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N

áš čas už zaplnily další události
roku 2013 a jedna akce stíhá
další. Vraťme se ale ještě na
chvilku k Silvestru 2012 ve Svato−
bořících−Mistříně.
Naše pochodová formace čítala na
nejdelší trase pochodů přes 180 po−
chodníků. Což je skvělé! Délka tra−
sy, pracovní den i další indicie sig−
nalizovaly menší počet pochodní−
ků. Ale konečný počet vůbec nebyl
špatný a potěšil. Po nezbytném opás−
kování a fotografování (do archivů
pro budoucí generace ☺) jsme spo−

lečně vyrazili. Počasí nádherné,
dobrá nálada, vtipné i technicky ná−
ročné tematické doplňky Evropy.
Bylo nás vidět i slyšet. Odměnou
nám byly v cíli pochodu zabijač−
kové a jiné dobroty. Program zajis−
tili domácí i hosté a tentokrát trval
od příchodu až do konce. Pořadatelé
si určitě zaslouží poděkování.
Při dodržení barevného ladění obcí
ze Silvestra 2011 a Regionher 2012
vybrali pořadatelé téma Tancem
a zpěvem napříč světadíly.
Pokračování na straně 8
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 55 ze dne 11. 12. 2012
Rada obce:
se seznámila s majetkoprávními
záměry prodeje obecních pozem−
ků. Záměry budou předloženy k po−
souzení stavební komisi.
rozhodla o technické úpravě vzdu−
chotechniky v budově kina. Práce
provede firma AGTEK s.r.o.
rozhodla o uzavření dohod o pro−
vedení práce,
souhlasí s provedením bezplat−
ného posudku na vytápění obec−
ních budov firmou ČEZ Tepláren−
ská, a.s.,
se seznámila s projektovou do−
kumentací „Vinařský penzion –
Sklepy Slavín Ratíškovice“, zpra−
covanou firmou PROST Hodonín,
souhlasí se změnou pracovní doby
Obecního úřadu Ratíškovice, a to
v pátek od 7.00 do 13.00 bez po−
lední přestávky,
rozhodla, že projektová dokumen−
tace přístavby MŠ I bude zpraco−
vána dle návrhu Ing. arch. Da−
vida Vašíčka.
Rada obce č. 56 ze dne 27. 12. 2012
Rada obce:
projednala dohody o provedení
práce,
souhlasí s pronájmem obecních
prostor pro zdravotní cvičení Chen
Tai−ji Quan,
projednala variantní trasování
cyklostezky Hliník − Rohatecká
(kolem fotovoltaické elektrárny)
a Hliník – Pasuňk (býkárna),
odročuje rozhodnutí o zpracovateli
systémového projektu obnovy ve−
řejného osvětlení v obci,
na základě vyhodnocení firmou
Mix Max Energetika, s.r.o., roz−
hodla o realizaci fotovoltaické
elektrárny do 15 kWp na střeše
tribuny v areálu Baníku,
rozhodla o podepsání smlouvy
s firmou E.ON Distribuce, a.s., ve
věci připojení zařízení pro výrobu
a odběr elektrické energie k dis−
tribuční soustavě,
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rozhodla zajištění povolovacího
řízení a zhotovení projektu FVE
firmou Mix Max Energetika, s.r.o.,
projednala změny rozpočtu č. 6/
2012,
projednala program XVII. Zastu−
pitelstva obce Ratíškovice,
rozhodla o tom, že daňové přiz−
nání pro rok 2012 za Obec Ratíško−
vice zpracuje Ing. Lubomír Motl,
rozhodla, že projekt úprav zahrad
obou mateřských škol zpracuje
Ing. Lukáš Lattenberg. Dokumen−
tace se stane součástí podání
žádosti o dotaci na SFŽP, a to
z OPŽP, osa 7.
Rada obce č. 57 ze dne 15. 1. 2013
Rada obce:
rozhodla o výši příspěvku 500 Kč
neziskovým organizacím pořáda−
jícím kulturní akce v obci v prů−
běhu roku 2013,
se seznámila s cenovými nabíd−
kami na zpracování polohopisu
a výškopisu trasy „Lesní cesta Ra−
tíškovice“ – úsek Pasuňk – Roha−
tecká (podél fotovoltaiky),
se seznámila s průběhem výkupu
pozemků v lokalitě za kostelem za
účelem vybudování zpevněné pří−

stupové cesty k zadní hřbitovní
bráně,
souhlasí s podepsáním Přílohy
č. 1 pro rok 2013 Smlouvy o dílo
č.j. C 05/2005 na svoz, využití
a odstranění komunálních odpadů
obce s firmou Ekor, s.r.o.,
souhlasí s přijetím finančního
daru ve výši 10 000 Kč za 3. místo
v soutěži o nejhezčí vánoční strom,
kterou uspořádala firma BIZ−
MARK s.r.o., Uherský Brod. Za
darovanou částku bude nakou−
pena vánoční výzdoba.
projednala dohody o provedení
práce,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
se seznámila s výší dluhů na ná−
jemném a nesplácením půjček
u některých občanů. Vymáhání
dluhů bude řešeno s JUDr. Kou−
delovou.
se seznámila s výroční zprávou
o činnosti Obecní policie Ratíško−
vice,
projednala zpracování prováděcí
dokumentace a rozpočtu na akci
„Přístavba MŠ I U Jezérka“,
souhlasí s podepsáním dodatku
č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení s firmou
ASEKOL s.r.o.,
seznámila se s cenovou nabídkou
na opláštění kóje garážového han−
gáru v areálu kompostárny,
souhlasí s prodejem podílu ve
firmě ECOMOSYS s.r.o.; záměr
bude předložen finančnímu vý−
boru a zastupitelstvu obce.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
Výpis usnesení č. 16
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze zasedání konaného dne
12. prosince 2012, v 18.00 hodin
ZO schvaluje program XVI. zase−
dání zastupitelstva v navrženém
znění.
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 5/
2012.

ZO pověřuje Radu Obce Ratíško−
vice k provedení změny rozpočtu
č. 6/2012.
ZO schvaluje přijetí účelového fi−
nančního daru ZŠ a MŠ Ratíško−
vice od firmy T Machinery a.s. ve
výši 50 000 Kč na pořízení inter−
aktivní tabule.
ZO schvaluje osvobození od po−
platku za provoz systému shro−
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mažďování, sběru, přepravy, tří−
dění, využívání a odstraňování ko−
munálních odpadů pro děti do čtyř
let věku (článek 6 odst. 2a).
ZO schvaluje místní poplatek za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využí−
vání a odstraňování komunálních
odpadů ve výši 580 Kč/osoba/rok
od 1. 1. 2013.
ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 o místním po−
platku za provoz systému shro−
mažďování, sběru, přepravy, tří−
dění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Tato vy−
hláška nabývá účinnosti dne
1. 1. 2013.
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice
schvaluje směnu pozemku p.č.
2432/394 o výměře 45 m2 ve vlast−
nictví Obce Ratíškovice za poze−
mek p.č. 2432/88 o vým. 45 m2 ve
vlastnictví pana Karla Poláčka,
Ratíškovice. Náklady řízení hradí
Obec Ratíškovice.
ZO schvaluje darování pozemků
Jihomoravskému kraji se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, Brno.
Jedná se o parcely v k.ú. Ratíš−
kovice:
p.č. 9/2
24 m2
p.č. 1473/5
5 m2

p.č. 9/3
18 m2
p.č. 1473/6
2 m2
p.č. 263/4
17 m2
p.č. 1474/5
1 m2
p.č. 337/2
35 m2
p.č. 1474/6
654 m2
p.č. 345/2
133 m2
p.č. 4014/2
5 m2
p.č. 355/2
12 m2
p.č. 4036
6 m2
p.č. 1473/2
253 m2
p.č. 142/1
1397 m2
p.č. 1473/3
100 m2
p.č. 142/4
2961 m2
Darující: Obec Ratíškovice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo nám. 449/3,
Brno.
ZO schvaluje přijetí daru od Jiho−
moravského kraje se sídlem Žero−
tínovo nám. 449/3, Brno. Jedná se
o pozemky v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 336/3
20 m2
p.č. 1062/4
211 m2
p.č. 336/4
26 m2
p.č. 1062/5
333 m2
p.č. 336/5
1345 m2
p.č. 1062/6
46 m2
p.č. 336/7
13 m2
p.č. 1062/7
82 m2
p.č. 346/9
4 m2
p.č. 1062/8
1 m2

Vítáme nové občánky...

p.č. 336/10
791 m2
p.č. 1062/9
56 m2
p.č. 336/11
63 m2
p.č. 1062/10
68 m2
p.č. 344
289 m2
Darující: Jihomoravský kraj se
sídlem Žerotínovo nám. 449/3,
Brno
Obdarovaný: Obec Ratíškovice.
ZO schvaluje prodej pozemku za
celkovou cenu 110 Kč, jedná se
o pozemek v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 2797/117
13 m2
110 Kč
ZO odročuje rozhodnutí o nákupu
pozemků od paní Goubejové.
ZO bere na vědomí informace
z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
ZO souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru směny pozemků
s panem Motlochem. Majetko−
právní záměr bude projednán na
příštím ZO.
ZO bere navržené řešení do−
pravní situace na vědomí bez při−
pomínek.
ZO souhlasí s bezúplatným převo−
dem pozemků z vlastnictví Pozem−
kového fondu ČR na Obec Ratíš−
kovice.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Z našich řad odešli...
Nesvadba František ............................................ 83 let
Kadlčíková Hedvika ............................................ 87 let
Hasíková Blažena ................................................ 84 let
Dufková Marie ...................................................... 78 let
Klimešová Vladimíra .......................................... 52 let
Příkaský Antonín ................................................ 78 let
Růžičková Marie .................................................. 86 let
Nesvadbová Anna ................................................ 70 let

Blahopřejeme...
Kordulová Božena ............................................... 90 let
Hebronová Marie ................................................. 92 let
Příkaská Božena .................................................. 93 let

Kordula Jakub
Nováková Adéla
Puklová Vanesa
Žůrková Zuzana
Polanská Zuzana
– 1. občánek roku 2013 (na fotografii)
Dudová Natálie
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Uzavření sňatku...
Vladimír Kerl a Julie Mikulicová

Zlatá svatba
Stanislav a Jiřina Zahrádkovi
Jana Kopáčková
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2x foto Josef Hanák
2x foto Cyril Gajdík

Již 70 let spolu
J
e až neuvěřitelné, ale manželé
Rosina (*1924) a Cyril (*1922)
Gajdíkovi, č.p. 693, jsou spolu
ve svazku manželském plných 70 let!
V neděli 11. 11. 2012 si připomněli
v místním kostele a následně osla−
vili výročí sedmi desítek společných
dnů neboli platinovou svatbu.
Když obecní matrikářka připravo−
vala data významných výročí pro rok
2012, netušila, že v obci může být
i manželský pár, který ne zrovna běž−
nou diamantovou svatbu slavil již
před deseti lety.
Psal se 11. listopad roku 1942,
když si snoubenci – slečna Rosina,
roz. Příkaská, a pan Cyril řekli své
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společné ANO. Pan Gajdík je otcem
našeho ratíškovického fotografa Cy−
rila Gajdíka a pochází z toho domu,
kde nyní jeho syn bydlí. Paní Rosina
Gajdíková pochází z domu u Bum−
bálku, kde nyní žije její sestra Ma−
rie Tomanová (*1931), a při ná−
vštěvě mj. vyprávěla:
„Svatba byla v kostele, potom jsme
měli muziku na Tomečkovém v hos−
podě. Tam jsme aj tancovali. Jak sa
u Tomečkú prodávalo ovoce, tam
seděli muzikanti. Moselo sa ale za−
tknút, protože tancovat sa nesmělo.
Na svatbě bylo z obou rodin přes pa−
desát lidí. Na stolech byly koláčky,
ale jaké bylo hlavní jídlo na oběd si

už nepamatuju. Když sme sa brali,
hospodařila sem na poli, potom sem
byla zaměstnaná v cihelně. Manžel
dělal na šachtě – v dolech na Vlastě
a na Tomáši.
Když sme stavijali dům, vzali
sme si hornickú půjčku. Do dneška
mám schovaný deník, kde mám na−
psané, co kolik stálo a kdo známý
nám na stavbě pomáhal, třeba Ma−
túš Blaha. Hodně rychle sa to udě−
lalo. Tady býváme nekdy od pade−
sátého šestého roku. A tak to všecko
utéklo.“
Ratíškovická veřejnost zná pana
Cyrila Gajdíka st. především výro−
bou metel, paní Rosina Gajdíková má
dodnes ráda práci na zahrádce nebo
pletla svetry.
Do dalších společných dní vše nej−
lepší a hodně zdraví srdečně přejí
Josef Uhlík a Josef Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Policie

Z deníku

obecní policie

Prosinec 2012
4. 12. Přijetí oznámení ve 21:20 hod.
o dopravní nehodě, která se stala
u Muzea ve vagóně. Po přijetí
hlídky OP na místo bylo zjištěno,
že neznámé vozidlo zcela polámalo
altánek. Dalším šetřením spolu
s Policií ČR Dubňany bylo vozidlo
vypátráno v ulici Kolmá. Záleži−
tost si poté převzala Policie ČR
Hodonín, odbor dopravních nehod.
5. 12. Jednání s Policií ČR Hodonín,
kriminální služba, o pátrání
po osobě, která měla nastoupit do
výkonu trestu a nenastoupila
a měla by se pohybovat v okolí
obce.
17. 12. Přijetí oznámení v 7:30 hod.,
že u Zbrodku sjelo auto mimo
komunikaci. Po přijetí hlídky OP
na místo bylo zjištěno, že vozidlo
sjelo z vozovky z důvodu náledí.
Hlídka OP přivolala na místo pra−
covníky OÚ, aby vozovku posy−
pali, a vozidlo vytáhli zpět na
vozovku. V 7:40 hod. došlo na stej−
ném místě k nehodě dvou osobních
vozidel, hlídka OP na místo při−
volala PČR Hodonín odbor doprav−
ních nehod a po dobu vyšetřování

hlídka OP uzavřela komunikaci
a řídila dopravu.
18. 12. Kontrola obecních lesů, zda
v nich nedochází ke krádežím vá−
nočních stromků. Hlídka OP byla
požádána, aby se zúčastnila jed−
nání Komise pro projednávání
přestupků.
21. 12. Přijetí oznámení v 10:00 hod.
o poškození tří vinných sklepů
v lokalitě Slavín. Věc byla pře−
dána Policii ČR Dubňany, která
si záležitost převzala k šetření.
31. 12. Přijetí oznámení v 10:17 hod.
od pana XY, že mu v lokalitě za slu−
neční elektrárnou neznámý pacha−
tel odcizil asi 4m3 dřeva. Hlídka OP
věc předala Policii ČR Dubňany.
Leden 2013
4. 1. Přijetí oznámení v 8:35 hod. od
pana XY, že mu ve vinohradě ně−
kdo odcizil drát. Po příjezdu hlídky
OP na místo bylo zjištěno, že ma−
jiteli se z vinice ztratilo asi 2 km
měděného drátu. Hlídka OP vy−
rozuměla PČR Dubňany, která si
celou záležitost převzala.
11. 1. Přijetí oznámení v 5:19 hod.,
že v ulici Vacenovická leží muž.

Po přijetí Hlídky OP na místo
určení bylo zjištěno, že se jedná
o pana XY, roč. 1992. Ten byl pro−
buzen a hlídce OP sdělil, že se opil
a neví, jak se zde ocitl. Hlídka
OP jej následně nasměrovala do
jeho bydliště.
12. 1. Přijetí oznámení v 4:15 hod.,
že před místním barem v ulici
Dědina dochází k rušení nočního
klidu. Po přijetí hlídky OP na
místo určení se osoby zde již ne−
zdržovaly, a proto hlídka OP pro−
vedla kontrolu dané části s nega−
tivním výsledkem.
14. 1. Přijetí žádosti v 16:55 hod.
od Policie ČR Dubňany o součin−
nost při řešení občanského sou−
žití u slečny XX, kterou měl fyzicky
napadnout pan XY. Po příjezdu
hlídky OP na místo došlo k uklid−
nění situace a Policie ČR Dub−
ňany si celou záležitost převzala.
16. 1. Přijetí oznámení v 17:28 hod.
od Kopisu Brno o výbuchu smě−
rem na Milotice. Hlídka OP pro−
vedla výjezd na místo a spolu−
pracovala s HZS při pátrání po
výbuchu. Po obhlídce dané loka−
lity nebylo nic nalezeno, proto po
domluvě s velitelem HZS Hodonín
byla celá věc vyhodnocena jako
planý poplach.
19. 1. Přijetí oznámení od pana XY,
že mu někdo odcizil železnou ná−
drž na vodu, kterou měl umís−
těnu u vinného sklepa na Slaví−
ně. Hlídka OP záležitost předala
PČR Dubňany k dalšímu šetření.
TF & PK

Z činnosti obecní policie v roce 2012

U

Obecní policie Ratíškovice byli
k 31. 12. 2012 zaměstnáni cel−
kem dva obecní strážníci. V prů−
běhu roku byl pravidelně ve spolu−
práci s Policií ČR prováděn výcvik
ve střelbě ze služební zbraně, v se−
beobraně a taktice služebních zákro−
ků. Průměrný věk strážníků Obecní
policie Ratíškovice dosáhl 29 let.
Okruh činností Obecní policie je
dán zejména plněním stálých „prio−
ritních úkolů“ při běžném výkonu
služby a plněním úkolů při mimo−
řádných akcích. Stálé úkoly jsou na−
příklad:

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

ranní dohled na rizikových pře−
chodech pro chodce v okolí základ−
ních škol v ulici Vítězná a Dědina
kontroly obce, preventivní kont−
roly dětských hřišť a jiných vý−
znamných objektů v obci
prevence kriminality
poskytování součinnosti obecnímu
úřadu
součinnost při spolupráci s HZS,
záchrannou službou, Policií ČR,
soudy a exekutory
doručování písemností pro po−
třeby soudů, obecního úřadu a dal−
ších institucí

provádění odtahů motorových vo−
zidel
odchyty psů v katastrálním území
obce Ratíškovice a odvoz do
útulku v okrese Hodonín
Mimořádné akce, které zabezpe−
čují strážnici jsou mimo jiné:
Pálení čarodějnic v areálu Baníku
Košt vína v areálu FK Baník
Mezinárodní dechový festival slo−
váckých hudeb v areálu FK Baník
Hasičská taneční zábava a Mysli−
vecká noc v areálu FK Baník
tradiční krojované hody
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Zamyšlení

lampiónový průvod k výročí
vzniku ČSR
V současné době jsou pro potřeby
obecní policie umístěny v obci celkem
3 kamery, v průběhu roku došlo
k instalaci kamerového systému na
místní skládce TKO. Aktuální zá−
běry jsou průběžně sledovány a vy−
hodnocovány, záznamy jsou ucho−
vávány po dobu cca 30ti dnů pro
potřeby Policie ČR a dalších opráv−
něných subjektů. V roce 2012 bylo
takto předáno celkem 15 záznamů
jako důkazní materiál k dalšímu še−
tření událostí.

U

Jirciho cyklostezka,
chvála jí

ž pár let se mně Jirka Šimeček
zvaný „Jirci“ od hlavní autobu−
sové zastávky stará o titulní
strany každoročního zápisu do
obecní kroniky. Jirka krásně kreslí
– pro rok 2012 přímo vykouzlil to, co
denně užíváme. Chválena je cyklos−
tezka, která nám tak dobře slouží na
Vítězné. Jirkovu obrázku ve výstiž−
nosti nechybí dle kronikářky nic. Jen
na ni najet…Vypravte se se mnou na
bezpečnou jízdu po Vítězné. Možná
si ani všichni neuvědomujeme, kam
všude to po ní v klidu jde/jede.
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Součástí zprávy o činnosti Obecní
policie Ratíškovice je i „Přehled udá−
lostí evidovaných na OP Ratíško−
vice“, který obsahuje statistický sou−
pis zaznamenaných druhů událostí
v době od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Obecní policie za uplynulý rok 2012
celkem přijala 205 oznámení, oproti
roku 2011 došlo k navýšení o 45
oznámení. Oznámení se nejčastěji
týkalo přestupků proti:
občanskému soužití celkem 18x
veřejnému pořádku celkem 20x
podezření ze spáchání trestného
činu celkem 9x ( předáno PČR)

Tak, vyjedu na kole od našeho
Jezérka a přejedu ke hřbitovní brá−
ně, kde si najedu na svou stranu
cyklostezky. Projedu kolem kostela
a mířím na poštu. Vyřídím platby
a je−li mně zapotřebí obchodů přes
silnici, poslouží mně blízká silniční
„zebra“. Mám tady dobrou zkušenost
s přecházením, ale velké opatrnosti
nikdy nezbývá. Tím se z cyklostezky
na Vítězné dostanu na protější
stranu dědiny. Chci−li, nutno upřes−
nit. Protože z pošty lze pokračovat
třeba na Vlastu…

Ostatní výjezdy OP zahrnují:
odchyt psů − 33x
dopravní nehody v katastru obce
− 16x
narušení objektů − 15x
záchrana osob − 2x
spolupráce ze složkami IZS − 22x
sběr injekčních jehel a materiálu
na výrobu drog − 15x
Další výjezdy se týkaly především
kontrolou domovních prodejců, dopro−
vody soudních exekutorů, nálezů jízd−
ních kol a jiných různých oznámení,
které se týkaly činnosti obecní policie.
Ve spolupráci se strážníky OP sestavil
Josef Hanák

Nepotřebuji−li tedy „levé“ obcho−
dy, knihovnu, případně až obecní
úřad, pokračuji po své cyklostezce
dál až ke Mlýnu, kde sesednu z kola.
Nejenže je to tam předpis, ale můžu
si v tamní restauraci udělat např.
rezervaci nekuřáckého místa pro
oběd s kamarádkou.
Dále mířím do mojí oblíbené viet−
namské „večerky“. Odvážím si to, co
jsem nakoupila, a tamní milé cho−
vání k tomu. Jak tak pokračuji cyk−
lostezkou k revíru, chci krátce po−
těšit paní Zitu Němcovou. Docela
blízko, opravdu docela blízko mne „se
mihá“ jedno auto za druhým a mě to
nechává nevystresovanou, s mírem
v duši. Je to pocit k nezaplacení, však
to jistě odtud znáte. A pro přesnější
obrázek o počtu projíždějících aut
ulicí Vítězná – v jednom dni, v obou
směrech a podle počitadla i 13 500
aut. Trefili byste se do tohoto počtu?
Já ne.
Ještě něco patří k díkům, které
patří našemu vedení obce. Když
k cyklostezce z ul. Vítězné přidám
rekonstruovanou nedělenou komuni−
kaci pro cyklisty a chodce (2011), to
se rovná chodník s příjemným doje−
tím až k Lipě, s možností pokračo−
vání až na Baťovku – hned je tu
šance navečerního sportování.
Usíná dědina, ale i provoz na sil−
nici, můžeme absolvovat projížďku
jak víno. A když tuto trasu „oto−
číme“ dvakrát, to už máme hlavu
před nočním spánkem pročištěnu do−
konale. Děkujeme Vám za možnost
bezpečných a klidných jízd.
P.S. Kéž bychom se brzy dočkali
pokračování takové jízdy přes les na
Pánov.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Volby

Volby prezidenta republiky
Výsledky a srovnání

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013
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Investice

Investiční akce obce
v roce 2012

P

říjmy a výdaje rozpočtu obce v roce 2012 dosáhly výše
62 238 000 Kč. Oproti roku 2011 daňové příjmy poklesly
v roce 2012 o 543 000 Kč. Do rozpočtu byla v průběhu roku
zapojena část zůstatku z minulých let − 318 000 Kč. Obec stále
disponuje s nemalou rezervou cca 13 mil. Kč na investice příš−
tích let. Část těchto prostředků je uložena na účtech se zvýhod−
něným úročením.

Akce

Výdaje

Kompostárna
technické vybavení − stroje
dotace SFŽP Praha
rozšíření oplocení sb. dvora
příspěvek od Elektrowinu
Doprava
cyklostezka v ulici Vítězná
dotace ze SFDI Praha
vjezdy do domů cyklostezka Vítězná
rekonstrukce komunikace ul. Ke Stadionu
zinkové zábradlí ulice Vítězná
rekonstrukce dlažby v okolí kostela
(nový sjezd)
chodník v ulici Ke Stadionu
zastávka ulice Vítězná (2 ks)
chodník ulice Vacenovická
zametač na sníh
Knihovna
rekonstrukce I. patra s vybavením
dotace SZIF
rekonstrukce WC
dar od firmy ČEZ
příspěvek od firmy Elektrowin
Ministerstvo kultury − knihovna roku 2012
město Hodonín dotace na provoz
Jihomoravský kraj dotace
Ministerstvo kultury dotace
Zeleň
sekací zařízení
dotace JMK na sekací zařízení
Veřejné osvětlení
rekonstrukce veř. osvětlení u obce
opravy a revize veřejného osvětlení
veřejné osvětlení v ulici Ke Stadionu
Správa
počítač ke kabelové televizi
Územní plánování
nový územní plán obce
dotace od JMK v roce 2013
Areál Baník
výměna oken v restauraci Sport
(severní strana)
příjem dotace na zateplení bazénu
(výdaje rok 2011)
Školství
dovybavení školy
dotace od MŠMT
Požární ochrana
náklady na zásah lesního požáru
dotace od JMK na zásah
Pozemky
nákup pozemků
Finanční investice
nákup státních dluhopisů
Celkem
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Příjmy (Dotace)

6 735 840 Kč
6 525 115 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
3 682 578 Kč
2 165 000 Kč
1 553 365 Kč
791 415 Kč
21 380 Kč
631
30
208
42
88

591
782
368
777
176

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 151 109 Kč
863 331 Kč
390 000 Kč
200
18
70
51
30
7

000
500
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

266 800 Kč
110 000 Kč
32 160 Kč
302 000 Kč
22 040 Kč
40 980 Kč
104 400 Kč
0 Kč
293 000 Kč
2 444 751 Kč
613 482 Kč
613 482 Kč
76 383 Kč
69 300 Kč
1 216 000 Kč
4 000 000 Kč

17 128 626 Kč
13 217 479 Kč
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
Ing. Květoslava Netíková, účetní obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Silvestrovský koktejl
z celého světa ve Svatobořicích−Mistříně
Pokračování z titulní strany
Nám přidělená „modrá“ Evropa
byla jednoduchá a obtížná současně.
Vybírali jsme z několika nápadů, ale
nakonec se stal limitujícím počet lidí
ochotných připravit program a účin−
kovat.
Pestrost starého kontinentu
ustoupila symbolu současné Evropy
− Evropské unie. Drželi jsme se
dosud osvědčené klasiky písniček
a krátké scénky. Nutno přiznat, že
ostatní obce zvolili tentokrát jiné
aranžmá, doslovné oběma částem
tématu, zpěvu i tanci, a měli až ná−
sobně víc obdivuhodných účinkují−
cích, složených z žen i mužů, mla−
dých i starších. Reprezentovali jsme
Ratíškovice sice v nejmenším počtu
účinkujících a pouze zpěvem, ale roz−
hodně od srdce a se ctí.
Poděkování patří všem účastní−
kům, které, pokud zdraví dovolilo,
neodradila nejdelší trasa pochodu!
Byli jste ukáznění pochodníci, učen−
liví a snaživí zpěváci a vnímaví
pozorovatelé. Uložme si do paměti
pocity obdivu a uznání, které jsme
měli při pohledu zejména na „žlu−
té“ Vacenovice. Oni byli opravdu
skvělí! Mohou být naší inspirací pro
nápady letošního Silvestra nebo jiné
akce.
Poděkování patří všem, kteří vě−
novali svůj čas na přípravu, organi−
zaci a účinkování na pochodu, ze−
jména pak Iloně Příkaské, Janě
Koplíkové, Zuzce Kordulové, Evě
a Jendovi Frýdkovým (speciálně za
originální nápad a realizace Ent−
ropy Nový Dvůr), paní Evě Haná−
kové, paní Anně Fádlíkové a mís−
tostarostovi Radimovi Šťastnému.
Za technickou podporu děkuji ředi−
teli ZŠ Josefu Hanákovi, Tomáši
Hanákovi a pracovnicím OÚ.
A přibližně 330 dní máme na tě−
šení se na Silvestrovský pochod za
prasátkem 2013 do Milotic!!!
Účastníci pochodu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013
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Poděkování

Malá poznámka
pochodového pamětníka

J

Ekologie

e mi ctí a potěšením patřit mezi
těch několik účastníků prvního
pochodu za prasátkem a od té
doby být pravidelným účastníkem.
Dovolím si proto pár poznámek:
Poznámka nostalgická: už ani ne−
vím, jak jsme se dali dohromady,
šli jsme „bez tématu“, netuše,
o čem to celé bude, ale už tehdy
skoro všichni v kostýmech, se zpě−
vem, svačinou na Rúdníku (bo−
koviny se dostalo na všechny).
Vlastně docela nesourodá sku−
pina, ale moc jsme si to užívali
a stačilo nám, že jsme Ratiškov−
jáci a šlapeme společně k súsedom
do Vacenovic.
Poznámka týmová: informace
o akci s výzvou na pomoc, nápady
atd. byly uveřejněny ve Zvonu
i včetně kontaktů. Když se pře−
dem nezapojíte, jsou vaše, i dobře
míněné rady, na místě většinou
už nepoužitelné a snižují práci
a snahu těch, kteří cokoliv při−
pravili.
Poznámka receptová: když něco
obdivujete, zeptáte se „Jak to
děláte?“. Zeptala jsem se takto
starostky Vacenovic a ráda se po−

K

Věříme, že odměnou NÁM
VŠEM bylo krásné počasí, úžas−
né zážitky z celého dne a velká
inspirace u ostatních účastníků
do dalšího pochodu 2013 do Milo−
tic! Fotky najdete na webu obce
a na kabelové televizi. Pokud
se můžete a chcete podělit o vaše
fotky nebo videa, budeme rádi.
Kontaktujte Tomáše Hanáka
(webmaster@ratiskovice.com,
www.ratiskovice.com)
Organizátoři pochodu

Ing. Vladimíra Motlová

Odpadové hospodářství obce
v roce 2012/ 2013

e konci loňského roku všechna
obecní zastupitelstva řešila, jak
se postavit k výši poplatků za
sběr, svoz a uložení odpadů.
I když odpady produkují v nejvyšší
míře občané, dle zákona o odpadech
je původcem odpadů obec. Ta, re−
spektive obecní zastupitelstvo, musí
určit, jakým způsobem se bude
odpad shromažďovat, třídit, svážet
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dělím o jejich recept. Takže: do ka−
belovky dají výzvu, aby, kdo chce,
přišel na schůzku k Silvestru. Se−
jde se třeba deset, i víc, lidí (ně−
kdy stejní, jindy noví), domluví se
základní věci, téma, úkoly. Každý
si vezme něco na starost, k sobě si
pak osloví další a už si připravují
svoji část sami. Na další schůzce
se to dá dohromady. Tematické
označení dědiny se vyrobí nebo
nakoupí, pochodníci nemají pro−
blém dát za to příslušný peníz (za
rachejtle vyhodíme o půlnoci do
luftu jinačí obnosy!). Všichni si to
pak společně užívají. Vypadá to
jednoduše, co říkáte?! První část
děláme u nás podobně, k té druhé
se blížíme. Budu se těšit, že letos
podle receptu společně „upečeme“
cosi stejně neopakovatelné, jako
bylo silvestrovské vystoupení
Asiatů z Vacenovic.
Poznámka optimistická: udržet
se na špici každého žebříčku je
těžké. Neuškodí občas nebýt nej−
lepší. Právě to bývá často moto−
rem pro další zlepšení. Využijme
toho!

Děkujeme všem účastníkům
Pochodu za prasátkem 2012
do Svatobořic – Mistřína za re−
prezentaci obce Ratíškovice!
A to za:
výdrž nejdelší trasy pochodu
dodržování ukázněné a nepře−
hlédnutelné pochodové for−
mace po celou cestu
zodpovědné nesení symbolu
obce všem vlajkonošům
nápadité tematické doplňky
vašeho oblečení nebo vybavení
rychlé nastudování textů a pě−
vecké výkony
ocenění (i kritiku) nám, orga−
nizátorům
čas, ochotu, nápady, přípravu
a vystoupení všem účinkujícím
za Ratíškovice

a kde ukládat. V Ratíškovicích již po
několik let komunální odpad shro−
mažďujeme v popelnicích, ty jednou
týdně sváží firma EKOR s. r. o. a
odpad se ukládá na skládce v Těmi−
cích.
Vedle komunálního odpadu se
velkoobjemový odpad (nábytek, ko−
berce, lina, rozmanité nepotřebné
konstrukce ze smíšených materiálů)

odevzdává na sběrném dvoře. Zde ob−
čané rovněž mohou odložit tříděný
odpad a ostatní materiály: pneuma−
tiky, plasty, sklo, papír, železný šrot,
stavební suť, azbest a jiné nebez−
pečné odpady (oleje, postřiky, barvy,
hnojiva…) a na kompostárně i bio−
odpad (listí, trávu, větve).
Plasty a sklo mohou občané tak−
též ponechávat v kontejnerech na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

sběrných místech v obci. Za
tyto služby, tedy vývoz komu−
nálního odpadu popelnic a od−
padu a materiálů ze sběrného
dvora a sběrných hnízd, každý
občan platil již po několik let
480 Kč za rok. Přičemž od po−
platku byly osvobozeny děti do
tří let a obec vždy finančně po−
mohla občanům − držitelům prů−
kazu ZTP/P a občanům samo−
statně žijícím starších 75 let.
Sečteme−li v rámci odpado−
vého hospodářství všechny pří−
jmy od platících občanů za vý−
voz popelnic (1 825 000 Kč)
a od podnikatelů, s nimiž má
obec uzavřenu smlouvu o vý−
vozu odpadů (328 000 Kč), dále
pak příjmy za odevzdaný železný
šrot, prodané plasty a odměny za
odevzdané elektrospotřebiče a příjmy
od firmy EKO−KOM za třídění kovů,
plastů, skla a papíru (417 000 Kč),
získali jsme za rok 2012 celkovou
sumu 2 570 871 Kč.
Sečteme−li všechny výdaje, které
vynaložíme na chod odpadového hos−
podářství, tedy mzdy včetně odvodů
a provoz sběrného dvora a kom−
postárny (1 054 000 Kč), vývoz po−
pelnic od občanů (1 842 000 Kč),
od podnikatelů (215 000 Kč), vývoz
a uložení velkoobjemového odpadu
ze sběrného dvoru (719 000 Kč) a ne−
bezpečný odpad (64 000 Kč), dosáh−
neme souhrnné částky 3 894 487 Kč.
Srovnáme−li příjmy a výdaje, zjiš−
ťujeme, že obec ze svého rozpočtu
vynakládá na odpadové hospodářství
dalších 1 323 616 Kč. Zvýšením,
tedy po našem zdražením, ceny
vývozu za popelnice o 100 Kč na
občana a rok se sníží ztráta, kte−
rou vykrývá obecní rozpočet o cca
380 000 Kč, což znamená, že obec na−
dále bude přispívat na likvidaci od−
padu, který vyprodukují z převážné
míry občané, částkou 940 000 Kč.

Zastupitelé vědouce, že zvýšení
poplatku probíhá v době ekono−
mické krize a vysoké nezaměstna−
nosti na Hodonínsku, prodloužili
osvobození dětí od poplatku do jejich
čtyř let života, čímž se podpořily
rodiny s malými dětmi, a do vy−
hlášky jmenovitě uvedli, že osvo−
bozeni od poplatku jsou držitelé
průkazu ZTP/P, což znamená zjed−
nodušení administrativy jak pro ně,
tak pro obecní úřad.
Některé obce poplatek za odpad
zrušily úplně a tento příjem nahra−
dily zvýšením daně z nemovitosti
(například Lužice), což však dle
mého soudu znamená, že majitel
velké nemovitosti (a nemusí to být
člověk jinak majetný, např. podni−
katel, ale stará osoba mající jediný
příjem z důchodu) doplácí na počet−
nou rodinu s malou nemovitostí.
Tímto způsobem si obce současně
řeší bezproblematické vybírání pří−
jmu formou daně, což zabezpečuje
stát – finanční úřad. Komplikova−
nější je ono vybírání poplatku obec−
ním úřadem, kdy se vždy objeví ně−
jaký neplatič.

Řád zlatého slova

R

ozhodla jsem se za uplynulý rok 2012 udělit řád. Ne Myšího kožíš−
ku, ale takový, v jehož problematice se za 32 let své kronikářské
práce přece jen už vyznám. Je to řád slova − Řád zlatého slova.
Uděluji ho PhDr. Radimu Šťastnému, místostarostovi naší obce. Jeho
slovní projev – nejen ve Zvonu, ale i v promluvách je spíše stručný, ale
vždy výstižný. Má v sobě lidský a zároveň lidový fortel, kterým nás do−
vede k přijetí „přechodného“ a nelehkého řešení prekérní situace v dědině.
Jeho slovům nikdy nechybí zrnko humoru a vědění. Radim vždy udělá
ze slov uzlík v hedvábném šátku.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

V diskuzi zastupitelů byl probírán
i model známkového systému vý−
vozu popelnic, kdy si občan, pak−
liže chce vyvézt popelnici, zakoupí
známku a pak je mu popelnice s ole−
penou známkou vyvezena. Zkuše−
nosti z Čejkovic však ukazují, že ob−
čané sice třídí vyšší měrou, ale dle
mého soudu není možné, aby v prů−
měru na jednu domácnost byla za
rok vyvezena jedna a půl popel−
nice. Řada občanů v dané obci řeší
úspory za odpad tím, že jej vyváží
na sběrný dvůr jako velkoobjemový,
který není zpoplatněn. Na celý sys−
tém v konečném důsledku finančně
doplácí obec.
Zvýšení poplatku a schválení nové
obecní vyhlášky jak vidno provázela
rozsáhlá rozprava zastupitelů. Vý−
sledkem byl kompromis, který sice
zatíží rodinné rozpočty, nicméně
velké finanční břemeno nadále zů−
stává na obci. Finanční krytí ztrát
odpadového hospodářství omezuje
investiční činnost obce. To, co doplá−
címe za odpady, bychom mohli dát
do oprav chodníků, místních komu−
nikací či jiných, obecně prospěšných
projektů. Řešením je snížit množství
komunálního odpadu v popelnicích,
a to tříděním papíru, plastů, skla
a bioodpadu (listí, tráva). Tohoto
řešení lze dosáhnout jen spolu−
prací obce a občanů. Bez dobré vůle
a vstřícnosti občanů k této spolupráci
budou náklady na odpadové hospo−
dářství nadále vysoké, navíc do sklá−
dek zahrabeme i to, co by šlo opě−
tovně zužitkovat, aniž bychom
zvýšili zatížení životního prostředí
skládkami, rychlejším vyčerpáním
surovin a znečištěním.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce
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Meziroční srovnání sběru odpadů na sběrném dvoře v Ratíškovicích

Ocenění

za sběr elektrospotřebičů

S

e zvyšováním životního standar−
du a rostoucí technologickou kva−
litou dochází v naší konzumní
společnosti i k nárůstu množství vy−
sloužilých elektrospotřebičů. Tra−
diční nerudovské „Kam s ním?“ řeší
obce, jako původci odpadu, uzavírá−
ním smluv s partnery, kteří elektro−
spotřebiče od obce odeberou a ve
svých provozovnách rozeberou a ma−
teriálově roztřídí na plast, železo
a barevné kovy. Tyto materiály se
znovu použijí na vyhotovení nových
výrobků. Takovýmto partnerem obcí
je i firma Elektrowin, která odebírá
a následně zpracovává ledničky,
pračky, mikrovlnky, vysavače, apod.
V rámci dosažení co největší vý−
těžnosti vysloužilých elektrospotře−
bičů organizuje Elektrowin ve spo−
lupráci s Jihomoravským krajem
soutěž pro školy „Ukliďme svět“.
V úterý 22. ledna 2013 byly vyhlá−
šeny v důstojných prostorách Kraj−
ského úřadu Jihomoravského kraje
v Brně výsledky této soutěže za rok
2012. Je potěšující, že v rámci kraje
se v absolutním množství nashro−
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mážděných elektrospotřebičů umís−
tila na prvním místě s 7 191 kg ZŠ
a MŠ Dolní Bojanovice a na třetím
místě se 4 094 kg ZŠ a MŠ Ratíško−
vice. Vedle finanční a věcné odměny
je přínosem, a to nejen pro školy sa−
motné, že děti stále ve větší míře
pokládají za samozřejmé, že se od−

pad třídí, odevzdává a zpracovává
a že to má vliv na životní prostředí.
V obcích je větší pořádek, nejsou
černé skládky, materiál se recyk−
luje, šetří se prvotní suroviny a sni−
žuje se spotřeba energií a míra zne−
čištění průmyslovou výrobou.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Média

Kabelová televize
obce Ratíškovice informuje

Historie

Ukončení analogového
vysílání v televizních kabelových
rozvodech
Důvody pro nutné změny v televiz−
ních kabelových rozvodech obce Ra−
tíškovice jsou následující:
Vzhledem ke komplexnímu celo−
evropskému ukončení analogo−
vého vysílání a přechodu TV vysí−
lání na digitální platformu (termín
2012), dochází ke zvyšování ná−
roků na přenosové trasy, což je
v případě obce Ratíškovice síť
televizních kabelových rozvodů.
Pro zajištění digitálního vysílání
televizních programů je nutno
omezit vysílání analogové te−
levize v televizních kabelových
rozvodech obce, stejně jako tomu
bylo v případě pozemního příjmu
TV v celé České republice v roce
2011−2012.
Druhým neméně důležitým prv−
kem pro ukončení analogového
vysílání TV programů je narůsta−
jící počet nových programů ve for−

mátu DVB−C (kabelový), DVB−T
(pozemní) a především stále se
zvyšující tlak diváků na programy
s vysokým rozlišením HD.
Z výše uvedených důvodů dojde ke
změnám v těchto termínech:
K 31. březnu 2013 budou ukon−
čeny všechny analogové programy
v Omezené nabídce s výjimkou
ČT1, ČT2, NOVA, Prima Family,
TV NOE, INFOkanál, které budou
nadále vysílány v analogovém for−
mátu.
K 30. červnu 2013 bude ukončeno
vysílání „digital/analog“ Základní
nabídky, která byla dočasným ře−
šením do konce roku 2012 (mož−
nost přejít na plnohodnotnou
Základní digitální nabídku) a ana−
logového vysílání HBO, HBO2,
HBO Comedy (možnost výhod−
ného nákupu HW pro sledování
uvedených pořadů v digitální po−
době).
Všechny ukončené programy je již
nyní možno sledovat v digitálních

Ratíškovice

roku 1913

P

řed sto lety byla v Ratíškovicích
zima velmi mírná. Už v únoru
začaly teplé dny, „avšak když
byly stromy v nejlepším květu, do−
stavily se citelné mrazy a mnoho
květu pomrzlo. Později dali se do pec−
kovitého ovoce červi ve velkém množ−
ství a tak co nezmrzlo, bylo červíky
provrtáno a opadalo.“ 16. června
přišel citelný mráz a lidem v zahrád−
kách pomrzla fazole. V létě na sena
„bylo počasí stálé, takže lidé od Mo−
ravy mnoho dobrého sena svézti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

mohli, jindy obyčejně vystoupí v tu
dobu Morava a seno zničí.“
V tomto roce žilo v naší obci 1725
obyvatel. Narodilo se 56 dětí, z toho
jedno mrtvorozené, ale 18 z nich ze−
mřelo už do jednoho roku věku; mezi
nimi také dvojčata Jan a Anna No−
votní. 17. ledna t.r. se v ul. Dědina
narodil František Bařina, chlapec,
který 27. 1. 1921 zemřel v dětské
nemocnici v Zábrdovicích. Byl tady
hospitalizován, protože mu (patrně
při neopatrné hře) vybuchl do obli−

nabídkách DVB−C a DVB−T. Pro
všechny zákazníky má společnost
NOEL s. r. o. připraveny velmi zají−
mavé slevy na nákup dekódovacích
modulů, karet a set top boxů pro pří−
jem DVB−C programů.
Změna poplatků za sledování
televizních programů
A to z následujících důvodů:
K 1. 1. 2013 došlo ke zvýšení sazby
DPH na 21%.
Dalším neméně důležitým prvkem
pro úpravy ceny je fakt, že od roku
2008 nebylo provedeno inflační
navýšení poplatků za sledování
TV programů. Bohužel tyto změny
byly a jsou zakotveny ve všech
podmínkách a smluvních vztazích
se zahraničními dodavateli pro−
gramů a NOEL, s. r. o. jako pro−
vozovatel je musí respektovat.
Neustále se zvyšující počet digi−
tálních programů v SD i HD.
Jiří Holubík,
jednatel firmy NOEL s. r. o.

čeje střelný prach. Ratíškovickému
učiteli Bohumíru Černohlávkovi se
narodila dcera Oldřiška Bohumíra
Karolína, která posléze studovala na
III. občanské škole na Královských
Vinohradech v Praze, kde se pak
i provdala. V matrice narození je
také zapsán Jan Kubík, jehož otec
Jan byl v době synova porodu dělní−
kem v Binghamtonu (stát New York)
v „Severoamerických spojených stá−
tech“. 29. 10. t.r. se narodila Marie
Magdalena Mikésková, která si poz−
ději vzala obchodníka Eduarda Pu−
kance (když se v Ratíškovicích ženil,
pracoval jako strojní zámečník v to−
várně na letadla Avia Kunovice),
později spolu žili v domě č.p. 230
(dnes dům Ferbyů na rohu ul. Školní
a Krátká). Ratíškovickému ševci Mi−
naříčkovi se narodil syn Josef, který
se později stal pekařem. V průběhu
roku 1913 bylo uzavřeno 19 sňatků.
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Mimo jiné si Apolena Holečková
vzala „záložníka 11. dragounského
pluku“ Metoda Lokaje z č.p. 143;
když se jim v říjnu narodil syn Josef
Jan, byl už jeho otec zapsán jako
dělník v továrně. V tomto roce byli
také sezdáni Františka Šupová a Ig−
nác Bařina (*1887). V roce 1922 se
jim narodil syn, křtěný po otci latin−
ským jménem Ignác, pozdější před−
seda MNV (Místního národního vý−
boru). Zajímavostí je, že 8. 10. 1975
mu byla už jako dospělému rozhod−
nutím ONV Hodonín na vlastní
žádost povolena změna jména na
Hynek, které je považováno za jeho
českou obdobu.
Ve farnosti zemřelo 31 osob, mimo
jiné obchodník Antonín Hrabinec,
který měl obchod v domě č.p. 269
v ul. Řádky (malovaný rohový dům
naproti „Bumbálku“). Protože byl
přispívajícím členem hasičského sbo−
ru, zúčastnili se jeho pohřbu také
ratíškovičtí hasiči. V listopadu ze−
mřel na záduchu (astma) Martin
Kohout (*1843, Lhota u Liptálu),
snad poslední kolovrátkář v Ra−
tíškovicích. Tři poměrně mladí
lidé umřeli v tomto roce na TBC,
jedna žena na epilepsii a už od
60 let věku byla jako příčina smrti

u mnoha lidí uváděna staroba či se−
šlost věkem.
Místní pětitřídní školu navštěvo−
valo 394 dětí. Školní úlevy, které
spočívaly v povinné návštěvě školy
v zimním pololetí a v úplném osvo−
bození od docházky v pololetí letním,
požívalo 95 dětí. Podle zápisu ve
školní kronice „veškeré namáhání
za zrušení úlev všeobecných bylo mar−
né, rodiče dítek při schůzi správcem
školy svolané souhlasili sice s jeho
zrušením – jemu do očí, avšak již
před školní budovou rozumovali:
Ano, ať se zruší úlevy, avšak dítky
ať chodí do školy jen do 12. roků
a pod. Zároveň narazil návrh...
na odpor obec. zastupitelstva...“ Už
v lednu toho roku pozval správce
školy rodiče svých žáků na přednáš−
ku, kde je poučil o nemoci oční tra−
chom, která se vyskytuje při špatné
osobní hygieně, a poučil je, „jak by
se nakažlivé nemoci této předejíti
dalo.“ Zároveň k rodičům promluvil
o “škodlivosti používání školních dí−
tek k opatrování menších souro−
zenců a jiným pracím v čas školního
vyučování“ a nabádal je, aby „dítky
své pilně do školy posílali“. Přimlou−
val se, aby byly zavedeny úlevy pou−
ze na několik dní v čase největších
prací, „poněvadž i v tom−
to čase stýkají se se ško−
lou a nezhrubnou tak,
jako se dříve stávalo.“
Úlevy však všem zruše−
ny nebyly, a v důsledku
toho 1. dubna do V. tří−
dy místo 54 žáků přišlo
pouze 30. Dvanácti žá−
kům byla úleva ode−
přena, ale „oni si však
udělali úlevu sami a do
školy nechodí“.
V únoru žádá správa
školy c.k. okresní škol−
ní radu o povolení, „aby
žáci zdejší školy sehráti
mohli dětskou divadel−
ní hru Popelku“ a kaž−
dý měsíc byl odesílán
také „seznam nedbalců“.
Od této rady mimo jiné
přišlo v únoru vyzvání,
„aby správa školy upo−
zornila rodiče na nebez−
pečí hrozící jich dětem
Rodina Mikéskova. Fotografováno ve dvoře domu č.p. 230, z návštěvy kinemato−
roh ulice Školní a Krátká (později Pukancovo, dnes Ferbyo− graf. představení ne
vo): Mikésková Marie roz. Kundratová, děti zleva Mikésko−
vá Marie Magdalena prov. Pukancová (*1913), Mikésková bezvadných.“ V květnu
Marie sv., Mikésková Anna prov. Tomanová. Zapůjčila Anna správce školy oznamuje,
Tomanová, č.p. 734.
že „sem velmi zřídka
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kinematograf. divadlo přijede – za
mého 5 let působení zde bylo asi
2krát – a tu, poněvadž představení
byla mravně nezávadná, nebyla ná−
vštěva jich škol. dítk. zakázaná.“
Školní mládež byla také při každé
možné příležitosti upozorněna na
„neblah. a zhoub. násl. pití lih. ná−
pojů.“
V této době se dívky učily ženským
ručním pracím, hlavně šití, a uči−
telka tohoto předmětu byla c.k.
zemskou školní radou upozorněna
ohledně „zanikání domác. lidov.
krojů, aby přihlížela ke zručnosti
a techn. lidov. krojů a vyhybala se
střihům běžným...“. 2. prosince byl
oslaven „třetí dětský den... Dítky
školní vedeny... do chrámu Páně,
... některé dítky přednesly vhodné
básničky, zazpívána cís. hymna, vy−
brány dárky na opuštěné dítky...
Sbírka vynesla 12K 23h.“ V tomto
měsíci také dává c.k. okr. školní rada
„věděti, že žákům i o prázdninách
není dovoleno účastniti se cviků spol−
kových a nositi odznaky.“
V roce 1913 se u řeznického mis−
tra v Hodoníně učili řemeslu bratři
Alois (*1897) a Josef Šťastní. Alois
se v pozdějších letech stal řezníkem,
uzenářem a hostinským v Ratíško−
vicích (v dnešní ul. Vítězná); Jaro−
slav měl v nájmu místní obecní hos−
podu („komunál“), pak měl živnost
ve Bzenci a později také v Ham−
burku.
Podle zápisu v Pamětní Knize fary
Ratíškovické byly v Ratíškovicích od
12. do 23. dubna konány dvěma re−
demptoristy z Brna sv. misie. Ke
zpovědi přišli kromě 17 osob všichni
ratíškovičtí a s nimi také farníci
z Vacenovic, Milotic a Dubňan.
„Lid byl spokojen a faráře výsledek
krásný překvapil. ... Učitelstvo se os−
tentativně misií nesúčastnilo ani na
komando své organisace.“
Dobrovolný sbor hasičů čítal po−
čátkem roku 1913 tři čestné, 13 při−
spívajících a 34 činných členů. V prů−
běhu roku se konalo 6 školních
cvičení, 1 poplachové, 2 pochodová
a 1 se strojem. Členové sboru po
čas žní a mlácení obilí vykonávali po−
žární hlídky, k tomu také stráže při
divadelních představeních a taneč−
ních zábavách v obci. Na Bílou so−
botu stáli dva hasiči čestnou stráž
u Božího hrobu, zúčastnili se také
slavnosti Vzkříšení Páně, slavnost−
ního průvodu na Boží tělo a celý sbor
byl přítomen „slavné mše“ jak na den
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patrona hasičů sv. Floriana, tak
„na oslavu narozenin J.V. Císaře
pána.“ V březnu sbor pořádal jedno
divadelní představení, kdy zaplatil
„od poščání jeviště“ 10K, a v červnu
výlet spojený s taneční zábavou.
„Z Víletu čistý vínos“ činil 23K 20h.
V tomto roce „pracoval sbor při
1 požáru dne 24. 5. dům č. 94 – 12
mužů“.
V roce 1913 odjela za manželem
Františkem do „Spojených států se−
veroamerických“ s ročním synem
Josefem Josefa Brhelová (*1887,
č.p. 153) a zůstala bydlet v Endi−
cottu (stát New York). Tam se usa−
dil také rohatecký rodák, ženatý
v Ratíškovicích na č.p. 142, Franti−
šek Bureš, který tam odjel jako že−
natý dělník a otec tří dětí. Za prací
na Floridu odjela i Bursíková (?) se
synem Martinem (*asi 1893) a dce−
rou Annou (*asi 1905), která se do
Ratíškovic s rodinou přistěhovala
z Horňácka a měla koupený dům č.p.
92. Se svojí ženou Františkou, roz.
Hnilicovou (*1888), a čtyřmi dětmi
odjel do Binghamtonu Antonín Če−
čátko (*1883, č.p. 42). Zemřel tra−
gicky v USA; jeho žena pak rodnou
obec navštívila se sestrou Terezií
prov. Foltýnovou v roce 1960. V Bing−
hamtonu se usadil i Jan Dekař
(*1883, č.p. 50) a Josefa roz. Bělo−
chová (*1885, č.p. 238) společně
s dcerami Antonií a Marií a ročním
synem Josefem; v Americe se jim pak
narodily ještě 4 děti.
Na fašaňk do USA v tomto roce
odejel i Petr Foltýn (*1889), který se
pokusil emigrovat už v roce 1912,
ale byl vrácen zpět, protože podlé−
hal vojenské povinnosti. Se svými
dcerami Annou, Antonií, Terezou
a Marií odjela za manželem Jose−
fem do USA Anastázie Macková,
roz. Kotásková. Na farmě v Alaba−
mě se usadil Tomáš Kadlčík z č.p.
148, a i když sám už rodný kraj ne−
navštívil, jeho syn František bojoval
v Evropě jako americký letec během
II. světové války. Z domu č.p. 204
se na Floridu odstěhovala Fran−
tiška Kotásková, která se v USA
provdala za Josefa Krču ze Ska−
lice.
V roce 1906 odejel jako ženatý do
Endicottu i Jan Podéšť (*1879),
v roce 1908 se vrátil zpět do Ratíš−
kovic a roku 1913 opět odjel. S ním
se odstěhovala v tomto roce pravdě−
podobně i manželka Rozína roz.
Šupová (č.p. 297). Nikdy se už do
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rodné obce nevrátili
a o jejich čtyři děti se tu
starala stařenka; syno−
vé František a Rudolf
pak kolem roku 1923
odjeli za nimi. V roce
1913 odjela za manže−
lem Josefem (který byl
v letech 1910−1912 haj−
ným na Pánově) spo−
lečně s dcerou Rozinou
a syny Josefem a Kaš−
parem také Františka
Šašinová roz. Ježková
(*1883, č.p. 153). Svou
dceru Marii ponechal
k výchově stařečkům
také Pavel Toman
(*1883) a jeho manžel−
ka Kateřina a nikdy se
už do Ratíškovic ne−
vrátil.
V dubnu 1913 pode−
psala kupní smlouvu
u c.k. notáře Karla
Tumlíře v Hodoníně
Františka Pavlíková,
která zakoupila od Pe−
tra Příkaského dům č.p.
232 v dnešní ul. Mokré
Řádky (jejich potomci,
Pekaři v Hodoníně na náměstí − vpravo s košem Josef
Dobešovi, tu žijí do− Minaříček (*1913). Zapůjčila Marie Mráková, č.p. 252.
dnes). Takové finanční
I když I. světová válka vypukla až
možnosti už však neměla rodina An−
tonína Hrabince, majitele krupař− o rok později, museli ratíškovičtí
ství, výseku masa a trafiky v Ratíš− vykonávat vojenskou službu „za cí−
kovicích. Měli šest dětí a roční pří− saře pána“. Mezi nimi byl také Voj−
jem 1200K. I když obchodník vlastnil těch Kotásek, který byl v roce 1913
dům v Ratíškovicích a v Dubňanech u „4 Marš komp.“ ve Znojmě. Na „fel−
a k tomu stavební parcelu, měl dpostkarte“ (pohlednici z vojny) ze
6400K obchodních dluhů, špatně už dne 15. 5. svému kamarádovi Janu
viděl a podle ratíškovického faráře Příkaskému z č.p. 41 píše: „P.B.J.K.
Josefa Celého „jest dočista churavý.“ [Pochválen buď Ježíš Kristus]
30. října zemřel, a tak bylo jeho synu Drahý kamaráde. Přijmi pozdrav
Vojtěchovi, který studoval I. třídu z vojny. Dopis jsem od tebe obdržel
„České vyšší reálky zemské v Hodoní− za který ti Děkuji. Kotásek Antonín
ně“, vystaveno „vysvědčení chudoby a Michal. Mně už odepsali z Brna a
a nemajetnosti“, díky kterému měl o Tomašovi nevijů kam se Dostal.
nárok na bezplatnou lékařskou péči Mili kamaráde vy jste ten maj po−
a pravděpodobně i nižší nebo žádné stavili a mi ho dondem k posled−
školné. Problémy s financemi měl niho zvalit. Mi jsme už rozdělení
také Tomáš Holeček (*1882), který k marškumpaniji a dělame tým sta−
sice byl příslušný do Ratíškovic, ale rým plac jdeme podle do deštěných
žil ve Vídni, kde mu „udělila obec Vý− Baraků je jich 6. Do každeho se da
denska... okamžitou podporu v ob− 280. Mužů. Z pozdravem ti zůstá−
nosu 10k poněvádž týž byl bez vy− vám tvůj kamarád Vojtěch Kotásek.
dělku a neměl peněz na zaplaceni Baráky znojmo. Poltegrafirovat
bytu.“ Představenstvo naší domovské jsme sa jestě nedaly až se dáme tak
obce bylo vídeňskou správou vyzváno, ti jedno pošlu. Až dostanem nový
aby tuto částku uhradilo zpět, obec Mundur. Napiš mě na Petra Gaj−
však nereagovala, a proto v dubnu dikového adres. Z Bohem na zhle−
1913 tuto částku urgovalo také „C.K. danou.“
Irena Bařinová
okresni Hejtmanstvi v Hodonině“.
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Příběh

Jsem vděčná
a pyšná k tomu

N

a úvod bych jen chtěla říct, že
mě moc mrzí, že jsem zmeškala
soutěž na téma babička, pro−
tože tohle téma se mi velmi líbí. Moje
babička je pro mě nejlepší kamarád−
ka, má vrba a poradkyně, desig−
nérka a výtvarková víla a taky
mistr kuchyně. A já jsem pořád pře−
mýšlela, jak jí za všechno, co pro mě
dělá, poděkovat a pak mě to napadlo.
Takhle:
Na světě neexistují dokonalí lidé,
jsou jen ti obyčejní a neobyčejní.
A o jednom člověku z těch neobyčej−
ných bych chtěla dnes psát, o člově−
ku, který dokáže pohladit zavřenou
dlaní, který hřeje duší i srdcem, o člo−
věku, který vždy vyslechne a pora−
dí. O člověku, který stojí vždy při
mně a dává to nejlepší ze sebe, lásku
nezištně, rady jen ty nejlepší a jídlo
tak dobré, že člověk skoro nemůže
chodit, když odchází domů. O člově−
ku, který na světě patří k těm nej−
důležitějším − babička. Už i Božena
Němcová věděla, že tahle osoba je
tak neobyčejná a důležitá, že jí věno−
vala celou knížku, já bych své babičce
věnovala klidně celou knihovnu a po−
řád by mi to nepřišlo jako dost…
Moje babička Boženka Vacenov−
ská se mezi neobyčejné lidi řadí ne−
jen svým elánem a úsměvem, ale
také nakažlivou dobrou náladou.
Vždycky, když mám jakoukoliv bo−
lístku nebo problém, vím, že za ní
můžu s čímkoliv. Vždycky mě vy−
slechne a vždycky mi dokáže pora−
dit. Vždycky mě rozveselí, vždy mě
ukonejší a slíbí mi lepší zítřky. S ni−
kým se tak nezasměju, jako s ní. Ať
už díky novým výrazům, které mě
naučila, jako jsou „habaďúra“ – udě−
lat na někoho lest, „zfanfrněná“ –
namyšlená anebo „oplavdu pokémo−
ne“ – od malička dědův pozdrav, jak
babičku láskyplně zdraví.
Vždycky je tu pro nás a já jsem jí
za to hrozně moc vděčná. Jsem jí
vděčná i za její skvělé kulinářské
umění, vždycky, když potřebuji po−
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radit, zvednu telefon a když
není někde s kamarádkami na
plku, vařím dle jejích instruk−
cí, a jestli láska prochází ža−
ludkem, tak jsem jí vděčná
i za partnera. Jsem jí vděčná
za její kreativitu a nápaditost,
od přítele až po kamarádky,
přes rodinu ba i dokonce zná−
mé, jsou všichni obsypáni dár−
ky ručně vyrobenými, které mi
pomohla vytvořit. Má až ne−
uvěřitelný výtvarný talent.
Jednou mi za půl dne ušila
šaty na večerní oldies party,
jindy zase vytvořila z prostěradla
závěsy nebo dokonalou masku na
karneval. Nedávno jsme vyrobili celý
dům do všech detailů ve zmenšené
v krabici, před tím jsme ušili vlastní
polštáře, udělali si vlastní kofoláč−
ky, naučili se malovat žehličkou na
papír i barvami na sklo. Pochopili
metodu tvoření z ubrousků a taky
jsem byla opletená odshora dolů.
Jsem vděčná za to, že má babička
byla obdařená tak velkou fantazií
a její nápady neznají meze. „Babi,
narozeniny, svátek, Vánoce, přijedu
a něco vyrobíme“ takhle to vždy za−
číná, a pak už jen do noci jede šicí
stroj, střihají nůžky a od lepidla jsem
až za ušima.
V malé vesničce, kde lišky dávají
dobrou noc, v jednom domečku u le−
sa, kde jsem strávila dětství, tam na
koleni vznikají díla s láskou vyrobe−
ná. Tam vznikají vzpomínky, které
blízkým vykouzlí ještě po letech
úsměv na rtech. Tam vznikají neza−
pomenutelné chvilky plné smí−
chu, až se za břicha popadáme, když
se nám podaří něco jiného než chce−
me, nebo šílíme a mračíme se, když
se nám nedaří vůbec, ale nakonec se
spolu radujeme z úspěchu a dárku
vyrobených podle našich představ.
Není nic, co by babička nezvládla,
ať si vymyslím cokoliv. Měla jsem
fretku, tak mi babička udělala fretčí
kabelku. Podle jména a básničky
Vařila myšička kašičku mi do mé

vlastní kuchyně uháčkovala Myšku.
Chtěla jsem k moři, tak mi moře
užehlila na papír a visí mi na zdi.
Navíc k tomu všemu, co umí a vy−
myslí, jí můžu vyprávět o čemkoliv
a ona ví, někde to četla nebo slyšela,
můžu jí vyprávět o komkoliv a ona
ví, učila ho ve školce, nebo zrovna
včera si u ní byl pro radu nebo na
návštěvě.
Moje babička je pro mě moc důle−
žitý a vzácný člověk a za nic na světě
bych ji nevyměnila. Je pro mě obraz
pokory a skromnosti. Čistá a něžná
osůbka s velkým srdcem. A já se jí
snažím všechnu tu péči a lásku vra−
cet. Občas tím, že jí taky něco jako
překvapení vyrobím, občas tím, že
spolu něco prožijeme, občas šíleným
nápadem napsat jí vzkaz do novin,
ale hlavně bych chtěla, aby to nejen
věděla, ale i cítila. Cítila, že je nena−
hraditelná, že je jedinečná a moje.
Moje milovaná babička, na kterou
nedám dopustit, jsem pyšná. Ano
přiznávám, jsem pyšná na to, že
ji mám. A snad jediné, co bych jí
chtěla ještě říct, je: „Děkuji!… Dě−
kuji za to, že tu pro nás vnoučata,
děti, manžela, kamarádky a kama−
rády, lidi, kteří tě znají a mají rádi,
že tu pro nás jsi. Vždy ochotná, vždy
naslouchající s dobrou radou a ně−
jakou výbornou buchtou k tomu, vždy
jako ze škatulky, krásná a usmě−
vavá ...moje babička!“
Tvoje Miška Michalíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

T

řináctý byl Měsíc českosloven−
sko−sovětského přátelství, dva−
náct známe apoštolů, jedenáct je
fotbalistů, deset je Božích přikázá−
ní, devět stojí kuželek, osm je tónů
do stupnice, sedm je dní v týdnu,
za šest dní stvořil Bůh tento svět,
pět je hrdinů knihy Karla Poláčka,
čtyři jsou roční období, tři Božské
osoby, dva jsou do páru, ale jenom
jeden na celé zeměkouli je košt svi−
ňůrek naložených v octě, který bývá
v Ratíškovicích.“
Těmito slovy začal už XIX. ročník
Slováckého koštu sviňůrek nalože−
ných v octě, který se konal v pátek
11. ledna 2013 v prostorách ka−
várny Restaurace Sport. Letošní rok
bude význačný tím, že před třiceti−
pěti lety, roku 1978, byla v Ratíško−
vicích první výstava hub. V úvodu
koštu byl zhodnocen – připomenut
průběh uplynulé houbařské sezóny,
který se dlouho podobal té, jež byla
před osmdesáti lety v roce 1932. Pan
kronikář Jan Mikl tehdy napsal: „Pro
velká sucha nerostly ani v létě ani
na podzim žádné hřiby, čímž chu−
dina připravena byla o značný ved−
lejší příjem.“ Závěr té uplynulé se ale
vydařil a projevilo se to i na druzích,
které byly k degustování dodány.
A shodou okolností reprezentovaly
jehličnatou část Dúbravy, která bývá
na podzim štědrá jak množstvím na−
bízených plodnic, tak sortimentem –
počtem druhů.
V kategorii zbytku světa zvítězil
(nejvíc chutnal) ryzec borový Mar−
kéty Antošové a druhý byl opět ry−
zec borový v podání Michala Pří−
kaského ml. Ve hřibovitých zazářil
klouzek obecný Markétiny babičky
Žofie Koplíkové a kategorie „sviňů−
rek“ se stala jasnou záležitostí Fran−
tiška Polišenského, který získal
nejen medaili za první místo, ale
i další dva stupínky.
Mykorhizní symbioza je pojmeno−
vání pro soužití hub a rostlin – to
jsou i kořeny stromů, ve kterém si
houba a rostlina vzájemně předá−

„
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vají některé látky. A tak se vkrádá
myšlenka, že se chuť pryskyřice
možná přenáší do plodnic ryzců,
klouzků a čirůvek, a proto tyto houby
jsou tak kořenné, a tím pádem chut−
nají. Oponenti mohou namítnout, že
hřib hnědý (suchohřib, panšťák atd.)
se někde nazývá „slaďák“, ale tak vý−
razný v chuti není.
Pořadatelé a mykologický kroužek
tímto děkují kolektivu Restaurace

Výstava

Mykologie

Vítězný recept

Sport za ochotu a vstřícnost při po−
řádání tohoto podujetí, Pekařství
Petra Příkaského a Ladiku Toma−
novi za sponzorování, všem obě−
tavcům za dodané vzorky od Slo−
venska až za Vysočinu a paní Žofii
Koplíkové za odtajnění vítězného
receptu:
Svaříme tyto ingredience: 1/4
litru octu, 1/3 litru vody, 2 dkg soli,
5 dkg cukru, 7 cukerinů (umělé sla−
didlo), 1 bobkový list (vavřín), 5 ku−
liček nového koření, 15 kuliček pep−
ře, 1 hřebíček, 1,5 kávové (půldruhé)
lžičky hořčice a 1/2 kávové lžičky ko−
riandru.
Úspěšnou sezónu a chutně nalo−
žené houby vám přeje
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Venku mrzlo, jen praštělo,
že se nám ani ven jít z tepla nechtělo,
ale že Ježíška v jesličkách rádi moc máme,
doma si o něm písničky zazpíváme,
na výstavu Betlémů do Orlovny
rádi s vnučkou Martinkou zavítáme.
Marie Chvátalová, Zelnice

Výstava Betlémů

J

ednota Orel Ratíškovice pořádala v budově orlovny ve dnech 8.–
10. prosince 2012 výstavu Betlémů. Během těchto tří dnů akci na−
vštívilo přes 300 návštěvníků včetně dětí ze základní a mateřské školy.
Hlavně u dětí se výstava setkala s velkých ohlasem.
Děkujeme všem, kteří přinesli na výstavu své exponáty a potěšili tak
srdce návštěvníků. Zájem o výstavu nás velmi potěšil a zavazuje nás ji
zopakovat i v letošním roce, pokud nám Pán Bůh dá zdraví.
Za pořadatele Františka Sedlačíková
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Školství

Den pro rodiče

V

e středu 12. prosince 2012 naše
třída 4.A připravila již podruhé
zábavné odpoledne pro rodiče
aneb odpoledne naruby. Odpoledne
naruby proto, že v tento den se ne−
starali rodiče o nás, ale my o ně.
Příprava byla sice náročná, ale vy−
platila se. Již 6. 12. jsme začali s pe−
čením vánočního cukroví. Pekli jsme
perníky a linecké, další týden jsme
perníčky nazdobili. V den konání
akce jsme opět pekli. Tentokrát sla−
né šneky, tyčinky a jablečný štrúdl.
Nechyběly ani čtyři druhy pomazá−
nek a sýrová roláda, která nám mi−
nulý rok chutnala tak, že jsme se pro
ni rozhodli i letos. Odpoledne po vy−
učování jsme byli nakupovat. Kou−
pili jsme bagety, rohlíky, šunku,
kukuřici a mléko do kávy. Školní
jídelnu se nám podařilo nachystat
opravdu moc pěkně. K pití jsme ro−
dičům nabídli kávu, čaj, limonádu
a vodu.
Hlavní program jsme sice vymys−
leli my, ale s jeho přípravou nám
pomohla paní učitelka, která celý
program zahájila. Řekla pár slov na
úvod a program mohl začít. V první
části programu si paní učitelka pro
nás a naše rodiče připravila malé
překvapení. Byla to společná práce
rodičů a dětí. Nejprve jsme museli

každý se svým rodičem – jednou tuž−
kou, na jeden papír – nakreslit do−
meček se zahrádkou. K tomu všemu
jsme nesměli mluvit. Při plnění dru−
hého úkolu jsme šli na chodbu kres−
lit jednoduchý obrázek. Rodiče dě−
lali totéž v jídelně a potom jsme si
to navzájem diktovali tak, že ani
jeden z nás neviděl obrázek toho
druhého.
V druhé části programu jsme ro−
dičům vylosovali barevné „smajlíky“
a rozdělili je tak na zelený, žlutý, čer−

Prevence proti drogám
N
ejen v okrese Hodonín, ale i v naší
obci je velký počet uživatelů
drog, o čemž svědčí zvýšené
množství nalezených použitých in−
jekčních stříkaček.
Mladí lidé stále více tíhnou k uží−
vání drog − v drogách vidí cestu
úniku od problémů, neumí se bez
drog bavit nebo je berou jako zpest−
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ření života. Myšlenka jako: „Dám si
to, protože všichni kolem mě to už
zkusili a já musím taky, abych ne−
byl trapný a srab!“ se jim neustále
honí v hlavě. Ti, kteří s drogou začí−
nají, nevidí, že jim dříve nebo poz−
ději vezme veškerý osobní život
i život nejbližších. Dokladují to pří−
klady těch, kteří už tomu propadli.

vený a modrý tým. Jakmile se roz−
dělili, mohl začít „SUPER KVÍZ“.
V super kvízu bylo učivo, které pro−
bíráme ve škole, takže to byla do−
cela sranda. Úkolem rodičů bylo vy−
řešit tajenku „HEZKÉ VÁNOCE“.
Většině se to bez problémů podařilo.
V poslední části programu se
hrály stolní hry. Většinu her při−
vezli rodiče Martinky a Šárky Mac−
kových, ale některé jsme si přinesli
i my. V této části jsme si spolu s ro−
diči nebo kamarády zahráli mnoho
zajímavých, známých i neznámých
stolních her. Například: „Ubongo,
Kapky rosy, Veselá chobotnice, Moz−
ky, Hádej kdo? Padající opice atd.“
Celé odpoledne bylo bezva, výborně
jsme se pobavili. A nejen my, ale
i naši rodiče. Už teď se těšíme na
příští rok!
(Článek vznikl zpracováním
slohových prací žáků 4.A)

V těchto případech je daň velmi vy−
soká – a stojí za to???
Důležitý je zájem a starost rodičů
o své dorůstající teenagery. Další
cestou v omezení užívání drog je pre−
vence a informovanost mladých lidí
o tom, co jim droga dá a hlavně, co
jim vezme. Z těchto důvodů jsem se
rozhodla uspořádat v naší základní
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

škole přednášku o užívání drog ve
spolupráci s Policii České republiky
v Hodoníně, která se konala dne
7. 12. 2012.
„Prevence proti drogám“ byla ur−
čená pro žáky devátých ročníků.
Přednášku vedl zkušený hodonínský
kriminalista Milan Jurča, který pra−
cuje na protidrogovém oddělení. Se−
známil žáky s rozdělením drog, s je−
jich účinky a negativním působením
na člověka. Upozornil především na
nebezpečnou drogu pervitin, která je
rozšířená na našem okrese. Dále
žáky poučil o legislativě týkající se
výroby, držení, distribuce a užívání
drog.
Přednášku prokládal fotodoku−
mentací konkrétních případů. Dále
následovala diskuze, kde se žáci
mohli vyjádřit k tématu a pokládat
své dotazy. Žáci hodnotili tuto před−
náška velmi pozitivně.
Myslím si, že rodiče, učitelé a ve−
řejnost by před tímto problémem
neměli zavírat oči. Naopak, proble−
matice drog by se mělo věnovat mno−
hem více pozornosti. Můžeme si jen
přát a doufat, že mladí lidé budou
mít pevnou vůli a chuť žít svůj život
naplno a bez drog.
Ing. Kateřina Uhlíková,
třídní učitelka 9.A

Plavecké závody družebních škol

I

v tomto školním roce probíhají
družební setkání žáků čtyř zá−
kladních škol: ZŠ Očovská v Ho−
doníně, ZŠ Ratíškovice, Súkromná
škola ve Skalici a IV. ZŠ Senica. Je
sympatické, že se děti dvou českých
a dvou slovenských škol na setká−
vání těší, což je evidentní na soutě−
živosti a zájmu při všech střetnutích.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Ve středu 19. prosince 2012 naše
základní škola přivítala celkem 32
žáků 6. ročníku na krytém bazéně,
kde se odehrávaly vodní souboje
mezi jednotlivci i družstvy. Děti do
připravených soutěží daly maximum
a všichni chtěli vyhrát. Vítěz však
vždy může být jen jeden a nakonec
největší zaslouženou bojovnost před−

vedli žáci ze ZŠ Očovská v Hodo−
níně. Všechna družstva se nakonec
po sedmi disciplínách umístila násle−
dovně:
1. místo ZŠ Očovská Hodonín
2. místo ZŠ Ratíškovice
3. místo IV. ZŠ Senica
4. místo Súkromná ZŠ Skalica
Josef Hanák, ředitel školy
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Zápis do 1. třídy
V
pátek 25. ledna se konal v zá−
kladní škole kromě 2. kola vo−
leb prezidenta republiky tra−
diční zápis dětí do 1. třídy. V tomto

roce se zapsalo celkem 48 dětí a v mi−
nulém roce dostalo odklad školní do−
cházky 16 dětí. Lze předpokládat, že
opět více jak 10 dětem bude doporu−

čen odklad z důvodu školní nezra−
losti. Přesto již nyní víme, že bu−
deme mít opět dvě první třídy.
Josef Hanák, ředitel školy

Liščata přikrmují zvěř
V
měsíci říjnu zahájilo Myslivec−
ké sdružení Dúbrava zimní při−
krmování zvěře. Aby děti zjis−
tily, jak taková péče o zvěř vypadá
v praxi, připojil se k němu také Mys−
livecký kroužek Liščata (děti si ne−
dávno zvolily název samy). Přikrmo−
váním se snažíme zvěři ulehčit život
v zimním období, jelikož sníh a mrazy
ztěžují vyhrabávání potravy.
„Liščata“ chodí k zásypu pro per−
natou zvěř pravidelně jednou za dva
týdny, neodradí je ani mrazivé po−
časí. Ne vždy sice září nadšením,
teplo ve škole je láká víc, ale ví, že
zvěř nesmí strádat.
Stejně tak tomu bylo v sobotu
23. prosince 2012. Sešli jsme se ráno
v 9 hodin u Hliníka a společně se
vydali do lesa směrem k bývalé bý−
kárně, abychom zvěři přinesli běžné
krmivo i něco na přilepšenou. Děti
přinesly pro zvěř z domu jablka,
řepu, mrkev, kukuřici a tvrdý chle−
ba. Kromě sena, pšenice a soli si
zvěř mohla pochutnat i na kaštanech
a žaludech, které děti společně na−
sbíraly na podzim.
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Po tom, co děti poctivě založily
krmelce a zásyp pro zvěř, čekalo
občerstvení i na ně. Společně jsme
rozdělali oheň a opekli si špekáčky.
Nejen, že jsme zahnali hlad, ale
také jsme se u ohně hezky ohřáli.

Nakonec děti dostaly malý vá−
noční dárek, popřáli jsme si krásné
svátky a vydali se směrem k do−
movům.
Mgr. Kristýna Kotásková,
vedoucí kroužku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Noc ve škole
N

a čtvrtek 20. prosince 2012 jsme
se všichni moc těšili. Paní uči−
telky Simona Měchurová, Kris−
týna Kotásková a Vendula Masary−
ková pro nás připravily nocování ve
škole. Ve škole jsme spali už podru−
hé, o to víc jsme se nemohli dočkat!
Sešli jsme se v půl páté odpoledne
u školy a rovnou jsme vyrazili na ku−
želnu. Tam nás čekal turnaj. Ví−
tězný tým za odměnu vybíral film na
večer. První byli kluci z 5.B, druhá
děvčata z 6.A, třetí děvčata z 5.B
a čtvrtí kluci z 6.A.
Po kuželkách nám pořádně vy−
hládlo, proto jsme se po návratu do
školy ihned pustili do přípravy ve−
čeře. Děvčata z 6. A pekla v ku−
chyňce bábovky, ostatní si připravo−
vali v jídelně pizzu dle své chuti. Po
večeři šli šesťáci do Bambina a pá−
ťáci do své třídy. Tam jsme se pře−
vlekli do pyžama, abychom se mohli
pohodlně usadit v počítačové učebně
a sledovat film Velký bazar. Asi
v půlce filmu se otevřely dveře. Paní
učitelky Kotásková a Masaryková
nás začaly po jednom nebo po dvoji−
cích volat na chodbu. Po chvilce jsme
si všimli baterky a bylo nám jasné,

že je stezka odvahy! Protože jsme ni−
kde neviděli paní učitelku Měchuro−
vou, hned nám bylo jasné, že „někde
straší“.
Na chodbě každý dostal instrukce
a baterku. Šli jsme podle svíček až
do druhého patra. Z jednoho kabi−
netu se ozývaly strašidelné zvuky,
my jsme museli dojít až do 9. B. Když
jsme vcházeli do třídy, vybafla na nás
paní učitelka Měchurová s kostrou,
kterou ve škole „pěstuje“ paní uči−
telka Uhlíková. Každý se tam mu−
sel podepsat, aby se poznalo, kdo
stezku odvahy zvládl. Při východu na
nás za dveřmi ještě vybafla paní uči−
telka Kotásková.
Když se všichni vrátili ze stezky,
tak jsme si připili na to, že jsme pře−
žili stezku i „konec světa“. Potom
se páťáci odebrali do třídy a šesťáci
do Bambina. Šli jsme spát tak
pozdě, že radši ani nebudeme psát
v kolik.
Po ranním probuzení a hygieně
jsme se oblékli a šli na snídani. Za−
tímco děvčata chystala všem vá−
nočku s máslem a marmeládou,
kluci si hráli v tělocvičně. Když děv−
čata posnídala, vystřídali se s nimi

v kuchyňce kluci. Ti zase na oplátku
umyli nádobí. Nakonec jsme si roz−
dali dárky a tím naše vánoční dob−
rodružství skončilo.
Na druhé spaní ve škole máme
super vzpomínky. Doufáme, že si to
ještě někdy zopakujeme, protože si
to určitě každý z nás užil!
Žáci a žákyně 5.B a 6.A

Procházka života
(Monika Kremlová, 9.A)

Láska je jako krásný sen,
který se zdá každý den.
Láska plyne z přátelství,
vede k smíchu, k bláznovství.
Na lásku jsou vždycky dva,
když ne, je to jenom hra.
Drogy jsou to nejhorší,
co přátelství a lásku kazí,
co o život mnohé připraví.
Lidé na to přesto sází
a pak je to nebaví.
Alkohol je jen prohraný gól,
co nestrefil se do branky,
co zvolil špatný směr
a teď se snaží hojit ranky
a dostává zbytků sběr.
V životě nejsou žádná pravidla,
každý si jím prochází sám
a po cestě sbírá každý šrám.
Hodnocení
Autorka dokázala ve svém díle
zpracovat několik rozdílných fak−
torů, které provází lidský život.
Nachází zajímavá přirovnání,
v její básni naprosto chybí zby−
tečná pomocná slova, naopak –
její projev je úsporný, ale vyjad−
řuje vše.
Veronika Klímová,
vyučující českého jazyka

Navštivte obecní webové stránky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013
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strana 21

Malé zamyšlení
K

Plesy

onec roku je tradičně zasvěcen
večírkům a různým koncertům.
Také před vánočními svátky
byl tradičně uspořádán koncert žáků
LŠU Dubňany, která má v Ratíško−
vicích svoji pobočku a vyučuje zde
naše žáky zpěvu a hře na dechové
nástroje, kytary, housle a klavír.
Koncert je na začátku velmi hoj−
ně navštíven povzbudivšími rodiči
a pozdě příchozí posluchač si ke své
škodě nemá ani kde sednout. Všichni
chceme být u toho, kdy se v našich

dětech začínají formovat první umě−
lecké sklony, někdy právě po nás, po
rodičích, prarodičích nebo chceme
podpořit ten talent, který jsme u sebe
nikdy neobjevili. Velké úsilí vkládají
do koncertu nejen děti, ale i jejich
učitelé. My, návštěvníci těchto kon−
certů se tak stáváme laickou poro−
tou, která může porovnat jednotlivé
výkony účinkujících a v mnoha pří−
padech vidět, ale hlavně slyšet stále
se zlepšující výkony mladých hudeb−
níků. Negativem těchto koncertů

a zvláště v Ratíškovicích je ta sku−
tečnost, že v momentě, kdy odehraje
jejich dítě, odchází z koncertu někdy
i celá řada rodinných příslušníků.
Pro další účinkující to není právě po−
vzbuzující. Pokud se účastníme kon−
certu, a to různého žánru, a nemáme
vážné důvody, z koncertu neodchází−
me. Buďme kulturní, snažme se proto
utvořit nejen svým dětem vděčné
a podporující obecenstvo, protože
za své úsilí, obětavost si je zaslouží
všechny.
Bc. Jana Koplíková

Tak nám začala

plesová sezona

Ú

derem 14. hodiny 12. ledna 2013
začalo v tělocvičně základní ško−
ly to pravé hemžení a nebylo to
jen ve třídách ve kterých právě za−
čalo sčítání hlasovacích lístků prv−
ního kola prezidentských voleb.
Tradičně do tělocvičny nastoupila
pracovní partie, která nám připra−
vuje zázemí pro plesy.
Plesovou sezonu začal snad již
tradičně obecní ples, který je pořá−
dán obcí ve spolupráci s osvětovou
besedou. Na ples se nám po 5 letech
vrátila taneční skupina Kombet, kte−
rá vždy zaručovala dobrou zábavu.
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Moje přání zatančit
polonézu splnily děti ze
čtvrté třídy pod vede−
ním obětavé paní učitel−
ky Ireny Foltýnové. Při
nástupu elegantně oblečených ma−
lých slečen a chlapců naskakovala až
husí kůže.
Ples zahájil starosta ing. Josef
Uhlík a nic nebránilo tomu, aby mo−
hlo propuknout to pravé plesové ve−
selí, které pokračovalo až do ranních
hodin. Komu byla Štěstěna naklo−
něna při výběru i losování tomboly,
těm blahopřeju a nám ostatním,

kterým se nedařilo vyhrát některou
z cen, jistě nic nevzalo na dobré ná−
ladě.
Mnoho díků patří dětem, paní uči−
telce Ireně Foltýnové, Dance Mok−
ré, která šila kostýmy na polonézu,
dále dárcům tomboly a všem, kteří
se zapojili do organizace plesu.
Bc. Jana Koplíková,
ředitelka osvětové besedy

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

10. dětský krojovaný ples
A
ni se mně nechce věřit, že je to
už 10 let, kdy jsme se tehdy se−
šly s bývalou ředitelkou Osvě−
tové besedy Jarkou Kundratovou
a vzešla společná myšlenka na uspo−
řádání dětského krojového plesu.
Jsem ráda, že se tato akce mezi
dětmi ujala. Je zde příležitost obléct
děti do kroje nejen při hodech, ale
právě na jejich dětském plese. Na
začátku každého plesu se koná tra−
dičně průvod krojovaných a my ro−
diče se tak stáváme „pyšnú súdnú
stolicú“. Již desátým rokem zde hrála

Veselá muzika pod vedením pana
Jožky Nováka. Dnes si již rovněž ne−
dokážeme představit krojový ples
bez naší mládežnické cimbálové
muziky Náklo. Děti se zapojily do
společných tanců, navíc měly mož−
nost vyzvat své rodiče a prarodiče do
tance. Jako host zde vystoupila
Děcka z Buchlovic, dětský folklorní
soubor, který náš krojový ples oboha−
til nejen krojem, ale i zpěvem a tanci
z Hradišťska. Své vystoupení zde měl
i náš dětský folklorní soubor, a to
mladší i starší seskupení. Starosta

obce poděkoval a poblahopřál všem
organizátorkám a organizátorům za
pořádání deseti ročníků a vyhlásil
jim sólo. Děti se na plese moc těší
i na tombolu, kterou zabezpečují jed−
nak rodiče dětí z folklorního souboru
a jednak vy dobrovolní dárci a spon−
zoři. Proto vám patří velké díky za
tuto podporu. Myslím, že žádné z dětí
z plesu neodcházelo bez výhry. A co
říci závěrem, moc se na Vás už tě−
šíme při pořádání 11. ročníku.
Bc. Jana Koplíková,
ředitelka osvětové besedy

Jubilejní 65. krojovaný ples

J

ak už to obyčajně v lednu bývá,
tož aj tento rok byla zima, jak má
byt. A jak už je po 65 roků v Ra−
tiškovicách zvykem, Osvětová be−
seda Ratíškovice připravila na so−
botu 19. ledna 2013 barevný klenot
mezi ostatníma plesama – krojo−
vaný ples. Dveřa ratiškovskéj tělo−
cvičně byly otevříté pro mladých aj
tych starších, pro domácích aj přes−
polních, pro tych, co rádi tancujú a zpí−
vajú, ale aj pro tych, co dojdú enom
tak. Podmínka daná zakladatelama
tradyce, že dyž na krojovaný ples,
tož enom v kroji, nebyla porušená
a přes pokladňu u dveří neproklúzla
bez kroja ani noha (akorát kapelník
vlkošskéj muziky byl nastrójený
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

po pansky, ale skoval sa za pódyjem
a brzo odjel na nejakú oslavu).
„Súdná stolica“ byla vyšňóřená
tak, jak sa od ní každý rok čeká.
Tento rok zvolila módní kobaltovú
barvu stejnokrojů, takže sa to tam
modřalo jak letní nebe u Jadran−
ského mořa. A mezi zvyklosti sa dá
zařadit aj to, že jak po dlúhé roky,
tak aj tento rok, nezapomněla dojít
zatancovat si aj pani Boženka Pří−
kaská – Zahradníkova. Její věk ne−
možem prozradit, ale 6. února osla−
vila 93. narozeniny.
Sál sa naplnil a na sto hostů če−
kalo na zahájení, kerého sa zhostili
chlapé z mužského sboru nekolika
pjesničkama a zaspívala a zatanco−

vala aj ratiškovská „ Dolina“. Hned
na to sa sál rozářil a kroje svítily
barvama až oči přecházaly. Na řadu
došla aj šikovná partyja tanečnic
a tanečníků poskládaná z Vracov−
jáků a Ratiškovjáků, kerá předvédla
„Moravskú besedu“.
A potom už Vlkošáci trúbili a zpí−
vali ostošest. Tancování, zpěv a po−
píjaní bylo přerušené, akorát dyž
už někdo nemohl. Ale šecí mohli
skoro furt a na odchod dom nigdo ne−
pomyslel. Dyby nezačali kokrhat ko−
húti a Jenda Kordula s hasičským
autem netrúbil, že je nachystaný ple−
sařú porozvážat, tož by sa tancovalo
až do rozednění.
Vojta Koten
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Tradice

T

Živý Betlém

radiční koledování u jesliček
v kostele bylo po vzájemné do−
hodě s našim duchovním správ−
cem farnosti, panem Jiřím Čekalem,
nahrazeno koledováním u živého
Betlému.
Ztvárnit roli svaté rodiny byla po−
žádána rodina Gajdova s malým
Honzíkem, která nabídku hned při−
jala, a už nic nebránilo tomu, aby se
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celá akce mohla v klidu realizovat.
Ale to by nebylo ani v Ratíškovicích,
kdyby si s našimi prvotními plány
nepohrálo počasí. Akce byla nejprve
připravována před farní centrum, ale
z důvodu sněhu, deště a bláta jsme
proto velmi ochotně přijali nabídku
pana faráře uspořádat tuto akci
v areálu farní zahrady. Pracovní četa
a dobrovolníci z farnosti připravili

Betlém s jesličkami, živá zvířátka
zajistili Karel a Inka Poláčkovi z je−
jich minifarmy.
Do přípravy průvodu a kultur−
ního programu se zapojili pan fa−
rář, paní Bardúnová, Danka a Ríša
Mokří, Jana Tomčalová a všechny
kroužky osvětové besedy, aby tak
jednotlivě zazpívaly koledy u Betlé−
mu. Koledníkům i divákům přišlo
vhod občerstvení v podobě horkého
čaje a svařáku, který připravily ženy
z farního centra a farnosti.
Výtěžek, který byl při této příle−
žitosti vybrán v částce 3333 Kč, byl
věnován na účely kostela. Všem,
kdo se zapojili do organizačního
týmu velké DÍKY.
Bc. Jana Koplíková,
ředitelka osvětové besedy
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Charita

Tříkrálová sbírka
2013

T

říkrálová sbírka umožňuje ve−
řejnosti podílet se společně s Di−
ecézní charitou na pomoci so−
ciálně slabým či trpícím a stává se
jedním z pravidelných zdrojů pro
podporu charitní činnosti. V Ratíš−
kovicích, stejně jako v ostatních ob−
cích a městech České republiky, pro−
bíhala letošní Tříkrálová sbírka od
2. do 14. ledna. Koledníci v celkem
23 skupinkách navštívili všechny do−
mácnosti v obci včetně Baťovky.
Při návštěvě domácností psali „tři
králové“ na dveře domů svěcenou
křídou formuli požehnání K+M+B+
(nebo je možný i latinský ekvivalent
C+M+B+). Tato zkratka se vykládá
jako iniciály tří králů – Kašpar, Me−
lichar a Baltazar, ale původní text
požehnání zní Christus mansionem
benedicat – Kristus ať žehná tomuto
příbytku. A protože je požehnání na
celý rok, za třetí křížek se píše le−
topočet. Tři křížky symbolizují
Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna
a Ducha Svatého. Křížky často
mylně považujeme za znaménka
„plus“ mezi iniciálami a třetí křížek
tedy na dveřích někdy chybí.

V Ratíškovicích se letos vy−
bralo 85 114 Kč a 10 Euro.
Tímto co nejsrdečněji děku−
jeme všem dárcům, kteří při−
spěli do tříkrálových kasiček
a pomohli tak lidem v nouzi
a beznaději.
Kolik se vykoledovalo v ji−
ných obcích, ve kterých pů−
sobí Oblastní charita Hodonín,
najdete na webu www.hodo−
nin.charita.cz Srdečné díky
patří také všem dobrovolní−
kům, kteří se na hladkém průběhu
sbírky v obci podíleli a nebylo jim
zatěžko věnovat svůj volný čas pro−
spěšné věci. Jsou to hlavně vedoucí
tříkrálových skupinek a děti v krás−
ných kostýmech. Děkujeme i Haně
Mackové, Martě Moravčíkové a děv−
čatům za pomoc při ukončení a počí−
tání sbírky. V neposlední řadě díky
patří rodině Jiřího Šupálka za to,
že tříkrálové koledování zpestřili
i vlastním hudebním doprovodem
a dobrovolně obešli navíc další úsek,
jehož tříkráloví koledníci na po−
slední chvíli onemocněli. Vím, že
také všichni ostatní koledníci dali

do své práce kus svého srdce, neboť
svou účastí na této dobrovolné práci
dokazují své sociální cítění a na−
prostou absenci lhostejnosti. Často
se koledníci potýkají s nepříjem−
nostmi v podobě nepříznivého po−
časí či lidmi nevlídnými a nepřejí−
cími. Proto všem patří můj obdiv
a vřelé díky za účast na Tříkrálové
sbírce, mnohým z nich za účast dlou−
holetou.
Chodit po „Tříkrálovce“ však má
i další stránku. Když vidím, kolik
dveří se nám otvírá a obyvatelé
těchto domů vycházejí s úsměvem na
rtech, připraveni svým příspěvkem
pomoci potřebným a často nás vypro−
vází s přáním všeho dobrého, pocit
sounáležitosti s těmito laskavými
lidmi ve mně dlouho přetrvává
a díky jim za to.
Bohužel se každoročně při orga−
nizaci Tříkrálové sbírky v Ratíško−
vicích potýkáme s nedostatkem
tříkrálových skupinek, většinou
kvůli onemocněním, proto bych ráda
oslovila všechny potenciální dobro−
volníky s prosbou o spolupráci do
dalších let. Vedoucím tříkrálové sku−
pinky může být osoba starší 15 let.
Věřím, že najdeme ochotné dobrovol−
níky různých věkových kategorií
a těším se na spolupráci. Na závěr
mi nezbývá než dodat: „Kristus ať
žehná vašim příbytkům po celý rok
2013“
Za Oblastní charitu Hodonín
Eva Frýdková,
vedoucí CHPS Ratíškovice
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Pozvánky

Výstava

a autorské čtení

V

úterý 19. února 2013 v 18.00 hodin bude
v budově Obecní knihovny zahájena vý−
stava „Překonej stěnu smrti“ a „Setkání
v pekle“, jejímiž autory jsou Luděk Navara a Mi−
roslav Kasáček. Součástí zahájení výstavy za pří−
tomnosti Miroslava Kasáčka je i promítnutí
krátkého filmu o osudech Jaroslava Vetejšky
z Dolních Bojanovic.
V pondělí 25. února 2013 v 18.00 hodin se
uskuteční autorské čtení Luďka Navary a Miro−
slava Kasáčka, autorů knihy Volavčí sítě. Sou−
částí tohoto setkání se čtenáři je promítnutí
filmu „Odpuštění vinu nezakrývá“.
Radim Šťastný

Přijede

Luboš Pospíšil

C

yklus „Folkové vítání jara“ nám letos na−
bídne vpravdě legendu naší hudební scé−
ny. Do ratíškovického kinosálu přijede
v sobotu 23. března Luboš Pospíšil. Tento kut−
nohorský rodák hudebně vyzrál ve známém
C+K Vocalu, v němž se postupně stal stě−
žejní osobností. Sólovou
dráhu odstartovalo jeho
první album „Tenhle vítr
jsem měl rád“ z roku
1982. Ještě v osmdesá−
tých letech vydal další
stěžejní alba „…a nestří−
lejte na milence“ a „Jsem
v tom“.
V jeho koncertní ka−
pele 5P se vystřídala
řada výborných muzikantů, například David
Koller, Bohumil Zatloukal či Pavel Skála.
Po určitém hledání v letech devadesátých při−
šel v roce 2007 comeback – staví staronovou
kapelu 5P a vydává dvě dobře hodnocená
alba.
I když k nám přijede sám bez doprovodu,
jeho písně jsou stejně naléhavé a nezaměni−
telné, jako je naléhavý a nezaměnitelný jeho
hlas. Dojdite sa o tem přesvědčit!
Přemek Kouřil
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Knihovna

Obecní knihovna
v roce 2012
Setkání s psycholožkou PhDdr. Zdenkou Bimkovou

J

estliže rok 2011 byl pro naši
knihovnu důležitý tím, že pro−
běhla zásadní rekonstrukce in−
teriéru, jejímž výsledkem byla
knihovna s moderním a příjemným
prostředím, pak rok 2012 v započa−
tém trendu zvelebování knihovny
a potažmo celé budovy „staré školy“
pokračoval. V prvních měsících roku
se začal realizovat projekt „Škola
pohody“, který byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského ze−
mědělského fondu pro rozvoj ven−
kova. V rámci něho proběhla rekon−
strukce prvního poschodí. Současně
bylo zrekonstruováno i nevyhovu−
jící sociální zařízení v obou podla−
žích, v tomto případě za přispění
nadace ČEZ. Nahoře byla jedna
z bývalých tříd přebudována na
přednáškový sál knihovny, který je
současně využíván i jako učebna
ZUŠ. Sál byl vybaven akustickými
stropy, promítací technikou a také
bylo pořízeno padesát židlí. Rozší−
řením prostor knihovny o před−
náškový sál se zvýšil potenciál pro
další aktivity knihovny, jako jsou
různé besedy, autorská čtení, před−
nášky apod. Ke zvýšení komfortu
knihovny došlo i zřízením Family
Pointu za přispění Jihomoravského
kraje.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Pokud nahlédneme do statistiky
za rok 2012, zjistíme, že počet regis−
trovaných čtenářů se oproti roku
2011 zvýšil o 46, tedy na 459 čten−
ářů. Je pravdou, že toto číslo je
ve skutečnosti o něco vyšší, protože
na jednu průkazku si v mnoha pří−
padech půjčuje více členů rodiny.
Protože tento ukazatel je v knihov−
nickém světě hodně sledován, bylo
by dobré tuto statistickou nepřes−
nost v roce 2013 odstranit. Vyhla−
šujeme proto během roku 2013 „akci
1 + 1 zdarma“. V praxi to bude vy−
padat tak, že pokud se jeden člen
rodiny zaregistruje nebo je již zare−
gistrován, další člen rodiny bude
zaregistrován zdarma. Registrační
poplatky zůstávají v naší knihovně
dlouhodobě na stejné úrovni, do−
spělí platí 50 Kč/rok a děti, stu−
denti, důchodci 30 Kč/rok, což před−
stavuje mizivou částku, přibližně
pětinu ceny jedné nové knihy a bě−
hem roku si jich čtenář může půjčit
neomezeně. Na druhou stranu je
třeba dodržovat určitá pravidla,
knihy se půjčují na šest týdnů, po
uplynutí této doby nabíhají sankční
poplatky, nejdříve 5 Kč a za další dny
či týdny to může být až 50 Kč. Ale
tomuto se může každý čtenář vy−
hnout. I když knihy během šesti

týdnů čtenář nepřečte, může si je
až dvakrát po sobě prodloužit, po−
kud na ně nečeká další čtenář.
Prodloužení můžete provést přímo
v knihovně, telefonicky (518 368 158)
nebo pomocí emailu (knihovna.ra−
tiskovice@tiscali.cz), ale také poho−
dlně přes stránky knihovny (www.
ratiskovice.knihovna.cz) v on−line
katalogu, čtenářské konto.
V roce 2012 byl knihovní fond roz−
šířen o 519 nových titulů. Celková
částka vynaložená na jejich nákup
činila 85 000 Kč, z rozpočtu obce bylo
vyčleněno 50 000 Kč a zbytek byl
čerpán z dotací. Pořízení dvanácti
periodik stálo 7 314 Kč. Knihovní
fond čítal ke konci sledovaného roku
11 378 svazků.
Nejčtenější tituly pro dospělé:
Naďa Horáková – Vlk na vodítku
Táňa Keleová−Vasilková – Srdce
v temnotách
Táňa Keleová−Vasilková – Po−
zlátko
Pro děti a mládež:
Petra Braunová – Jak se Vojta
ztratil
Petra Braunová – Kuba nechce
číst
Knister – Čarodějnice Lili čaruje
Do knihovny v loňském roce fy−
zicky přišlo 7 962 návštěvníků, z toho
půjčovnu navštívilo 3 427 čtenářů,
ti si půjčili celkem 11 234 titulů,
z toho 785 periodik. O internet mělo
zájem 2 676 uživatelů, na kulturní
a vzdělávací akce přišlo 1 859 účast−
níků. V dnešní počítačové době sle−
dujeme i počet návštěv webových
stránek knihovny, a ty se v roce 2012
vyšplhaly na neuvěřitelné číslo
25 603 návštěv (v roce 2011 to bylo
7 333 návštěv). Určitě zde sehrálo
svoji roli udělení titulu Knihovna
roku. Připomeňme si i některé zají−
mavé akce knihovny v roce 2012:
Maminko, tatínku, pojďme
do knihovny – setkávání ma−
minek, tatínků, ale i babiček se
svými dětmi předškolního věku
v knihovně. Seznamujeme se
s knihami pro nejmenší děti, děti
poslouchají hlasité předčítání,
hrají si, malují, relaxují. Děti si
zvykají od mala na prostředí
knihovny. V roce 2012 proběhlo
šest setkání.
Návštěvy školních tříd
v knihovně – „Knihovnické
lekce“ – již tradičně se přicházejí
postupně seznámit s knihovnou
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všechny třídy mateřských škol.
Ze základní školy přišlo během
roku na knihovnické lekce celkem
sedm tříd, z toho dvě třídy chodí
pravidelně každý měsíc, takže
celkem šlo o 13 návštěv.
Sladký život s knihovnou –
setkání seniorů, beseda o Arnoštu
Lustigovi
Cestovatelské besedy – beseda
Márových o Africe – pro žáky
5. až 9. tříd a pro veřejnost
Putování po Svaté zemi
Ilustrátor Adolf Dudek – pro
všechny třídy MŠ a všechny třídy
ZŠ
Beseda se spisovatelkou Ivo−
nou Březinovou – besedy pro
dvě třídy základní školy
Den Země – ekologická beseda
pro čtvrtou třídu
Pasování prvňáčků na čte−
náře
Literární podvečer s besedou
Nadi Horákové – vyhodnocení

literární soutěže „Moje babička,
moja stařenka“
Beseda s psycholožkou na té−
ma „Naše dítě“
Setkání starostů Hodonínska,
Břeclavska a Hustopečska –
spolupořadatel Česká spořitelna
Beseda a autorské čtení
JUDr. Josefa Holcmana
Poezie v knihovně – autorské
čtení Jiřího Hubáčka
Exkurze – naši knihovnu si při−
šla prohlédnout skupina starostů
a zastupitelů z Kutnohorska, Čes−
kého Švýcarska, Lipníka nad Beč−
vou a okolí, Hustopečska, knihov−
níci z knihovny Kroměřížska.
Na konzultaci přijelo několik sta−
rostů se svými knihovníky z okolí.
Veškeré naše snažení, počínaje
úspěšnou rekonstrukcí interiéru
i exteriéru knihovny, a především
rozvíjení nejrůznějších komunit−
ních aktivit v knihovně vedlo k zís−

Kurz

trénování paměti

T

ýden od 11.–17. března 2013 je
vyhlášen z iniciativy České spo−
lečnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging Národním týd−
nem trénování paměti. Naše
knihovna se k této iniciativě také
připojí.
Kurz trénování paměti bude za−
hájen úvodní přednáškou a pak bude
následovat pět hodinových lekcí
(podle zájmu může být počet zvýšen

až na deset lekcí), odborně jej po−
vede Zdeněk Gloz, který je absol−
ventem kurzu pro trenéry paměti
I. stupně.
Účelem kurzu je přesvědčit nejen
seniorskou populaci, že si ještě do−
cela slušně pamatuje, když jí někdo
poradí, jak na to. Trénování paměti
je efektivní nástroj proti mentální
deterioraci a zároveň rychlá cesta
ke zvýšení sebevědomí. Během kurzu

Počítačový minikurz
pro seniory – začátečníky

V

měsíci březnu proběhne
v knihovně opět počítačový
kurz pro seniory, úplné začá−
tečníky. Budeme se učit pracovat
s internetem, naučíme se využívat
email apod. Sejdeme se tři pátky
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po sobě (1. 3., 8. 3. a 15. 3.) vždy
v 8:30–10.00 hodin. Kurz povede
knihovnice a je zdarma.
Přihlásit se můžete do 26. 2. 2013
v knihovně osobně, telefonicky nebo
emailem.

kání titulu Knihovna roku 2012.
Toto nejvyšší ocenění, jehož smys−
lem je vyjádření veřejného uznání
knihovnám, jejich pracovníkům
i obcím za úsilí o rozvoj knihovnic−
kých služeb a čtenářství, uděluje
ministerstvo kultury již od roku
2003. V kategorii „Základní kni−
hovna“ jsou knihovny zpravidla no−
minovány v návaznosti na soutěž
Vesnice roku, vyhlašovanou Minis−
terstvem pro místní rozvoj jako
součást Programu obnovy venkova,
a poté hodnoceny odbornou porotou
Ministerstva kultury.
Naše knihovna ocenění převzala
dne 4. října 2012 v rámci „Týdne
knihoven“ v Zrcadlové kapli pražs−
kého Klementina za mimořádně
zdařilou rekonstrukci knihovny ev−
ropského typu a nepřeberné množ−
ství komunitních aktivit. Ocenění si
moc vážíme a je pro nás závazkem
do let příštích.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

si ukážeme, že je možné si zapama−
tovat téměř cokoliv, když víte jak
na to. Seznámíme se s tím, jak fun−
guje naše paměť, naučíme se použí−
vat základní mnemotechniky, vy−
zkoušíme si různá koncentrační cvi−
čení, dozvíme se, jak faktory našeho
životního stylu mohou zasahovat
do kvality paměti.
Rozpis jednotlivých lekcí je násle−
dující:
Úterý 12. 3. 2013 v 17.00 hodin –
úvodní přednáška
Každé další úterý vždy v 17.00
hodin – kurz trénování paměti.
Prosím zájemce, aby se předem
přihlásili do konce února v knihov−
ně (osobně nebo telefonicky). Za kaž−
dé sezení se bude vybírat symbolic−
kých 10 Kč.

Noc

s Andersenem

N

oc s Andersenem proběhne
v naší knihovně v pátek
5. dubna 2013. Bližší in−
formace budou poskytnuty na
webových stránkách knihovny
(www.ratiskovice.knihovna.cz)
nebo přímo v knihovně.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

Informace o projektu

Čtení pomáhá
P

Sport

rojekt Čtení pomáhá podpo−
ruje čtenářství a zároveň umož−
ňuje dětem a mládeži podílet
se na charitativní činnosti. Děti jsou
k četbě motivovány finanční odmě−
nou 50 korun, kterou však nezís−
kávají pro sebe, ale věnují ji na cha−
ritu.
Každý rok se tak různým nada−
cím rozdělí 10 miliónů korun. O tom,
kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě
dětští čtenáři. Každý z čtenářů,
který se zaregistruje na webových
stránkách projektu, přečte některou
z doporučených knih a správně zod−
poví kontrolní otázky k dané knize.
Charity navrhují oslovené dobro−
činné organizace a partnery pro−
jektu. Knihy zařazené do projektu
navrhovala odborná porota složená
ze známých osobností jako Zdeněk
Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček a Martin Roman, který
je iniciátorem a donátorem projektu.
Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá
je také Vojta Dyk.
Mladým čtenářům se již podařilo
naplnit mnoho charitativních pro−
jektů, do čtyř dnů po spuštění pro−

jektu bylo např. vybráno potřeb−
ných 28 950 korun na zakoupení
knih Braillovým písmem a na bě−
žecký pás pro nevidomou Pavlínku.
Dále už byl naplněn projekt asis−
tenční pes Denis pro Honzíka, vozík
pro Kristinu, schodolez pro Ondru,
oční operace dětí v Africe apod.
Do tohoto smysluplného projektu
se postupně zapojují i děti z naší
základní školy. Čtvrté a páté třídy
tak pomohly naplnit projekt „Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“
ve výši 100 000 Kč. Tím pádem i naši
prvňáčci mohou být obdarováni
při pasování na čtenáře knihou, pů−
vodní českou novinkou, která byla
napsána a ilustrována výhradně
pro tuto akci a kterou nelze v běžné
knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Ve školním roce 2012/2013
je to kniha básníka Radka Malého
Všelijaké básničky pro kluky a hol−
čičky s ilustracemi Alžběty Skálové.
Do projektu Čtení pomáhá se mo−
hou zapojit jednak děti organizo−
vaně přes základní či střední školu,
ale také individuálně. Je to velmi jed−
noduché. Základem je zaregistrovat

První medaile

se na stránce www. ctenipomaha.cz,
zjistit si seznam navržených knih
k přečtení rozdělených podle kate−
gorií (1.–5. třída, 6.–9. třída a střed−
ní školy), po přečtení knihy správně
odpovědět na krátký kontrolní test
a pak se jen už rozhodnout pro ně−
který charitativní projekt. Hodně
doporučených knih se nachází v naší
knihovně a chybějící se budou po−
stupně doplňovat. Veškeré případné
dotazy ráda v knihovně zodpovím.
Na závěr bych ocitovala Zdeňka
Svěráka: „Číst knížky je jako ode−
mknout klíčem abecedy komnatu
s pokladem. Tam se slova mění v ob−
razy a v pocity, které se rodí v čtená−
řově hlavě a srdci a jsou jedinečné
a hluboké. Nepodaří−li se nám pře−
dat dětem tento klíč, přetrhneme
i řetěz porozumění mezi genera−
cemi. Projekt „Čtení pomáhá“ je dů−
myslný. Spojuje pobídku ke čtení
s pobídkou k dobrým skutkům, a to
formou hravé soutěže. A využívá při
tom jejich počítačové gramotnosti.
Myslím si, že i dnešní internetové
děti mají v duši místo pro pomoc po−
stiženým nebo starým. Ta hra míří
na toto místo a chce ho zvětšit. Vy−
vrací vlastně staré rčení o tom, že
nelze honit dva zajíce najednou.
Tady je chycení zajíce solidarity
podmíněno chycením zajíce knížek.
A všechny knížky, které jsme vybrali,
za tu honičku stojí.“
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

lová a 3. místo Da−
vid Dorňák. Spo−
lečně s mistryní
v šachu Slovenské
republiky do 8 let
Adrianou Vozáro−
vou stáli naši ša−
chisté na stupních
vítězů. Krůček po
krůčku naši ša−
chisté z řad dětí dosahují velmi
dobrých výsledků. Hrát šachy ne−
znamená pouze znát chod figur, ale
i umět tzv. vidět situaci, odhalit sou−
peřovy úmysly, vyhodnotit nejlepší
protitah a v závěru zrealizovat svůj
plán.
Držme palce všem, kteří v tomto
sportu reprezentují Ratíškovice.
Tímto děkuji všem dospělým, kteří
věnují svůj volný čas a energii k pod−
poře Šachového klubu.

z šachového turnaje v zahraničí

S

lovenská republika je pro nás
již 20 let zahraniční zemí, i když
zde žijí naši rodinní příbuzní,
přátelé i známí. Jsou zde i šachisté
fandící této královské hře, která se
hrála v třídenním turnaji ve dnech
30. 11.– 2. 12. 2012 v Senici.
Áčkový šachový turnaj se stal
v těchto dnech cílem malých i vel−
kých šachistů, byli mezi nimi i zá−
stupci našeho šachového klubu:
Lenka Kratochvílová, David Dor−
ňák, Gabriela Zemánková a Jo−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

lanka Antošová. Jednalo se o tzv.
vážné partie na 80 minut + 10 se−
kund na tah, pochopitelně se zápi−
sem, který byl po každém šachovém
klání podrobně rozebrán a vyhod−
nocen trenérem Karlem Klimešem.
Podrobnější komentáře k našim
partiím najdete na našem šachovém
webu.
Výsledek naší účasti byl větší,
než jsme očekávali. V nejmladší
kategorii jsme získali hned dvě me−
daile – 2. místo Lenka Kratochví−

Mgr. Alena Kubáčková
strana 29

Šachy v Břeclavi
Mistrovství ČR školních týmů,
Jihomoravské krajské kolo

V

ítězná družstva Okresních kol
Přeboru škol ze všech tří kate−
gorií (1. stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ
i zástupci středních škol a gymná−
zií) se sjeli 22. ledna 2013 do Břec−
lavi, aby soutěžila nejen o postup
do republikového kola, ale hlavně
proto, aby si šachisté ověřili své zna−
losti z šachové taktiky. Nebylo zda−
leka jednoduché v limitovaném čase
20 minut dokázat vyvinout všechny
figury tak, aby soupeř neměl úniku.
Někdy se dařilo, někdy ne, i remíza

byla nejednou konečným výsled−
kem.
Šachové družstvo z Ratíškovic
(Gabriela Zemánková, Honza To−
man, Lenka Kratochvílová, Maxym
Nebytov a Kateřina Šimečková) se
po sedmikolovém soupeření umís−
tilo na 3. bronzovém místě hned za
dvěma družstvy z Kuřimi (Šachová
škola v Kuřimi pod vedením Pavla
Krupici se s kvalitou výuky řadí
vedle beskydské šachové školy ve
Frýdku−Místku). Zvláštní, výjimečné
ocenění obdržel Honza Toman, jako
nejúspěšnější hráč na 2. šachovnici
– gratulujeme.

Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice má již velmi dobré jméno
v dětském šachu Jihomoravského
kraje, avšak bez nezištné pomoci
sponzorů a šachových fandů bychom
sotva těchto úspěchů dosáhli. Podě−
kování vztažmo k této akci patří pře−
devším Jaroslavě Tomanové a Petru
Brázdovi, kteří s ochotou zajistili
nejen dopravu na šachový turnaj, ale
zajišťují kvalitní tisk, ať už plakátů,
členských průkazek nebo diplomů.
Děkujeme za podporu, šachy jsou
malým sportem a podporu více než
potřebují.
Mgr. Alena Kubáčková

Povánoční setkání malých fotbalistů

Fotbalisté velcí, malí v sobotu si turnaj dali.
Venku bylo krásně bílo, v tělocvičně teplo bylo.
Prosinec dvacátý devátý turnaj byl i pro táty.
Čtyři družstva přípravek nehleděly na svůj věk,
s vervou pustily se do hry, nebály se žádné prohry.
S dospěláky už to těžší bylo, chtělo by to shodit aspoň kilo!
Každé družstvo s každým hrálo, gólů nebylo tu málo.
Mamky taky nechyběly, u zábradlí místo měly.
Fandily a povídaly, občerstvení přichystaly.
Chlebíčky, cukroví, párky… nechyběly ani dárky.
Že celý rok kluci dobře hráli a poctivě trénovali,
od předsedy klubu fotbalového dostali něco nového.
Dva hezké míče do haly, s díky všichni tleskali.
A medaile nakonec ukončily bezva věc.
Co závěrem ještě říci? Ať ti naši uličníci
fotbal stále rádi mají a zápasy vyhrávají.
Hana Šupálková
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Skauti

Junák Ratíškovice
Lednové novinky

Sběr papíru
2012−2013
Průběžné pořadí tříd
ZŠ Ratíškovice / Leden 2013

Junácká zabijačka u klubovny, sobota 12. ledna 2013

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Třída
9.A
5.A
8.A
6.A
9.B
4.A
4.B
5.B
2.A
3.B
7.A
1.B
3.A
1.A
6.B

Nasbíráno Kč
4 482
3 377
3 372
2 564
2 378
1 618
1 059
1 024
993
758
408
394
239
59
55

Kalendárium

Piškvorkyáda, sobota 19. ledna 2013

Neděle 10. 3. 2013
14. Junácká akademie
na kině
Pátek 29. 3. 2013
11. turnaj KPS v kuželkách
Pondělí 15. 4. 2013
Akce Drákula 33
Neděle 21. 4. 2013
Svatojiřský závod
Středa 24. 4. 2013
Den v krojích
Úterý 30. 4. 2013
Pálení čarodějnic u klubovny
Sobota 11. 5. 2013
Železná sobota
Palis

Více informací
o Junáku na webu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2013

www.junak−ratiskovice.cz
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Infoservis

Projekt zaměstnanosti
na Hodonínsku

V

prosinci 2012 byl zahájen pro−
jekt, který je zaměřen na pod−
poru zaměstnanosti zaváděním
a šířením způsobu práce tzv. na dál−
ku. Na jeho realizaci získalo Město
Hodonín dotaci z fondů Evropské
unie a partnerem projektu je Úřad
práce České republiky, jeho krajská
pobočka v Brně, včetně všech jeho
kontaktních pracovišť. Projekt se
soustřeďuje na odstranění bariér,
které omezují sociálně a zdravotně
znevýhodněné na trhu práce a moti−
vuje zaměstnavatele k vytváření pra−
covních míst v režimu tzv. na dálku.

Jestliže nemáte možnost z jakého−
koliv důvodu (péče o člena rodiny,
zdravotní postižení aj.) vzdálit se ze
svého místa bydliště nebo chcete−li
lépe skloubit rodinný a pracovní ži−
vot, je tento projekt určen právě
vám.
Na druhé straně, jste−li zaměst−
navatelem, který chce snížit podni−
kové náklady a inovovat firemní
procesy ke zvýšení konkurence−
schopnosti, jsme schopni vás od−
borně připravit a zprostředkovat
vám dosavadní zkušenosti s tímto
trendem.

V současné době Město Hodonín
připravuje zázemí koordinačního
centra, které bude v budoucnu zpří−
stupněno veřejnosti, a to na adrese
Masarykovo náměstí 1, v podkroví
budovy radnice. Další informace
o průběhu můžete očekávat v příš−
tích vydáních Hodonínských listů,
na internetových stránkách města
Hodonína (www.hodonin.eu) nebo
na sociální síti Facebook (www.face−
book.com/PracujteNaDalku). Vaše
dotazy rádi zodpovíme na telefonním
čísle 518 316 246.
Lenka Řeháková, koordinátorka projektu

Dětská burza jaro − léto

aneb Můžete zde prodat i nakoupit
CO:

oblečení, těhotenské oblečení, obuv, hračky, kočárky, kola,
autosedačky, kojenecké potřeby (chůvičky, zavinovačky atd..)
a další

KDY:

Příjem zboží je v pátek 15. března v době 15.00 – 18.00
Prodej zboží bude v sobotu 16. března v době 9.00 – 14.00

KDE :

ZŠ Ratíškovice − školní jídelna,

KONTAKT:
Markéta Kotásková, tel. 602 577 494
Formulář a další info na marketawau@seznam.cz
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