiné to bylo
hlavně kovářství. U nás to byl v teh−
dejší době „U Rybníčka“ kovář Ma−
lář (naproti dnešní pošty) a kovář
Hnilica v ulici Řádky. U Hniliců měli
14 dětí (2 z nich zemřely malé) a sy−
nové šli ve stopách svého otce ko−
váře.
Bohužel však přišla I. světová vál−
ka. Kovářský mistr byl sice „vyrekla−
movaný“, protože jeho živnost byla
důležitá pro chod obce a státu, ale
syn a pomocník museli narukovat.
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Od té doby jsme měli v Ra−
tíškovicích zaměstnání ne−
obvyklé pro ženu, a to kovář−
ku. Svému otci totiž začala
v práci vypomáhat jeho do−
spělá dcera Františka, která
se narodila 12. 2. 1898. Jako
vzdělaná mladá dívka teh−
dejší doby ráda čítávala ča−
sopis Selka, „jediný samo−
statný list v zemích koruny
České, věnovaný zájmům a po−
třebám žen a dívek venkov−
ských“. Čtenářky do něj při−
spívaly také svými dopisy,
proto se i Františka − zvaná Fanuša,
která zůstala po celý další život svo−
bodná, odhodlala svěřit se se svým
neobvyklým osudem. Originál se bo−
hužel nedochoval. Předkládám vám
pouze přepis, který si tenkrát do
svého zpěvníku mezi písničky opsala
Františka Michenková z č.p. 121:
„Předně srdečný pozdrav na všech−
ny! Něco Vám musím sdělit, co jsem
ještě v Selce nečetla a to, že by byla
dívka kovářem! Pravda,
všechny jste se uchopily
práce mužské a šlo to
dobře v létě, kdy je tolik
práce. Avšak teď, kdy
zima vládne, tu spoči−
nete a z jara se práce zase
chopíte. Snad mnohá si
bude něco vyšívat, ač jsou
potřeby tak hrozně dra−
hé. Avšak co já smutná!
Jak všude, tak i zde mu−
silo všecko odejit na voj−
nu a co nejhoršího, i můj
bratr (my jsme totiž ko−
vářovi) i druhý kovář.
A já musím u tatíčka
(ony jsou u obce vyrekla−
movaný) − zastávat tova−
ryše. A máme práce mno−
ho, takže bár je zima, já
si neodpočinu. To byste
sa vojáci nasmáli, dybys−
te viděli, jak buším per−
líkem. Ale já nedbám, že
sa mně někdo směje, dyť

včil to ináč nejde. A přástky znáte.
Moje sestry večer předou. Já však
málo umím. A když i chci, tu mňa
zaháňajú, že jim napřadu černé niti.
No přesto je veselo, to se přemelů živí
i mrtví i vojáci a všechno dohroma−
dy. Jenže nemá kdo střípat pazdeří.
No až po vojně, potom bude zas ve−
selo. Odpusťte, že se mezi Vás mí−
chám, neboť já Selku ráda čtu. Vo−
lám k Vám vojáci z plna srdce. Ráz
na ráz, ať to jde, ať ten mír brzo
skujete. S Bohem. Vesnická kovářka
F.H.“
Irena Bařinová

Plesová
sezóna 2012
14.
21.
28.
4.
5.

1.
1.
1.
2.
2.

11. 2.
17. 2.
18.
25.
3.
4.

2.
2.
3.
3.

Obecní ples
Ples FK Baník
Junácký ples
64. Krojový ples
9. Dětský
krojový ples
Ples SK Baník
Ples TM Machinery,
a.s.
Lidový ples
Hasičský ples
Rockový karneval
Dětský karneval
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Družba

Le pavé Vouziers
aneb

Vuziňské kostky

Josef Uhlík, Michel Baudier, Claude Ancelme a Bernard Pierret

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

sto nepostrádalo. Úcta vyjádřená
hymnami, květinami a jmény pad−
lých, včetně československých le−
gionářů, vykouzlila vůni morální.
Vůní speciální bylo charakteristické
setkání starostů, kteří jsou či byli

Rozhovor

J

sou modré jak francouzská chr−
pa. Mají v sobě ukrytu otázku –
jíst, či nejíst ? … Vybádáno, jsou
nesmírně dobré. Na rozdíl od druhé
chutě, kterou jsem ve Vouziers ne−
pokořila. Tou byla naprostá ne vůně
„andouille“ v různých podobách.
Ale kdybych prý výrobky „ze střev“
jedla pořád, určitě bych se do té chuti
až zamilovala, ubezpečoval mě bý−
valý starosta Vouziers Bernard Pier−
ret. Nechávám tedy otevřeno ... To
je úvod k mojí cestě za chutí a vůní
VOUZIERS 2011.
Městečko dávno patří k Ratíško−
vicím. Už ho tu umíme i dobře vy−
slovit. Je to třiadvacet let, co nám
ho k „užívání“ předala trojice Fran−
tišek Slezar, František Vybíral a Dana
Voříšková. (Nazpět – DĚKUJEME
VÁM). Vzniklá Československo−fran−
couzská společnost, od jejího zalo−
žení pod vedením Vlasty Kotenové,
má zrovna tolik let. Silná výpověď
o přátelství a o Vlastě.
Léta spojení Ratíškovice − Vouzi−
ers jsou nabita setkáními těch nej−
různějších aktivit, která jsou nám či
jim vlastní. O většině mám samo−
zřejmě zápis v obecní kronice. Letos
jsem si od 10.−13. listopadu mohla
sama k našemu PŘÁTELSTVÍ při−
vonět a z něho ochutnat.
Chladné počasí pátku 11. 11. 2011,
kdy už na teplo není místo, vůni pře−

Olga Gallet

vždy „při tom“ − Michel Baudier, Ber−
nard Pierret a současný Claude An−
celme.
Soukromě jsem si ve Vouziers
zvolila „TVÁŘ“ našeho přátelství –
stala se jí paní Olga Gallet. Ma−
ličká, usměvavá, nastrojená, přá−
telstvím vonící od hlavy až k patě.
Myslím, že ji znáte tak, jak pány sta−
rosty. Nejen, že je pokaždé
k povšimnutí, ale také je či
byla vždy „při tom“.
O naši ratíškovickou
čtyřčlennou delegaci, která
přijela obecním autem 4B2
91−85, se starali „vouzier−
ští“ na jedničku. Platí to
i o jídle mnoha chodů a chu−
tí. Že jsem tu jednu nepo−
kořila? Nevadí, zato jsem
pro nás všechny přivezla od
starosty Vouziers Claude
Ancelma zápis do kroniky
plný krásných přátelských
slov.
Samostatné věty patří
Daně Voříškové. Víme, že
nebýt Tebe − Dany, tohoto přátelství
by nebylo. My Ratíškovští Ti za to
DĚKUJEME. A máš francouzskou
vůni a specifickou ratiškovskou chuť
– opatruj sa nám!
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Marek Blaha
v Moldávii

M

arek Blaha, houslový talent
a student brněnské konzerva−
toře, ale především náš spolu−
občan, kterého můžeme vídat v Ra−
tíškovicích zejména při kulturních
akcích, dostal na jaře velmi zajíma−
vou nabídku přímo od velvyslance
ČR v Moldávii. O své zážitky se
s námi rád podělil.
Marku, prozraď, jak to
všechno začalo.
Někdy v dubnu mi přišel z čes−
kého velvyslanectví v Moldávii
email, zda nemám zájem vystoupit
v Kišiněvě. Zprvu jsem se této infor−
maci jen pousmál, ale v emailu stá−

lo, že v případě opravdového zájmu
mám telefonicky kontaktovat vel−
vyslanectví. Nabídku jsem přijal,
smlouva a povinný repertoár skla−
deb přišly vzápětí. Takže cesta
zpátky neexistovala.
O co se tedy v Kišiněvě
jednalo?
Šlo o prezentaci české kultury
v Moldávii na oslavách vzniku Čes−
koslovenské republiky, tedy na osla−
vách 28. 10. 2011. Chtěli prezento−
vat českou, ale i moravskou kulturu
vedle povinných skladeb, které jsem
měl hrát za doprovodu Moldavské
filharmonie.
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Šlo taky o prezentaci lidových
písniček při neformálních setká−
ních.
Jak probíhala příprava
na cestu?
Protože jsem v červnu úspěšně
odmaturoval, měl jsem dost času na
samotnou přípravu. Jinak povinné
skladby Romance a Mazurek od An−
tonína Dvořáka mi nejsou zcela cizí,
a tak se jednalo spíše o procvičo−
vání.
Strach z cesty jsem neměl, obavy
měli spíše moji rodiče z toho, aby na
mě někdo v Kišiněvě čekal. Odlétal
jsem z vídeňského letiště, cestu le−
tadlem jsem absolvoval několikrát,
ale vždy to bylo s orchestrem, teď
jsem byl odkázán sám na sebe. Před
samotnou cestou jsem si přečetl
a našel pár zajímavých informací
o Moldávii a především o hlavním
městě Kišiněvě.
Jaké bylo přijetí v Moldávii?
Na letišti na mě čekal zástupce
českého velvyslanectví pan Václav
Slabý s cedulkou, na které bylo na−
psáno moje jméno. Společně se mnou
dorazili i dva čeští kuchaři, kteří
zajišťovali prezentaci české ku−
chyně ve vybraných restauracích ve
městě. Společně jsme tedy nasedli do
připraveného automobilu a ten nás
odvezl na ubytovnu, která byla velmi
luxusně zařízena a připomínala
spíše čtyřhvězdičkový hotel.
Jak probíhaly zkoušky
s orchestrem a jak hodnotíš
samotná vystoupení?
Zkoušky s filharmonií jsem měl
celkem dvě. Hlavní koncert, který se

uskutečnil ve středu 26. října, byl
uspořádán českým velvyslancem
panem Jaromírem Kvapilem v Ki−
šiněvě, ve zcela zaplněném domě
Státní filharmonie právě u příleži−
tosti vzniku Československé repub−
liky. Další vystoupení, které jsem ab−
solvoval, byly v rámci houslového
festivalu „Regina Vioara“. Zde se
představili houslisté a přední diri−
genti především z Moldávie a já jsem
sám v rámci tohoto festivalu repre−
zentoval Českou republiku.
Marku, a došlo i na slovácké
písničky?
Samozřejmě, ty jsem měl možnost
zahrát, především na recepcích, kde
jsem byl dokonce oblečen i v kroji.
Nejvíce se snad líbila písnička „Sedí
sokol na javori“.
Prozraď, jsi šikovný,
talentovaný, mladý muž.
Co fanynky?

…Hm, po každém koncertě jsem
dostal nejednu kytici od místních
děvčat, která na mě čekala. Nejed−
nalo se jen o takovou tu zdvoři−
lostní. Jinak děvčata v Kišiněvě jsou
hezká, skoro jak u nás.
Při svém náročném
programu navštívils nějakou
zajímavost tohoto města?
Měl jsem možnost navštívit vinné
sklepy, které jsou zde proslulé tím,
že se jedná o několika kilometrové
tunely ve skále, kde se jezdí vevnitř
autem. Je zde i restaurace, kde pro−
bíhal jeden ze slavnostních obědů,
kde jsem i hrál.
Měl jsi možnost okusit
i nějakou místní specialitu?
Kišiněv a celé Moldavsko je pro−
slulé výbornou smetanou, tvarohem
a různými druhy ryb, které připra−
vovali v různých kombinacích.
Co řadíš k největším
zážitkům?
Můj velký zážitek byl samozřejmě
rozhovor pro místní televizi. Docela
komické bylo, že otázky z rumun−
štiny do angličtiny překládal Japo−
nec. Mezi další zážitek řadím to,
že jsem měl možnost jezdit autem
s označením pro diplomatický sbor
a řidič vám otevírá dveře a vojáci sa−
lutují. Hlubokým zážitkem a vlastně
jedním ze splněných přání je i hrát
se Státní filharmonií.
Marku, děkuji za rozhovor, přeji
Ti hodně hudebních úspěchů a spl−
něných přání. Budeme velmi potě−
šeni některým z tvých koncertů u nás
v Ratíškovicích.
Jana Koplíková
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Školství

Konference KHK JMK
v Ratíškovicích

V

e čtvrtek 1. prosince se konala
v restauraci Sport krajská kon−
ference s mezinárodní účastí,
pořádaná Krajskou hospodářskou
komorou JMK v Brně a pod záštitou
ředitele ZŠ Ratíškovice Mgr. Bc. Jo−
sefa Hanáka. Hlavním motivem se−
tkání odborníků základních škol
i různých profesních institucí bylo
téma: „Možnosti rozvíjení technic−
kých kompetencí žáků základ−
ních škol a jejich implementace
ve spolupráci se středními ško−
lami“.
ZŠ Ratíškovice spolu s dalšími
partnery JMK již druhým rokem
aktivně řeší a hledají možnosti, jak
zvýšit zájem žáků
o střední školy
s technickým za−
měřením, neboť
ne každý absol−
vent ZŠ může být
„skvělým úřední−
kem“. Proto k dané
problematice ve
svých odborných
příspěvcích hlavní
části konference
vystoupili: Mgr.
Bc. Josef Hanák –
ředitel ZŠ Ratíš−
kovice, Mgr. Mi−
luše Blahová − vý−
chovná poradkyně
ZŠ Ratíškovice, RNDr. František
Štefanec a PaedDr. Jana Štefan−
cová – manažer a ředitelka sou−
kromé ZŠ ve Skalici, PhDr. Marcela
Ondrašíková – výchovná poradkyně
SOŠ a SOU v Kyjově automobilní,
PaedDr. Rostislav Smejkal – ve−
doucí odboru školství MěÚ v Hodo−
níně, Blanka Kotásková – poradkyně
IPS Úřadu práce v Hodoníně a ze−
jména Doc. PhDr. Zdeněk Fried−
mann, CSc. – vedoucí katedry tech−
nické výchovy a informatiky na
pedagogické fakultě MU v Brně.
O své konkrétní zkušenosti se stu−
diem na SOŠ automobilní v Kyjově
nás v závěru oficiální části konfe−
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rence seznámili přímo i studenti
4. ročníku.
Výčtem jmenovaných přednášejí−
cích chceme upozornit na šíři zá−
běru při hledání kompromisu, jak
didakticky a pedagogicky sledovat
individuální zájem dětí při jejich pro−
fesionální orientaci již na 1. stupni
základní školy, neboť podání při−
hlášky na střední školu nezačíná až
v 9. ročníku ZŠ, ale přesněji řečeno
již v mateřské škole, kdy se počínají
pod vedením zkušených učitelek roz−
víjet technické kompetence dětí.
Pod pojmem technické kompe−
tence žáka ZŠ přitom rozumíme
soubor schopností (dovedností) či

způsobilost řešit problémy z techni−
ky, jež je rozvíjena zejména v rámci
technické výchovy, ale jsou obsa−
ženy i v předmětech jako fyzika, che−
mie, matematika, pracovní činnosti
apod. Technické kompetence jsou
nedílnou součástí funkční gramot−
nosti každého žáka, jež dále za−
hrnuje gramotnost čtenářskou,
matematickou, přírodovědnou, počí−
tačovou a finanční. Pro zájemce o da−
nou problematiku doporučuji ná−
vštěvu webových stránek, které byly
vytvořeny v rámci řešení projektu:
www.tech−komp.ic.cz.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice

Pozvánka k zápisu
do 1. třídy ZŠ Ratíškovice
V pátek 20. ledna 2012 se
koná na základě § 36 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon) zápis dětí k povinné
školní docházce. Zápis již tra−
dičně proběhne v době od 15.30
do 18.30 hod. ve třídách ZŠ, ul.
Vítězná. Rodný list vezměte
s sebou.

Ilustrační foto
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EU peníze školám
v Ratíškovické škole

V

minulém roce vyhlásilo MŠMT
ČR dotační projekt „Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na zá−
kladních školách, prioritní osa 1 –
Počáteční vzdělávání, Operačního
programu Vzdělávání pro konkuren−
ceschopnost“. Smyslem celého pro−
jektu je finanční podpora mimo−
pražských škol v závislosti na počtu
žáků školy, cílem projektu je pro−
střednictvím nových metod a ná−
strojů docílit zlepšení stavu primár−
ního vzdělávání na základní škole.
Každá škola měla možnost si vybrat
ze sedmi tzv. „šablon klíčových akti−
vit“ právě tu aktivitu, kterou potře−
buje podle místních podmínek školy
podpořit, dofinancovat nebo nově vy−
tvořit.
Realizace projektu na naší škole,
nazvaného pracovně „Informační
škola“ a jenž trvá celkem 30 měsí−
ců, byla zahájena 1. června 2011.
Výběr šablon jsme zaměřili na tyto
čtyři oblasti:
z Inovace a zkvalitnění výuky
směřující k rozvoji výuky cizích
jazyků
z Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
z Vzdělávání pedagogických
pracovníků pro oblast
digitálních technologií
z Inovace a zkvalitnění výuky
v oblasti přírodních věd
Nedílnou součástí vlastní reali−
zace projektu je tvorba a ověřování
digitálních učebních materiálů (tzv.
DUMů), jejichž tvorba je z projektu
rovněž hrazena. Za 30 měsíců tak
bude kolektivem pedagogických pra−
covníků vytvořeno a ve výuce ově−
řeno celkem 744 učebních materi−
álů, které zcela jistě umožní lepší
motivaci žáků, zvýší kvalitu vzdělá−
vání cizích jazyků a studijní výsledky
v souladu s moderními trendy výu−
ky, zvýší se klíčové kompetence
žáků, založené na inovativních me−
todách a formách práce.
Základní škola tak získala na zá−
kladě podání vlastního projektu a po
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splnění formálních kritérií celkem
1 533 704 Kč. Čerpání přísně úče−
lové dotace probíhá ve dvou etapách.
V 1. etapě jsme již získali na účet
školy 60 % celkové částky, z níž se
nakoupila nezbytná technika pro
modernizaci učebny informatiky,
audiotechnika pro výuku cizích ja−

zyků, videotechnika pro realizaci di−
gitálního archivu školy, paměťové
nosiče pro učitele, byla zhotovena
WiFi síť v celé školní budově a dále
je zejména financována tvorba
DUMů.
Mgr. Bc. Josef Hanák,
ředitel ZŠ a MŠ Ratíškovice

PhDr. Jan Svoboda
opět ve škole

T

ak nás ve ško−
le opět navští−
vil pan psy−
cholog PhDr. Jan
Svoboda z ostrav−
ské univerzity. Bylo
to nečekané, ale
o to příjemnější.
V pátek 11. 11.
2011 se mu uvolnil
odpolední termín
a přesto, že byl
pátek, nikdo ne−
protestoval a všich−
ni jsme se těšili.
A bylo také proč.
Opět nám po−
mohl najít cestu,
jak pracovat s kon−
krétními problémo−
vými žáky, jak řešit různé výchovné
problémy a jak najít s dětmi společ−
nou řeč. A protože nás již v pondělí
čekaly rodičovské schůzky, poskytl
nám i cenné rady, jak správně jed−
nat s rodiči, abychom získali jejich
podporu a přesvědčili je, že nám jde
o společný zájem – naše děti. Pro−
tože bez spolupráce rodičů a učitelů

nebudou výsledky takové, jaké by
mohly být.
Možná i proto schůzky proběhly
v klidu a se zřejmou snahou učitelů
a rodičů dětem pomoci. Už teď je jis−
té, že to nebyl seminář poslední
a příští rok se opět setkáme.
Mgr. Iveta Kudrová,
zástupkyně ředitele ZŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

Naše škola na vánočním jarmarku

O

víkendu, 26. a 27. 11., jsme pro−
dávali vlastní výrobky našich
žáků − přáníčka a drobné dá−
rečky − na vánočním jarmarku v tě−
locvičně. Výtěžek z jejich prodeje
bude použit v naší partnerské škole
v Kise v Tanzánii (viz foto), v rámci

projektu Škola−škole, který u nás
pokračuje už třetím rokem. V lednu
2012 poletí zástupce o.s. Bez mámy
Ondřej Horecký, jenž je mediátorem
mezi českými školami a Kisou, do
Tanzanie a dohlédne na pokračování
prací. Ještě před odletem se zastaví

Šachový talent

V

úterý 1. 11. 2011 (datum samá jednička) se v Brně
ZŠ Staňkova, ve skromných prostorách Šachového
klubu Lokomotiva Brno, konal Základní turnaj,
tj. turnaj, na kterém mají možnost šachisté získat své
první ELO body, následně i vyšší výkonnostní třídu
a tedy i možnost dosažení úspěchů nejen jako amatéři,
ale jako skuteční Šachisté.
Bitva na šachovém poli je ti−
chá, bez halasného pokřiková−
ní a fandění, avšak plná napě−
tí, důmyslu a šachových léček.
Vyhrává soustředěnost, klid
a schopnost kombinačního
myšlení − toto učí šachová hra.
Lukáš Macek, šachista
ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovi−
ce, v úterý 1. 11. 2011 vyhrál
svůj první zápas se zápi−
sem, tzn. již řádnou partii,
a vykročil na cestu úspěšného
reprezentanta naší obce.
Pevně věřím, že bude v na−
šich silách (ZŠ + OÚ Ratíškovice) vytvořit dobré pod−
mínky i dalším nadaným dětem k vykročení tímto smě−
rem a zvládnutí nejen znalosti chodu figur, ale i taktiky
s následnou strategií šachové hry.
Více informací: http://internet.ofoto.cz/chess/
Mgr. Alena Kubáčková, ŠK při ZŠ a MŠ Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

u nás ve škole, aby se se žáky domlu−
vil, na co se vybrané peníze použijí.
Chci moc poděkovat všem žákům,
učitelům, občanům i prodejcům, kteří
si koupili výrobky nebo jenom při−
spěli do kasičky. Vybralo se 4 173 Kč!
Moc děkujeme. Mgr. Jana Lovečková

Svatomartinské

jazzování

S

taronová se−
stava jazz
manů − Ja−
romír Helešic,
František Uhlíř,
Vladimír Strnad
a Jan Smigmator
− vytvořila pří−
jemnou hudební
atmosféru, jež
byla navíc pro−
lévána martin−
ským vínem.
Zpěvák Jan
Smigmator si
svým bravurně
ovládaným hla−
sem a především
uvolněnou komu−
nikací s publikem získal sympatie mnoha poslucha−
čů, především pak mnoha žen. Špičkové výkony mu−
zikantů a zpěváka a pohodová nálada vydržely až do
konce koncertu s příslibem, že příští ratíškovický jazz,
jenž bude již desátý, bude odehrán ve stejné sestavě
s obohacením o rakouské jazzmanky.
RŠ
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Osobnost

N

Pohádka o Fanynce

arodila se v Ratíškovicích mezi
více sourozenci. Působila nená−
padně až ostýchavě, ale měla
v sobě vždy i cosi tajemného. Žeby
genový dar rodičů? Stopa je správ−
ná. Mamka krásného jména Amálka
byla divadelnicí, taťka Matěj Dekař
nadaným malířem. Svůj obraz zavezl
Matěj do Prahy i prezidentovi. A je
na řadě Fanynčino tajemno. Taťka
chodil do spiritistického kroužku,
který v Ratíškovicích byl. „A jak si
naši spolu furt vykládali, …na to dítě
nikdy nezapomene.“
Odešlo dětství, přišla dospělost
a s ní práce, vdaj a děti. Z pohádky
se stává života běh, který křehké
Fanynce nadělí manžela z Vaceno−
vic, tři děti a práci v prostorách ško−
ly. Fanynka se proměňuje. Láska to
není, v čem žije. Ostýchavost se mění
v hlubokou, soukromou nešťastnost.
Uměla krásně zpívat, i jódlování jí
šlo. Vše se vytratilo a nikdy se už
nemá vrátit.
Ale není furt noc. Zlo přece ne−
může zvítězit! Řekli si při svých roz−
hovorech v rodičovském nebi Amálka
s Matějem. A poslali své Fanynce
dobrú myšlenku. Začala pomáhat
paní Boženě Krupkové v ratíškovic−
kém maňáskovém souboru Úsměv.
„Tebe mně seslalo samo nebe“ říká−
vala paní Boženka. Jak jasnozřivé.
S úmrtím paní Krupkové však
odešly kulisy, odešly havířské loutky.
Zvláštní to konstatování, ale v této
pohádce se tak stalo. Poté přišlo vol−
no. I toto bylo pro Fanynku volno se−
shora, aby si narovnala věci rodinné
a rozvedla se. Slzy i následné a zaslou−
žené uklidnění je tady. Volnější ruce
a hlava začínají zpívat úplně jinou
píseň. Za originálních okolností se ve
Fanynčiném životě objevuje muž
s úctou k ní. Doba pro ně dva dozrála.
Fanynka zešťastněla a ochránci Amál−
ka s Matějem se usmívají. Toto chtě−
li, toto si jejich děvče zaslouží. Nyní
už můžou z obláčku jen přihlížet
a přitom si vykládat a vykládat, jak
to mají odjakživa oba ve zvyku.
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Letošní rok je tím dvacátým, který
je naplněn pilnou a umnou tvoři−
vostí Fanynky Kristové. Radost ma−
lých v našem maňáskovém divadle
Beruška je nejcennějším platidlem.
Pohádek tu bylo odehráno už bezpo−
čet. Místo zde má dík i postesk. − Po−
čítače lákají děti více, než být lout−
kohercem. S tímto má režisérka plno
práce. Fanynka nezapomíná na vy−
slovení díků tehdejší ředitelce Osvě−
tové besedy paní Jarce Kundratové.
Zasloužila se MOC.
Pokorně přiznám, že bych snad
ani nedokázala pečlivě popsat Fa−
nynčinu mravenčí práci na každé
jedné pohádce, než se může hrát.
(Žádné představení se nehraje stej−

né.) Fanynka si navíc vyrobí k po−
hádce „snad úplně všechno“. Až si
s nadsázkou k ní říkám, že se mně
snad jenom zdá. Jistěže nezdá!
Paní Fanynka Kristová si za 20 let
umělecké práce pro nejmenší za−
slouží naši POZORNOST, ÚCTU
A PODĚKOVÁNÍ.
A to je Pohádky o Fanynce konec.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Měsíc úcty ke stáří v Popudinách

M

ěsíc říjen je na Slovensku vě−
nován naší nejstarší generaci,
proto se zde tradičně konají
v tomto měsíci kulturní akce a se−
tkání pro seniory. Na jedno z těchto
setkání do partnerské obce Popudin−
ských Močidlan byl pozván i Mužský
slovácký pěvecký sbor a ženský sbor
Ženušky. Nejmladší folklorní genera−

ci zastupovala cimbálová muzika Nák−
lo. Celou naši folklorní delegaci do−
provázel pan farář Jiří Čekal, který
udělil na závěr mše svaté požehnání
a s přítomnými v sále zazpíval „mari−
ánskou píseň“. Podle slov starostky
Popudinských Močidlan paní Danky
Žúrkové byla návštěva hodnocena
jako velmi zdařilá.
JaKo
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Událost

Mamičko,

ožením sa...

Š

ak galánku máš, roky taky. Ale já sa chcu ženit
v kroji. To bylo teda překvapení! Domluvili sme sa
s nevěstú a chcem to obá. No chvilku trvalo, než sa
ta myšlenka strávila, ale nakonec sme byli nadšení.
To, že má kluk k našemu kroji lásku a je na něho
hrdý, to víme. Šak nejeden ples, nebo hody sa do něho
nastrójil. A nevěsta je také krojem nadšená. O kroj v na−
šej rodině není nouze, šak sa dědí z pokolení na poko−
lení. O tento skvost sa roky stará babička Zemánková
a má ho pořád nachystaný… kdyby náhodú.
Pavle, ty budeš v našem kroji a Karolína ve strážnic−
kém, aspoň všecí budú vědět, odkáď máš nevěstu. Na−
stalo chystání. Oprat, vyžehlit, přišit, vystrójit ženichov−
ský klobúček, aby bylo všecko, jak má byt. Pérko pro
ženicha sem sama ušila, bude mět památku.
V pátek večer lélo jak z konve, no bude po parádě –
budem schovaní pod pláštěnkama. Ale počasí si to roz−
myslelo a v sobotu 20. srpna 2011 sluníčko došlo na−
hlédnút na tu nádheru dvou mladých lidí, jak kráčajú
k oltáři ruku v ruce kroj ratiškovský a strážnický.
Co Vám mám řéct. Jako svatební rodiče jsme byli
pyšní, jak jim to spolu slušelo a jak vzdali úctu našemu
Slovácku. Nakonec, posuďte sami.

Zdraví

Zdenička Zemánková

Karolína Vičarová & Pavel Zemánek

Operace v Kyjově

R

ozhodla jsem se napsat tento
článek, když jsem slyšela jed−
nu paní na ulici povídat, jak
moc se bojí nemocnice v Kyjově. Plno
lidí říká, že by tam nejeli, raději ji−
nam. Ale proč? Vždyť dobří lékaři
nemusí být jenom v Brně. A jet pak
na tři kontroly daleko? Sanitkou
můžete jet jen na jednu kontrolu,
a to po šesti týdnech.
Já jsem čekala na ortopedickou
operaci, na výměnu totální endopro−
tézy kolene ani ne půl roku. Dívám
se na televizi, sleduji různé pořady
např. Sama doma. Bývá tam plno
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2011

informací. Pozvou tam i různé léka−
ře, dozvíme se tak plno zajímavostí,
co jsme třeba nevěděli. Slyšela jsem,
že třeba pacienti Ostravska čekají
na takovou operaci 2−3 roky. Je to
dlouhá doba pro nemocné. Dají moc
peněz za léky a za injekce, které
stejně nepomohou, nejsou řešením,
jenom vše oddálí.
Ještě že máme tak blízko ortope−
dii v nemocnici Kyjov. Objednal mě
pan doktor Kopeček, který má po−
stavený dům blízko školky u lesa.
Nevím kdy, snad už to bude brzy,
kdy tam bude i ordinovat.

Nejela bych jinam dál na operaci,
věřte mně. V Kyjově je to moc pěkně
vybavené nábytkem. Jsou tu i po−
koje pro dvě osoby s televizí. Pro−
středí se líbí nejen pacientům, ale
i návštěvám, které přijdou potěšit
a dodat sílu. Ranní káva tu sice moc
nepovzbudí, ale obědy jsou skoro
jako domácí, nikdo si nestěžoval. Je−
nom paní Tylová z Milotic na hodně
sýra.
Byla jsem v Kyjově v nemocnici
spokojená a také mně to napsal dok−
tor Černý na druhé kontrole do zprá−
vy. Na třetí kontrolu pojedu v polo−
vině února a mezitím mě čekají
jeden měsíc lázně v Hodoníně – kom−
plexní lékařská péče.
Operace proběhla 30. srpna, do
nemocnice jsem nastoupila o den
dříve. Po operaci, která trvá skoro
dvě hodiny, mě převezli na JIP, kde
se o pacienty velice vzorně starají
sestřičky. Vím, že hodně lidí řekne:
„Je to jejich práce, za kterou mají
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peníze“. Ale starají se na jedničku!
Ráno po vizitě mě zavezli na posteli
na rentgen a pak zpět na ortopedii,
pokoj číslo 1. Leželo nás tam pět pa−
cientek a byla jsem tam 8 dnů, po−
tom mě zavezli na rehabilitaci, kde
jsem byla 6 dnů. Zpočátku jsme se
bály paní učitelky tělocviku − tak
jsme říkaly rehabilitační sestře.
Učila nás znovu chodit o berlích, za−
čátky byly velice těžké. Pomáhalo
mně: nemocná, zdravá – berle, levá,
pravá – berle. Všechno chce svůj
čas a já jsem si říkala: bude lépe
a lépe.

Při vizitách jsem poznala pana
primáře Bílu, lékaře Černého, o kte−
rém by si každý mohl myslet, že je
to černovlasý muž, ale on už je šedi−
vý. Jak o něm řekla spolupacientka
na pokoji – je to sympatický fešák.
Pan doktor Kopeček, dr. Smělík,
mající stále dobrou náladu, je samý
úsměv a žert, který pacientky tak
potřebují. Mladý dr. Chovanec − cho−
vání má na jedničku, je moc šikov−
ný, ale i pracovně.
Děkuji všem sestřičkám − našim
hvězdičkám, sanitárkám i dvěma
uklízečkách. Ať je všechny práce

stále baví, ať mají pro nás pacienty
hodně sil a zdraví!
Ještě dodám. I když už nebudou
žádné obtíže, nesmíme zapomínat na
pravidelnou roční prohlídku u orto−
peda. Průměrná životnost součas−
ných implantátů přesahuje 15 let.
A co na konec?
Náš pan doktor Kopeček
si postavil v Ratíškovicích domeček.
Není to jen domeček, ale velký dům
a v něm je ordinace půl.
To je dobře, že Vás tady máme.
Kdy jede autobus do Kyjova
v jízdním řádu nehledáme!

Ze zámoří

Marie Chvátalová

T

Poslední článek...

ak už je to tady. Po 15 letech
sem sa rozhodl jet dom. To zna−
mená, že toto je poslední článek
ode mě z USA. Ani nevím, kolik tych
článků vůbec bylo.
O odjezdu už přemýšláme asi dva
roky. Vím, že určitě budú problémy,
ale všecko sa vyřeší. Děckám sa bude
v Ratiškovicích určitě líbit a doufám,
že budú pokračovat ve fotbale a pla−
vání, jak sú na to zvyklé v Chicagu.
Snáď si najdú brzo kamarádky...
Žiju teď zvláštní čas. Všecko, co
děláme, je tady NAPOSLEDY. Na−
příklad Den díkůvzdání. Naposledy
sem pékl moráka. Naposledy cho−
dily děcka na Halloween. Budú po−
slední Vánoce se Santa Clausem.
Zase ZAČNÚ nové věci. Vánoce
s Ježiškem, hody, hodový turnaj, šla−
hačka, kuželky, hřiby, košt, Slavín,
Mikuláš. S mojím súsedem sem si
zašel na poslední koncert: Judas
Priest, Black Label Society. I když
mě americký fotbal moc nebaví, tak
sem si zašel na zápas Chicago Bears
proti San Diego Chargers. Baseball
jsem si odbyl už v létě, teď už je po
sezóně. Po novém roku si zajdu na
hokej. Počkám si, až bude hrát De−
troit Red Wings proti Chicago Black
Hawks. Eště si mosím kúpit po−
řádné šipky a začat trochu trénovat.
Z teho, co sleduju, tak šipky v Ratiš−
kovicích letijú.
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Za 15 roků, co su v Ameri−
ce, sem prožil krásné, ale také
těžké chvíle. Nadělal sem sa
jak kůň. Nikde na světě sa tak
lidé nehónijú, jak tady. Za
moje působení v Americe sem
poznal lidi z celého světa.
Dneskaj su schopný poznat
Poláka na 100 m a Rumuna
na 200 m. Okoštoval sem
jídla a pití, ke kerým, kdy−
bych tu nebyl, tak sa nedosta−
nu. Dělám už pátým rokem
s Indiánem Jeronýmem − Mo−
mem z Ekvádoru. On je fan−
tastický kuchař, který 35 roků
vařil v italskej kuchyni. Naučil mňa
vařit takové jídla, které by mňa ne−
napadly, že sa dajú vařit. Tak, jak
Momo umí připravit morče (ekvádor−
ský oblíbený pokrm), tak nekeří ne−
umijú udělat ani řízky se salátem.
Z mojích pravidelných pondělních
fotbálků mám výborných kamarádů
z celej Evropy. Už spolem plánu−
jeme Euro 2012, enom čekáme na
los.
No a na závěr bych chtěl poděko−
vat všeckým, kdo mně v minulých
15 letech různě pomáhali. Mamka,
taťka, Lada s Markem a rodinú,
Palis, Joka, Radim, Jožka Hanák,
Jožka Uhlík, Přemek, Žoch, Kordu−
lík, Pól, Vrt, Cyra, Peter, Modrý ži−
vot, redakce Zvonu a hodně dalších.

Chcu poděkovat také všem, kteří
mňa v posledním roce tady navští−
vili. Pedro Slezar s rodinú, Bětka
Kotenová s galánem, Klárka Dobe−
šová, sestřenica Terezka Tomanová,
Majkii and McJacob z pražské sku−
piny Skyline. Tito také slíbili, že by
v Ratiškovicích zahráli, když bude
zájem.
Ještě jednú DĚKUJU za všecko
a doufám, že Guli bude v psaní
článků pokračovat, abysme věděli,
jak to v tej Americe Obama vede.
P.S. Zkúšám děckám sehnat me−
xický kroj, aby v něm mohly jít do
hodového průvodu…
Good luck Ratiškovicám.
Dan
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Jubileum

Už mám zas

narozeniny

J

e to hrozné, jak ten čas letí. Vždyť
nedávno jsem napsala do Zvonu
článeček „Najpěknější narozeni−
ny“. Teď jsem zjistila, že jsou to již
čtyři roky. Ty nejpěknější naroze−
niny jsem zažila v Ratíškovicích na
hodech. Od té doby jsem přijížděla
každý rok.
Až letos ne. Počasí letošním ho−
dům nepřálo, já mám 76 roků a mu−
sím už trochu dbát na svoje zdraví.
A navíc mi přesně v den mých naro−
zenin přišlo parte, zemřel můj spo−
lužák z Hodonína, který by se mého
věku dožil přesně na den za měsíc.
Zapálím svíčku a myslím na pos−
lední věci člověka. Na ty hody nepo−
jedu, pojedu až na „Dušičky“.
Už několik týdnů přesvědčuji svou
početnou rodinu, už je nás čtrnáct,
že žádné dárky nepotřebuji, odmí−
tám, nechci. Kytičku a dost, nebo nic.
Nevařím, nesvolávám, chci mít klid.
Asi dva dny před těmi narozeni−
nami mi sděluje můj mladší syn, že
se sejdou u nás: „Nic nevař, nic ne−
chystej, mám pro tebe dáreček!“ Roz−
čílím se a nadávám. Uklidňuje mě:
„Ten dárek je nehmotného charak−
teru.“ No, to jsem teda zvědavá.
Přijde neděle po mých narozeni−
nách a jsou tu. Na babiččino kuře

Gdyž sem jel z blázinca

a štrůdl. Pochopili, květin pěkných
a vzácných mám plný pokoj. Po−
slední přichází můj mladší syn s ky−
tarou. Divíme se všichni do té doby,
než dostanu list papíru s básní
a s barevným slováckým motivkem.
Vrazí mně pusu a papír do ruky, za−
brnká na kytaru, poznávám melodii
„Dyž sem šel z Hradišťa“ a říká: „Tak
mami, zpívaj!“
Tak zpíváme. Všechno ze mě spad−
ne. Můj chlapec, který žil v Ratíško−
vicích do dvou let, potom v Hodoní−
ně, do Brna přišel v šesti letech, je
„ratiškovják“. Jinak by nemohl tu
básničku složit. Tu řeč pochytil ne−
jen ode mne, ale i od babičky, teti−
ček a strýců, bratranců a vlastně od
„celých Raťek“, kam jezdil každé
prázdniny. Do teď to umí, a to už má
přes padesát.
A proč to téma? Protože je to di−
vočák a vždycky, když s ním jedu
v autě, trnu a nadávám mu, samo−
zřejmě po našem. A jak se mu pís−
nička podařila, posuďte sami a zkus−
te si ji zazpívat.
P.S.: V tom blázinci není pacien−
tem, ale pracuje tam jako ekonom.
Hedvika Martišková,
rozená Tomanová, z Ratíškovic

Gdyž sem jel z blázinca znenadání,
staví ňa dopravák bez váhání.
Policajt sa uščuřuje,
blokovú pokutú vyhrožuje.
Čuju, že nebyl sem připútaný,
zas budu do šlaka bodovaný.
Čučím naňho a přemítám,
s takovú nadílkú nepočítám.
Dopravák očiska vyvaluje,
jak synek bez botú šoféruje.
Ve vyhlášce zalistuje,
hnedkaj zas složenky vypisuje.
Jak si já vypiju sklenku vína,
divoká stane sa ze mňa sviňa.
Po Lesnéj sa stofkú řítím,
gdyž sladké vínečko v žilách cítím.
Že sem byl syneček nerozumný,
nepřezul sem si já zimní gumy.
Policajti zas ňa berú,
modravý majáček za prdelú.
Onehdá projel sem na červenú,
dneskaj mám botičku nasazenú.
Nasratý včíl pěšky lezu,
už ťa dom, maměnko, nedovezu.
Ing. Karel Martišek,
14. 10. 2011

Tříkrálová sbírka 2012

J

iž brzy nastane čas, kdy u vašich příbytků opět zazvoní tříkráloví
koledníci. Prosím, otevřete jim nejenom své dveře, ale i svá srdce
a pomáhejte tak s námi! Ať květy dobrých skutků zaplaví celou
zemi….
Prosíme všechny, kdo jsou ochotni věnovat svůj volný čas a energii
pro dobrou věc, aby se přihlásili jako vedoucí tříkrálových skupinek
a rozšířili tak skupinu dobrovolníků, kterým patří velký dík za nezišt−
nou pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky. Vedoucím tříkrálové sku−
pinky koledníků se může stát osoba starší 15 let. Přihlásit se můžete
v DPS Ratíškovice nebo na telefonu 737 234 090. Vřelé díky .
Eva Frýdková, DiS
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ylo už po desátéj hodině večer,
25. listopadu na „Kaču“. Muž−
ský pěvecký sbor už třetí deň
v budově kina natáčal „cédečko“.
A tehoto dňa nám to nejak nešlo.
Dokonce sa zdálo, že jednu z naj−
pěknějších pjesniček, co známe, ne−
natočíme. Trúsili sme sa dom po
malých hlúčkoch a v hlavách nám do−
znívalo, jak ten „Janošek hore dědinú
šel a na grumle grumloval“. A skoro
všecí špekulovali, jak je to enom
možné, že sa nemožem trojhlasně
trefit do jedného akorda a že nám to
vůbec nezní. Nekeří šli ešče k „Fan−
tom“ na pivo, aby si odkyselili ža−
lúdky a nekeří šli rovnú dom.
Tahl sem sa s Tomášem Frolco−
vým okolo Hadačového járku, ruky
obtěžkané igelitovýma taškama.
V nich sme měli misky a kastrólky
od jídla, kerým sme sa přes deň po−
silňovali. Obá zamyslení sme krá−
čali vedlé sebe až po mostek. A tam
sa to stalo… Levú nohú sem nakro−
čil, ale už sa mně nepodařilo ten krok
dodělat. Noha mně vyletěla dopředu
a pravá ostála našpónovaná vzadu.
Za takúto „šňúru“ by sa nemosela
haňbit ani Věra Čáslavská v době
svojéj najvječí slávy. Ešče sem ne−
stačil ani vyrovnat balanc obtěžka−
nýma rukama, dyž to vedlé mňa
žúchlo, jak dyž spadne mněch erteplí
z voza. Enom sem zahlédl dvě igelit−
ky, jak kolem mňa projely a hned za
něma sa kotúlala Tomášova čepica.
Po očku sem zahlédl, jak si Tomáš
hoví na zádoch. Dyby svítilo slunko,
dalo by sa řéct, že sa chystá opalo−
vat. Enomže slunko nesvítilo. Na
mostku byla poledovica, jak vyma−
lovaná. Všady inde sucho, ale mos−
tek, jak napotvoru, jedno sklo. Začal
sem sa rukama prubovat, esli nejsu
nejaký polámaný a pogrčený, dyž
Tomáš zavelél: „No stávaj, nevála−
jme sa, ať nás ešče negdo nevidí.
Poprohlédat sa možem aj doma.“
Ručkovali sme po zábradlí, až sa
nám podařilo postavit na rozglaj−
dané nohy. Přešúpali sme sa přes
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mostek a zisťovali, co nás bolí. To−
máš vykročil jakdyby nic, ale mňa
džógalo v pravém stehni, jak bych
tam měl zapchlé vidle. Ale na umřítí
to nebylo, tož sme sa na rožku u rad−
nice rozešli. Až pod duchnú sem si
uvtípil, že sem dom nedonésl misku
a užičku.
Hned ráno sem sa vydal ty stra−
těné věci hledat. Miska byla aj
s užičkú pod mostkem, přímo na
místě činu. Nigde nigdo nebyl, tož
sem sa spustil do koryta járku, po−

Historie

Příběh

B

Gľzačka

L

padl sem to stratěné náčení a štra−
chal sem sa navrch. Už sem byl
skoro na chodníku, dyž proti mně
kráčala jedna mladá pani, co bývá
v řadovkách. S údivem na mňa hle−
děla a ptala sa: „Pane Koten, co tady
děláte?“ „Ále“, byla moja odpověď,
„včérá sem tady stratil toťkaj totok
náčení, tož sem to došél posbírat.“
Ešče sem zahlédl, jak jí poklesla
brada a jak nechápavo krútila hlav−
ú až dom.
P.S. Ty „grumle“ sme na druhý
deň dotočili a udělali sme úspěšnú
tečku za natáčáním CD. Jak moc sa
nám to povédlo, možete zistit sami,
dyž si tú věcičku kúpíte a doma
v klidu a teplučku pustíte. Všecí, co
kolem teho „chodili“, udělali, co naj−
vjec mohli, aby Vám to obohatilo
vánoční pohodu.
Vojta Koten

Top 200

ampionový průvod a Beseda nad
kronikou slouží v Ratíškovicích
už hodně let k připomenutí vý−
znamného výročí 28. října 1918 −
vzniku samostatné Československé
republiky. Ta letošní byla výji−
mečná v tom, že se připomínala
první dochovaná písemná zmínka
o obci a shodou okolností i několik
výjimečných osobností.
Modlitbu za vlast od Václava Be−
neše Třebízského si po klasickém
úvodu vyslechli z úst otce Jiřího Če−
kala PhDr. Jan Krist, Ing. Josef
Uhlík, paní kronikářka Marta Kor−
dulová a více jak padesátka přítom−
ných. Modlitbu, kterou přednášel
v památném roce 1918 i tehdejší du−
chovní správce Josef Celý. Po mod−
litbě si ještě vestoje připomněli pa−
mátku naší rodačky a autorky první
knihy o Ratíškovicích, středoškol−
ské profesorky paní Marie Mac−
kové − Frolcové (Séčkové), která
měla 14. 10. 2011 v Malenovicích
pohřeb.

Několika informacemi jsme se
vrátili o rok zpět, to když se upřes−
ňovala identita významné slovácké
malérečky Marie Dobešové, roz. Bu−
rešové, o které psal časopis Český
svět 5. prosince roku 1913 a Zvon
před rokem. Záhadami je obestřen
původ muže jménem Henricus
Sdiko, narozeného kolem roku 1083,
původem možná z přemyslovského
rodu, ale jedná se asi o syna praž−
ského děkana a prvního českého kro−
nikáře Kosmy a jeho ženy Božetěchy.
Základního vzdělání se mu nejspíš
dostalo v Praze a s největší pravdě−
podobností studoval i v cizině. Co
víme, určitě je, že v roce 1126 byl
jmenován biskupem v Olomouci
již jako Jindřich Zdík a někdy po
30. červnu 1141 nechal sepsat Co−
dex diplomaticus et epistolaris
regni Bohemiae. Jedná se vlastně
o soupis majetku kostela sv. Vác−
lava v Olomouci, obsahuje 200 celých
vsí či jejich dílů. Z okresu Hodonín,
který ve XII. století patřil pod arci−
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jáhenství břeclavské,
jsou tam zapsány Mi−
kulčice, Strážovice
a Želetice, části po−
zemků v Dambořicích,
Věteřově, Sobůlkách
i Ratíškovicích a též
zaniklé osady Neradi−
ce u Dambořic a Kap−
řiště u Hodonína.
Proto si také plným
právem Ratíškovice
letos připomínaly 870
let od první písemné
zmínky.
Nejen prvním sou−
pisem vsí (obcí) proslul
Jindřich Zdík. Byl jed−
ním z prvních Čechů,
kdo vykonali pouť do
Jeruzaléma, vysvětil
kostel na hoře Říp
a přivedl do země pre−
monstráty, pro něž
v Praze založil Stra−
hovský klášter. Byl
velmi vzdělaný a aske−
tický − nejedl maso,
dodržoval mlčenlivost
a aktivně prosazoval
celibát pro kněze.
Kronikář Jarloch
začíná zápis o jeho
smrti takto: „Toť Jin−
dřich Zdík, pátý bis−
kup olomoucký a mo−
ravský, květ biskupů
svého času, muž pře−
milý Bohu a dobře zná−
mý na obojím dvoře cí−
sařském i papežském. Ve svých dobách
sloup a svítilna Čech a Moravy.“
Vincentius píše: „Léta po vtělení
Páně MCLI 25. dne měsíce Června
vrátil pan Jindřich, biskup morav−
ský, v hodném již stáří, vykonav plno
dobrých skutků a almužen, ducha
svého bohu ... On byl, jakož si přál,
za konání velikých modliteb v po−
koji pochován v klášteře Strahov−
ském, k jehož založení a nadání vše−
možně přispíval.“ Tento zápis může
být pro někoho matoucí, proč v roce
1151 (MCLI), když se píše rok jeho
úmrtí 1150. Prvotní křesťané, ale
i jiní, počítají život od POČETÍ niko−
liv od NAROZENÍ, proto ten rozdíl
v letopočtu; a je to také od vtělení,
nikoliv od narození.
Na Besedě se vzpomínalo i na
Oppersdorfský urbář, první včelaře
v Ratíškovicích (Martin a Mikuláš
Zemánkovi a vdova Černůška), mi−
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lotické „železné krávy“ a prvního
rychtáře Marčínka. Zmínka byla
i o Dúbravě a hajných, dani z ko−
mínů a prvním číslování, byl připo−
menut i vznik první obecné samo−
správy − starostou se stal František
Foltýn č.p. 26, a také na zápis
z obecní kroniky Sobůlek z roku
1851 (mimo jiné první ratíškovická
obecní kronika je až z roku 1924).
Roku 1851 v obci vyhořelo 28 sed−
láků a 56 chalupníků. Na vyhořelé
byla provedena v okolních obcích
sbírka, na níž přispěli i Ratíškovičtí
téměř 10 měřicemi žita (1 měřice =
61,5 kg). Sobůlský kronikář ocenil
jejich pomoc slovy: „Bylo by povždy
třeba jejich dary, které dobrovolně
do naší obce přivezli, v patrnosti
míti, kdyby Bůh takové neštěstí na
ně seslal.“
Před čtením zápisů z obecní kro−
niky byli připomenuti podle datumu

narození Josef Blaha − strýc Jožka
Blaha, dále orelský funkcionář
a národní mučedník, nositel Váleč−
ného kříže in memoriam Vít Pří−
kaský i dlouholetý starosta a lik−
vidovaný zemědělec Petr Koutný
− rovníci z roku 1911.
Paní kronikářka začala rokem
1911 a vraždou v Panisádku a kon−
čila rokem 2001 a Besedu uzavřel
přiblížením a osvětlením některých
vzpomínaných momentů spoluautor
nové knihy o Ratíškovicích PhDr.
Jan Krist, mj. ředitel Národního
ústavu lidové kultury (NÚLK) ve
Strážnici. První část besedy byla
doplněna díky včas dodaným podkla−
dům i vizuálně, čili promítáním ob−
rázků ředitelem školy Josefem Haná−
kem. Beseda probíhala již tradičně
za aktivní podpory MO KDU−ČSL.
Děkujeme za pomoc i za účast.
Vašek Koplík
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Mykologie

A

spoň sa napijeme dobrého
vína…“ − i tak se utěšovali ra−
tíškovičtí houbaři při hodno−
cení letošní houbařské sezony. Pro−
tože jestli nosí houbaři plné košíky
hub, potom vinaři běhají s plnými
postřikovači. Když k tomu přidáme
i několik faktorů a paradoxů − pr−
šelo dvakrát v roce, a to na oslavy
870 let a na hody, potom plných 206
let nebyl tak suchý listopad, k tomu
prudké větry a náhlé změny počasí,
a proto houby nerostly.
Z výše uvedených důvodů nebyla
vycházka 17. listopadu do Dúbravy
při zamykání lesa nijak optimis−
tická. Ale „mores“, nebo chcete−li
slušné vychování, a povinná vlast−

Knihovna

„

206 let
nost každého soudného houbaře po−
kora, si žádají poděkovat. Poděkovat
za to, že jsme se dožili toho, aby jsme
mohli děkovat a uzavírat sezonu.
A při ohlédnutí za nálezy, musíme
konstatovat, že co se týče hmotnosti
donesených úlovků, byl to hluboký
podprůměr. Takže se neví, co se na
koště bude bodovat. Zato se objevily
druhy, které se řadí mezi rarity.
Vzácná forma ohnivce, dva druhy
téměř neznámých destic, nález trep−
kovitky šafránové a další, rekordní

Na vědomí čtenářům
obecní knihovny

Prvňáčci v rámci akce „Poprvé do školy – poprvé do knihovny“
obdrželi čtenářské deníčky pro děti a rodiče − Škola naruby.
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počet druhů na výstavě a i uspoko−
jení chuťových buněk návštěvníků −
to byly rozhodně pádné důvody k to−
mu, aby se Dúbravě poděkovalo.
Poděkovalo, poslal se pozdrav Vaš−
kovi Koplíkovi staršímu, který na
nás dohlíží z houbařského nebe, při−
pilo se na sezónu, zazpívala „Dúbra−
věnka zelená“ a otočilo symbolicky klí−
čem s nadějí, že ta příští sezóna bude
úrodnější, jak ta letošní – „a vinaři nás
zbijú“.
Václav Koplík, president
mykologického kroužku v Ratíškovicích

J

ak jsme vás již in−
formovali v posled−
ním čísle Ratíškovic−
kého Zvonu, uveřejnil
autor PhDr. Miroslav
Dekař na svém blogu
(dekar.blog.iDNES.cz)
některé kapitoly právě
vydané knihy pod ná−
zvem „Tož na shleda−
nou na věčnosti“. Autor v ní shr−
nuje některé své poznatky ze studia
ratíškovické historie a z politologic−
kého hlediska se pokouší objasnit
motivaci chování a jednání někte−
rých význačnějších ratíškovických
osobností, jak se tyto projevovaly na
pozadí obecných politických udá−
lostí i v obci Ratíškovice.
Poslední, závěrečná kapitola vy−
dané knihy nese název „Návraty
a loučení rozdvojené osobnosti“. Au−
tor se v ní vyznává ze své lásky
k Ratíškovicím a děkuje všem živým
i zemřelým za jejich přátelství a spo−
lupráci při objasňování některých
stránek ratíškovické historie.
Knihu PhDr. Miroslava Dekaře
je možné si zapůjčit v naší obecní
knihovně.
MD
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Události

Vánoční

jarmark

V

e dnech 26. a 27. listopadu 2011
se uskutečnil tradiční vánoční
jarmark, který probíhal v tělo−
cvičně ZŠ. I letos byl jarmark za−
měřený převážně na rukodělnou
tvorbu. Chtěly bychom tuto tradici
udržet a nabízet převážně origi−
nální výrobky.
Této dvoudenní akce se zúčast−
nilo celkem 28 prodejců, nabízejících
například keramiku, med, svíčky, vý−
robky z pedigu či vánoční svícny. Již
tradičně byl jarmark spojený s tvo−
řivými dílnami. Zde si mohly děti

samy vyrobit svíč−
ky z včelího vosku,
andílky, svícny,
vánoční ozdoby,
nazdobit vánoční
perníčky a mnoho dalšího. Taktéž
nechyběla ani Ježíškova pošta,
která byla neustále obklopena dět−
mi. I letos nám věnoval nádherný
a obrovský vánoční strom pan Fran−
tišek Bábík, kterému tímto srdečně
děkujeme.
Jako každý rok se jarmarku zú−
častnila MŠ Sluníčko s vlastno−
ručně vyrobenými výrobky
dětí a letos poprvé se účast−
nila ZŠ Ratíškovice s dob−
ročinným africkým projek−
tem „Škola− škole“, kde se
dala zakoupit řada vý−
robků dětí z celé ZŠ.
První vystavující den
nám přišly zpestřit svým
vystoupením děti z diva−
delního kroužku „Divadél−
ko“ pod vedením paní uči−
telky Aleny Kubáčkové.
Nedělní odpoledne patřilo
našim folklorním soubo−

rům – Dětskému folklornímu sou−
boru, cimbálové muzice Náklo a žen−
skému sboru Robky ze Séčky.
Během jarmarku jsme byly do−
konce osloveny rádiem Frekvence 1
k živému vstupu do vysílání s tím,
abychom všechny posluchače pozvaly
k právě probíhajícímu jarmarku.
Závěrem chceme poděkovat všem
prodejcům, vystupujícím a jejich ve−
doucím. Velké poděkování patří
všem ostatním, kteří se na letošním
jarmarku podíleli a kteří nám pomo−
hli vytvořit zázemí pro tuto akci.
Výzva: Pokud i Vy umíte nějakou
techniku, kterou byste se chtěli po−
dílet na příštím jarmarku, můžete již
teď posílat své návrhy na e−mail:
evullenka@seznam.cz.
Přejeme vám krásné, šťastné
a veselé Vánoce a hodně zdraví
a spokojenosti do roku 2012.
Blanka Pokorná, Eva Schüllerová

Drakiáda
aneb Když je počasí na draka

V

den výročí vzniku Českosloven−
ska – 28. října − uspořádal Mik−
roregion Nový Dvůr již tradiční
Drakiádu pro děti a jejich rodiče
v areálu letiště Kyjov. Jako každo−
ročně, tak i letos byl o tuto akci velký
zájem. Soudě podle plného parko−
viště odhadujeme, že letos přijelo své
draky vypustit na tři stovky vyzna−
vačů podzimních radovánek.
Celé odpoledne vládlo pěkné po−
časí a navíc nám foukal i příznivý
vítr, takže se desítky draků k velké
radosti dětí i dospělých proháněly po
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obloze a skýtaly nám tak netradiční
pohled na nebeské rejdění. Vedle
draků rozličných tvarů a barev mohli
návštěvníci zhlédnout také ukázku
motorových leteckých modelů Mode−
lářského klubu Kyjov, jejichž členové
také pomohli při organizaci tohoto
odpoledne. Nechyběly ani soutěže
o drobné ceny pro děti. Zkrátka však
nepřišli ani rodiče, pro které tu byl při−
praven svařák a menší občerstvení.
A zoufat nemuseli ani ti, kteří při−
jeli bez draka. Přímo v areálu le−
tiště jsme pro ně totiž připravili pro−

dejní stánek s tradičními i méně
obvyklými draky. A létali všichni!
Věřím, že i následující ročník Draki−
ády bude neméně vydařený a že si
začátek podzimu přijdete s námi opět
patřičně užít!
Gasnárková Svobodová,
manažerka Mikroregionu Nový Dvůr

Mgr. Bc. Veronika
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Sudí Kordula byl ve Wembley
u dvoutisící branky Anglie

V

e fotbale toho zažil už spousty,
neboť dvacet let rozhodcovské
kariéry mu přineslo několik ne−
opakovatelných zážitků. Na úterý
15. listopadu 2011 však Antonín Kor−
dula jen tak nezapomene. Sudí z Ra−
tíškovic byl na stadionu Wembley
v Londýně u dvou historických okam−
žiků anglického fotbalu.
Fotbalista Gareth Barry, který
v přípravném zápase rozhodl o vý−
hře domácího týmu 1:0 nad Švéd−
skem, se může definitivně pyšnit
tím, že vstřelil 2000. gól anglické re−
prezentace. Záložník Manchesteru
City skóroval ve 22. minutě a jeho
trefa přinesla ještě jednu historickou
událost – první vítězství Anglie nad
Švédskem po 43 letech.
„Samozřejmě to byl fantastický zá−
žitek. Na to nemohu nic jiného od−
povědět,“ řekl český mezinárodní
rozhodčí Antonín Kordula. Sudí
z Ratíškovic pomáhal společně s dal−
ším asistentem Martinem Wilcze−
kem řídit mezistátní přípravný duel
hlavnímu rozhodčímu Pavlu Králov−
covi.
Česká trojice zvládla náročné
utkání bez jediné vážnější chyby.
I když v báječné atmosféře si nedo−
přála ani chvilku oddychu. „Hlavně
první poločas byl pro mě nesmírně
náročný, neboť Anglie má v sestavě
kromě Walcotta spoustu hodně rych−
lých hráčů. Na řízení to nebyl zase
až tak těžký zápas, ale po fyzické
stránce to byl hodně náročný duel.

Obzvláště v prvním poločase jsme se
nezastavili,“ pravil Kordula.
Podle něj byl duel Anglie se Švéd−
skem pohlednější než sobotní ut−
kání Albionu se Španěly. „Na ten
zápas jsem se díval v televizi. A mu−
sím říct, že v úterý to bylo o sto pro−
cent lepší utkání. Možná i kvůli
tomu, že Španělé drželi proti Anglii
míč osmdesát procent času na svých
kopačkách,“ řekl Kordula, který si se
svými kolegy Londýn moc neužil.
„Moc času na jiné věci nebylo. Do
Anglie jsme přiletěli pouze na fot−
bal,“ uvedl Kordula. Ten obdržel od
pořadatelů anglický a švédský dres
a také upomínkovou plaketu. „Na ní
jsou napsány informace k zápasu,“
říká Kordula.
Dvaačtyřicetiletý rozhodčí si však
domů na Slovácko přivezl hlavně
cenné zkušenosti a vzpomínky na

Antonín Kordula
Datum narození: 25. ledna 1969
Bydliště: Ratíškovice
Vzdělání: středoškolské
Zaměstnání: prodejní manažer Nestle ČR
Jazykové vybavení: angličtina, ruština
Rodinný stav: ženatý
Děti: tři synové. Nejstarší Antonín (19 let),
Adam (15 let) a nejmladší Pavel (12 měsíců).
Záliby: tenis, lyžování, kultura, četba,
cestování.
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mimořádně kvalitní fotbalisty, které
vídává pouze v televizi.
„Hráči se chovali mile. Velký sym−
paťák byl domácí Downing. Terry
zase vypadá ve skutečnosti úplně ji−
nak v televizi,“ řekl Kordula, který
neměl s hvězdami světového fot−
balu žádné starosti. „Pořád to ale byl
pouze přátelský zápas. Něco jiného
je asi pískat semifinále Ligy mistrů,“
usmívá se zkušený rozhodčí.
Podle Korduly byli angličtí funk−
cionáři překvapeni, že na utkání byli
delegováni čeští sudí. „Po zápase se
s námi lidé, kteří nás měli na sta−
rosti bavili, a byli velmi překvapeni,
že na zápas do Wembley byli no−
minovaní pro ně neznámí rozhodčí
z České republiky. Na tento posvátný
stadion se totiž rozhodčí dostávají
pouze za odměnu,“ pravil ratíško−
vický arbitr. „Třeba v sobotu pískal
ve Wembley Belgičan Frank de Blec−
keere, který byl pět let po sobě mezi
první trojicí nejlepších rozhodčích.
A až teď, kdy končí jako meziná−
rodní sudí, tak to dostal za od−
měnu,“ pokračoval. „O nás se v Lon−
dýně staral anglický sudí, který
pravidelně řídí utkání Premier Lea−
gue, a ten také nikdy ve Wembley ne−
pískal jako hlavní rozhodčí. Pro
všechny je to ohromná pocta,“ dodal.
Čeští sudí se do Wembley dostali
i díky Dagmar Damkové. Ta se stala
jako vůbec první žena členkou ko−
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mise rozhodčích Unie evropských
fotbalových asociací. Oblíbená sudí
byla navíc začátkem září jmeno−
vána předsedkyní ústřední komise
rozhodčích Fotbalové asociace České
republiky.
„Na mezinárodním poli je mezi
funkcionáři hodně oblíbená. Velmi
dobře se tam zapsala. Určitě na to
má vliv,“ řekl Kordula. „Je to pro
český fotbal jedině dobře. Protože
co si budeme povídat, všechno je to
o politice. Proto je moc důležité, že
má český fotbal v evropských komi−
sích zastoupení,“ pronesl Kordula.
Zda se však nějaký český sudí ob−
jeví i na nadcházejícím evropském
šampionátu, který v červnu příštího
roku hostí Polsko s Ukrajinou, je
hodně nepravděpodobné. „Na to ne−
dokážu odpovědět. Pavel Královec
má velkou šanci dostat se do sku−
piny Elite. Pravděpodobnost, že se
podívá i na mistrovství, ale zase není
tak veliká,“ míní Kordula.
Podle známého českého rozhod−
čího ale na tom není český fotbal tak
špatně, jak si někteří příznivci čes−
kého fotbalu myslí. „Národní tým se
kvalifikoval na mistrovství Evropy,
máme mančaft v Lize Mistrů a mlá−
dežnické reprezentační týmy hrají na
závěrečných turnajích. Bohužel jsme
národ, který si ničeho neváží,“ za−
končil povídání Kordula.

Zápasníci získali dva tituly
mistrů republiky pro rok 2011

Z

ápasníci Sokola Hodonín úspěš−
ně pokračovali ve vítězném ta−
žení po českých žíněnkách. V so−
botu 26. listopadu 2011 se konalo
Mistrovství ČR kadetů (věk 16−17 let)
v zápase ve volném stylu v Hradci
Králové. Hodonínští opět dokázali
své kvality a získali dva mistrovské
tituly a další bodovaná umístění.
Družstvo se opírá o členy reprezen−
tace ČR kadetů, kteří ovládli hra−
decké žíněnky, i když zápas ve

Vladimír Balák st.

Kuželkářské ohlédnutí

V
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Umístění jednotlivých
závodníků na MČR 2011
Balák Michal, váha 63 kg
MISTR ČR kadetů v zápase v.s.
Horníček Luboš, váha 69 kg
MISTR ČR kadetů v zápase v.s.
Fučík Tomáš, váha 76 kg
5. místo
Dobeš Dominik, váha 85 kg
2. místo
Herník Ondřej, váha 85 kg
6. místo
Gajdík Martin, váha do 100 kg
2. místo
Závodníci znovu prokázali svou
dobrou připravenost a jako vždy
vzorně reprezentovali svou domov−
skou jednotu Sokol a také město
Hodonín.

Libor Kopl

ýměnou kuželek před prvním
tréninkem začala pro ratíško−
vické kuželkáře i kuželkářky
nová sezóna. V půlce srpna 53 dvo−
jic seniorů hrálo na VI. ročníku Me−
moriálu Michala Tomana disciplínu
2x60 hodů sdružených a nejlepších
výsledků dosáhli závodníci z Morav−
ské Slavie Brno Peter Zaťko a Milan
Koutný (565 k), druzí byli borci
z Kroměříže Petr Boček a Karel Čer−
mák (551 k) a třetí místo patřilo vra−
covské dvojici Josef Ryba a Pavel
Polanský (546 k). Nejlepší mezi se−
ňoritami byly Jaroslava Matějíč−
ková a Ludmila Pančochová ze
Zlína (524 k). Ludmila Pančochová
ovládla i soutěž jednotlivkyň (274 k),
mezi muži byl nejlepší František
Svoboda z Kyjova (292 k).

volném stylu není jejich doména,
protože se převážně věnují zápasu
řeckořímskému. V soutěži družstev
v součtu bodů za jednotlivá umís−
tění získali první místo.

Další dva víkendy patřily čtyřčlen−
ným družstvům, která hrála na
4x120 hodů. Účast byla vysoká −
43 družstev − a výsledky následující:
1. Ratíškovice „A“ (2263 k), 2. Mo−
ravská Slavia Brno „2“ (2182 k)
a 3. Moravská Slavia Brno „1“ (2174
k). Soutěž jednotlivců se stala také
kořistí domácích, ženskou katego−
rii vyhrála Hana Beranová (544 k)
a mezi muži Josef Něnička (615 k).
Od půlky září už bojovali kužel−
káři o mistrovské body. První druž−
stvo mužů ve druhé nejvyšší soutěži
− II. lize − je zatím na 9. místě. Sed−
mou příčku drží rezerva hrající
jihomoravskou divizi. Třetí druž−
stvo je na 5. místě v krajském pře−
boru. Ženy začaly famózně prvních
pět zápasů – vyhrály, ale pak přišly

tři porážky a přezimují na pěkném
třetím místě II. kuželkářské ligy
žen. Dorostenecké kolektivy získá−
vají body i zkušenosti, ale bez vět−
ších úspěchů. Nejmladší adepti hra−
jící Pohár mladých nadějí už o sobě
také dali vědět v průběžném umís−
tění.
Český kuželkářský svaz pořádá
každoročně anketu o nejlepšího ku−
želkáře roku. V letošní širší nomi−
naci se objevila i tři jména, za nimiž
je napsáno Baník Ratíškovice, a to
Jana Koplíková v kategorii žen,
Hana Beranová mezi juniorkami
a dorostenkami a Daniela Kordu−
lová mezi žákyněmi. Na konci listo−
padu naši nejmladší zcela ovládli
Orelský turnaj v Kobylí a vyhráli, co
se vyhrát dalo.
Takže do Nového roku hodně
úspěchů a ať vám to padá!
Václav Koplík,
tiskový mluvčí ratíškovských kuželkářů
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Blaha, kouč záchránář
oslavil sedmdesát let

K

dyž měly Ratíškovice problémy
s udržením soutěže, tak na la−
vičku prvního mužstva povo−
laly „Blahu“. Tento tah se vedení Ba−
níku vždy osvědčil. Dnes vede celek
z Hodonínska v první A třídě Zde−
něk Blaha. Před desítkami let však
na lavičce tradičního okresního
klubu šéfoval jeho otec František,
který v úterý 22. listopadu 2011 osla−
vil významné životní jubileum. Bý−
valý hráč, trenér, funkcionář a hla−
satel Ratíškovic František Blaha
se dožil sedmdesáti let.
Celý život Františka Blahy je spjat
s fotbalem v Ratíškovicích. Kromě
jednoho roku, který strávil společně
s Jaroslavem Voříškem na hosto−
vání v sousedním Rohatci výměnou
za stopera Petra Vybírala, prožil ce−
lou kariéru v mateřském oddíle.
Blaha prošel mládežnickými vý−
běry Baníku, do kabiny prvního muž−
stva Baníku, které tehdy hrálo
druhou ligu, ale nakoukl pouze vý−
jimečně. „Já jsem na tuto vysokou
soutěž neměl. Většinou jsem hrál za
béčko první B třídu,“ vzpomíná na
hráčské období František Blaha. Ten
zakončil aktivní kariéru v jednatři−
ceti letech. Následně se dostal k tré−
nování. Společně s kolegy Bilským
a Zemánkem založili v Ratíškovicích
přípravku. „Tehdy se tomu říkalo
ještě základna,“ připomněl Blaha,
který pomohl pro Ratíškovice vycho−
vat spoustu výborných fotbalistů.
„V týmu jsme měli třeba současného
předsedu OFS Hodonín Petra Ko−
táska nebo předsedu Baníku Petra
Příkaského,“ říká Blaha, který na
tuto generaci fotbalistů rád vzpomí−
ná. „Byla to krásná éra. S kluky se
skvěle spolupracovalo,“ uvedl Blaha,
který vedl třeba Petra Kopla, Zdeňka
Koplíka, Jana Šebka, Zdeňka Mi−
chenku nebo hodonínskou dvojici
Milan Dobeš − Josef Hesek.
Blaha v Ratíškovicích střídavě
vedl první mužstvo a rezervu. „Byl
to takový kouč záchranář,“ trefně
poznamenal předseda OFS Hodonín
a bývalý hráč Baníku Petr Kotásek.
„Většinou jsem byl k áčku povolán
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v době, kdy mělo problémy s udrže−
ním soutěže,“ souhlasí Blaha.
Podle něj byla v minulosti pro tré−
nování lepší doba. „Měli jsme to
jednodušší. Tehdy existovaly doly,
většina hráčů pracovala na šachtě.
Takže na tréninky chodili všichni.
I funkcionáři byli na dobré úrovni,“
řekl Blaha, který nikdy nezapo−
mene na památné duely s Dubňany,
Hodonínem, Veselím nad Moravou,
Poštornou nebo Kyjovem. „Byly to
krásné zápasy, na které s bývalými
hráči a trenéry moc rádi vzpomíná−
me. Celý region tehdy hrál krajský
přebor. Návštěvy byly nesrovnatelné
s dnešní dobou,“ pronesl.
Blaha byl spoustu let také členem
výkonného výboru. Při domácích zá−
pasech Baníku měl na starosti roz−
hlas. Divákům před i během utkání
předával cenné informace. „K hlá−
šení jsem se dostal náhodou, když
pan Kreml s Miroslavem Küchlerem
končili, tak mě kolegové z výboru po−
žádali, zda bych to po nich nevzal.
Jelikož mně nezáleželo na tom, co dě−
lám, tak jsem to vzal,“ řekl Blaha,
který v hlasatelské kabině prožil
více než dvacet let. Hlas Františka

Blahy můžete na stadionu
Baníku slyšet i v letošním
ročníku první A třídy. „Spo−
lečně s Rostislavem Klime−
šem hlásíme už od dob dru−
hé ligy. To byl vrchol naší
hlasatelské činnosti,“ pravil
Blaha.
Ten by rád předal své
zkušenosti někomu mladší−
mu. „Pokud bude zdraví
sloužit, tak vždy rád pomů−
žu. Vedení už by se ale mělo
poohlédnout po někom
mladším,“ říká Blaha, který
nejradši vzpomíná na hráč−
ské chvíle, kdy pendloval
mezi prvním mužstvem Ba−
níku a rezervou. „I když jsme
s některými mými spolu−
hráči na druhou ligu nemě−
li, tak jsem byl moc rád, když
jsme mohl naskočit alespoň
na pár minut. Kariéra v Ra−
tíškovicích byla pěkná, rád na ni
vzpomínám,“ pravil Blaha.
Rodinná tradice ho předurčila
k působení ve fotbale. „Blaha už ne−
odmyslitelně patří k ratíškovickému
fotbalu. Mohu vyjmenovat spoustu
lidí s tímto příjmením, kteří odvedli
v Baníku kus poctivé práce,“ řekl otec
současného kouče Ratíškovic.
Františka Blahu přivedl do zná−
mého okresního klubu otec. „Dříve
se u nás žákovské soutěže nehrá−
valy. Hrály se takové pouliční zápa−
sy. Při nich funkcionáři objevovali
a zařazovali do mládežnických muž−
stev. Hrávalo se až od dorostu,“ upo−
zornil Blaha. Ten nemá o ratíško−
vický fotbal obavy. „Budoucnost
vidím optimisticky. Po pádu z druhé
ligy u nás nastala určitá krize, kte−
rou se nám daří překonávat. Zlep−
šila se práce výboru, mužstvo se zve−
dá,“ říká Blaha. „Pokud v týdnu
navštívím tréninky mládežnických
mužstev, těší mě plné hřiště dětí. Je
otázkou času, kdy se Baník zvedne
a bude tam, kde má být. Pevně vě−
řím tomu, že ratíškovická kopaná
půjde zase nahoru,“ dodal Blaha.
Libor Kopl
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Výlet do Lince

R

atíškovsko−vracovský fan club
Ivety Vacenovské, naší ping−
pongové olympioničky, konečně
splnil svoje předsevzetí a navštívil
ji v místě jejího, už více než sedmile−
tého klubového působiště – v rakous−
kém Linci. Shodou okolností to bylo
týden poté, co Česká televize odvy−
sílala její linecký medailonek.
Vyrazili sme v počtu tři autem v so−
botu před polednem a cestu sme si
zpestřili návštěvou u Juříků – těsně
předrevolučních vracovských emi−
grantů, žijících v tradičně úhledné
rakouské vesnici nedaleko Dunaje.
Dojeli sme nenahlášeni, zkolaudovali
sme jim barák, snědli ryby se salá−
tem a pokračovali podél velké řeky
přes Mauthausen (ano, tady byl ten
proslulý koncentrační tábor) k cíli
našeho putování – třetímu nejlidna−
tějšímu městu Austrie Linci. Nejdřív
nás přivítal dým z rozlehlých ocelá−
ren Vest a pak už Iveta, kerá nás
provedla novým sportovním komple−
xem, jehož součástí je aj hala pro
stolní tenis. Zitra si sem půjdeme
zapinkat, ale teď nám Iveta ukáže
trochu města.
Parkujeme u klidného Dunaja,
na jehož břehu obdivujeme chame−
leónsky barvy měnící muzeum mo−
derního umění, pak ho přemostíme
a ocitáme sa na centrálním ná−
městí, kde je živo, a ačkoliv eště néni
advent, je tady otevřených pár dře−
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věných stánků − trocha svařáku
v chladu bodne! Zrovna tak bodla aj
večeřa, na kerú nás pozvala Iveta do
jedné z typických restaurací. Dá−
váme si samozřejmě nejaké místní
jídlo − nekeří šnicl, nekeří guláš. Do−
prohledáváme eště střed Lince s ka−
tedrálou a pak už valíme do bytu
zapůjčeného na přespání Ivety od
svého klubu. Nejak sa nám ani jí ale
nechce spat, furt je o čem vykládat,
takže na kutě zaléháme až kolem
druhé.

Večer šohaj, ráno šohaj pro nás
neplatí. Zazvónily všecky mobilobu−
díky a mosí nás budit Iveta házením
kamínků do oken. Nakonec sme sa
ale zbrchali a už sa přeslékáme
v hale před tréninkem. Jaké je naše
překvapení, když zjišťujeme, že ne−
budeme na temto dobrovolném ne−
dělním hraní sami. Společnost nám
budú dělat aj další Ivetiny spolu−
hráčky z klubu − Rakušanka, Mol−
davanka Sofie a hlavně Susi, Raku−
šanka čínského původu vracející se
po mateřských povinnostech zpátky
k pingpongu. Její příjmení je Liu−jia,
má dánského manžela a vyhrála už
mistrovství Evropy ve dvouhře. Má
sebú aj bejby − malú Aničku, jak
své dceři Anně říká na doporučení
Ivety. Takže trénujeme s dvoma mi−
stryněma Evropy, což sa každý deň
nepodaří, že! Neskromě mosím do−
dat, že sem v rozehrávce pokazil méň
míčků než Susi.
Po tréninku si dáváme oběd v při−
lehlém restaurantu, z něhož je vý−
hled na celou halu. A protože odjet
z Lince a neochutnat linecký dort je
jako navštívit Vídeň a nedat si sa−
chr, razíme eště do města a v krás−
ném slunečním odpoledni hledáme,
kde bysme si ho dali. A podařilo sa.
V cukrárničce Jindrak sme si ho vy−
chutnali a osladili si tak naše po−
slední chvíle v Linci. Loučíme sa
s Ivetú, jíž děkujeme za pobyt a tě−
šíme sa na další shledání, nejlépe na
olympiádě v Londýně.
Přemek Kouřil

Agility podruhé...
D
íky článku v posledním Zvonu
se o nás dozvědělo více lidiček.
Je super, že je stále více těch,
kteří nenechají své pejsky uvázané
jen u boudy, na zahradě nebo válet
se na gauči. Pohyb prospívá nejen
jim, ale i páníčkům.
Naše činnost začala před pou−
hými dvěma měsíci a i když je to do−
cela krátká doba, tak na všech, kteří
s námi poctivě chodí cvičit, je vidět
pokrok − jak v chování psů, tak právě
ve cvičení a zvládání překážek. Na
některé pejsky se musí ze začátku
trochu přísněji a když po pár lekcích

pejsek přijde na zavolání, které
dříve absolutně ignoroval a nebo za−
čne zvládat právě kratší parkury, je
to určitě ta nejlepší odměna pro pá−
níčka a pro nás (mě a manžela) sa−
mozřejmě taky. Máme obrovskou ra−
dost, když vám pejsek pak zaběhne
konečně kratší parkur složený ze
6 překážek, právě ten pejsek, který
odmítal udělat třeba jen tunel. Pak
se neudržíte a dáváte emoce opravdu
najevo a chvilkama to vypadá na
cvičáku spíše jako na fotbale.
Nebo se trápí panička s tím, že pej−
sek je notorický „zdrhač“ a nejsou
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schopni udělat dvě překážky po
sobě, natož celý parkur a pak po
několika trénincích trápení ko−
nečně pochopí, že větší sranda
než zdrhání je cvičení. Za to je
přece odměna a paniččina ra−
dost a pochvala − a naše radost
z dobře odvedené práce. Pro to−
hle to děláme − pes nepatří jen
na řetěz k boudě, neexistuje
žádný gaučový pes, jak nám bylo
jednou sděleno. Ano, jedna paní
nám řekla, že její pes nemůže
cvičit, protože je to pes domácí
a ten patří na gauč. Pes není
kolo, které když nechceme, ne−
vytáhneme.
Na cvičáku uvidíte několik zá−
stupců plemen − nejčastěji kří−
ženečky, také jezevčíky, bišon−
ky, jack russel teriéry, máme
tam také papilonka a kavalírka.
No a tady by stálo za zmínku,
že právě s kavalírkem Laudonkem
běhá paní Dobiášová. Tu jistě znáte,
ne? Napovím Vám − Robky ze Séčky.
Už víte? Myslím si, že ano. Paní Do−
biášová je totiž důkazem toho, že
agilitit může každý a v každém věku.
Stačí chtít.
Na všech je vidět pokrok. Začátky
jsou vždycky těžké, ale u čeho ne?
Všude tam, kde se s něčím začíná, je
to těžké. Přesto to všichni zvládají.
Palec nahoru a potlesk od nás. Jen
tak dál.
Teď opět trochu něco o agility
Psi se dělí dle velikostí na tři ka−
tegorie. Small (výška v kohoutku
pejska do 34,9 cm), Medium (výška
42,99 cm) a třetí Large (od 43 cm
výše). Pokud je váš pejsek starší (od
8 let), může se už řadit do kategorie
Veterán, kde běhá s určitými úle−

strana 32

vami − snížené překážky a bez ně−
kterých překážek, které by mohly
přetěžovat jeho klouby.
Samostatné agility se dělí na jum−
ping a agility. V jumpingu se setká−
váte jen se skokovými překážkami,
tunýlky a slalomem, v agility jsou
mimo zmiňované překážky ještě tzv.
překážky zónové − kladina, houpačka
a áčko. Právě zónovky jsou překáž−
ky, které nám ještě chybí a chtěli
bychom je během zimy sehnat nebo
udělat. Jsou to však finančně náklad−
nější překážky, a proto musí počkat.
Mistrovství České republiky
2011 (září)
Zakončením agiliťácké sezóny je
Mistrovství České republiky v agi−
lity. Na letošní MČR jsme splnili kri−
téria všichni. Přihlásili jsme se i do
soutěže družstev. Ve družstvu jsou
čtyři týmy a musí
zaběhnout pokud
možno čistý a rych−
lý běh. Naše druž−
stvo skončilo na
sice pro někoho
bramborovém, ale
pro nás krásném
místě. Soutěžilo
29 družstev − byli
jsme pyšní. Kromě
Dastíka, který už
měl první MČR za
sebou, jsme byli
všichni „prvničky“
a tréma udělá své,
ne? (Dasty loni byl
členem družstva,

které v sobotním běhu skončilo na
1. místě.)
No, a naše družstvo se s tím por−
valo suprově. Lucky v bězích jednot−
livců za oba dny skončil na pátém
místě v konkurenci 55 psů. Krása!
Na mistrovství ČR se dostanou
opravdu ti nejlepší, a proto je to
opravdový úspěch.
No, a ta naše pověstná třešnička
na dortu teprve přijde. Součástí
MČR je i běh veteránů, a proto jsem
přihlásila i Dušana a Jerryho (9 let).
V pátečním běhu byl třetí a my byli
na Jerryho pyšní. Další běh je čekal
v neděli. Dali opět čistý běh a bylo
z toho druhé místo. S napětím jsme
čekali na výsledky. Až do vyhlášení
výsledků jsme nic nevěděli.
Pak slavnostní vyhlášení výsledků
− naše hymna a vyhlášení těch nej−
lepších. S napětím jsme čekali...
„ …a mistrem republiky ve vete−
ránech pro rok 2011 se stává
Dušan Buček a Jerry!“ Když jsem
to uslyšela, tak i slzička ukápla. Náš
malý Jerry. Na stupínku byl nej−
menší a vedle Dušana se zdál ještě
menší. Byla jsem dojatá, šťastná
a pyšná. Jerry vyhrál pohár větší,
než byl sám, velký pytel granulek
není taky k zahození.
Chtěla bych touto cestou ještě jed−
nou Dušanovi a Jerrymu pogratulo−
vat − JSTE ŠIKULKY, KLUCI a přeju
Vám a nejen Vám, ale celé naší
smečce ještě spoustu uběhlých par−
kurů, kopu úspěchů a hlavně zdra−
víčko! Bez něj by to nešlo.
Lidka Boučková
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Skauti

Drákula

již po třicáté!

V

pondělí 17. 10. 2011 proběhl
již 30. hromadný odběr krve na
transfúzní stanici v nemocnici
T. G. Masaryka v Hodoníně, který
již po 15 let pravidelně organizuje
Junák Ratíškovice. Tato akce pro−
bíhá každého půl roku již od roku
1997 vždy na jaře a na podzim za
účelem udržení tradice čestného dár−
covství krve mezi ratiškovickými
skauty a především získávání prvo−
dárců.
Průměrná účast dárců je 15 lidí
a odebírá se cca 0,5 litru krve − z če−
hož jednoduchým propočtem zjis−
tíme, že za výše uvedené období jsme
darovali již přes 220 litrů krve − což
je již zaznamenání hodné. Nehledě
na trvalý přísun prvodárců, který
je pro všechny transfúzní stanice
zcela zásadní.

Darovat krev může
každý dospělý jedinec,
který je zcela zdráv a má
nad 50 kg. Tyto parame−
try splňuje naprostá vět−
šina populace, ale jen
malé procento lidí tuto
proceduru podstupuje.
My se snažíme, aby kaž−
dý člen Junáka Ratíškovice po dosa−
žení 18 let považoval za samozřej−
most přidat se k akci Drákula, jak
jsme čestné dárcovství pracovně na−
zvali. Zatím se to osvědčuje a naše
parta stálých dárců vždy ráda kaž−
dého prvodárce zasvětí do celé pro−
cedury odběru krve včetně poodbě−
rové ozdravné pitné kúry.
Akce Drákula je určena primárně
pro ratíškovické skauty, ale nebrá−
níme se ani tzv. hostujícím dárcům

z neskautských řad, kteří chtějí jít
s námi z rozličných důvodů, např.
bojí se jít sami nebo chtějí naši akci
podpořit atd. Jinak mnozí naši čle−
nové již dosáhli na některý ze stupňů
Jánského plakety. Jsme rádi, že akce
se ujala, o čemž svědčí její životnost
a můžeme se podílet na záchraně lid−
ských životů, jak to vyplývá z hesla
dárců nejvzácnější tekutiny: Daruj
krev − daruješ život.
Palis

Sadění svatoanežské lípy

„

S

tromy Anežky České“ je pro−
jekt České rady dětí a mláde−
že, jehož cílem je propagace od−
kazu Anežky České prostřednictvím
výsadby 100 ks lípy srdčité po celé
České republice. Díky výsadbě jed−
notlivých stromů se děti a mládež,
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členové sdružení
České rady dětí
a mládeže, pove−
dou k aktivní péči
o životní prostředí.
U každého zasa−
zeného stromu je
tabulka s informa−
cemi o projektu,
o Anežce České,
partnerech projek−
tu i o sdružení, kte−
ré strom vysadilo.
My jsme strom
zasadili (v sobotu
5. 11. 2011) na
hřišti ZŠ Ratíško−
vice a jeho souřadnice a fotografie
ze zasazení jsme dali k dispozici
ČRDM. Souřadnice budou posléze
zaznamenány do interaktivní mapy
Kamchodit.cz, která nabízí více než
2500 umístění kluboven, veřejných
hřišť a dalších míst pro trávení vol−

ného času. Na mapě tak vzniknou
nové symboly, které se mohou stát
poutními místy připomínajícími od−
kaz Anežky České, jež hrála význam−
nou roli v historii našeho státu a pro−
střednictvím tohoto projektu budou
její činy připomenuty.
Palis

Kalendárium
Akce pro veřejnost:
Betlémské světlo se roznáší
24. prosince 2011 −
zájemci ať se nahlásí jako
obvykle u paní Bardúnové
nebo v kostele
Junácký ples
ve stylu COUNTRY proběhne
v sobotu 28. ledna 2012
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Nekuř!

Dušičkový závod

B

igglesův memoriál, který naše
středisko pořádá každoročně
okolo dušiček, proběhl letos již
po dvaadvacáté, a to v sobotu 5. 11.
2011 tak, jako obvykle v lese u ju−
nácké klubovny v Ratíškovicích. Zú−
častnilo se ho rekordních 27 tříčlen−
ných hlídek, jak z ratíškovických
oddílů Tuláci, Squaw a Trojka, tak
z přespolních oddílů z Mutěnic a Vra−

cova a též z junáckých středisek
Hodonín a Kyjov. V této velké kon−
kurenci naše ratíškovické hlídky
nedopadli vůbec špatně, „utrhli“
jsme dvě zlaté, jedno stříbro a jeden
bronz.
Podrobné výsledky včetně bodů
a více fotografií najdete na stránkách
www.junak−ratiskovice.cz
Palis

…toť název dalšího úryvku
z knihy „Základy junáctví“ kterou
napsal Antonín Benjamín Svoj−
sík − zakladatel českého skau−
tingu − Junáka v roce 1912.
Tento miniseriálek citací je za−
řazen do Zvonu v rámci oslav 100
let českého skautingu. Bez ko−
mentáře:
Kouření tabáku je zlozvyk,
který nikomu prospěchu nepři−
náší. V tabáku je velice jedovatá
látka nikotin, která zhoubně pů−
sobí při nemírném kouření na
srdce a nervy. Kouření kazí čich,
zrak i paměť, oslabuje a dráždí
srdce, škodí plicím. Silný kuřák
dostává závrati, třesení údů, ner−
vosu a tlučení srdce. U mladších
lidí jeví se vliv tabáku zvláštně
zhoubně, vrhnutím, nespavostí
a bolestí u srdce i v žaludku. Váž−
ným příznakem je porucha du−
ševní činnosti a ochablost. V Ja−
ponsku a Anglii je kouření do
18−20 let zapovězeno. U nás bylo
by toho také třeba. Mladíci se do−
mnívají, že doutník nebo ciga−
reta jim dodá mužnosti. Zejména
polykání kouře je velice škodlivo.

Junáci v kuželkářské lize

L

etos se Junák Ratíškovice přihlá−
sil již podruhé do Ratiškovské
kuželkářské ligy. Po 7. kole
(z patnácti) jsme na 5. místě (ze šes−
ti). Hraje se systém 6x60 HS (hody
sdružené) − šestičlenná družstva,
každý hráč odehraje 2x30 hodů přes
dvě dráhy (15 do plných, 15 dorážka).
Za Junáky jsou nasazeni tito borci:

Vladimír Dobeš − Joka (kapitán)
Karel Mráka − Caramba
Stanislav Kočí − Staňa (posila z Bzence)
Michal Zdražil − Šmudla (aktivní hráč)
Mikuláš Šťastný − Miky
Stanislav Lokaj − Meta
Petr Koplík − Petřák
Radim Antoš − Šakal
Pavel Hnilica − Palis

Přijďte nás podpořit na další zápasy do ratíškovické kuželny dle rozpisu:

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

Kdy

V kolik

pondělí 9. 1. 2012
pondělí 16. 1. 2012
pondělí 23. 1. 2012
pondělí 31. 1. 2012
pondělí 6. 2. 2012
pondělí 13. 2. 2012
pondělí 20. 2. 2012
pondělí 27. 2. 2012

od 18:30 do 20:00
od 20:00 do 21:30
od 20:00 do 21:30
od 18:30 do 20:00
od 17:00 do 18:30
od 18:30 do 20:00
od 20:00 do 21:30
od 20:00 do 21:30

Junácká zabíjačka
(sobota 10. 12. 2012) letos pro−
běhla v rámci oslav 100 let českého
skautingu.

Soupeř
FEŠÁCI
FAMILY
GAMA OCEL
SPK
HASIČI
FEŠÁCI
FAMILY
GAMA OCEL

Více informací na: http://http://www.skbanikratiskovice.wz.cz/
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Autobusový jízdní řád
Hodonín−−Kyjov (Bzenec) a zpět
Hodonín

Ratíškovice

Kyjov/Bzenec

X
4:30
X
X
5:04
5:30
6:00
6:00
6:20
6:30
6:50
6:55
7:00
X
8:05
8:30
9:05
9:10
10:05
11:05
12:05
12:10
12:30
12:45
13:05
13:35
14:05
14:20
14:30
14:30
14:35
14:50
15:05
15:10
15:35
15:50
16:05
16:10
16:30
16:35
17:15
17:20
18:15
18:30
19:15
20:30
20:45
22:30
22:45

4:18
4:48
4:48
5:18
5:22
5:48
6:18
6:18
6:38
6:48
7:08
7:13
7:18
7:23
8:23
8:48
9:23
9:28
10:23
11:23
12:23
12:28
12:48
13:03
13:23
13:53
14:23
14:38
14:48
14:48
14:53
15:08
15:25
15:28
15:53
16:08
16:23
16:28
16:48
16:53
17:33
17:38
18:33
18:48
19:33
20:48
21:03
22:48
23:03

4:44
5:14
5:14
Bzenec
5:44
6:14
Bzenec
6:44
7:04
7:14
7:34
7:39
Bzenec
7:49
8:49
9:14
9:49
Bzenec
10:49
11:49
12:49
Bzenec
13:14
13:29
13:49
14:19
14:45
15:04
Bzenec
15:14
15:15
15:34
15:46
Bzenec
16:19
16:34
16:49
Bzenec
17:14
17:19
17:59
Bzenec
18:59
19:14
19:59
21:14
21:29
23:14
23:29

Ratíškovický Zvon

Pozn.
P
S,N
P
P
P
P
P
P,A
P
S,N
P
P,A
P
P
P
S,N
P
P
P
P
P
P
S,N
P
P,A
P
P,A
P
P
S,N
P
P
P
P
P,A
P
P
S,N
P,A
P
P
P
S,N,C
P
S,N,B
P
S,N,B
P

P
A
B
C
D
N
S

jezdí v pracovních dnech
nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012, od 2.7.2012 do 31.8.2012
nejede 24.11.2011 a 31.12.2011
nejede 24.12.2011
jede od 23.12.2011 do 2.1.2012, od 2.7.2012 do 31.8.2012
jede v neděli a státem uznané svátky
jede v sobotu

Kyjov/Bzenec

Ratíškovice

Hodonín

Pozn.

4:15
4:32
4:39
Bzenec
4:55
5:15
Bzenec
6:00
6:14
6:32
6:40
6:49
Bzenec
Bzenec
7:25
8:15
9:15
9:56
Bzenec
10:15
11:15
12:15
12:46
12:55
Bzenec
Bzenec
15:05
Bzenec
13:45
14:05
14:24
14:35
14:46
14:54
15:25
15:45
16:15
16:49
16:46
17:25
18:25
18:46
20:35
20:46
22:35
22:46

4:41
4:58
5:01
5:17
5:21
5:41
6:17
6:26
6:36
6:58
7:06
7:11
7:17
7:22
7:51
8:41
9:41
10:22
10:37
10:41
11:41
12:41
13:12
13:21
13:37
14:37
15:31
15:37
14:11
14:31
14:46
15:01
15:12
15:16
15:51
16:11
16:41
17:11
17:12
17:51
18:51
19:12
21:01
21:12
23:01
23:12

4:59
5:16
5:19
5:35
5:39
5:59
6:35
6:44
6:54
7:16
7:24
7:29
7:35
7:40
8:09
8:59
9:59
10:40
10:55
10:59
11:59
12:59
13:30
13:39
13:55
14:55
15:49
15:55
14:29
14:49
15:04
15:19
15:30
15:34
16:09
16:29
16:59
17:29
17:30
18:09
19:09
19:30
21:19
21:30
X
23:30

P
S,N
P
P
P
P
P
P
P,A
S,N
P
P,A
P
P, A
P
P
P
S,N
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