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ož tak, a je to za nama. Týdny
příprav různého počtu ochot−
ných lidí, pak 48 hodin plného
nasazení, aby všechno klaplo aspoň
přibližně tak, jak jsme si na pra−
covních schůzkách naplánovali.
A úvodní ceremoniál Silvestroher
2011 a pak celý den až do finále mohl
ukázat výsledek našeho společného

snažení. Poděkování za čas, ochotu,
pomoc, nápady a podporu patří
VŠEM, kteří připravovali, zajišťo−
vali, pomáhali a udělali neuvěři−
telnou atmosféru koprodukčnímu
barevnému 3D velkofilmu „Silves−
trohry 2011 v Ratíškovicích aneb
Spolem nás baví svět!“.
Pokračování na straně 7
strana 1

Obec

Rada obce...
Rada obce č. 29 ze dne 13. 12. 2011
Rada obce:
z projednala prodloužení nájemních
smluv s nájemníky bytového domu
U Hájenky,
z rozhodla o dovybavení ubytovny
na krytém plaveckém bazénu
nábytkem a lůžkovinami,
z se seznámila se stavem elektro−
rozvodů v garážích v areálu Ba−
ník Ratíškovice,
z rozhodla o odstranění starých ka−
bin v areálu Baník Ratíškovice,
z stanovila výše nájmů u subjektů
působících v areálu Baník Ratíš−
kovice,
z projednala program příštího Za−
stupitelstva obce Ratíškovice,
z se seznámila s výsledky státní
kontroly archivu obce, kterou
provedl Moravský zemský archiv
Brno, Státní okresní archiv Ho−
donín,
z rozhodla o technické úpravě od−
tahů digestoří na CHDPS,
z rozhodla o uzavření smlouvy s fir−
mou Centropol Energy ve věci do−
dávky elektrické energie pro bu−
dovy obce,
z rozhodla o vypovězení smlouvy
s RWE ve věci dodávky plynu pro
obecní budovy a o výběru nového
dodavatele plynu. Výběr zabez−
pečí firma MIX MAX – ENERGE−
TIKA s. r. o., Brno.
z pověřila paní Janu Koplíkovou
vedením Osvětové besedy Ratíš−
kovice,
z rozhodla o nákupu bezdrátového
mikrofonního systému,
z projednala záměr ořezu vzrostlých
topolů u Hliníku za garážemi.
Rada obce č. 30 ze dne 27. 12. 2011
Rada obce:
z rozhodla o uzavření dohod o pro−
vedení práce pro rok 2012,
z rozhodla, že daňové přiznání pro
Obec Ratíškovice za rok 2011 vy−
pracuje ing. Luboš Motl,
z se seznámila se zněním předža−
lobních upomínek pro některé bý−
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valé neplatící nájemníky byto−
vého domu v ulici Ulička,
rozhodla o nákupu nového lami−
nátoru,
rozhodla o nákupu nového PC,
rozhodla, že občerstvení plesové
sezony bude zajišťovat paní Alena
Hudečková,
schválila Směrnici k provádění
inventarizace majetku a závazků
Obce Ratíškovice a odpisový plán,
souhlasí se změnou rozpočtu
č. 7/2011,
rozhodla o příspěvku 500 Kč ne−
ziskovým organizacím obce pořá−
dajícím kulturní akce v obci v prů−
běhu roku 2012,
souhlasí s podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení prá−
va odpovídajícího věcnému bře−
meni, které zřizuje E.ON Distri−
buce, a. s., na pozemcích obce,
projednala možné investice a opra−
vy obce na rok 2012,
projednala organizaci silvestrov−
ského pochodu Mikroregionu
Nový Dvůr,
zabývala se rozsahem pracovních
náplní zaměstnanců obecního
úřadu,
projednala administrativní záleži−
tosti ukončení pracovní smlouvy
s paní Blankou Pokornou,
rozhodla o nákupu nové radlice
za traktor,
se zabývala možností uspořá−
dání výstavy fotografií pana uči−
tele Václava Kopky v Ratíškovi−
cích.

Rada obce č. 31 ze dne 17. 1. 2012
Rada obce:
z se seznámila s výběrovým říze−
ním na prodej pozemků od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM). Jedná se
o dva pozemky o celkové výměře
cca 2 500 m2 v lokalitě mezi obcí
a Baťovkou. Nabídky na odkup
jsou přijímány do 1. 2. 2012 po
zaplacení kauce ve výši 10 % ceny
pozemků.

z se seznámila s výběrovým řízením
na prodej pozemků od ÚZSVM.
Jedná se o dva pozemky o celkové
výměře cca 2 200 m2 v lokalitě
Vlasta. Nabídky na odkup jsou
přijímány do 1. 2. 2012 po zapla−
cení kauce ve výši 10% ceny po−
zemků.
z souhlasí s podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému
břemenu na pozemku obce pro
E.ON Distribuce, a.s.,
z souhlasí s podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva
věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby s firmou JMP
Net, s. r. o., na pozemcích obce,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou EMEA s. r. o., Hulín
ve věci provozu pevných telefon−
ních linek na obecním úřadu,
z souhlasí s bezplatným převodem
pozemku p. č. 2306/5 v k. ú. Ratíš−
kovice o výměře 46 m2 z ÚZSVM
na obec,
z vzala na vědomí ukončení ná−
jemní smlouvy k bytu v bytovém
domě č. p. 101 v ulici Ulička a na
základě doporučení sociální ko−
mise rozhodla o uzavření nové ná−
jemní smlouvy s novým nájem−
níkem,
z rozhodla, že projektovou doku−
mentaci úpravy vjezdů v ulici Ví−
tězná a rekonstrukci povrchu
místní komunikace v ulici Ke Sta−
dionu zpracuje ing. Bedřich Jur−
čeka,
z rozhodla o zaslání dopisů – výzvy
dvěma bývalým nájemcům k za−
placení dlužných částek za ná−
jem bytů v bytovém domě v ulici
Ulička,
z souhlasí s uspořádáním dvou kul−
turních akcí panem Michalem
Rozumem, a to Open air slet ča−
rodějnic 2012 (30. 4. 2012) a kon−
cert skupiny Desmond (26. 5.
2012),
z souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou Kovosteel Recycling, s. r. o.,
z souhlasí s podepsáním dohody
o vybudování dvou cykloturistic−
kých zastavení v katastru obce
mezi obcí a Mikroregionem Hodo−
nínsko,
z projednala organizaci správy we−
bových stránek obce,
z souhlasí s podepsáním dohody
o provedení práce ing. Řezníč−
kovou ve věci výkupu pozemků,
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z se seznámila s výsledky hospo−
daření Osvětové besedy Ratíš−
kovice,
z rozhodla na základě finanční ana−
lýzy, že dodavatelem plynu přes
komoditní burzu bude do 31. 12.
2012 firma E.ON Česká repub−
lika,
z stanovila termín a program příš−
tího zastupitelstva obce,
z rozhodla o provedení částečné re−
konstrukce elektroinstalace v bu−
dově kina včetně instalace nouzo−
vého osvětlení,
z projednala administrativní proble−
matiku veřejné služby.
Rada obce č. 32 ze dne 31. 1. 2012
Rada obce:
z vzala na vědomí informace o ak−
tuálním stavu administrace veřej−
né služby,
z se seznámila s finančními náklady
na právní zastupování obce za ob−
dobí 2008–2011,
z vzala na vědomí žádost občana
na zákaz podomního prodeje
v obci,
z souhlasí s termíny kulturních
akcí: Letní hasičská zábava –
21. 7. 2012, Letní myslivecká noc
– 25. 8. 2012,
z souhlasí s podpisem Přílohy č. 1
Smlouvy o dílo č. C05/2005 pro
rok 2012 s firmou EKOR s. r. o.,
z projednala návrhy sociální ko−
mise na veřejnou sociální pod−
poru občanům,
z projednala program příštího za−
stupitelstva obce,
z za přítomnosti předsedkyně fi−
nančního výboru ing. Vladimíry
Motlové projednala návrh roz−
počtu obce na rok 2012,
z souhlasí s vyvěšením oznámení
občanům o možnosti podání žá−
dosti o půjčku na rekonstrukci
domů a bytů z bytového fondu
obce,
z souhlasí se snížením nájmu pro
ubytování ratíškovických mlad−
ších žáků na ubytovně plavec−
kého bazénu v období sportov−
ního soustředění,
z projednala administrativu a více−
náklady na prodloužení platnosti
stavebního povolení na akci „Ak−
tivní centrum Ratíškovice“,
z souhlasí s podpisem smlouvy s fir−
mou Ludmila Nováková, která
pro obec zajišťuje zabezpečení
likvidace nebezpečného odpadu.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení ze zasedání
konaného dne 25. ledna 2012
z Zastupitelstvo obce schvaluje ná−
kup pozemků za cenu 11 100 Kč.
Jedná se o parcely zapsané na LV
č. 60000:
p. č. 2454/28 1715 m2 orná půda
p. č. 2455/11 892 m2 orná půda
Prodávající: Úřad pro zastupo−
vání státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno.
Kupující: Obec Ratíškovice, U Rad−
nice 1300.
z Obec Ratíškovice se nebude účast−
nit výběrového řízení č. BHO/003/
2012 – 1. kolo na koupi pozemků
zapsaných na LV č. 60000:
p. č. 2429/29 938 m2 ostatní plocha
p. č. 2429/30 1285 m2 ostatní plocha
z Zastupitelstvo obce schvaluje bez−
úplatný převod pozemku. Jedná se
o parcelu zapsanou na LV č. 60000:
p. č. 2306/5 46 m2 ostatní plocha
Převodce: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno.
Nabyvatel: Obec Ratíškovice, U Rad−
nice 1300.
z Zastupitelstvo obce schvaluje
PhDr. Radima Šťastného do před−
stavenstva bytového družstva
RABYD na období 2012 až 2016
jako zástupce Obce Ratíškovice.
z Zastupitelstvo obce souhlasí s opra−
vou chybně uvedeného čísla par−
cely z čísla 763/65 na číslo 763/35

z

z

z

z

z
z

v textu usnesení č. ZO−2011/3/6
ze dne 2. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce souhlasí s opra−
vou výměry parcely č. 760/6 z 74 m2
na výměru 64 m2 dle GP č. 1764−
1002/2012 a se snížením cel−
kové ceny prodávaného pozemku
z 2 960 Kč na cenu 2 560 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s bez−
úplatným převodem pozemku p. č.
2429/28 o vým. 89 m2 v k. ú. Ratíš−
kovice, v lokalitě Vlasta, ve vlast−
nictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlast−
nictví Obce Ratíškovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje spo−
lufinancování mikroprojektu
„Šachy – přeshraniční bitvy přá−
telství“ finanční částkou 15 %, tj.
1 346 euro, z celkového rozpočtu
mikroprojektu.
Zastupitelstvo obce bere na vě−
domí informace z rady obce a sta−
novuje termín dokončení nových
webových stránek obce Ratíško−
vice ke dni 31. 3. 2012.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pro−
dejem DVD Silvestrohry 2011
za cenu 20 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vě−
domí informace pana Václava Ko−
plíka ve věci napadení stromů
houbou choroš šupinatý a pověřuje
starostu Ing. Josefa Uhlíka pro−
šetřením této skutečnosti.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Změna telefonních čísel obecního úřadu
od 1. února 2012 („pevné linky“)
Starosta obce
Místostarosta obce
Spojovatelka
Mzdy
Pozemky + FAX
Účetní obce
Matrika
Obecní policie
Baník Ratíškovice, s. r.o.

Ing. Josef Uhlík
PhDr. Radim Šťastný
Irena Haramiová
Monika Kotásková
Bc. Jana Koplíková
Bc. Květoslava Netíková
Jana Kopáčková
Tomáš Foltýn
Petr Koplík
Bc. Marta Moravčíková

518 367 394
518 367 236
518 367 236
518 367 236
518 367 382
518 367 430
518 367 435
518 367 438
518 367 139
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...
Kotásek Daniel
Božíková Nela
Laxová Valerie
Sukopová Beáta
Šupa Štěpán

Františka

Kotásková

Opavský Antonín
(1. občánek roku
2012 − na fotografi)

* 12. 8. 1937
† 30. 1. 2012

Mrzne a větr hýbe uschlú trávú,
všecko je ztuhlé až na kosť.
Umíráček na věži zvěstuje zlú zprávu,
že negdo odebral sa na věčnosť.

Blahopřejeme...
Koštuřík Miroslav ................................................ 80 let
Hebronová Marie ................................................. 91 let
Maňák Vavřín ....................................................... 80 let
Biersacková Anežka ............................................ 97 let
Kováříková Vítězslava ....................................... 85 let
Šuralová Františka ............................................. 80 let
Kamenovská Marie .............................................. 80 let
Kordulová Růžena ............................................... 85 let
Šural Cyril ............................................................. 80 let
Michenka František ............................................ 92 let
Šupálková Marie .................................................. 80 let
Příkaská Božena .................................................. 92 let

Z našich řad odešli...
Beranová Marie .................................................... 86 let
Kotásek Pavel ...................................................... 53 let
Dobešová Bedřiška ............................................. 69 let
Vanďurka Zdeněk ............................................... 87 let
Varmužová Františka ........................................ 79 let
Kotásek Cyril ....................................................... 72 let
Grufík Pavel ......................................................... 43 let
Laptěva Eva ......................................................... 88 let
Kotásková Františka .......................................... 74 let
Grufíková Marie ................................................... 80 let
Gajdíková Marie .................................................. 64 let
Blahová Jaroslava ............................................... 88 let

Počet obyvatel obce

počet občanů ČR k 31. 12. 2011
pobyt cizince
počet obyvatel k 31. 12. 2011
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Moc lidí je z teho zaskočených
a lesknú sa slze na víčkách.
Je to tak těžko k uvěření
− umřela Fanka „Kolíčka“.
Radosť svým zpěvem rozdávala
a bylo čut ju do dáli.
Na každý Fašaňk v třaslavicách stála
v prostředku žen, co „Příkopky“ si říkaly.
Její zpěv v kostele chybět bude
a aj „súdná stolica“ osiří.
Na plesoch, kde sukně vlajú rudé,
aj tam ta zpráva zamíří.
Ale jak už to v žití dycky chodí,
čas temu smutku obrúsí hranu.
Dyž neco končí, zas neco nového sa rodí,
ale krásné vzpomínky – ty ostanú.
Vojta Koten

k 31. 12. 2011

Obec Ratíškovice
počet občanů ČR k 1. 1. 2011
trvalý pobyt − občan ČR

Za pár chvílek už je všecko jasné,
to nigdo z nás by sa nenadál.
Je to tak náhlé, jak dyž svíčka zhasne
a zpráva ide dál a dál.

živě narození
zemřelí
přihlášení
odhlášení

celkem

muži

ženy

4080
41
52
60
43
4086

1996
23
25
28
26
1996

2084
18
27
32
17
2090

44
4130
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Policie

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2011
6. 12. Přijetí oznámení o nastříka−
ných grafitech v areálu FK Baník.
Po přijetí hlídkou na místo byly
graffiti nafoceny a následně zhléd−
nut záznam z kamery, který od−
halil skupinu dětí. Po šetření
spolu s ředitelem ZŠ bylo zjiště−
no, že graffiti nastříkali dva ne−
zletilí z 9. třídy. Chlapci se k ná−
střikům přiznali a do dvou dní
nástřiky odstranili na vlastní ná−
klady.
14. 12. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany ve 22.30, že v ulici Řádky
došlo k napadení paní XX jejím
druhem. Paní XX sdělila hlídce
OP, že ji druh rukou udeřil do ob−
ličeje, k čemuž se druh sám při−
znal. Po konzultaci s operačním
střediskem Policie ČR byla vy−
rozuměna RZS, načež byla poško−
zená odvezena do nemocnice v Ho−
doníně.
16. 12. Přijetí oznámení ve 21.41
o narušení objektu ZŠ. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo spolu
s ředitelem ZŠ bylo zjištěno, že
k narušení objektu došlo jedním
účastníkem firemního večírku v tě−
locvičně ZŠ.
17. 12. Přijetí oznámení v 8.15 od
paní XX o odcizení dámského
jízdního kola u obchodu Hruška,
značky Author, červené barvy.
Kolo bylo koupeno v roce 2006,
jeho pořizovací cena byla 9 089 Kč.
Kolo nebylo uzamčeno. Dalším
šetřením bylo zjištěno, že došlo
pouze k záměně kol.
20. 12. Přijetí oznámení v 17.40 od
pana XY, že v ulici U Zastávky
se děti chovají nevhodným způso−
bem a poničily strom před domem.
Šetřením události byli nalezeni

Navštivte obecní
webové stránky
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všichni nezletilí chlapci, kteří se
omluvili majiteli stromu a domlu−
vili se na náhradě škody.
21. 12. Přijetí oznámení ve 12.10
o dopravní nehodě v lokalitě
u hřiště Lišinovo.
Přijetí oznámení od paní XX o od−
cizeném kole, které bylo odcizeno
u baru Fanta v 01.45. Po zhléd−
nutí záznamu z kamer byl pacha−
tel identifikován. K odcizení se ná−
sledně přiznal a uvedl, že se chtěl
jenom svézt a kolo zanechat u hos−
pody na Smyku.
31. 12. Přijetí oznámení ve 14.10 od
pana XY, že u hřiště Lišinovo leží
v lese paní. Po přijetí hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že se jedná
o paní XX z Vacenovic. Paní byla
hlídkou OP probuzena, přičemž
jevila známky požití většího množ−
ství alkoholu, a proto byla hlídkou
OP převezena domů, kde byla pře−
dána její rodině.
Přijetí oznámení ve 21.15 od PČR
Dubňany, že na tribuně v areálu
FK Baník Ratíškovice se nachází
mládež a popíjí alkohol. Po přijetí
hlídky OP na místo se mládež dala
na útěk směrem k vodní nádrži
Hliník, kde byla mládež zastih−
nuta. Záležitost byla oznámena
PČR Dubňany.
Leden 2012
1. 1. Přijetí oznámení v 0.55 od paní
XX, že v ulici u Hájenky se snaží
muž dostat do bytu své přítelky−
ně, vylezl na střechu a chová se
nevhodně. Hlídka OP byla vpuš−
těna do koupelny bytu, kde byl
muž následně zajištěn. Záležitost
převzala PČR Dubňany.
4. 1. Přijetí oznámení ve 14.00 od
PČR Dubňany, aby byla prove−

dena kontrola obce, zda se zde
nepohybuje vozidlo značky Ford
Focus fialové barvy s poznávací
značkou začínají znaky 7M9.
6. 1. Přijetí oznámení od PČR, oddě−
lení kriminální služby, o pomoc při
pátrání po pachateli, který dnes
ráno v 5.20 přepadl místní benzi−
novou pumpu.
7. 1. Přijetí oznámení ve 21.30 od
paní XX, bytem Ulička 101, že ji
fyzicky napadl ze spodního bytu
pan XY, který ji udeřil dlaní do
obličeje a slovně urážel. To vše
se mělo stát z důvodu hluku a du−
potu, který vycházel z jejího bytu.
Hlídka OP poučila nájemníky
o způsobu chování a celou věc po−
stoupila do komise veřejného po−
řádku na žádost poškozené.
13. 1. Přijetí oznámení ve 13.45
o nálezu černé skládky v lokalitě
za mateřskou školkou U Jezérka.
24. 1. Přijetí oznámení v 11.45 od
paní XX, že v ulici U Včelína se
pohybují dva muži v modrém au−
tomobilu, kteří zvoní po domech
a žádají železný šrot. Muži byli po−
učeni hlídkou OP o tom, že poru−
šují obecně závaznou vyhlášku
a následkem toho byli vykázáni
z obce.
26. 1. Sběr krabiček od léku značky
Nurofen a Modafen v lokalitě za
sluneční elektrárnou a v lokalitě
u Panenky Marie.
Přijetí oznámení v 15.15 od PČR
Dubňany, že v lokalitě za želez−
ničním přejezdem ve směru na
Vacenovice a ve směru na Ro−
hatec za sluneční elektrárnou
někdo pokácel stromy a odcizil
dřevo.
27. 1. Přijetí oznámení v 17.10 o ne−
vhodném chování dětí na junác−
kém hřišti za knihovnou. Děti byly
poučeny o způsobu chování.
28. 1. Přijetí oznámení ve 23.35,
že v ulici Ulička se nachází opilá
osoba a spí. Po přijetí hlídky OP
na místo byl nalezen mladý muž,
který jevil známky opilosti a po
probuzení hlídkou OP uvedl, že jde
směrem do baru za svou přítel−
TF & JH
kyní.

www.ratiskovice.com
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Výdaje a dotační příjmy obce
v roce 2011

Vybudování kompostárny v areálu sběrného dvoru (stavební část) ........................................................ 4 400 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí 2 962 000 Kč, Jihomoravský kraj Brno 520 000 Kč)
Kamerový systém na sběrném dvoru ............................................................................................................. 140 000 Kč
(dotace od firmy Elektrowin, a.s., 80 000 Kč)
Nákup balíkovacího lisu na plast – sběrný dvůr .......................................................................................... 170 000 Kč
(dotace od Jihomoravského kraje Brno v roce 2010)
Zateplení bazénu, výměna oken a rekuperace vzduchu ............................................................................ 5 950 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí bude v roce 2012)
Opravy na budově bazénu ............................................................................................................................... 149 000 Kč
Zateplení sportovní haly Ratíškovice (tělocvična) ................................................................................................... 0 Kč
(realizace akce 2010, dotace ze Státního fondu životního prostředí 621 000 Kč)
Chodník ulice Vítězná včetně osvětlení přechodů ..................................................................................... 2 406 000 Kč
(dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 1 586 000 Kč)
Cyklostezka hřbitov − Tomáš ....................................................................................................................... 1 237 000 Kč
(dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 748 000 Kč)
Odstavná stání, parkoviště u kostela, chodník ke škole, vjezdy a přeložky VO ul. Vítězná ................. 1 725 000 Kč
Komunikace – hlavní autobusová zastávka ............................................................................................... 1 205 000 Kč
Položení optického kabelu pro TKR v ulici Vítězná .................................................................................... 150 000 Kč
Revitalizace hřbitova .................................................................................................................................... 1 020 000 Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí 808 000 Kč)
Oprava komunikace na Slavín ........................................................................................................................ 134 000 Kč
„EU peníze školám“ − vybavení učeben ZŠ výpočetní technikou (I. část) ................................................... 920 000 Kč
(dotace z Ministerstva školství a mládeže 920 000 Kč)
Oprava kotelny v mateřské škole II, ul. Múdrá .......................................................................................... 301 000 Kč
(dotace od Jihomoravského kraje Brno 150 000 Kč)
Oprava obecní knihovny ................................................................................................................................ 985 000 Kč
(dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 714 000 Kč)
Kulturní spolupráce obcí Ratíškovice−ČR a Popudinské Močidlany−SR ................................................................ 0 Kč
(realizace akce v roce 2008–2010, dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 990 000 Kč)
Krojové tradice v obci ...................................................................................................................................... 144 000 Kč
(dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 116 000 Kč)
Kniha „Lidové písně a tance z Ratíškovic“ + CD .......................................................................................... 174 000 Kč
(dotace z Ministerstva kultury 80 000 Kč)
43. Mezinárodní festival slováckých dechových hudeb Ratíškovice ............................................................ 210 000 Kč
(dotace z Ministerstva kultury 60 000 Kč, Jihomoravský kraj Brno 20 000 Kč – akce Osvětové besedy Ratíškovice)
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého (ulice Séčka) ....................................................................................... 72 000 Kč
(dotace z Ministerstva kultury 50 000 Kč)
Výměna veřejného osvětlení u obecního úřadu............................................................................................... 52 000 Kč
Regulátor veřejného osvětlení – spořič (poslední rok splácení) ..................................................................... 51 000 Kč
Nákup zařízení pro převod na analogové vysílání TKR ................................................................................. 46 000 Kč
Protipovodňová opatření (čištění potoka) ....................................................................................................... 28 000 Kč
Oprava kanalizace ............................................................................................................................................ 77 000 Kč
Nákup pozemků ................................................................................................................................................. 94 000 Kč
Prodej pozemků ................................................................................................................................................ 212 000 Kč
Nákup výstroje a výzbroje pro hasiče, oprava PPS 12 ................................................................................... 84 000 Kč
(dotace z Jihomoravského kraje 50 000 Kč)
Nákup knižního fondu do knihovny ................................................................................................................. 88 000 Kč
(dotace města Hodonín 51 000 Kč)
Knihovna – nákup PC ....................................................................................................................................... 39 000 Kč
(dotace z Ministerstva kultury 27 000 Kč)
Projekt − oprava vodní nádrže Hliníček .......................................................................................................... 12 000 Kč
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Zastavovací studie lokalita u kina .................................................................................................................... 18 000 Kč
Výměna oken v kabinách FK Baník ................................................................................................................. 43 000 Kč
(dotace 30 000 Kč z ČSTV prostřednictvím FK Baník o. s. a 13 000 Kč z obce)
Veřejně prospěšné práce v obci ....................................................................................................................... 916 000 Kč
(dotace z Úřadu práce 440 000 Kč)
Příprava a pomoc při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ........................................................................... 8 000 Kč
(dotace z Ministerstva financí ČR 8 000 Kč)
Výměna osvětlení a oprava kanalizace na OU ................................................................................................ 40 000 Kč
Kalendář obce pro rok 2012 .............................................................................................................................. 62 000 Kč
(dotace od firmy Elektrowin, a. s. 45 000 Kč v roce 2012)
Půjčky z fondu bydlení pro občany ................................................................................................................. 560 000 Kč
Půjčky organizacím .......................................................................................................................................... 758 000 Kč
Projekty realizované prostřednictvím Mikroregionu Nový Dvůr:
Uspořádání vzdělávacích kurzů ve všech obcích mikroregionu .................................................................. 122 000 Kč
(dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu 92 000 Kč)
Propojení informačních center v konírně na zámku v Miloticích
s obrazovými informačními centry města Holíč a obce Dol. Bojanovice ................................................................ 0 Kč
(dotace z Evropského fondu – fond mikroprojektů ČR:SR 380 000 Kč)
Projekty realizované prostřednictvím Mikroregionu Hodonínsko:
Udržování čistoty cyklostezek ......................................................................................................................... 130 000 Kč
(dotace 90 000 Kč)
Cyklistická infrastruktura na Hodonínskou, projektové dokumentace ...................................................... 323 000 Kč
(dotace 225 000 Kč)
Dětské naučné panely − Hodonínskou Doubravou, směr Dolní Bojanovice .................................................. 68 000 Kč
(dotace Lesy ČR 34 000 Kč)
Pro zkušenosti za hranice (IV. školení úředníků) ........................................................................................... 70 000 Kč
(dotace 30 000 Kč)
Oprava jezdeckých stezek ................................................................................................................................. 30 000 Kč
(dotace 30 000 Kč)
Projekt realizovaný Jihomoravským krajem:
Rekonstrukce komunikace II/432 v ul. Vítězná ....................................................................................... 36 027 000 Kč
(dotace z EU ROP 90 % )
V roce 2011 obec hospodařila s rozpočtem na straně příjmů a výdajů ve výši 49 587 000 Kč. Daňové příjmy byly
srovnatelné s rokem 2010 (pokles o 147 000 Kč). K 31. 12. 2011 činil zůstatek na účtu obce 12 499 000 Kč. Díky
získaným dotacím a v průběhu roku bylo zapojení zůstatku do rozpočtu minimální. Uspořené finanční prostředky
budou sloužit k pokrytí investičních akcí v následujících letech.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
Bc. Květoslava Netíková, účetní obce

Takový byl Silvestr
aneb

Rok regionher 2012 může začít!

Osoby a obsazení:
Olympionici žlutí
Olympionici bílí
Olympionici červení
Olympionici zelení
Olympionici modří
Olympionici „navy“

Vacenovjáci
Miločáci
Svatobořáci a Mistříňáci
Skoroňáci
Vlkošáci
Ratiškovjáci

Hlavní rozhodčí
Technický ředitel
Programový šéf
Šéf kotelníků
Šéf areálu

starosta Josef Uhlík
místostarosta Radim Šťastný
Jana Koplíková
Jenda Šupálek
Radek Pavelka
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Šéf zázemí a vstupu
Šéf proviantu
Řekyně/cvičenky

Vrchní zabijáč
Organizace pochodu
Pokladní
Vstupní brána

Pokračování z titulní strany

Jarka Kundratová
Jarka Sukopová
zást. Květka Netíková
Dáša Gajdíková
Jana Koplíková
Zuzka Kordulová
Vlaďka Motlová
Ilona Příkaská
Hanka Šupálková
Slávek Ilčík
Marie Bardúnová
ženy z radnice
šikovné ženy aj chlapi
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Maskot Her
Tisk a propagace
Transparenty
Medaile
Olympijský oheň
Náplně kotlů
Pečivo

Obsluhy kotlů
a stolů hojnosti
Bezpečnost a zdraví

Hudba a ozvučení
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Staňa Koplík
Palis & studio Papírový drak
švadlena Marie Kotásková
Jiřina Ždánská
Pavel Gajdík
myslivci, vinaři
a Anna Strmisková
kuchařky jídelny ZŠ
& Pekárna Příkaský
Ratíškovice
šikovní chlapi, ženy
a mladí ze spolků a klubů
hasiči, obecní policie
Věrka Vybíralová
a Marie Kordulová
Tomáš Hanák
Tomáš Svoboda

Zpěv
Sólový zpěv
Komentátor
Tlumočníci
Kostýmy
Foto

Kamera
Pomocná režie
Režie

Josef Novák a Veselá muzika
harmonikář Joška Jarošek
Robky ze Séčky
Eva Hanáková a Jiří Čekal
Rostislav Klimeš
Dana Voříšková (FR)
Jirka Kovářík (AJ)
Ilona Příkaská
Dana Mokrá
Cyril Gajdík
Alžběta Hanáková
Palis
Zdeněk Poláček
František Mick a další
Josef Hanák
Jana Koplíková
Vlaďka Motlová
krásné slunečné počasí
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2012

Velké poděkování patří i všem
sponzorům − Pekárna Příkaský Ra−
tíškovice, Agropodnik Ratíškovice,
Restaurace SPORT, MS Dúbrava Ra−
tíškovice, kteří podpořili Silvestrohry
2011 a jejich rozpočet (a nebylo to
málo).

A co dál?! Na úspěšný, divácky
oblíbený barevný velkofilm Silvest−
rohry 2011 navazuje 6ti dílný seriál
samostatných her v každé z obcí
Mikroregionu Nový Dvůr. První díl
seriálu bude 3. března 2012 od
10.00 hod. v režii Ratíškovic pod ná−

Poděkování Vám

R

ozběhl se nám rok 2012. Začá−
tek roku je u většiny z nás plný
předsevzetí, ale i vzpomínek.
A právě jedné takové vzpomínky se
týká mé ohlédnutí a poděkování.
Poslední dny roku trávíme vět−
šinou se svými blízkými a milými
podle svých představ. Sportujeme,
navštěvujeme přátele anebo jen tak
lenošíme, jak kdo má rád. I tyto svá−
teční dny uběhnou a přiblíží se ten
poslední. Každý si vstup do nového
roku také volí po svém.
Již 9 let se rok od roku rozrůstá
skupina nadšenců a vydává se v po−
slední den roku na svůj „Silvestrov−
ský pochod za prasátkem“. Každo−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2012

ročně je cílem pochodu jedna ze
šesti vesnic našeho Mikroregionu
Nový Dvůr. Loňský rok – 2011 – již
podruhé účastníky pochodu uvítala
naše obec Ratíškovice. Jak jsem
již výše uvedla, pravidelný pochod−
ník ví, že se rok co rok počet účast−
níků takto stráveného „posledního
dne“ neustále zvyšuje. Je to potě−
šující zpráva, protože, kde je mezi
lidmi láska a pohoda, tam je přece
DOBŘE.
Obec, která pochod organizuje, má
právo určit si „ráz“ pochodu. Ratíš−
kovské Silvestrohry již názvem
dávaly tušit, o co půjde. Letošní
olympiáda, která v létě proběhne

zvem „Na vodní hrátky zvou vás
Raťky!“. Název naznačuje, že děj
bude probíhat v našem bazénu,
v hlavních rolích budou několika−
členná družstva každé obce, jejich
technický doprovod a fanoušci!
Těšíme se!
Vlaďka Motlová

v Londýně, dala svou náplní volno
nepřebernému množství nápadů. Pro
organizační tým, vedený ing. Vlaď−
kou Motlovou, nastaly perné dny, ale
věřím, že to byly Silvestrohry chys−
tané s láskou.
Každá zúčastněná obec dostala
barvu, pod kterou na ratíškovský
„olympijský“ stadion přijde. Vy−
vstalo množství otázek: kolik letos
přijde pochodníků, jaké množství ob−
čerstvení zajistit, jak sportovce uví−
tat, jak je zabavit. No prostě otázek
spousty a příprav ještě více. V nepo−
slední řadě otázka snad nejpodstat−
nější, kterou ale nikdo nedokáže
dopředu zodpovědět – jaké bude po−
časí. Snad na všechny letošní obecní
slavnosti nám pršelo. V dny před Sil−
vestrem organizačnímu týmu jistě
do zpěvu moc nebylo. O to více milé
a radostné bylo probuzení do tohoto
dne. Nejen, že nepršelo, ba ani nefou−
kalo, ale bylo krásně SLUNEČNO.
strana 9

Odpady

Snad jsme si to zasloužili, říkali
jsme si.
Dopoledne rychle uběhlo a ulice
u stadionu se postupně začaly zapl−
ňovat barvami olympijských skupin.
Již z dálky bylo vidět, která vesnice
právě jde. Byla slyšet sportovní a sil−
vestrovská hesla, která silvestrovské
veselí ještě zdůrazňovala. Přicháze−
jící sportovci se u vchodu podrobili
antidopingové a sportovní zkoušce,
na krk dostali medaili a potom už
mohli vstoupit na náš „olympijský“
stadion.

Slavnostního zahájení Silvestro−
her 2011 se ujal náš starosta Jožka
Uhlík. Protože patříme do Evro−
py, byla starostova slova ihned na
místě tlumočena do francouzštiny
a angličtiny.
Potom svorně všech šest starostů
mikroregionu − s jedničkú na prsách
− olympijský oheň zapálilo. Velkou
pomocí jim byl maskot ratíškovských
Silvestroher 2011 – dědeček HŘÍBE−
ČEK. Pravé veselí plné tance, zpě−
vů, vystoupení a radosti všeho
druhu mohlo začít.

Jako jedna z účastnic bych chtěla
PODĚKOVAT hlavní organizátorce
Vlaďce Motlové, starostovi Ing. Uh−
líkovi a celému velkému realizač−
nímu týmu Silvestroher 2011 za
tento perfektní den.
Na závěr přeji „ratíškovské“ Ivetě
Vacenovské, která bude na olympi−
ádě v Londýně spolu s dalšími spor−
tovci České republiky hájit barvy
červenomodrobílé, aby prožila tolik
spokojenosti a radosti tak, jako my
při Silvestrohrách našeho mikrore−
gionu.
LK

Sběrný dvůr
v roce 2011

O

dpadové hospodářství obce je
jednou z významných oblastí,
která se promítá jak do obecní
pokladny, tak peněženek občanů, ba
co víc − nakládání s odpady má dlou−
hodobý vliv jak na naše vnější ži−
votní prostředí, tak naše zdraví. Za−
neřáděná příroda odpadky snižuje
naše nároky na pořádek, hygienu ve−
řejného prostoru, péči o okolí a kra−
jinu a vnímání krásna. Načerno od−
straněné chemikálie (oleje, postřiky,
barvy, rozpouštědla) za ploty našich
zahrádek a humen jsou nastraženou
bombou většího či menšího kalibru,
která se časem projeví například

v kvalitě vody či
potravinovém ře−
tězci živočichů.
Jelikož obec je
dle zákona o od−
padech původcem
odpadů, přičemž
však tyto odpady
tvoří především občané (to je onen
komunální odpad v popelnicích a vše,
co přivezete na sběrný dvůr – náby−
tek, suť, pneumatiky, chemikálie...),
je žádoucí, aby obec a občané spolu−
pracovali, nemá−li se odpadové hos−
podaření prodražovat. Je žádoucí,
aby se co největší množství odpadů

Černá skládka

třídilo a neskončilo v popelnicích
a poté na skládce v Těmicích. Je žá−
doucí, aby vytříděné komodity byly
postoupeny k dalšímu zpracování,
sníží se tak náklady na svoz a sklád−
kovné a navíc se mohou získat fi−
nanční prostředky za vytříděný ma−
teriál.

(Údaje v tunách)

2007

2008

2009

2010

2011

Odpad nebezpečný (kat. N)

4,450

3,899

3,691

7,540

3,870

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

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

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

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

51,870
2,159
20,260
4,140
36,510
52,860

Velkoobjemový odpad (200307)

184,740

162,820

179,960

220,140

176,840

Stavební směs

51,000
195,000
40,000

104,500
249,000
26,000

37,000
253,000
20,000

50,000
189,000

0,000
0,000
63,000

Směsný komunální odpad (200301)

1265,830

1266,280

1278,080

1212,030

1118,904

Celkem

1890,350

1990,229

1945,011

1820,467

1526,543

Odpad tříděný

plasty (150102)
kompozitní odpady (150105)
sklo (150107)
pneumatiky (160103)
kovy (120102)
papír (150101)

beton (170101)
cihly (170102)
ostatní stav. směsi (170107)

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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„Stará škola“ bude jako nová

K

oncem měsíce ledna byly zahájeny stavební práce v 2. NP
budovy „staré školy u drogerie“. Byly odstraněny omítky,
provedena dílčí rekonstrukce elektroinstalace, souběžně
byly instalovány do těchto prostor hlásiče požárů a zabezpečo−
vací zařízení. Součástí prací bude rekonstrukce podlah, insta−
lace akustických stropů a instalace zrcadel i do další třídy.
V návaznosti na rekonstrukci těchto prostor bude provedena
i rekonstrukce WC, a to v obou podlažích.

Přehled nezaměstnanosti
v obci v roce 2011
Měsíc

Celkem

Muži

Ženy

MN (%)

Leden

339

216

123

16,23

Únor

339

219

120

15,80

Březen

329

204

125

15,32

Duben

316

192

124

14,74

Květen

287

171

116

13,44

Červen

275

161

114

13,10

Červenec

271

153

118

13,01

Srpen

264

144

120

12,67

Září

253

136

117

11,99

Říjen

244

133

111

11,37

Listopad

250

139

111

11,75

Prosinec

284

159

125

13,63

MN (%) − Míra nezaměstnanosti v procentech

Historie

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Ratíškovice
před sto lety – 1912

V

tomto roce žilo v Ratíškovicích
asi 1750 obyvatel. Podle zápisů
v matriční knize se narodilo
72 dětí (a jeden mrtvorozený chla−
pec) − z toho 37 děvčat, z nichž
13 bylo pokřtěno jménem Marie.
Bohužel 8 dětí se nedožilo ani jed−
noho roku. Zemřelo 31 obyvatel –
16 dětí do věku dvou let, u starších
dětí je jako příčina úmrtí uvedena
„vrozená slabosť“. U starších lidí je
většinou uvedena „staroba“ − pro sou−
časnost je určitě zajímavé, že je uve−
dena i u osoby 67leté, což je v dnešní
době pořád ještě věk činorodého člo−
věka. Nejstarší osoba zemřela ve
věku 82 let.
Sňatků bylo uzavřeno během to−
hoto roku 11, ovšem 8x musela být
nevěsta prohlášena zletilou, protože
měla méně než 24 let. Tento právní
úkon provedl buď okresní soud v Ho−
doníně nebo otec „dal své neplnoleté
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2012

dceři otcovské svolení u přítomnosti
dvou podepsaných svědků.“ V jed−
nom případě museli být prohlášeni
zletilými oba snoubenci a jedna
svatba byla povolena biskupským or−
dinariátem „s prominutím překážky
pokrvenství III. stupně“, tzn., že
snoubenci byli vlastníci. V jednom
případě bylo “ženichu povoleno se
oženiti c.k. okr. školním radou v Ho−
doníně.“ Byl jím prozatímní učitel
z Rohatce Jan Kuryvial (r. 1887),
který si v dubnu bral za ženu Ště−
pánku Vičarovou (r. 1884), industri−
ální učitelku ženských ručních prací
z Ratíškovic. Ta má jako místo na−
rození uvedeno „v Brně na faře
u Minoritů“ a v naší obci bydlela
v nájmu v domě „Na Kameni“,
č.p. 18 v ul. Dědina. Jako svědci jsou
zapsáni ratíškovičtí učitelé Franti−
šek Hubert a František Nosterský.
Většina ženichů byla záložníky ně−

BK & JH

kterého pěšího nebo jízdního pluku,
ovšem 22letý nezletilý ženich ro−
dem ze slovenské Skalice musel mít
jako záložník ke sňatku povolení
„uherského ministerstva spravedl−
nosti.“ 20. října toho roku se ženil
Jan Reingauber, pekař v Ratíškovi−
cích. Narodil se v Dolních Rakou−
sích a za manželku si bral Josefu
Rozsypálkovou, dceru dělníka. Oba
dva mají uvedeno v místě bydliště
místo čísla popisného pouze „na dra−
hách“. Jednalo se o kolonii dělnic−
kých domků přibližně v lokalitě dneš−
ního remízku u Nákla a bydleli tu
převážně horníci, pracující v nedale−
kých dolech. Proto také i jako svědci
jsou uvedeni „havíři na drahách“.
Podle zápisu v obecní kronice bylo
počasí asi stejné jako to letošní −
„ v podzimku bylo mírné a vydrželo
dlouho do zimy, až přes vánoce.“
Ovšem v polovině ledna uhodily
mrazy až minus 20°C, které přetr−
valy jenom po dobu jednoho týdne.
Pak zase teplota stoupla a už kon−
cem února bylo jarní počasí. Podle
zápisu ve farní kronice „9. července
krupobití a průtrž mračen nadělaly
na osení mnoho škody v hrubých po−
lích a na návdancích.“
Starostou v tomto roce byl Petr
Kordula, bohužel zápisy z jednání
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obecní rady se nedochovaly, takže
podrobněji nevíme, co se v obci dělo.
Máme pouze jednotlivé kroniky −
v obecní kronice je uveden jenom
krátký zápis o počasí, přepsaný z kro−
niky školní. V té se navíc dozvíme,
že počet žáků na konci školního roku
byl 364 a že 19. března „visitoval
zdejší školu c.k. okresní školdozorce
p. Jan Jeřábek a vytkl některé vady,
které shledal při vyučování.“ Teh−
dejší správce školy dostal „za příči−
nou nemoci“ dovolenou a po tu dobu
jej zastupoval učitel František Še−
lepa. Některé třídy proto musely být
spojeny, např. IV.b a V. třída měly
po sloučení 136 žáků.
V listopadu se v Ratíškovicích
oslavovaly jmeniny „Jeho Velič. cí−
saře fr. Jos. II. službami Božími jichž
se účastnily dítky zdejší školy za
dozoru sboru učitelského. Na konec
zapěly cís. hymnu.“ Kvůli onemoc−
nění učitele Huberta přišel v tomto
roce do naší obce na výpomoc se
svojí manželkou učitel Jan Mikl,
který se později stal zakladatelem
obecní kroniky. 2. prosince byl pořá−
dán dětský den. „Toho dne ráno byli
žáci zdejší školy přítomni mši sv.“,
poté ve škole „přednesli někteří žáci
případné básničky, zapěli cís. hym−
nu, vybrány peněžité dárky ve pro−
spěch dítěte.“ Výnos z této sbírky byl
13 K, „které svému účelu odeslány
byly.“ 15. února správa školy ozna−
muje na c.k. okr. šk. radu, že „v I. tř.
vyskytly se 2 příp. dus. kašle. posti−
žení žáci byli z návšt. šk. vyloučeni.“
a 25. února školní rada v Hodoníně
„nařizuje, aby postižení žáci dávivým
kašlem byli zavčas z návštěvy školy
vyloučeni.“ V tomto měsíci také
okresní školní rada „přikazuje při
vyuč. žen. ruč. pr. užívati výrobků
tuzemských“ a v březnu měli učitelé
podat přihlášku do Brna na „rak.
konferenci pro péči o slabomyslné.“
V dubnu toho roku měla „školní mlá−
dež častěji a se vším důrazem pou−
čována býti v příčině bezpečnosti
jízdy automobilem.“
Podle školního jednacího proto−
kolu byla v pražském „orthopaedic.
ústavu Dr. Schwarce“ zřízena dvě
bezplatná místa pro děti trpící zkři−
venou páteří, kam je mohli rodiče
přihlásit, a v listopadu Moravský
zemský sněm „učinil usnesení, aby
na obec. a měšť. školách zavedeno
bylo abstinenční vyučování.“ Něko−
lik dní poté je možno „ohledně před−
nášek protialkoholních možno do−
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stati řečníky a světel. obráz−
ky“ a v prosinci správa školy
oznamuje školní radě „za úče−
lem potírání moru alkoholo−
vého ... že na zdej. škole není
žádný uč. který by se touto
otázkou důkl. zabýv. Dítky
šk. býv. pouč. při každé příl.
o škodl. užití lih. náp.“
V květnu r. 1912 zavítal do
naší farnosti, vedené dp. Jo−
sefem Celým, na kanonickou
visitaci děkan P. Navrátil
a u Hasičské pojišťovny
v Brně byly „zvony i s leše−
ním pojištěny jak proti lomu
a puklině, tak proti ohni.“
Podle jednacích protokolů
Sboru dobrovolných hasičů
bylo v tomto roce v naší obci
33 činných, 9 přispívajících
a 3 čestní členové sboru
a předsedou byl starosta obce
21. 5. 1912 − svatba Dobeš Josef (*1883, č.p. 298)
Petr Kordula. Podle zápisů
pouze 9. června „zapalil blesk a Dobešová Františka r. Foltýnová (*1889, č.p. 10 −
šila kroje). Sedí ženich, vpravo nevěsta, starší mlá−
kopu sena... použito bylo denec Gajdík Petr (*1892, otec „metlaře“), dívka
1 berlovky“ [stříkačka]. I když vlevo ?. Jedním ze svědků na této svatbě byl ratiš−
mezi školní mládeží v té době kovský kovář Ferdinand Malář (*1868 na Rúdníku).
Zapůjčila Bělíková Marie, č.p. 950.
problémy s alkoholem neby−
ly, nebylo tomu tak v hasičském sbo− kalova hospoda (později Klimešova).
ru. V dubnu bylo na žádost členů pro− „Podniky jednota tenkráte nepořáda−
jednáváno vyloučení P. K., a to „pro la žádné, ale členstvo samo pilně
neplnění povinnosti, co se týče ná− cvičilo, v létě na dvoře, v zimě v sále.“
vštěvy cvičení ... pro jeho stále ne− Jednatelem byl Pavel Král, krejčí
střídmé opilstvý, a pak pro urážku z č.p. 97, a mezi členy patřili také jeho
učiněnou svému představenému … tři synové. V červenci r. 1912 bylo sta−
a pak pro opětné vystřední se cho− rostou obce zakázáno první veřejné
vání a slovní potýčku učiněnou ve cvičení Sokola „z důvodu udržení ve−
veřejné místnosti v záležitosti hasič− řejného klidu.“
Proto se konalo na prostorném
ské.“ Při projednávání „tak vážného
a všem členum vystražného aktu“ dvoře Smejkalova hostince a „bylo
bylo ze 26 přítomných 14 osob pro tam mnoho lidí, velký nával, takže
vyloučení, ale nakonec byl vyloučen na cvičící nebylo dobře vidět ... Lidé
stáli na židlích, stolech a také ve vi−
pouze z činné služby.
V 5. čísle „ zábavného a poučného kýři byli. Cvičila se prostná i nářa−
časopisu pro Sdružení venkovské ďová.“ Tetičky z Ratíškovic tenkrát
omladiny na Moravě a ve Slezsku“ „nadávaly, že Sokoli jsou neznabozi,
Naše Omladina z r. 1912 je uvede− že mají jíti raději pomáhat k Mora−
no, že „V Ratíškovicích pořádala vě, že je tam zátopa a zde prý si lá−
omladina dne 4. února svůj obvyklý mou lidé ruce zbytečně (při cvičení).“
Velká část členů jednoty byla také
ples.“ Její členové také sehráli diva−
delní představení, protože v inven− i ve spolku čtenářském, zvaném „Po−
tární knize hasičů je uvedeno, že krok“, jehož předsedou byl také před−
22. prosince za „2 hlidky při divadle seda Sokola R. Žižlavský.
Podle dochovaných dokumentů se
od Omladiny“ získali 4 K.
Na pomezí let 1911−1912 vznikla stal v tomto roce pokryvačským tova−
v Ratíškovicích pobočka Tělocvičné ryšem František Pavlík, který „pod−
jednoty Sokol. Podle vzpomínek robil se před společenstevní komisí
Františka Vlasáka z č.p. 383 čítala zkušební zkoušce tovaryšské“ a podle
v té době asi 40 členů a předsedou lodního lístku z 1. května 1912 odjel
se stal Rajmund Žižlavský. Sokol měl do USA přes Brémy na lodi Königin
tehdy spolkovou místnost v č.p. 25 Luise (Královna Luisa) Tobiáš Hadač
Irena Bařinová
v ul. Dědina, kde dříve bývala Smý− z domu č.p. 55.
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Tradice

Koledování
u jesliček

S

talo se již tradicí, že 26. 12. pro−
bíhá v kostele sv. Cyrila a Meto−
děje v Ratíškovicích koledování
u jesliček. Koledování 2011 zahájil
pan farář Jiří Čekal, díky kterému
se tato pěkná tradice může v našem
kostele konat. Zúčastnily se ho děti
z dětského folklorního souboru, mlá−
dežnická CM Náklo, Ratíškovická
Dolina a ženský sbor Ženušky.
Návštěvníci si mohli poslechnout
známé i méně známé koledy v po−
dání výše uvedených kolektivů.

Pro některé z dětí byl
koncert premiérou, ale
počáteční tréma se tak
schovala za pěkné kro−
je, do kterých je oblekly
maminky a babičky. Ratíškovická
Dolina gradovala své vystoupení s ko−
ledou „Půlnoční“ od Václava Nec−
káře. Zahanbit se však nedala ani
cimbálová muzika, u které můžeme
vidět rok od roku větší pokroky, a to
nejen díky zapáleným muzikantům,
ale především její vedoucí Marušce

Ostřížkové. Pro ženský sbor Že−
nušky bylo koledování u jesliček taky
premiérou. Koledy vybrala Danka
Mokrá a za pomoci manžela Ri−
charda je s Ženuškama nacvičili. Při
koledování bylo díky Vám návštěv−
níkům vybráno pro potřeby kostela
3 817 Kč.
Jana Koplíková

Krojové plesy 2012

S

ilně mrazivé počasí, jarní prázd−
niny i chřipkové období se odra−
zily v návštěvnosti jak 64. kro−
jovaného, tak i 9. dětského plesu.
Nepomohla ani tahounská dechová
hudba Šohajka, která by jindy jistě
zaručila zaplněný sál. Nu, co na−
plat.
Plesu se i tak zúčastnilo na 90 pla−
tících a při 127 cenách v tombole,
kterou darovali ochotní dárci, po−
řadatelé, příznivci a členové folklor−
ních spolků, jen málokdo odcházel
s prázdnou. Dechová hudba i cimbá−
lová muzika Javor pod vedením
Marušky Ostřížkové se postaraly
„nám tance chtivým“ o tu pravou ple−
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sovou zábavu. A pro ty,
kdo vydrželi na plese až
do třetí hodiny ranní,
byl jako bonus připra−
ven mikrobus, který roz−
vezl poslední hosty k do−
movu.
Všem, kteří jste se
plesu zúčastnili, zvláště
pak „súdné stolici“, Do−
liňákom i za předtančení a výzdobu
sálu, Ženuškám a chlapom ze sboru,
ale aj chlapom z Kunovic, kteří při−
jeli zazpívat na ples a Vám dalším
nejmenovaným, té hrstce statečných,
kteří jste vyměnili pohodlí u tele−
vize za podporu jedné z nejstarších
obecních tradic, velmi
DĚKUJI.
zz z
Dětský krojovaný
ples začal svižně a tra−
dičně již po deváté pod
taktovkou Veselé mu−
ziky. Dechová hudba
se pravidelně střídala
s dalším našim hudeb−
ním tělesem, a to cim−
bálovou muzikou Náklo.
V úvodu se uskutečnila
přehlídka všech krojo−
vaných dětí, některé

maminky a babičky se při pohledu
na tu krásu neubránily slzám. Něko−
lik úsměvných situací vyvolalo i spo−
lečné focení dětí. Bohužel i na tomto
plesu však „zařádila“ nemoc a jarní
prázdniny. Na poslední chvíli se
omluvily děti z Milotic a z družební
obce Popudinské Močidlany. Před−
tančení tradičně patřilo Dětskému
folklornímu souboru z Ratíškovic,
který v průběhu plesu několikrát za−
pojil ostatní krojované děti do her
a zpěvu. Patří se i zde co nejsrdeč−
něji poděkovat především dětem,
Vám rodičům a prarodičům za pro−
jevenou přízeň a všem nezištným
dárcům tomboly, dále muzikantům,
zvukařům a organizačnímu týmu za
realizaci tohoto plesu. Do 10. ročníku
přeji hodně nápadů, krojovaných
dětí a příznivců.
Jana Koplíková
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Charita

Tříkrálová
sbírka 2012

R

ok se s rokem sešel a v první
polovině ledna vyrazily do ulic
Ratíškovic opět skupinky
tříkrálových koledníků při celostát−
ní Tříkrálové sbírce, pořádané Chari−
tou Česká republika. V naší obci se
koledovalo v období od 4. 1. do 11. 1.
2012. V pátek 6. ledna byly při mši
svaté posvěceny otcem Jiřím Čeka−
lem křídy. Těmi pak koledníci ozna−
čovali obydlí, která navštívili.
V letošním roce, stejně jako v roce
2011, vyšlo do ulic celkem 23 skupi−
nek koledníků. Každá skupinka má
svůj úsek Ratíškovic, ve kterém kole−
duje a vede ji pověřená osoba, která
se na požádání musí prokázat prů−
kazkou, vydanou Charitou Česká
republika a podepsanou Otcem bis−
kupem. Sbírka byla u nás ukončena
ve čtvrtek 12. 1., kdy byly na obec−
ním úřadě panem starostou rozpe−
četěny všechny pokladničky a sbírka
sečtena. Vše proběhlo za účasti zá−
stupců Charity, Obce Ratíškovice
a za pomoci Hany Mackové a Marty
Moravčíkové, kterým tímto děkuji.
Výtěžek Tříkrálové sbírky
2012 v naší obci je 85 323 Kč
a 2 EUR, což je o 795 Kč více, než
v loňském roce.

Srdečně děku−
jeme všem štěd−
rým dárcům, kte−
ří svými dary
přispěli na pomoc
lidem v nouzi.
Velké díky patří
také všem malým i velkým kolední−
kům, vedoucím tříkrálových skupi−
nek a všem ostatním, kteří se podí−
leli na hladkém průběhu letošní
Tříkrálové sbírky.
Záměry na využití Tříkrálové
sbírky 2012:
z pomoc rodinám v sociální a finanč−
ní nouzi
z podpora pečovatelské služby v čes−
kých vesnicích v rumunském Ba−
nátu
z podpora a pomoc oblastem posti−
ženým živelnými pohromami
z dokrytí nákladů odborného pora−
denství OCH Hodonín – Charitní
poradna v Hodoníně, v Bučovi−
cích a ve Slavkově u Brna

z podpora a pomoc stávajícím pro−
jektům, které se ocitnou v tíživé
situaci
z humanitární pomoc do zahraničí.
Využití Vašich darů z Tříkrá−
lové sbírky 2011
z pomoc rodinám a osamělým lidem
v těžkých životních situacích
z podpora a pomoc oblastem, posti−
ženým živelnými pohromami
z humanitární pomoc do zahraničí
z podpora pečovatelské služby v čes−
kých vesnicích v rumunském Ba−
nátu
z podpora a pomoc stávajícím projek−
tům, jež se ocitnou v tíživé situaci
Eva Frýdková, Oblastní charita Hodonín,
Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

Více informací o Tříkrálové sbírce se dovíte na

www.hodonin.caritas.cz

Pozvánka na koncert

Obecní ples

V neděli 1. dub−
na 2012 se usku−
teční v tělocvičně
ZŠ koncert muž−
ského pěveckého
sboru a jeho hos−
tů spojený s pre−
zentací CD V ratiš−
kovském Hrubém
poli a knížky Li−
dové písně a tan−
ce z Ratíškovic.
Srdečně zveme
všechny přízniv−
ce...

V sobotu 14. ledna se uskuteč−
nil v tělocvičně ZŠ již 13. Spole−
čenský ples obce Ratíškovice.
O zábavu se letos postaral ta−
neční orchestr Kessler Band
z Brna. Předtančení patřilo taneč−
nímu studiu Klasik z Hodonína.
O svých tanečních kvalitách nás
přesvědčila naše nadějná taneč−
nice Julinka Baláková s tanečním
partnerem Davidem Procházkou.
Poděkování tímto patří vystupu−
jícím, organizátorům plesu a pře−
devším Vám sponzorům za dary
do tomboly.
JK

Osvětová beseda
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Vzpomínka

Paní Evo,
zůstáváme s úctou

D

Beseda

o Ratíškovic přijela na začátku
devadesátých let. „RUSKA“.
Paní Rusku Evu Laptěvu, roz.
Blahovou, brzy všichni znali a nejen
proto, že byla sestrou Karla Blahy.
Ti starší totiž vždy s úctou vzpomí−
nali na jejich otce Metoděje, který se
v roce 1925 s manželkou z Rohatce
a šesti dětmi odstěhoval do Povolží,
aby pomohl Sovětskému svazu. Me−
toděj Blaha byl po celý život i v tam−
ních přetěžkých podmínkách velkou
osobností. Je až k nevíře, jak je do−
dnes „živý“ v řeči vnuček, dcer paní
Evy Laptěvy – Ludmily a Ljubov,
které u nás v Ratíškovicích žijí.
Otec Metoděj byl pro všechny a na
všechno. To dostala paní Eva darem
z otcových genů. Měla čtyři děti
a dvakrát v životě ztratila muže.
A co je pro nás ženy nepředstavi−
telné, za II. světové války byla paní

Eva Laptěva osobně
účastna bitvy u Sta−
lingradu. Narukova−
la do Rudé armády,
přihlásila se na vý−
zvu podplukovníka
Rodinceva. Přímo na
frontu bylo potřeba čtyřiceti děvčat.
„Eviny krásné, dlouhé vlasy šly
dolů“... Odvaha, těžké útrapy a vá−
lečná hrdinství byly oceněny mnoha
vyznamenáními.
Paní „Ruska“ byla od začátku po−
bytu v naší obci tak nějak „in“. Její
obchůdek s dárkovými předměty
našly nejen naše děti. Navíc jsme do
něho uvyklí chodit dodnes, vede jej
dcera paní Evy Ljubov. Ceny zde? Ty
už nižší ani nemohou být.
Ruce paní Evy ani chvilku nepo−
byly v klidu. Co např. napletených
ponožek od ní máme v rodinách.

Robky ze Séčky
v družině

V

ánoční zvyky minulosti stále
přetrvávají a je snahou v nejed−
nom rodinném kruhu o jejich
zachování. Avšak s postupujícím ča−
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sem, doprovázeným nevratnými změ−
nami ve způsobu života a ve stylu
oslav tradičních svátků, mnohé
zvyky upadají v pozapomnění a o je−

A při předchozím ra−
tíškovském silves−
trovském prasátku
nám i našim hostům
z mikroregionu na−
dělala pelmeně a bi−
laše (i tyto jsou pl−
něny masem, ovšem
pečou se. Pelmeně se
vaří.) – Obojí je vy−
nikající, tak jako
boršč, který pohos−
tinná paní Laptěva
mnohé ratíškovské
ženy naučila vařit.
Líbila se mně slo−
va Vaška Koplíka ve
smutečním rozloučení, že byla vyhle−
dávanou sousedkou v domě pečova−
telské služby, kde poslední léta žila.
S dovolením Vašku používám. Toto
je pro paní Evu další vysoké vyzna−
menání!
Paní Eva Laptěva−Blahová 16. led−
na 2012 zemřela. Jsem ráda, že její
statečný život zmiňuje naše nová
kniha Ratíškovice minulostí slo−
vácké obce. A s úctou k paní Evě jsem
jejím vzácným životem ozdobila také
kapitolu Naše kořeny v kronice obce
Ratíškovice.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

jich znovuobjevení se mnohdy za−
slouží někdy zcela spontánně zor−
ganizovaná beseda či náhodná
vzpomínka babičky či dědečka.
Takovouto besedou v předvánoč−
ním čase, a to 20. prosince, bylo ve
školní družině ZŠ Ratíškovice set−
kání se členkami souboru Robky ze
Séčky, na kterou přišly: Terezie Dobi−
ášová, Žofie Klimešová, Ludmila Mar−
ciánová, Anna Fádlíková, Františka
Sedlačíková, Eva Hanáková, Marie
Macková a Anna Kratochvílová.
Vzpomínky na dětství byly las−
kavé a milé, doba dětství vyprávě−
jících babiček byla doprovázena
skromností a úctou k sebemenšímu
dárku. Proto všem zúčastněným pa−
tří velký obdiv a poděkování za las−
kavá slova i vánoční koledy zazpí−
vané s láskou k lidovým tradicím.
Dnešní sedmileté až devítileté děti
tuto dobu znají pouze z vyprávění,
přestože se doba a pojetí vánočních
svátků v mnohém změnila, a tak pro
děti je v mnohém přínosem a oboha−
cením vánoční atmosféry.
Alena Kubáčková
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Cestování

Bosporské okénko

Istanbul

V

ytrvalý sníh, závěje, uzavřená
letiště a skoro nefungující měst−
ská doprava. Od svého prvního
týdne v Istanbulu jsem čekala leda−
cos, jen ne sněhovou kalamitu. Kdy−
bych tady byla na několikadenním
výletě, asi bych byla pěkně namích−
nutá. Pro mě ale Istanbul bude do−
movem příští čtyři měsíce, které tu
strávím jako výměnná studentka na
Koç univerzitě, takže času na po−
znání města bude habaděj.
Když jsem před odjezdem někomu
řekla, kam se chystám, obvykle jsem
se setkala s velmi pozitivní reakcí.
Jak by taky ne, Istanbul je fasci−
nující město ležící na dvou konti−
nentech a spojující v sobě tradice
křesťanské Evropy a muslimského
blízkého Východu. Téměř k neuvě−

ření je skutečnost, že zde žije přes
15 milionů lidu. Dá se říct celé Čes−
koslovensko v jednom městě!
Byla jsem připravena na řadu
kulturních šoků. A taky, že se na mě
po příjezdu sesypaly stejně, jako sně−
hové vločky na Istanbul. Věděla
jsem, že Koç je soukromá univerzita
(jen tak mimochodem ta divná věc
pod „c“ je vlastně háček a čte se jed−
noduše jako „č“). Co už jsem ale
nečekala, byla skutečnost, že k uni−
verzitě patří dva moderní kampusy
velké pomalu jako půlka Ratíškovic
a mimo jiné v nich najdete řadu ka−
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váren, restaurací, tělo−
cvičnu, fotbalové a bas−
ketbalové hřiště, krytý
i nekrytý bazén, zimní
kluziště, posilovnu, no
a pak samozřejmě fa−
kulty s posluchárnami a taky kole−
je, kde bydlí studenti (těch je přitom
jen asi čtyři tisíce, například VŠE
v Praze má studentů 16 000). Celý
areál je hlídaný 24 hodin denně
a kromě ochranky je studentům
k dispozici zdravotnické centrum,
psychologická poradna a v nejhor−
ších případech i právník.
Není potom divu, že školné na
Koçi je tak vysoké, že průměrný Tu−
rek dostává mdloby jen při vyslo−
vení té částky. Mě se to naštěstí jako
Erasmus studenta netýká, ale jistou
cenu za všechen
ten luxus budu
muset „zaplatit“
taky. Na Koçi
jsou totiž velice
přísná pravidla
zahrnující žádné
návštěvy přes
noc (tím asi zkla−
mu všechny, kdo
se mě chystají
navštívit) a žád−
ný alkohol v are−
álu kampusu
(dokonce, když
student vjíždí
autem, tak se
ochranka podívá do kufru − mně na−
štěstí zatím nikdo igelitku s ná−
kupem nekontroloval). Čili ani ná−
znakem nehrozí vysokoškolskými
studenty tolik oblíbené „chodbovice“.
Na druhou stranu nikdy není nic tak
černobílé, jak se na začátku zdá, což
mi hned na letišti potvrdil můj men−
tor Batu (mentoři jsou místní stu−
denti, kteří nám během prvních dnů
pomáhají se zorientovat a vyřídit
všechny nezbytnosti). Jednou z jeho
prvních otázek bylo, zda jsem si
v duty free shopu nakoupila dosta−
tečnou zásobu alkoholu. Já samo−

Iskender kebap

zřejmě říkám, že ne. Kdyby jen tu−
šil, co mi to jako správné Moravance
žbluňká v kufru …!
Netrvalo dlouho a došlo i na první
zážitky s tureckou kulturou, ku−
chyní a mentalitou. Poprvé jsem
opustila areál kampusu druhý den
večer. Po společné večeři jsem při−
jala nabídku dvou místních stu−
dentů zajet s nimi autem do Taksi−
mu. Taksim je místo, k jehož popisu
se obvykle používá výrazu „tam to
žije“. Zkrátka místo, kde se paří. Už
jen cesta tam byla působivá. Pořád
si nemůžu zvyknout na to, že kam
až můj zrak dosáhne, všude jsou vi−
dět světla domů, obchodů, dálnic
(ano, mají tu dálnici s pouličním
osvětlením).
Istanbul a zejména Sariyer, kde
bydlím, je přitom nesmírně kopcovi−
tý, což ale zástavbě rozhodně nebrá−
ní. Samotný Taksim je široká ulice
plná obchodů, pouličních prodejců,
barů, hospod a klubů, kudy ve dne
v noci proudí davy lidí (ovšem davy
takové, že pokud jdete ve skupině,
tak se sobě zákonitě do pěti minut
ztratíte, kolik Turků a turistů všech
národností se kolem vás prodírá).
Z hlavní ulice vybíhá řada úzkých
křivolakých uliček opět plná lokálů
nejrůznějších typů. Co mě ale fasci−
nuje, jsou proporce. Domy jsou ne−
skutečně vysoké, uličky naopak
úzké, architektura se přitom nezdá
nijak zvlášť odlišná od té evropské.
Stejně tak lidé působili velmi evrop−
sky. Zapadli jsme do několikapatro−
vého baru a musím říct, že všichni
Turci a Turkyně, co jsem tam vidě−
la, byli neskutečně styloví! Ne na−
darmo se asi říká, že Istanbul je ide−
ální místo na nákupy.
Překvapila (až šokovala) mě ale
řada jiných věcí. V Turecku napří−
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klad není dovoleno v restauracích
a barech kouřit. Všichni ale samo−
zřejmě kouří jako fabriky. Aby ale
zůstali nenápadní, nepoužívají po−
pelníky. Místo toho číšník přinese
vždy plastový kelímek do půlky na−
plněný vodou. Ta voda prý je na to,
aby místnost nebyla zakouřená.
Hmm, po hodině mi kvůli kouři za−
rudly oči tak, že jsem zbytek večera
slzela a další tři dny měla moje očka
půvabnou barvu červeného ferrari.
Na kouř se dá zvyknout, ale co asi
v Turecku nepřekonám, je pivo! Dala
jsem si nejznámější turecké pivo Efes
(Pilsen mimochodem), byla to tře−
tinka v lahvi. Točenému by se člo−
věk měl údajně radši vyvarovat.
Nejsem žádný znalec, ale nijak
úchvatnou chutí mě vážně nepřekva−
pilo, naopak mne dost překvapila
cena − 7 tureckých lir. Skoro 80 Kč!
Za třetinku! Věděla jsem, že alkohol
je v Turecku drahý, ale tohle jsem
opravdu nečekala. S takovou mně asi
v kufru rychle dožbluňká.
Jako asi všude i v Turecku platí,
že alkohol by se měl něčím zajídat.
V Istanbulu není nic jednoduššího,

než se po cestě z baru stavit u jed−
noho z mnoha pouličních prodejců
mušlí. Ti mají na věru chatrném sto−
lečku vždy kupu mušlí, pár citronů
a igelitku na prázdné schránky. Ač−
koli vnitřek mušle vypadá nevábně,
já jsem samozřejmě neváhala a hned
do sebe jeden hodila. Překvapivě
je to velká dobrota! Nezůstalo jen
u jedné mořské potvory, prodavač je
nestíhal otvírat a kapat citronem,
s jakou rychlostí je do sebe moji tu−
rečtí společníci házeli. Na konci
spočítal počet prázdných schránek
a nadhodil cenu. Turci nadhodili
vlastní cenu, prohodili s prodejcem
několik vět na pomezí výkřiku a vý−
buchu smíchu, až se dopracovali ke
konečné částce. Jsem si nicméně
jistá, že být tam sami cizinci, zapla−
tíme pětkrát víc.
Poměrně nečekané zážitky jsem
měla s pověstnou tureckou kávou
a s tureckým čajem. Asi třetí večer
jsme si před večeří dali v jedné ze
školních kaváren tureckou kávu
a Turkyně nám z ní věštili budouc−
nost. Věštění spočívá v tom, že poté,
co kávu vypijete, tak hrníček přikry−

jete podšálkem, něco si přejete a oto−
číte hrníček vzhůru nohama. Podle
toho, kolik socu vyteče, a podle toho,
do jakých tvarů se káva rozplizne
uvnitř hrníčku, je vám řečeno, co vás
trápí a co vás v budoucnu nemine.
Vůbec mě ale nenapadlo, jaké ta−
ková podvečerní káva může mít ná−
sledky! Já, na kterou neúčinkuje ani
italské espresso, jsem po několika−
hodinovém převalování konečně
usnula, abych ale v šest ráno měla
oči dokořán znovu. Kdo za to může?
Muezín svolávající samozřejmě mus−
limy k modlitbě! Respektive jeho
rozhlasová obdoba, která mě svým
tklivým zpěvem obšťastňuje v mém
pokoji pětkrát denně.
Obdobný zážitek jsem měla i s tu−
reckým čajem, pardon chayem. Ne−
poučitelná jako vždycky jsem si mys−
lela, že ten zdaleka nebude tak silný
jako káva a jednou večer jsem si na
zahřátí objednala tři po sobě. Jsou
zkrátka věci, které se v průvodci ne−
dočtete, a já už se těším na jejich
objevování! Merhaba! (Ahoj!)
Z Istanbulu zdraví
Tereza Kotásková

Zambie po ratiškovsku
aneb

Vzpomínky na Afriku

Z

deněk Gloz, ratíškovský student
Zdravotně sociální fakulty Jiho−
české univerzity v Českých Bu−
dějovicích, nejel do Afriky, aby ji ma−
poval. To už dávno před ním udělal
náš slavný cestovatel Emil Holub.
Zdeněk využil možnosti školy a své
odvahy k vycestování na studijní
a pracovní stáž do Zambie, aby po−
znal, jak to chodí jinde. Přihlásil se,
vyšlo to. Ze školy dostal stipendium
na letenku, očkování a pojištění.
Jeho tříměsíční mise mohla „ZA−
ČAT“. Pozval mě a já zvu Vás pro−
střednictvím mobilu a Zdenkové
krásné esemeskové ratiškovštiny
k návštěvě Afriky.
Nejprve Vám Zambijskou repub−
liku představím. Je to chudá země,
skládající se z devíti provincií. Roz−
lohou je 10x větší než naše republi−
ka, ale obyvatel je tu jen o něco více
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než nás. Převažuje křesťanství,
ale je tady i islám. Průměrná
délka života je 37,4 roku. Čtete
dobře. Platí se zambijskou kwa−
chou. Země sousedí například
s Angolou a Tanzánií. Hlavním
městem je Lusaka, podnebí je
tropické, střídají se tři roční ob−
dobí.
V 10 národních parcích je pří−
roda z nejkrásnějších na světě.
Na volno jsou tu sloni, lvi, žirafy,
hroši, baobaby, opuncie. Velkou
chloubou republiky jsou Viktoriiny
vodopády. Je tu 111 letišť, ale pouze
11 se zpevněnou dráhou (čtete dob−
ře). V zemědělství je to také smut−
né, ale pozor! Zambie je největším
světovým exportérem mědi a není tu
příliš rozvinutý obchod s drogami ani
hospodářská kriminalita. A vlaste−
nectví obyvatel? To bychom jim mo−

hli závidět, říká Zdeněk. V době jeho
stáže proběhly rušné volby prezi−
denta. Stal se jím 74letý Michael
Sata, nazývaný Král kobra. Jedním
z poskytovatelů pomoci Zambii je
i Česká republika. Pomoc je zamě−
řena na zdravotnictví.
A nyní vzkazy ze samotné Zambie:
z Zdravím ze Zambie! Jsem jak
v jiném světě, všude dětičky podivu−
jící sa mojej barvě.
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z Zdravím z hlavního města Lu−
saky, z chudinské čtvrti Chibolya.
Čas je stejný s naším.
Jsme tříčlenná skupina. Tady ne−
zaprší a nezaprší, je období sucha
a zimy. Je 25 st. C, zdejší ale nevy−
slečú zimní bundy.
z Lusaka sa probúzá, kohúti ohla−
šujú nový deň, kameníci jich tluče−
ním kladívek doplňujú, odnekúď sa
ozývá rytmická hudba. Nás čeká tr−
žiště. Pěkný deň do Ratiškovic.
z Na tržišti sem pořídil avokádo,
ananas, papáju, sladké brambory.
Ale co je to proti našim trnkám, me−
ruňkám, hroznom!
z Nacházám sa zasej v Chibolyi
v odpolední školce. Malujeme s dět−
ma, baví jich to. Zasílám túto sms
trochu atmosféry. Chystám sa na
výlet vlakem do Tanzanie až k In−
dickému oceánu.
z Zdravím do Ratíškovic z břehu
Indického oceánu.
z V chudinské čtvrti nám každú
chvilku začne výtvarný klub. Pod−
mínky nejsú nejlepší.
Tak v duchu za málo peněz hodně
muziky.
z Je tu večerní pozdrav z uticha−
jící čtvrti Kambala Sout, kde byd−
líme. Děti malovaly, vystřihovaly
domečky, bavilo ich to. Pozdravte
Naše−Vaše Ratiškovice.
z Dneska je tady hic, na dvorku
sa vyhřívajú ještěrky, za hodinku
ideme prašnú cestú, plnú smetí do
školy v chudinské čtvrti. Pěkný deň.
z Dnes mám školu až odpoledne,
opět výtvarničení, zkusíme plaste−
línu. Přemýšlám o adopci jednej hol−
čičky na dálku.
z My sa dneskaj chystáme na ex−
kurzi do hospicu.
z Sedím v autobuse směr Vikto−
riiny vodopády. Su moc zvědavý na
ten Div světa.
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z Do Ratíškovic právě přilétá
energie z řeky Zambezi, je to silný
zážitek. Na obzoru sú tři duhy.
Opravdu je to Div světa, nádhera.
Zdravím z kempu v Livingstonu.
z Dobrého podvečera. Dnes sme
obcházali školy v chudinskej čtvrti
Ngombe a informovali o nově vzni−
kajícím nízkoprahovém Klubu pro
mládež. Su unavený jak po ratiškov−
ském pochodě, ohřívám si vodu na
sprchu. Mějte sa
tam doma!
z Dobré ráno
z pod moskytiéry.
Dnes budeme uklú−
zat v chystaném
nízkoprahu. Tento
má předcházat ne−
gat. jevům jako dro−
gy, prostituce. Má
slúžit kvalitní výpl−
ni volného času.
z Je neděla, lidé
chodijú nastrójení
na mše, nekeří
umývajú svoje auta−
taxíky. Chybí mně
naša ranní mlha,
rosa, tady za celú
dobu zapršalo 1x. Žádné africké buše
nemajú na naše vinohrady. Zítra
budeme učit děti písničku Afričan−
čata od Nohavice. A také pojedeme
do Parku na Safari. Tak Vás tam
zvu! Doveze Vás tam sms, nachys−
tajte si představivost.
z Tak vjíždíme do Parku. Nádhe−
ra. Hroši si užívajú ranní koupel,
žirafy sa procházajú. Viděl sem aj
krokodýla. Na náš stan měl šláp−
nút slon. Tak mně srdce eště nebú−
chalo…!!!
z V úterý 20. tu sú volby, hustne
atmosféra, jezdijú auta se samopa−
lama. Je větrno, ten červený písek
si léce, kde chce.

z Zambie má nového prezidenta,
probíhajú tu oslavy jak na Silvest−
ra. Dnes sa lúčím s dětma, utéklo to.
Lúčení néni lehké, jak ste psala.
Naše−Vaše slunko zasej pere o 106.
z Lúčí sa s Vama Moja−Vaša Za−
mbie, naviděnú v Našich−Vašich Ra−
tiškovicích.
z Zdravím z Nairobi, čekám na
letadlo do Londýna. Ve Vídni potom
budu ve 22.45 a tam mňa budú če−
kat naši.
z Už su doma,
dojeli sme nad rá−
nem. Bylo uvítání
v krojách, s chle−
bem, solú a bur−
čákem od přátel
z uličky. Byl sem
překvapený a moc
potěšený. ZG
Odvážnému a na−
výsost skromnému
Zdeňkovi Glozovi
sem připisuji za
nás všechny přání
zdárného ukončení
studia. Na závěr
se s Vámi podělím
o jeho odpovědi na
dvě otázky:
Proč tak přirozeně mluví ná−
řečím a jaký je jeho vztah k Ra−
tíškovicím? „U nás doma sme tak
dycky mlúvili, tak mně to připadá
takové přirozené. Mám právě pro−
blém, když mám nekde něco vyřizo−
vat, tak často hledám ty spisovné
slova a pak přemýšlám nad tým, jak
to řéct, než co chcu řéct. − A Ratíško−
vice? To je místo, kde budu dycky
doma, ať budu, kde budu… moja
rodná dědina, obalená z jednej
strany Dúbravú a z druhej Náklem.
Dědina s duchem místa.“
My Ratíškovští Ti, Zdeni, za tato
slova Děkujeme.
Marta Kordulová
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Sport

Ratíškovice byly

fotbalovou velmocí

O

bchodní akademii v Přerově
jsem absolvoval v roce 1952.
Bylo to za totality a v té době
nebylo třeba si po absolvování školy
shánět zaměstnání. Každý absolvent
školy dostal možnost si vybrat umís−
těnku do firmy, kterou si vybral.
Všichni spolužáci z Přerova mě před−
běhli a vybrali si umístěnku ve fir−
mách v Přerově. Na mě zbylo NHKG
Ostrava a důl Tomáš Baťa v Ratíš−
kovicích. Okamžitě jsem byl rozhod−
nut. Otec i matka dělali u Bati a ne−
bylo co řešit.
Třídní profesor mně pomohl na
mapě najít Ratíškovice a cestu tam.
Ubytovali mě na svobodárně na „Ba−
ťovce“. Bydlel tam i bývalý ligový
hráč klubu Baťa Zlín, pan Fibinger.
Na neděli všichni někam odjížděli.
Já jsem měl domů daleko a víken−
dem byla jen neděle. V neděli se
v závodní jídelně nevařilo. Vedoucí
jídelny paní Dvořáková to vyřešila
velkoryse. Pozvala mě, abych o ne−
dělích jedl s nimi v rodině v jejich
bytě. Kdo by to dnes udělal. Tak
dobré věci jsem do té doby nikdy
nejedl.
Po šichtě jsem odpoledne neměl co
dělat. A tak jsem s panem Blahou
maloval olejem na šepsované le−
pence okolí Ratíškovic a nebo jsem
se šel podívat na trénink fotbalistů
Ratíškovic. To bylo jediné, co se tam
dalo za totality dělat.
Když skončil trénink, tak se vždy
trénující hráči rozdělili na dvě party
a hrálo se na „dvě branky“. Trenéry
byli „Vánola“ a „Plachta“ Vacenov−
ští. Všichni hráči chtěli hrát v útoku
a střílet branky. A tak se jednou sta−
lo, že nikdo si nechtěl stoupnout do
druhé branky. A bezradný „Vánola“
se mě, zevlujícího diváka v teplácích,
zeptal, zda si nechci stoupnout do

branky, že o nic nejde. Řekl jsem, že
ano, a tím jsem se stal ligovým bran−
kářem.
Z volejbalu, který jsem hrával za
Kojetín, jsem měl postřeh, dobrou
reakci a hlavně výšku 190 cm. Nej−
lepšímu střelci Ratíškovic Voříškovi
jsem chytil dvě prudké rány k tyči.
Vánola okamžitě přerušil trénink
a zeptal se mě, co jsem zač a za koho
chytám. Drze jsem mu zalhal a řekl
jsem mu, že chytám za Hanáckou
Slavii Kroměříž. (Za tu chytal můj
bratr Svatoš.)
Následovalo běžné handrkování,
že požádají o přestup atd. Začal jsem
couvat. Že přestup není třeba, pro−
tože mám tuberu a již 2 roky nechy−
tám a že mě již v Kroměříži vyřadili
a že mě mohou klidně zaregistrovat
i bez přestupu. Ale že mně žádný
lékař nepotvrdí zdravotní prohlídku.
Řekl, že to není problém, že mají klu−
bového lékaře Snášela a že ten mně
registračku potvrdí. Tak se stalo.
Asi pět zápasů jsem chytal za „béč−
ko“ místo „Karaše“. Z toho si pama−
tuji utkání v Petrově, které se ode−
hrálo po velkém dešti. Uprostřed
hřiště byla velká kaluž. Vedli jsme
7:1 a nechtělo se nám hrát. Míč skon−
čil uprostřed kaluže a měli jsme pro−
vádět trestný kop. Nebylo nikoho,
kdo by byl ochoten vejít do té kalu−
že. Tak mně to nařídil rozhodčí jako
kapitánovi. I já jsem odmítl s tím,
že je nesmysl za těchto podmínek
hrát fotbal. Vyloučil mě.
Asi za měsíc povolali vojáci bran−
káře jedničky Frantu Vacenovského
na vojnu. Vánola přišel za mnou, že
příští zápas za jedničku musím chy−
tat já. Chytal jsem rok. Pamatuji si
dva zápasy. S Kutnou Horou jsme
vyhráli 13:1 a se Slavií Praha pro−
hráli 2:1.

Aby dnes někdo dal ve fotbale 13
branek se už neděje. Jenomže Ratíš−
kovice měly v útoku trio Pepík Va−
cenovský, Franta Kordula a Pa−
vel Toman. Tato trojice kdykoliv si
usmyslela, tak dala gól. Než se do−
stala do nároďáku, tak se rozpadla.
Toman na Baťovce utrpěl smr−
telný úraz při manipulaci s korbou
náklaďáku. Frantu Kordulu okam−
žitě povolal Kolský, trenér náro−
ďáku a Dukly Praha, do Prahy,
a Pepík Vacenovský se stal profesio−
nálem – asi v Belgii. Jak se mu to za
totality podařilo, nevím.
Se Slávií Praha (která v té době
sestoupila z celostátní ligy do ná−
rodní ligy) jsme doma prohráli 2:1
i když jsem československému repre−
zentantovi Lálovi chytil jedenáctku.
To nebyla náhoda. Já jsem v lize
z 10 jedenáctek chytil 8. Je to snad−
né. Nechápu, jak je možné, že na to
do dnešního dne nikdo nepřišel.
Když se má střílet jedenáctka, tak
se každý brankář snaží stoupnout
do středu brány s tím, že nějak vy−
stihne stranu, na kterou bude kop−
nuto. Chyba. Každý exekutor je−
denáctky má větší jistotu střelit do
poloviny, kde je levá ruka brankáře.
Já ho ještě k tomu trochu navedu,
že si nestoupnu doprostřed brány,
nýbrž cca 20 cm více doprava. Exeku−
tor uvidí, že strana po mé levé ruce je
větší a kopne to tam. Z deseti jede−
náctek to tam poslalo všech deset. Dvě
jsem nechytil jen proto, že byly tak
dobře kopnuté, že ani to, že jsem je
vystihl, mně nepomohlo. To jsem po−
třeboval sdělit následovníkům.
I v 79 letech velmi pečlivě stále
sleduji výsledky Ratíškovic a jsem
rád, když vyhrají s Vacenovicemi.
Inu je jiná doba.
Vzpomínal ligový brankář
Ing. Karel Martišek, Brno

Zajímavé informace
z dění v naší obci
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2012
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Fotbal, to je hra…
„T
ak konečně už usnul…!“ To by
člověk nevěřil, kde se v těch děc−
kách ta energie bere. Pomalu
mu beru z ruky medaili, kterou si
dnes opravdu s klukama zasloužili,
a s trochou nostalgie si zpětně pro−
bírám dnešní perfektní den. Mladší
přípravka fotbalu se opět vydala
na další halový turnaj, po turnaji
v hodonínské hale, kde si vybojovali
3. místo, je čekaly další souboje – ten−
tokrát v Mutěnicích. Soupeři − Mu−
těnice, Vacenovice, Skalica a ne vždy
férová hra hráčů RSM Hodonín, to
vše je čekalo, ale nebyli na to sami.
Vždy jsme tam a náš FAN Club ma−
minek, tatínků, dědečků a dalších
příbuzných a známých hraje v du−
chu s nima. Nohy nám kmitají na
lavečce, když má někdo šanci střelit
gól, jakoby jsme to mohli my zachrá−
nit.
Co se týká skandování a povzbu−
zování, myslím, že máme šanci na
1. místo. Ta euforie, bezva atmosfé−
ra, semknutost lidí, kteří by se bez
dětského fotbalu možná ani neznali,
je skvělá. Radost při vítězství, zkla−
mání, když jim to nevyjde – to vše
prožíváme s těma našima malýma
fotbalistama. Přijíždí fandit i ma−
minky s klukama starší přípravky,
což je moc fajn.

Závěrečný boj o 3. místo s Vace−
novicemi je pro naše kluky tažení
z posledních sil. Je jich početně nej−
méně ze všech družstev, takže když
ostatní střídali komplet celou sesta−
vu, my měli jen 2 hráče navíc. Ale
tažení bylo vítězné!!! Medaile za
3. místo a závěrečný vítězný pokřik
našich hrdinů nám vykouzlil úsměv
na tváři a takový ten hezký pocit

u srdíčka. Z kluků se stala bezva par−
ta, ať je to třeťák nebo prvák, hraje
za starší nebo mladší přípravku.
Trénují 3x týdně a myslím, že tre−
nérům se určitě vrátí to, co do nich
dávají a čas, který jim věnují. Kluci
musí na sobě ještě hodně pracovat,
snad jim vydrží to nadšení a snaha
co nejdéle. My doufáme, že ano.
Společné chvíle spojily nejen je,
ale i nás rodiče. Díky
trenérům jsou v plánu
další akce. Nejbližší
v březnu – čtyřdenní
soustředění v Jesení−
kách, kde nás bude asi
45 účastníků zájezdu
(s povinným tréninkem
i rodičů). Mamky už se
těší na léto, na další tur−
naj maminek versus
kluci, kde jim máme co
oplácet, a na další akce
a zápasy.
Dávám medaili k těm
předchozím a už se tě−
ším, jak budu příští tý−
den chystat věci na dal−
ší turnaj.
Za příznivce našich
fotbalových nadějí
Hana Šupálková
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Mladí šachisté
Krajské kolo Přeboru škol

J

ožka Škorpík, David Toman, Pa−
vel Blaha, Adam−Vladimír Dobeš
− to jsou naši šachisté, kteří se
probojovali vítězstvím v okresním
kole do Krajského přeboru škol,
který se konal 24. ledna v Břeclavi.
Ve své kategorii měli soupeře
velmi zdatné, vždyť všechna druž−
stva byla vítězná ve svých okresech,
a tak se opravdu nejednalo o začá−
tečníky. Jednotlivé partie nebyly
žádnou přátelskou či rekreační ša−
chovou hrou, soupeři dobře věděli, že
každý bod i půlbod se počítá. Stačí
jeden slabý tah a celá hra se mění
v pouhou obranu a stejně je tomu

i v realizaci silné−
ho tahu, to už se
pak útoku neza−
brání. Bojovat,
útočit, vyvinout
všechny figury –
aktivita, souhra,
ale hlavně ná−
pad a promyšlená
kombinace, toto byly rady všech tre−
nérů.
Naši se v prvním kole vyhoupli na
skvělé první místo, v druhém kole
jej dokázali udržet, ale pak přišel boj
o medailová místa. Snaha byla ob−
rovská, bodové rozdíly minimální,

a tak svou roli sehrála soustředěnost
a pozornost. Po šestém kole jsme
zaujali čtvrtou příčku v hodnocení
a ta nám také zůstala. Ze 12 druž−
stev v Krajském přeboru škol je
4. místo vynikajícím výsledkem na−
šich šachistů.
Alena Kubáčková

Šachy v Ratíškovicích

Martin Kladňák − první zleva

P

řestože bylo sobotní ráno, do zá−
kladní školy v Ratíškovicích
směřovaly děti se svými rodiči
i trenéry. 28. ledna 2012 v 11.00 ho−
din zde byl zahájen 3. díl rapidša−
chu žactva v Jihomoravském kraji,
po turnaji v Brankovicích a v Břec−
lavi následovaly Ratíškovice.
Celkem 119 žáků se sešlo k šacho−
vému klání, aby dokázali své umění
na šachovnici. Sedm soutěžních kol
rozhodlo o vítězích ve čtyřech kate−
goriích – šachisté do 10 let, do 12 let,
do 14 let a do 16 let.
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Vítězkou ratíškovického turnaje
(stejně jako loňský rok) a současně
nejlepší dívkou s bodovým ziskem
6,5 bodu ze 7 možných se stala Na−
taša Richterová, která hraje za Ša−
chový klub Lokomotiva Brno. Na
druhém místě v celkovém pořadí
se umístil žák naší školy Martin
Kladňák, avšak hrající za Šachový
klub Duras Brno, třetí místo obsadil
Jan Skalka ze Šachového klubu Bor−
šice.
Ze šachového klubu při ZŠ a MŠ
Ratíškovice se celkem zúčastnilo

19 šachistů, nejlépe se umístil Lu−
káš Macek, jeho 30. místo z celko−
vého počtu hráčů je úspěchem.
Šachový turnaj v Ratíškovicích se
vydařil, každý se zúčastněných sou−
těžících odcházel s větší či menší
odměnou (děkuji tímto všem spon−
zorům), dospělí našli příjemné pro−
středí v bufetu (poděkování za něj
patří Ing. Marii Škorpíkové) a šachy
jako takové si po této akci nacházejí
své místo v kulturním životě naší
obce.
Alena Kubáčková
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Knihovna

N

Obecní knihovna
v roce 2011

ejvětší událostí loňského roku
pro knihovnu byla bezesporu její
rekonstrukce. Stavební práce
probíhaly v měsících lednu a únoru,
po tu dobu byla knihovna uzavře−
na. Slavnostní otevření proběhlo
1. března 2011 – současně se zahá−
jením měsíce čtenářů.
Nyní máme moderní bezbariéro−
vou knihovnu s vkusným a esteticky
zdařilým interiérem, která má ve−
řejný charakter v nejširším slova
smyslu. Její služby mohou užívat re−
gistrovaní čtenáři stejně jako naho−
dilí návštěvníci. Naše knihovna
rozhodně už neslouží jen jako „půj−
čovna knih“. Běžně nabízenou služ−
bou je bezplatný přístup k internetu
a je jedno, jestli se někdo potřebuje
narychlo podívat do svého emailu
nebo před monitorem pobývá zcela
pravidelně a dlouho. Občané mají
možnost přijít do knihovny jen tak
posedět v příjemném prostředí, po−
povídat si s přáteli, přečíst si časo−
pis, prolistovat nádherné knihy na
vyvýšeném pódiu či navštívit zajíma−
vou besedu. Maminky mohou bez
obav přicházet do knihovny se
svými dětmi. Než si vyberou knihu,
děti si pohrají v dětském koutku.
V roce 2011 se do knihovny za−
registrovalo 413 čtenářů, což je
o 90 více než v roce 2010 a o 137 více
než v roce 2009. Čtenářů do 15 let
chodí do knihovny pravidelně 155,
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což představuje 38 % z celko−
vého počtu registrovaných
čtenářů. Podíváme−li se na slo−
žení podle pohlaví, knihovnu
navštěvuje více žen (74 %) než
mužů (26 %).
Stejnou, ne−li větší vypoví−
dací hodnotu má počet ná−
vštěvníků. Těch bylo v loň−
ském roce 6 157, což je o 579
více než v roce 2010, a to mu−
síme brát v úvahu, že dva
měsíce byla knihovna uzavře−
na. V tomto počtu jsou zahr−
nuti návštěvníci půjčovny –
2 584, návštěvníci využívající
internet – 2 593, návštěvníci kultur−
ních akcí – 748 a vzdělávacích akcí
– 21, ale také virtuální návštěvníci
on−line služby v počtu 211.
Současně s otevřením knihovny
byly zřízeny nové webové stránky −
www.ratiskovice.knihovna.cz.
Zahrnují základní informace o knihov−
ně, on−line katalog s odkazem na
Souborný katalog ČR, centrální služ−
bu „Ptejte se knihovny“ aj. Stránky
v roce 2011 navštívilo 7 333 uživa−
telů.
Knihovní fond představoval ke
konci loňského roku 10 859 svazků,
z toho 8 273 beletrie a 2 586 naučné
literatury. Nakoupeno bylo 353 knih,
v tom je započten nákup odborné
literatury v hodnotě 50 000 Kč
v rámci dotace „Obecní knihovna –
svět informací pro
všechny“. Při stě−
hování knih do
nových regálů se
naskytla jedineč−
ná příležitost pro
poměrně vysoký
odpis. Bylo ode−
psáno 521 knih.
Knihovní fond vy−
žaduje soustav−
nou obměnu, aby
si zachoval svůj
společenský vý−
znam a přiměře−
nou aktuálnost.

Vyřazené tituly budou nabídnuty
k prodeji čtenářům za symbolickou
cenu. Celková částka vynaložená na
nákup knih a periodik v roce 2011
činila 88 188 Kč.
Knihovní fond byl v roce opě−
tovně obohacen o tzv. výměnný fond.
Jde o knihy, které knihovně na půl
roku půjčuje Městská knihovna Ho−
donín v rámci svých regionálních
funkcí. V roce 2011 knihovně byly za−
půjčeny dva soubory po 50 titulech.
V loňském roce proběhlo v knihov−
ně několik zajímavých akcí:
z Beseda se spisovatelkou Petrou
Braunovou
z Beseda se spisovatelkou Naďou
Horákovou
z Cestovatelská beseda „Cesto−
vání s hendikepem“ – beseda s Ji−
řím a Alenou Márovými a jejich
dvacetiletým synem upoutaným na
vozíku. Vyprávěli o své první cestě
na Nový Zéland.
z Seminář „Změny v důchodech“
– Bc. Ludmila Bábíková. Potřebný
a žádaný seminář, vzhledem ke
změnám ve vyplácení důchodů od
1. října 2011.
z Počítačové kurzy pro seniory –
začátečníky. Současná knihovna dis−
ponuje pěti novými počítači, proto
byly hned po otevření knihovny za−
hájeny minikurzy práce na počítači
a internetu pro seniory. Kurzy
vedla knihovnice a byly zdarma.
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z Noc s Andersenem – oblíbená
a očekávaná akce. V roce 2011 bylo
vybráno 22 odvážných spáčů.
z Mateřské školky – děti z obou
mateřských školek přichází již tra−
dičně do knihovny v březnu – měsíci
čtenářů. Seznámí se se základními
pojmy: knihkupectví, knihovna, kni−
ha, ilustrace, jak zacházet s knihou,
jak se chovat v knihovně. Čtení uká−
zek z knih – říkanky, básničky, po−
hádky, pohádkové hádání.
z První třídy − v roce 2011 se naše
knihovna přihlásila poprvé do pro−
jektu na podporu čtenářské gramot−
nosti „Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka“. V červnu přišli prvňáčci
do knihovny už jako dobří čtenáři
a tudíž mohly být slavnostně paso−
váni na čtenáře.
z Čteme společně – v letošním
školním roce jsme poprvé po dohodě
s paní učitelkou třetí třídy vyzkou−
šeli půjčování knih celé třídě. Před−
pokladem je registrace všech žáků
ve třídě. Návštěva probíhá pravi−
delně jedenkrát za měsíc. Na za−

čátku setkání si připomeneme výročí
daného měsíce, něco si přečteme,
promítneme. Děti tím vedeme k vy−
tvoření návyku pravidelné četby.
z Knihovnické lekce − pro všechny
třídy základní školy, jsou přizpůso−
bovány věku dětí. Význam knihov−
nických lekcí spočívá hlavně v tom, že
do knihovny v rámci povinné školní
docházky „dotáhneme“ i děti, které by
dobrovolně do knihovny z jakého−
koliv důvodu nepřišly. Zkušenost je
taková, že děti se zbaví ostychu,
mnohdy jsou překvapeny tím, jak se
knihovna změnila – příjemné pro−
středí, velký výběr knih atd. a sta−
nou se návštěvníky knihovny.
z Knihovna se zapojila do násle−
dujících celostátních propagačních
akcí vyhlašovaných Svazem knihov−
níků a informačních pracovníků ČR
(SKIP), jehož je členem:
Březen – měsíc čtenářů
Noc s Andersenem
Týden knihoven – registrace no−
vých čtenářů zdarma, amnestie
dlužníků, den otevřených dveří

Den pro dětskou knihu – prodejní
výstava knih z nakladatelství
Thovt, hry a malování pro děti.
V roce 2011 získala knihovna oce−
nění za rozvoj veřejných knihovnic−
kých a informačních služeb v obci
a podporu kulturního a společen−
ského života. To bylo uděleno u příle−
žitosti prvního ročníku Slavnostního
setkávání knihoven Jihomoravského
kraje v Moravské zemské knihovně
v Brně.
Druhou poctou byla nominace naší
knihovny na cenu Ministerstva kul−
tury Knihovna roku 2011 v katego−
rii „Významný počin v poskytování
veřejných knihovnických a informač−
ních služeb“. Nominace byla udělena
„Za kvalitní a estetickou rekonst−
rukci interiéru knihovny, dovyba−
vení centra veřejného internetu a za
kreativní činnost knihovny, přede−
vším při práci s dětmi“. Nejvyššího
ocenění Ministerstva kultury ČR sice
knihovna nedosáhla, přesto už jen
nominace je pro knihovnu a obec
uznáním a závazkem do dalších let.

Mykologie

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

o růstu) vzácných i vel−
mi vzácných druhů
v okolí Ratíškovic. Byla
to žlutá forma ohnivce
rakouského, destice
okrouhlá i žlutá, bílá
jarní muchomůrka
i významné návštěvy
renomovaných myko−
logů. Vzpomínalo se na
uplakané oslavy obce, kdy měli hou−
baři pořízené polokošile wimble−
donské zeleně i s vyšitým logem
kroužku, které našly uplatnění až
při tradiční výstavě. O té jsme ve
Zvonu už informovali. A jako bonus
přidávám čtenářům Zvonu infor−
maci, že jsme se podíleli na natáčení
třináctidílného seriálu brněnského
televizního studia Na houby, který
má parafrázovaný podtitul − Kdo
neskáče, není Čech aneb „Kdo nehou−
baří, není Čech!“
První díl houbařského seriálu bude
mít premiéru v sobotu 18. února
v 10.20 na ČT 2. Tento úvodní díl
pojednává o jarních houbách a prů−
vodcem je vedoucí brněnské myko−
logické poradny Vladimír Antonín,
ryzce bude uvádět Helena Decke−
rová, hřibovité Josef Šutara, ku−
řátka (kozí brady) Oldřich Jindřich
a třeba muchomůrky Jan Borovička.
Jen tak pro zajímavost všichni tito

Na houby

R

ozporuplná, složitá a nepřízni−
vá byla houbařská sezóna v roce
2011. Zvlášť závěr léta a pod−
zim houbám nepřály, a tak se pořa−
datelé XVIII. Slováckého koštu svi−
ňůrek naložených v octě obávali,
bude−li co koštovat. A co nabídnout
návštěvníkům, když mrazáky byly
bez hub. Nevím, jak kdo, ale pisatel
těchto řádků byl nakonec spokojen
i překvapen. Spokojen se štědrostí
několika členů, kteří dokázali dodat
dost materiálu − hub, aby si účast−
níci koštu měli na čem pochutnat.
O spokojenosti svědčily i pochvalné
maily. A počet 86 vzorků k degus−
taci byl naprosto srovnatelný s tím loň−
ským − 90, a to bylo to překvapení.
V úvodu koštu byla shrnuta ur−
čitá aktivita mykologického krouž−
ku. Na oficiálních webových strán−
kách České mykologické společnosti
www.myko.cz bylo od časného jara
mnoho fotografií (jako dokladu
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odborníci vědí, kde Ratíškovice jsou
a mnohokrát je kvůli houbám na−
vštívili. Ke cti televizního štábu lze
kvitovat, že jsem byl pozván na před−
premiéru, ale z časového zaneprázd−
nění jsem jet nemohl, a tak jsem zvě−
davý, co se tam v tom prvním dílu
z Ratíškovic objeví.
Zrekapitulujme si výsledky koštu.
První cenu a nůž se znakem Ratíš−
kovic si z prestižní „sviňůrkové“ ka−
tegorie z 25 vzorků (loni 18) odvezl
do Hodonína Ladislav Špeta za či−
růvku zelánku oceněnou 223 body.
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Vinaři

Druhou cenu a speciální nástěnný
kalendář z XXXI. výstavy hub si do
Milotic odvezla Jana Nedvědická za
čirůvku havelku, která byla oce−
něna 220 b, a ta samá autorka s tou
samou houbou získala i praktický
klobouk za 215 b.
Stejné ceny i v kategorii „zbytek
světa“ si odnesli František Polišen−

Vinařská

ský za žampion polní s 176 b, Jo−
sef Kopl za václavku, která získala
167 b, a do Kyjova putovalo třetí
místo Vlastimilu Jančovi za šťav−
natku pomrazku se 160b. V této ka−
tegorii soutěžilo 27 vzorků, loni 30.
Hřibovitá kategorie čítala 34 vzor−
ků (loni 42, nebyly klouzky ani su−
chohřiby, které rostly jenom týden)

propedeutika

a nejvíc chutnal vzo−
rek označený „Mar−
kéta Antošová“, kte−
rý byl oceněn 220
body, byt Františka
Polišenského zdobí
kalendář za sucho−
hřib s 207 b a hlavu
Ireny Tomančákové
slušivý apartní klo−
bouk za suchohřib
s 202 b.
Co pořadatele
mrzí, je, že se na košt
„vedral kdosi načer−
no“. Nakonec jedno
přísloví říká, že drzé
čelo je lepší jak po−
plužní dvůr. A také
to, že řada degustá−
torů − porotců neode−
vzdala bodovcí lístek,
tak nevím, proč tam
vlastně chodí a bo−
dují?
Jinak poděkování
patří všem těm čle−
nům mykologického
kroužku, kteří se na
koště podíleli a hlavně věnovali „dary
lesa“, vedení a kuchařkám restau−
race Sport za mnohokrát opěvované
menu (polévku a omáčku), panu La−
dislavu Tomanovi za „zkapalněné
slunko“ a pekárně Petra Příkaského
za „Boží dar“, na který byla slyšet
jenom chvála.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

R

atíškovičtí vinaři Českého za−
hrádkářského svazu pokračují
v prohlubování poznatků v ob−
lasti vinohradnictví a vinařství.
Za finanční podpory Vinařského
fondu ČR proběhly v Ratíškovicích
semináře na témata: Choroby a zá−
vady vín − doc. Ing. Josef Balík,
Ph.D., Interspecifické odrůdy révy
vinné − Ing. Radek Sotolář, Ph.D.,
Proč se zajímat o ekologické vino−
hradnictví? − ing. Milan Hluchý,
Ph.D., Opravdu moderní technolo−
gie ochrany vinic − ing. Štěpán Hlu−
chý.
V rámci rozšiřování nových po−
znatků a trendů ve vinohradnictví
ratíškovičtí vinaři věnovali Obecní
knihovně Ratíškovice publikaci
„Ochrana ovocných dřevin a révy
v ekologické a integrované produk−
ci“. Děkujeme.
RŠ
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Skauti

Skautský country ples
se konal již po páté

V

sobotu 28. ledna 2012 proběhl
již pátý ročník skautského coun−
try plesu a mimořádně se vyda−
řil. Nejen, že se prodaly všechny
lístky a v tombole bylo na 190 cen,
ale i program byl zajímavý a dobře
odsýpal. Tak jen telegraficky:
z nová (u nás poprvé) country ka−
pela AMULET – vynikající,
z předtančení děvčat z oddílu
Squaw Ratíškovice (Michael Jack−
son – Zombie) – perfektní,
z pistolnice ROMANITA a její
„kouzla“ s kolty a lasy – úžasné,

Více informací
o Junáku Ratíškovice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2012

z návštěva RYCHLÝCH ŠÍPŮ po
25 letech – skvělé,
z překvapení večera s promítáním
a hraním klipu „Zdvořilý Woody“
s 18ti letým Karlem Gotem
a „Půlnoční“ Vaška Neckáře s ná−
sledným kúskem diskotéky –
velký úspěch
z dvě vystoupení tanečního sou−
boru ARTUŠ z Hodonína – vý−
borné
z losování vstupenek o tři chutné
ceny (klobásková kytice, dort, dár−
kové balení piva)

z anketa o nejlepší kostým: 1. mís−
to: indiáni Hanybany a Letící ob−
lak, 2. místo kowboy Essmo na
koni, 3. místo: Dáma v růžovém
z tombola 190 cen! − neuvěřitelné
(1. cena minibook computer Acer
vyhrála přeŠťastná Elis)
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem organizátorům, návštěvníkům
a sponzorům této vskutku vydařené
akce. Za Junák Ratíškovice všem
PĚKNĚ DĚKUJE
Palis

www.junak−ratiskovice.cz
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Sebeobrana

D

Spolky

alší úryvek z knihy „Základy ju−
náctví“, kterou napsal Antonín
Benjamín Svojsík − zakladatel
českého Skautingu − Junáka v roce
1912. Tento miniseriálek úryvků
je zařazen do Zvonu v rámci oslav
100 let českého skautingu.
Otázkou bezpečnosti není třeba se
dlouho zabývati. Obtěžování tábor−
níků v Anglii jest právě tak řídkou
věcí jako přepadávání výletníků nebo
turistů u nás, a sotva kdo odhodlá

se k loupežnému přepadení několi−
ka osob. Také nikdo v táboře nemá
při sobě zbytečných peněz. Ovšem
i v Anglii dojde někdy ke sporu s opil−
cem neb surovcem. Tu obyčejně
dobře mířená rána „doprostřed
vesty“ přivede vetřelce ihned na jiné
myšlenky.
Praktický Angličan neváhá v pří−
padě nutnosti využitkovati svých
schopností v boxu neb džiu džistu,
jimž učí se mládež anglická mno−
hem četněji a horlivěji nežli šermu.
Ovšem i tam je pravidlem, je−li to
možno, urovnati věc smírem. Cizí
osoby nemají do tábora přístupu

a v táborech skautů bývá jen jediné
půldne vyhrazeno návštěvám ro−
dičů a interesantů.
Krádežím předejdeme tím, že vždy
aspoň jeden z účastníků zůstane
v táboře. Také spolehlivý, starší pes,
který se netoulá, brává se do tá−
bora. Není právě příjemná situace,
jakou popisuje Bridges: Vraceli se
hladoví z namáhavého výletu, ale
v táboře nenašli ani sousta. Samo−
zvaný host snědl a odnesl vše do po−
sledního droptu a zanechal tam jen
malý lístek s dotazem: Proč nemáte
v zásobě také pivo?
Palis

Kynologický klub
Ratíškovice 2011

Č

lenskou základnu klubu tvoří 24
stálých členů a 21 začínajících
kynologů. Kromě běžných pra−
covních plemen, jako je německý ov−
čák nebo rotvajler, se výcviku účastní
psi pastevečtí, jako třeba briard či
bernský salašnický pes, plemena lo−
vecká, sem patří zlatý retrívr, lab−
radorský retrívr nebo jezevčík, psi
společenští, například bílý švýcarský
ovčák, teriéři, jako americký staford−
šírský teriér nebo bulteriér a spousta
jiných plemen a také kříženců.
Nezbytnou součástí života na ky−
nologickém cvičišti jsou brigády. Le−
tos, jako každý jiný rok, jsme velkou
část hodin trávili běžnou údržbou
plochy, jako je sekání trávy, nátěr
překážek, úklid a dezinfekce kotců
či renovace branek. Dále jsme pokra−
čovali s pracemi na nové klubovně,
kterou se snažíme co nejvíce vyba−
vit a zabydlet. Zcela novou součástí
našeho cvičiště se stal dřevěný plot
oddělující plochu cvičební od spole−
čenské. S dalšími pracemi budeme
pokračovat až s příchodem jara 2012
a že jich nebude málo, víme již nyní.
Opět budou pokračovat práce na
klubovně, samozřejmá je i údržba
celé plochy a nově přibude pokládka
dlažby a nové posezení.
Další součástí života kynologa jsou
zkoušky a výstavy. Na jaře 2011 se
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po dlouhých letech ko−
naly v Ratíškovicích
opět zkoušky dle národ−
ního zkušebního řádu. Zkoušku ZZO
složil Jan Zemský s fenou zlatého
retrívra Bellou a Libuše Čučková se
psem labradorského retrívra Endym.
Zkoušku ZM složila Anna Úlehlová
s fenou rotvajlera Brytou a Zuzana
Hřebačková s bílým švýcarským ov−
čákem Britem. Poslední dvě zmiňo−
vané vyrazily na podzim do Bzence,
kde úspěšné vykonaly zkoušku FPr1.
Ani KK Ratíškovice nezůstal pozadu
a na podzim jsme opět uspořádali
zkoušky, na kterých Ilona Opavská
s fenou malého knírače Kety složily
zkoušku ZZO a Anna Úlehlová s fe−
nou Brytou zdolaly zkoušku ZVV1.
Dalším odvětvím kynologie jsou vý−
stavy, kterých se naši členové účastní
a přivážejí nemalé úspěchy. Kateřina
Novotná s americkým stafordšírským
teriérem Akim z Leobaru získali titul
Klubový junior šampion a schází jim
poslední čekatelství CAC z letošního
roku na titul šampion ČR. Martina
Šimečková s briardem Dorsey Bad−
ria‘s Darling splnili podmínky k udě−
lení titulu Slovenský šampion krásy
mladých a taktéž získali titul Sloven−
ský šampion krásy. Manželé Úlehlovi
s fenou středoasijského pastevec−
kého psa Ajšou Menin Dos obdrželi

titul Slovenský šampion krásy mla−
dých a taktéž si dovezli nádherné
ocenění BOB −vítěz plemene. Pes té−
hož plemene Pushtun Barsuk, ale
i Ajša mají výborně našlápnuto na
titul Slovenský šampion krásy.
Všichni zmiňovaní jedinci prošli i bo−
nitací a jsou tak zařazeni v chovu.
V létě 2011 jsme se s našimi psy
zúčastnili akce pro děti Pohádkový
les [viz foto]. Předvedli jsme výcvik
poslušnosti, překonávání překážek
a ukázku zadržení pachatele. Další
veřejnou akcí pořádanou našim klu−
bem byl již čtvrtý ročník Mikulášské
nadílky s dosavadní největší ná−
vštěvností. Děti prošly připravenou
dráhu na jejímž konci čekal Miku−
láš s balíčky. Jako ukončení prog−
ramu jsme připravili ukázku z vý−
cviku poslušnosti a obran.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
Obci Ratíškovice za pomoc, jakou bylo
například zpevnění příjezdové cesty ke
cvičišti, poskytnutí dlažby a hlavně za
vstřícnost během celého roku. Dále
naše poděkování patří všem sponzo−
rům a pekárně Příkaský za sponzor−
ský dar na Mikulášskou nadílku. Pře−
jeme všem mnoho úspěchů v roce
KK Ratíškovice
2012.
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Prosincové řádění
Lucky dogs

V

prosinci nám počasí přálo a dí−
ky tomu jsme mohli i nadále tré−
novat. To, co jsme se naučili od
října, jsme zúročili někteří na našem
klubovém sranda závodu. Na naše
„ovečky“ čekalo plnění úkolů jak pro
ně samotné, tak pro týmovou práci
člověka a psa. Při některých úkolech
jsme se docela nasmáli a už se tě−
ším, jak to příště těm svým „oveč−
kám“ natřu něčím jiným.
Všichni plnili úkoly svědomitě
a žádný se nepozastavil nad žádnou
skopičinou. Všichni se snažili. Šlo
přece o medailičky a ceny. Těm, co
to nešlo v týmové práci, si to vyna−
hradili samostatně a házením obr
plyšáka dalmatina na terč si vyhá−
zeli cenné bodíky. Vše bylo pečlivě
zdokumentováno a fotky jsou k na−
hlédnutí na našem webu.
Vše jsme zvládli a konečné vyhlá−
šení vítězů bylo pro všechny třešnič−
kou na dortu. Jelikož byli všichni
hodní a neodmlouvali, tak všem
Mikuláš nechal malý balíček pro
mlsné jazýčky. No a pro ty nejlepší
byli ceny a medailičky. A kdo, že je
vyhrál? První místo Kikina a Argo,
druhé Sárinka a Toy a třetí Adélka
a Tedík. Všem moc gratulujeme
a čest poraženým.
Další akcí Lucky dogs byla sbírka
na Hodonínský útulek. Z našich
členů se první zapojila Venda s plnou
igelitkou. Další se také nenechali
pobízet. U nás bylo samozřejmé, že
něco těm pejsánkům zavezeme, loni
jsem tuto akci absolvovala s Kikinou.
Kromě Vendy se přidala i Anička,
Eliška, Evička a Kikina. Lidiček se
srdcem na pravém místě se neuká−
zalo moc, ale všem moc děkujeme:
Koplíkovi č.p. 307, květinářství Ga−
jdová a Blahovi, Horáčková č.p. 1098,
Hujňákovi 13/300, Holinkovi č.p.15,
Haunerovi č.p. 265, p. Veislíková č.p.
629 a Bučkovi z Rohatce. Moc Vám
děkujeme za všechny pejsky v útul−
ku. Návštěva to byla moc dojemná
a všechny, co jsme tam byly, jsme
měly nosy červené, ale od zimy to
nebylo. Držely jsme se statečně. Ně−
které pejsánky jsme si vzaly na vo−
dítka ven a každá z nás, co tam byla,
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měla svého favo−
rita. Doufáme, že
všichni najdou
svůj nový, lásky−
plný domov. Moc
jim to přejeme.
Poslední akcí
naší tlupy měla být procházka a zdo−
bení vánočního stromečku na Štědrý
den. Ranní mrholení a poprchávání
odradilo většinu našich odolných
oveček a jen hrstka statečných (byli
jsme tři) se vydala udělat Štědrý den
zvířátkům v lese. Jablíčka, usušené
pečivo, dokonce i popcorn, oříšky
a slanina. To vše bylo na stromečku
a polovinu oříšků rozházených po
okolí stromečku vyžrala naše nena−
žraná smečka. Ještě, že jsme jich
nesli víc než dost, nesli jsme půl ige−
litky. Na stromeček jsme se byli po−
dívat za 14 dnů. Zbylo už jen pár
jablíček a ozobané zbytky slaniny.
Takže některá zvířátka se měla
dobře a nechystali jsme to zbytečně.
Tady nezbývá nic jiného, než po−
přát všem nádherný rok plný úspě−
chů, splněných snů, rok plný lásky
a pohody. Rok, kde bude vládnout
pevné zdraví a nedá nemoci šanci,
rok, kde nebude nouze a bude všeho
dostatek. Prostě Šťastný rok 2012
Vám všem přejí LUCKY DOGS.
Teď ještě trochu k agility. Minule
jsem Vás seznámila s kategoriemi
a trošku jsme objasnili i druhy pře−
kážek. Teď bych chtěla napsat pár
věcí o tom nejdůležitějším, a to jsou
právě pejskové. Agility můžou běhat
pejskové i bez PP, a proto je to oprav−
du sport pro každého, kde můžete se
svým psem vybít energii na něčem
jiném, než třeba na domácím gau−
čingu, povinných procházkách,
které se snažíte ošidit a odůvodňu−
jete si to tím, že pejsek je malý a to−
lik toho nepotřebuje. Naopak, právě
prckové mají energie na rozdávání.
Příkladem jsou např. jorkšírci, šel−
tičky a jack russel teriéři, ale i jiní
ostatní teriéři a nebo malý kříže−
nečci.
První uvedená plemena jsou pro
agility jako stvořená: energičtí a živí
pejskové, které baví se svým páníč−

kem pracovat. Tito patří do kate−
gorie zvané v agility „small“. V ka−
tegorii „medium“ se setkáte také
s šeltičkami, které jsou o něco vyšší,
nebo s manchesterským teriérem,
foxteriérem, parson russel teriérem,
v poslední době i s plemenem mudi
a opět zde najdete spoustu kříženeč−
ků, kteří obhajují své posty s velmi
dobrými výsledky.
V kříženečcích totiž mnohdy na−
leznete ze všech plemen něco, a to
něco jim dává zvláštní kouzlo. Ať už
v tom, jak vypadají a nebo v chování
a povaze. Já jim propadla úplně.
Poslední kategorii − kategorii „large“
zastupují nejčastěji border kolie,
krátkosrté kolie, australští ovčáčtí
psi. Velmi pracovité plemeno je bel−
gický ovčák malinois a v poslední
době se často na závodech setká−
váme s australskými kelpiemi a py−
renejskými ovčáky, ale opět i kří−
ženečky všech ras a opět dosahují
velmi dobrých výsledků a mnohdy
konkurují i čistým plemenům svou
chytrostí, rychlostí a dovedností. Ne−
souhlasím s názorem, že borderka je
nejinteligentnější plemeno. Každý
z pejsků je velmi inteligentní − zá−
leží pouze na pánečkovi, jak moc umí
inteligenci svého pejska rozvinout.
Na závěr bych Vás chtěla pozvat
na naše první závody, které se bu−
dou konat 7.−8. dubna na orelském.
Přijďte nás podpořit a podívat se, jak
se běhá agility. A hlavně podpořit
domácí týmy, pro které to budou je−
jich první závody a vyzkouší si at−
mosféru závodů nejen z doslechu.
Opět mi nezbývá, než poděkovat
všem, kteří nás podporují a všem
příznivcům. A také lidičkám v okol−
ních bytovkách a domcích za jejich
trpělivost s námi. Za nás všechny
děkuji.
Lidka Bučková
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Věkové složení obyvatel Ratíškovic
k 1. únoru 2012
ročník

muži

ženy

celkem

ročník

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962

21
28
26
20
20
18
14
17
20
19
23
16
16
16
17
10
19
22
20
22
39
21
18
35
30
30
37
25
41
42
27
32
41
42
38
48
28
35
30
46
34
27
39
29
27
34
28
35
31
17

19
18
16
17
26
20
13
16
16
27
14
19
15
14
21
11
21
17
31
24
23
28
30
31
36
27
24
20
29
26
29
28
41
40
31
35
44
31
29
24
20
32
37
17
29
45
30
37
31
32

40
46
42
37
46
38
27
33
36
46
37
35
31
30
38
21
40
39
51
46
62
49
48
66
66
57
61
45
70
68
56
60
82
82
69
83
72
66
59
70
54
59
76
46
56
79
58
72
62
49

1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
Součet

muži
26
38
40
27
31
37
32
34
32
31
13
25
28
25
21
29
13
17
20
12
15
13
8
7
13
13
6
5
4
7
4
4
6
5
3
2
3
2
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2025

ženy
22
25
16
34
42
31
39
23
27
48
25
32
22
19
26
28
27
22
26
19
27
18
16
16
23
14
11
18
16
12
15
13
18
10
10
6
5
6
5
2
2
3
0
0
2
2
2
0
0
1
2117

celkem
48
63
56
61
73
68
71
57
59
79
38
57
50
44
47
57
40
39
46
31
42
31
24
23
36
27
17
23
20
19
19
17
24
15
13
8
8
8
5
4
2
5
0
0
2
2
2
0
0
1
4142
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