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V

e středu 20. března 2013 se
v Brně v sále Besedního domu
konal absolventský koncert
houslisty Marka Blahy. Byla pro
mě čest, že jsem se mohla tohoto
koncertu zúčastnit spolu s 45 účast−
níky autobusového zájezdu a dal−
šími, kteří se do Brna rozhodli jet

po vlastní trase svými automobily.
Marka většina z nás vnímá jako hu−
debně nadaného s velkým talentem,
který se houslím věnuje od dětství,
kdy jeho vrstevníci spíše běhali po
fotbalovém hřišti a on tvrdě tréno−
val stupnice a první etudy.
Pokračování na straně 8
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 58 ze dne 5. 2. 2013
Rada obce:
projednala návrh navýšení měsíč−
ních poplatků za kabelovou te−
levizi od 2. čtvrtletí 2013. Návrh
bude předložen ZO.
byla informována starostou o vý−
běrovém řízení na návrh sousoší
Cyrila a Metoděje na Nákle. Or−
ganizátorem soutěže je Cyrilome−
todějský spolek Náklo.
projednala pojišťovací událost zni−
čení altánku u Muzea ve vagónu.
Znovuzhotovení altánku provede
firma Domanský.
projednala možnost zaměstnání
občanů v režimu VPP. Obec při−
jme na veřejně prospěšné práce
pro rok 2013 sedm pracovníků.
na základě elektrorevizí rozhodla
o provedení oprav na elektrozaří−
zení v Restauraci Sport,
rozhodla o výměně podružných
elektroměrů v areálu Baník Ra−
tíškovice,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele akce
Rekonstrukce místní komuni−
kace v ulici Séčka. Z důvodu ne−
dostatku finančních prostředků
nebude rekonstrukce místní ko−
munikace v ulici U Jezérka reali−
zována.
souhlasí s oznámením občanům
o možnosti podat si žádost o půjčku
na rekonstrukci RD z Fondu byd−
lení.
Rada obce č. 59 ze dne 19. 2. 2013
Rada obce:
souhlasí s prodloužením nájem−
ních smluv s nájemníky v DPS,
vzala na vědomí ukončení nájemní
smlouvy na DPS a zabývala se ob−
sazením nově uvolněného bytu,
odročuje rozhodnutí o možnosti
přidat se do sdruženého nákupu
elektrické energie pro rok 2014,
souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek do grantového
řízení Nadace OKD na výsadbu
zeleně v ulici Vítězná,
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souhlasí s konáním Myslivecké
noci v areálu Baník dne 17. 8. 2013,
v případě nepříznivého počasí bude
dalším termínem 24. 8. 2013,
se seznámila s provozním audi−
tem kopírování a tisku na obec−
ním úřadě,
odročuje rozhodnutí ve věci na−
bídky firmy ČEZ a Ekoenergy
Morava s. r. o. provozovat obecní
kotelny,
se zabývala administrativou vý−
běrového řízení na dodavatele vý−
měny okenních konstrukcí v bu−
dově obecního úřadu,
byla starostou informována o svém
členství v Komisi pro sport a mlá−
dež Rady JMK,
projednala na základě podkladů
sociální komise žádosti o poskyt−
nutí finanční podpory,
se seznámila s výsledky finanč−
ních kontrol za rok 2012,
vzala na vědomí Výroční zprávu
o hospodaření ZŠ a MŠ Ratíško−
vice za rok 2012 bez připomínek.
Rada obce č. 60 ze dne 5. 3. 2013
Rada obce:
rozhodla o finančním příspěvku
13 000 Kč na realizaci digitali−
zace ozvučení kina. Celkové ná−
klady činí 94 000 Kč.
se seznámila s žádostí občanů
o dobudování chodníku v ulici Ro−
hatecká v úseku mezi ulicemi
Vítězná a Školní. Vybudování
chodníku bude zařazeno do plánu
investic pro období 2013 – 2014.
se seznámila s žádostmi občanů
o půjčku na rekonstrukci rodin−
ných domů z Fondu bydlení. Bylo
podáno 6 žádostí v celkové hod−
notě 495 000 Kč.
rozhodla, že výběrové řízení a ad−
ministrativu realizace fotovolta−
ické elektrárny na střeše tribuny
v areálu Baník provede MIX MAX
– ENERGETIKA s. r. o.,
byla starostou obce informována
o jednáních s dodavatelem webo−
vých stránek obce Galileo Corpo−

ration s. r. o. a o odstranění nedo−
statků na těchto stránkách,
souhlasí s podáním žádosti na
firmu ASEKOL s.r. o. o finanční pří−
spěvek na dobudování kamerového
systému v areálu sběrného dvoru,
se seznámila s cenovou nabídkou
na rekonstrukci zabezpečovacího
systému v budově obecního úřa−
du. Rekonstrukce bude prove−
dena po výměně okenních kon−
strukcí a stavebních úpravách
v interiéru obecního úřadu.
rozhodla o technickém posouzení
možného připojení domů č.p. 918
a 928 na veřejnou kanalizační síť,
rozhodla, že výběrové řízení na do−
davatele rekonstrukce TKR v obci
provede Ing. Libor Stránský.
Rada obce č. 61 ze dne 18. 3. 2013
Rada obce:
odročila rozhodnutí o variantě re−
konstrukce veřejného osvětlení
v obci,
se seznámila s informací, že část
zamýšlené cyklostezky od Sokol−
ského k Býkárně může být situ−
ována na chráněném ložiskovém
území, což se může promítnout do
ceny odvodu z odnětí ze zeměděl−
ského půdního fondu,
rozhodla o podání žádosti na SFŽP
o finanční podporu na koupi
stroje na úklid komunikací. Žádost
zpracuje a administrativu zajistí
firma Sedmihlásek.
se seznámila s Výroční zprávou
Obecní knihovny Ratíškovice za
rok 2012,
byla informována, že v katastru
obce u cyklostezek jsou instalo−
vány tři nové informační tabule,
byla informována o složitém prů−
běhu směny pozemků mezi obcí
a Lesy ČR, s.p. za účelem vý−
stavby cyklostezky z Ratíškovic do
Hodonína,
se seznámila s výzvou a zadávací
dokumentací pro uchazeče o za−
kázku na výstavbu fotovoltaické
elektrárny na střeše tribuny v are−
álu Baník,
vzala na vědomí informaci o do−
končení stavební adaptace původ−
ní kanceláře na ubytovací pokoj
v ubytovně v areálu Baník. Pokoj
bude dovybaven nábytkem a elek−
trospotřebiči.
rozhodla o umístění reklamy fir−
my PureWindows s.r.o. na re−
klamní plochu v autobusové za−
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stávce a čištění prosklených ploch
touto firmou,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na rekonstrukci TKR
v obci,
byla informována starostou o pro−
bíhajících jednáních s firmou To−
máš Group ve věci výstavby pen−
zionu na Slavíně, rekonstrukce
vodovodu a výstavby kanalizace,
rozhodla o účasti zástupců rady na
projednávání strategie Mikrore−
gion Nový Dvůr, které se usku−
teční ve Svatobořicích−Mistříně,
rozhodla, že cena skenování pro

Navštivte obecní
webové stránky

občany na obecním úřadě je 200
Kč/hod. bez DPH.
Rada obce č. 62 ze dne 2. 4. 2013
Rada obce:
projednala seznam víceprací,
které vznikly při rekonstrukci
ulice Ulička,
v rámci výběrového řízení (5 ce−
nových nabídek) rozhodla, že
smlouva o dílo „Rekonstrukce
místní komunikace v ulici Séčka“
bude uzavřena s firmou Swietel−
sky stavební s. r. o., která podala
nejnižší cenovou nabídku,

www.ratiskovice.com

stanovila výše nájmu pro organi−
zace za areál Baník Ratíškovice,
projednala administrativu výběro−
vého řízení na rekonstrukci roz−
vodů TKR v obci,
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
stanovila výši mezd pracovníkům
veřejně prospěšných prací,
nesouhlasí s nabídkou firmy Da−
ruma na prezentaci obce na mul−
timediálním panelu, který by měl
být umístěn na Národní třídě
v Hodoníně,
seznámila se s právním výkladem
Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání ve věci on−line vysílání
obecního infokanálu na webových
stránkách obce.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného 20. února 2013
v 18.00 hodin
ZO schválilo rozpočet na rok 2013
v závazných ukazatelích:
Příjmy
43 442 200 Kč
Financování příjmů 3 205 200 Kč
Příjmy celkem
46 647 400 Kč
Výdaje
44 647 400 Kč
Financování výdajů 2 000 000 Kč
Výdaje celkem
46 647 400 Kč
Příděly do fondů:
Sociální fond
130 000 Kč
Fond rezerv a rozvoje 80 000 Kč
ZO schválilo přerozdělení zlepše−
ného hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Ratíškovice a Osvětové be−
sedy Ratíškovice za rok 2012:
ZŠ a MŠ Ratíškovice:
Fond odměn
20 000,00 Kč
Rezervní fond
25 328,68 Kč
Osvětová beseda Ratíškovice:
Fond odměn
10 000,00 Kč
Rezervní fond
16 668,47 Kč
ZO neschválilo cenu pozemku
p.č. 421/9 o výměře 154 m2 ve výši
300 Kč/m2.
ZO schválilo cenu pozemku p.č.
421/9 o výměře 154 m2 ve výši
200 Kč/m2.
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ZO schválilo prodej pozemku za
cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou
cenu 30 800 Kč, jedná se o poze−
mek v kat. území Ratíškovice: p.č.
421/9 154 m2.
ZO odročilo rozhodnutí o prodeji
obecního pozemku p.č. 1472 o vý−
měře 95 m2.
ZO schválilo prodej pozemku za
celkovou cenu 11 750 Kč, jedná se
o pozemek v kat. území Ratíško−
vice: p.č. 1077/3 146 m2
ZO souhlasilo s ukončením analo−
gových programů v kabelové te−
levizi v těchto termínech:
1. k 31. 3. 2013 – ukončení analo−
gových programů v Omezené
nabídce s výjimkou ČT1, ČT2,
NOVA, Prima family, TV NOE,
INFOkanál
2. k 30. 6. 2013
– ukončení vysílání Základní di−
gitál/analog nabídky
– možnost přejít na plnohodnot−
nou Základní digitální nabídku
– ukončení analogového vysí−
lání HBO, HBO2, HBO Co−
medy.
ZO souhlasilo se změnou ceny od
1. 4. 2013 u Omezené digitální na−
bídky na 97 Kč/účastník/měsíc
a se změnou ceny u Základní di−

gitální nabídky na 203 Kč/účast−
ník/měsíc.
Místostarosta PhDr. Radim
Šťastný seznámil zastupitele s jed−
náním Rady Obce Ratíškovice od
konání minulého zastupitelstva
obce, tj. od 12. 12. 2012.
ZO schválilo zrušení Obecně zá−
vazné vyhlášky č. 4/2005 O posky−
tování úvěrů vlastníkům obytných
budov.
ZO schválilo Směrnici č. 1/2013 –
Statut fondu rozvoje bydlení
Obce Ratíškovice a dále schvaluje
změnu dosavadní výše částky
úvěru na účel zateplení budov − na
150 000 Kč a na účel výměny oken
a venkovních dveří − na 150 000 Kč.
Doba splácení je 6 let.
Starosta informoval zastupitele
o valné hromadě Honebního spo−
lečenstva Ratíškovice, která se ko−
nala dne 10. 2. 2013. Členy spole−
čenstva jsou vlastníci honebních
pozemků v katastru Obce Ratíš−
kovice. Tyto pozemky společenstvo
pronajímá Mysliveckému sdružení
Dúbrava Ratíškovice na období
10ti let. Starostou Honebního spo−
lečenstva byl zvolen Stanislav
Koplík, místostarostou Ing. Josef
Ondra a členem výboru Mgr. Mi−
roslav Küchler, zastupující v Ho−
nebním společenstvu Obec Ratíš−
kovice.
Starosta informoval zastupitele
o některých záležitostech řeše−
ných v dozorčí radě společnosti VaK
Hodonín a.s., jejímž je členem.
Meziroční nárůst cen vodného
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a stočného je ve společnosti limi−
tován, není jej možné libovolně na−
vyšovat. Totéž platí o zisku spo−
lečnosti.
Dlouhodobě je diskutováno a za−
tím neřešeno narovnání naklá−
dání společnosti s majetkem obcí.

V současné době má VaK Hodo−
nín a.s. s obcemi sepsány smlouvy
o provozování jejich majetku bez
finanční náhrady. Je možný pro−
nájem obecního majetku nebo
převod tohoto majetku do společ−
nosti za akcie (navýšení majetku

Rozpočet obce
na rok 2013

„Za poměrně krátkou dobu byl
Syslov nejhezčí vsí v celém králov−
ství. Všude bylo čisto, žádné louže,
žádné rozlámané ploty a žádné otlu−
čené zdi; náves vydlážděná, cesty
vyspraveny a všechny domky obíle−
ny; zřízena obecní knihovna, pusté
stráně osázeny stromovím a zřízeno
koupaliště.“

Rozpočet 2013 je jiný vlivem
těchto významných změn:
1. Zákonem se od 1. 1. 2013 zvyšují
podíly obcí na příjmech ze tří ce−
lostátních daní. Což je pro nás
příjemné, nicméně, zatím jsou to
hlavně jen čísla v zákoně. Důle−
žitá bude realita − kolik se těchto
daní v ČR skutečně vybere, tolik

společnosti). Předběžný výpočet
ekonomů společnosti uvádí, že při
uplatnění nájemného na provozo−
vaném majetku obcí se cena vod−
ného a stočného pro občany zvýší
cca o 20 Kč/m3.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

se rozdělí obcím. Na začátku roku
při sestavování rozpočtu jsou to
pořád jen odhady, chytřejší bu−
deme v průběhu a na konci roku.
Jestliže je to tak každý rok, pro rok
2013 to platí spíš násobně, protože
teď jde i o pár milionů navíc.
2. Výše uvedená změna zároveň
snižuje jiné, doteď „jisté“ dotace,
např. dotace na žáka, na provoz
knihovny.
3. V roce 2013 končí období dotací
z EU 2007−2013. Tzn. poslední pří−
ležitosti stávajících programů.
Někdy jsou tyto možnosti vyhlá−
šeny velmi rychle a šance mají ti
s připraveným projektem.

(Josef Lada: Nezbedné pohádky)

M

ožná to u nás zatím není úpl−
ně jako v pohádkovém Syslo−
vě, ale každý rok se rozpočet
snaží udělat život lidí v obci příjem−
nější. Obecní rozpočet je de facto fi−
nanční plán na daný rok, určující
předpokládané příjmy a výdaje.
Prakticky vždy se musíme vyrovná−
vat s potřebami výdajů, jež převy−
šují příjmy. Znám jen pár obcí, které
toto řešit nemusí. A právě volba,
které výdaje zvýšit nebo snížit, vy−
žaduje nezřídka jednání, zvažování
pro a proti, počítání, co nás bude
pořízení stát z vlastního, jestli jsou
na to dotace a jaké mají podmínky,
co nám to přinese a za jak dlouho,
kolik bude stát roční provoz.
Rozpočet obce není cosi samo
o sobě, naopak je velkou částí pří−
jmů napojený na státní rozpočet
a částečně také na rozpočet kraje. Na
druhé straně z rozpočtu se platí vý−
daje nejen samotné obce, ale i orga−
nizací, které obec zřizuje nebo je
vlastní – u nás ZŠ a MŠ, Osvětové
besedy a Baníku Ratíškovice, s.r.o.
Obec také musí dostát svým závaz−
kům, v našem případě splácet úvěr
z roku 2008 (přístavba ZŠ). A v ne−
poslední řadě je naším cílem udržet
finanční rezervu obce pro mimo−
řádné výdaje nebo budoucí velké in−
vestice, na které v jednom roce ne−
našetříme.
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Takže když jsme „namíchali“ skutečná čísla z loňska a let předešlých,
doporučení ministerstva financí, Jihomoravského kraje, plány na investice
a možnosti získat dotace, vznikl rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet je
sestavený jako schodkový, schodek cca 3,2 mil. Kč je krytý zůstatkem běž−
ného účtu z minulých let. Zde jsou jeho hlavní položky a srovnání se skuteč−
ností minulého roku:
Rozpočet
2013
v tisících Kč

Skutečnost
2012
v tisících Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Běžné (provozní) dotace
Běžné/provozní příjmy celkem
Běžné/provozní výdaje celkem
Saldo běžného rozpočtu
Kapitálové příjmy/dotace na investice 2012−2013
Kapitálové výdaje (investice)
Saldo kapitálového rozpočtu
Splátky úvěru a půjčky
Prostředky z minulých let z běžného účtu
Investiční dotace za akce 2012−2013
Nákup státních dluhopisů

+36 172,0
+5 696,3
+1 473,9
+41 873,2
− 26 837,4
+10 757,4
+100,0
−17 810,0
−17 710,0
−2 000,0
+3 205,2
0,0
0,0

+30 343,7
+6 600,3
+3 519,0
+40 418,0
−29 573,0
+10 844,0
+276,0
−16 121,0
−15 845,0
−2 591,0
+318,0
+11 273,0
−4 000,0

Příjmy celkem
Výdaje celkem

+46 647,4
− 46 647,4

+52 285,0
−52 285,0

Provozní výdaje jsou stejně důležité jako investice, ale investice bereme
jako nositele rozvoje obce. Jejich objem bude letos cca o 10 % vyšší než
vloni. Údaje o rozpočtu včetně konkrétních investičních akcí najdete na we−
bových stránkách obce http://www.ratiskovice.com/urad−obce/dokumenty.
Práce s rozpočtem je na celý rok, ale to známe vlastně všichni z vlastních
„domácích rozpočtů“.
Za finanční výbor Ing. Vladimíra Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...
Cigánek Jan
Foltýnová Amálie
Novosad David
Hubáčková Izabela
Waldhansová Justýna
Strapina Lukáš
Tomanová Tereza
Marek Milan
Tomanová Šarlota
Apoštolová Jolana

Blahopřejeme...

Z našich řad odešli...
Varadínek Ladislav .............................. 90 let
Vybíral Josef .......................................... 71 let
Piškulová Anna ..................................... 89 let
Prčíková Marie ...................................... 84 let
Svorová Marie ....................................... 87 let
Krist Blažej ............................................. 67 let

Policie

Ingr Josef ............................................................... 67 let
Foltýnová Františka ........................................... 76 let

Gajdíková Antonie............................................... 80 let
Kundratová Jiřina............................................... 85 let
Blahová Josefa ..................................................... 97 let
Slezarová Marie ................................................... 80 let
Letavková Etela ................................................... 92 let
Kotásková Terezie ............................................... 85 let
Mrázová Josefa .................................................... 80 let
Gajdík Cyril ........................................................... 91 let
Pištěková Teresie ................................................ 80 let

Zlatá svatba...
Stanislav a Františka Bábíčkovi
Antonín a Magdalena Michenkovi

Z deníku

obecní policie

Únor 2013
10. 2. Přijetí oznámení ve 22:23 hod.
od Policie České republiky Dub−
ňany, že v ulici Vinařská dochází
k vulgárním nadávkám mezi
paní XX a jejím synem XZ. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo spolu
s PČR Dubňany bylo zjištěno, že
paní XX utekla před svým synem
k paní XY. Pan XZ byl hlídkou
PČR Dubňany odvezen do cely
do Hodonína kvůli tomu, že to
nebylo poprvé, co k nadávkám
došlo.
12. 2. Přijetí oznámení ve 21:10 hod.,
že na silnici mezi Ratíškovicemi
a Rohatcem jsou nakloněny dva
stromy a hrozí jejich pád na vo−
zovku. Po přijetí hlídky OP na
místo a provedené kontrole
hlídka OP oznámila věc na KOPIS
a vyčkala na příjezd HZS Hodo−
nín a JSDH, které stromy poře−
zaly. Hlídka OP po dobu zásahu
uzavřela silnici.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

13. 2. Přijetí oznámení v 8:20 hod.,
že v ulici Séčka spadl přes silnici
drát elektrického vedení. Po pří−
jezdu hlídky OP na místo byla uza−
vřena silnice a o celé události vy−
rozuměla pracovníka elektrických
služeb, ten dráty za pomoci umělo−
hmotné tyče odstranil ze silnice.
Hlídka OP provedla za pomoci
výstražné pásky ohraničení drátu.
O celé věci byla informována firma
E.ON, která poruchu odstranila.
14. 2. Přijetí oznámení v 8:00 hod.,
že v prodejně potravin Hruška
došlo ke krádeži kosmetiky. Po
příjezdu hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že kosmetiku v celkové
výši 1 100 Kč odcizil pan XY z Ho−
donína, kterého na místě zadr−
žely prodavačky. Hlídka OP o celé
věci informovala PČR Dubňany,
která po svém příjezdu celou věc
převzala k dalšímu šetření.
15. 2. Přijetí oznámení od paní XX,
že zadržela muže, který u Bašty

JK

odcizil větší množství dřeva. Po
přijetí hlídky OP na místo bylo
zjištěno že se jedná o pana XY,
bytem ul. Sportovní. Hlídka OP na
místo přivolala PČR Dubňany,
která si celou věc převzala.
16. 2. Přijetí oznámení v 1:25 hod.
o rušení nočního klidu v Hospodě
Na Zelnicách. Po příjezdu hlídky
OP na místo byla majitelka hos−
pody požádána o ztlumení hudby.
23. 2. Přijetí oznámení ve 14:15 hod.,
že v ulici Zbrodek leží mrtvý pes.
Po přijetí hlídky OP na místo ur−
čení bylo zjištěno, že pes patří
panu XY bytem Řádky.
Březen 2013
15. 3. Přijetí oznámení ve 4:05 hod.
od PČR Dubňany, že potřebuje
poskytnutí součinnosti hlídky
obecní policie při konání úkonů
v místním baru.
28. 3. Přijetí oznámení ve 13:30 hod.
od PČR Dubňany o poskytnutí
součinnosti v ulici U Včelína ve
věci poškození okna v důsledku
střelby ze vzduchovky.
Při kontrole obce ve 23:45 hod.
bylo hlídkou OP zjištěno, že ve
směru na Milotice vedle cyklo−
stezky někdo úmyslně vyvrátil do−
pravní značky.
TF & PK
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V ulici Ulička

cosi sa chystá

V

měsíci březnu byly zahájeny
stavební práce na rekonstruk−
ci povrchů v ulici Ulička (od
mostku na Hadačovém járku po
Drogériju). Pracovní četou obce byl

rozebrán chodník. Další práce pro−
vedl v podmínkách sibiřské zimy
firma Swietelsky. Původní asfaltová
komunikace byla ořezána, v někte−
rých částech byly nahutněny nové

podkladové vrstvy, byly položeny
obruby, přídlažba a asfalt. V souvis−
losti s těmito pracemi firma Vak
Hodonín, a.s. provedla výměnu uzá−
věrů k jednotlivým vodovodním do−
movním přípojkám a výměnu pů−
vodního vodovodního potrubí přes
mostek za potrubí plastové.
V Uličce tak vzniká nový chodník
pro pěší a komunikace pro cyklisty.
Ulička zůstane, tak jako před zahá−
jením rekonstrukce, uzavřená, bez
možnosti průjezdu motorových vozi−
del. Stavebně je však tento komuni−
kační prostor uzpůsoben tak, že
v případě dočasné neprůjezdnosti
ulice Vítězná lze motorovou do−
pravu odklonit právě sem, přičemž
zrekonstruovaný chodník zajistí bez−
pečnost pěších. V nové Uličce nám
přibude více zeleně, budou zde vysá−
zeny stromy a instalovány lavičky.
Vznikne tak veřejný prostor odpo−
činku a bezpečného pohybu přede−
vším pro děti jdoucí do a ze školy
a občany navštěvující kino a zdra−
votní středisko. Rekonstrukcí se rov−
něž zvýší dopravní přehlednost u pe−
kárny a konečně zde i zmiznou dvě
proslulé „jamy na mamuty“, pravi−
delně po deštích se měnící v nemalá
kalužiska ostřikující nové fasády
a kolemjdoucí neostražité chodce.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Mateřská školka

u Jezérka
„P

o dědině hlasitá šeptanda ide,
že ke starej školce přistavijávat
sa další třída bude.“ A přání jest
otcem myšlenky. Je pravdou, že obec
má zpracovanou projektovou doku−
mentaci a stavební povolení na pří−
stavbu další třídy se zázemím k bu−
dově mateřské školy U Jezérka.
Je pravdou, že v současnosti je pře−
tlak – vyšší poptávka po umístění
dětí do školky, než kolik jich školka
může přijmout. V této chvíli však
také platí, že vedení obce o tom, zda
se bude stavět, či nikoliv, s koneč−
nou platností nerozhodlo.
V této chvíli – posledním březno−
vém týdnu, obec podala žádost do
Regionálního operačního programu
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Jihovýchod
o spolufinanco−
vání přístavby
z evropských
fondů (získání
85% dotace).
Zda−li bude
této žádosti vy−
hověno, záleží
na potřebnosti projektu, kterou po−
soudí hodnotitelé v Brně. Posuzovat
se bude dlouho, rozhodnutí patrně
padne o prázdninách. Pakliže bu−
deme úspěšní, pak bude následovat
výběrové řízení na dodavatele stav−
by, které trvá 3 měsíce. A pak musí
být dobré počasí, aby se stavba za−
hájila. A pakliže nebude, tak se za−

čne až na jaro. A bude se stavět,
i když jde o dřevostavbu, několik mě−
síců. Takže přístavba školky je běh
na dlouhou trať a horizont umístění
dětí do školky se nám posunuje do
poloviny roku 2014. Proto je třeba
se obrnit velkou trpělivostí a mírným
optimismem.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Věděl to už Skopalík
aneb myšlenka pozemkových úprav přežívá století

K

do to byl ten Skopalík? Franti−
šek Skopalík žil v letech 1822
až 1891, rodnou obcí mu byly
Záhlinice na Hané. Ve svých osm−
nácti letech, po smrti svého otce, se
jako nejstarší z pěti dětí stal hlavou
rodiny a musel se starat o vedení
hospodářství – v tehdejších pomě−
rech ještě primitivního a zatíženého
robotou. Na základě osobitého pří−
stupu k hospodaření a pěstitelských
úspěchů dosáhl rozšiřování hospodář−
ství. Jako jednadvacetiletý, přestože
nebyl ženat, byl volán na zasedání
obecních schůzí a bylo mu svěřeno
jednání s vrchností. To, že jako svo−
bodný vstoupil do veřejného života,
bylo tenkrát výjimečné, protože toto
právo bylo vyhrazeno jen ženatým
a váženým „sousedům“. Později pů−
sobil 30 let jako uznávaný starosta
v rodné obci Záhlinice, stal se poslan−
cem Zemského sněmu Moravského
a od roku 1879 dokonce poslancem
říšského parlamentu. Zajímavostí,
která je mu ke cti, je, že mluvil vždy
česky a oblékal hanácký kroj.
Svého uznání tehdy dosáhl no−
vátorským, avšak pro Záhlinické
a okolní občany přínosným moder−
ním polním hospodařením – doporu−
čoval hnojení polí, upravil tehdejší
osevní postupy, začal pěstovat voj−
těšku i jatelinu. Právě v Záhlinicích
se prý objevilo první ruchadlo brat−
ranců Veverkových. V roce 1874 do−
konce zakoupil první parní mlá−
tičku a téhož roku i žací stroj. Jako
záhlinický rodák požíval všeobecné
důvěry, a proto se mu dařilo prosa−
zovat a uskutečňovat novoty dříve
nevídané, jako dláždění obecních
chodníků a řádný odvod dešťové
vody. Pro jeho zemědělské a nová−
torské úspěchy bylo v roce 1857 klí−
čové scelení pozemků; málokdo ví, že
bylo tehdy první na území celého
Rakouska−Uherska. Zasadil se rov−
něž o vyštěrkování tamější cesty
a sázení ovocných stromů nejen na
návsi, ale i podél polních cest a po−
(Zdroj: Internet)
toků.
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Od té doby už uplynulo mnoho let,
nicméně Skopalíkova myšlenka pří−
stupu k zemědělské krajině přesto
žije dál. Aby byla v dnešní době re−
spektována, musela obléct úřední,
zákonem lemovaný kabát a dostat
podobu dnešních pozemkových
úprav.
Všechno je dnes jiné. Jako tenkrát
Skopalík, i každý z nás občas vnímá
potřebu něco v krajině měnit, ať už
při vycházce se psem, nebo při cyk−
lovýletu do blízkého okolí. A jak
už nám to naše doba nastavila, neu−
děláme pevnou cestu, nevyhloubíme
vodní nádrž, nepostavíme rozhlednu,
nezasadíme větrolam či stromořadí,
nemáme−li k tomu vůli lidí, peníze
a připravený pozemek. Což o to, vůle
lidí takové věci konat, ta by u nás
v Ratíškovicích byla, peníze by se
z rozpočtu obce a EU taky nějaké
našly, ale ty pozemky, s těmi je to
u nás špatné. A co víc, většina z nás
i nějakou tu půdu vlastní, i když
mnohdy se to vlastnictví peněžence
vůbec nevyplatí. Je to starost, to ví
každý, kdo někdy nějakou půdu pro−
dával, dědil, daroval nebo kupoval.
Půda je vyčerpatelný, nenahradi−
telný a jen velmi pomalu se obnovu−
jící přírodní zdroj a podle toho by
s ní mělo být zacházeno. Po roce 1989
zájem o její užívání drobnými vlast−

níky prudce stoupl, aby pak ruku
v ruce se stárnutím pamětnických
generací a zdražováním osiva a hno−
jiv pomalu upadal.
Teď po digitalizaci map ratíškovic−
kého katastru „si mosíme každo−
ročně hlídat lepší aj ty daně“. A při−
tom právě z daní je pozemková
úprava financována, tak proč si tu
„trochu“ ze státní pokladny nevzít
sem k nám do Ratíškovic!?
Z vlastní dlouholeté praxe vím, že
absolvovat pozemkovou úpravu není
pro Ratíškovice cesta nejjednodušší.
Pro nikoho – pro obec, pro uživatele
půdy, ani pro vlastníky. Vyžaduje
ochotu spolupracovat a snést nějaké
to papírování. Píšu tento článek
jako jedna z Vás, která ví, že pozem−
kové úpravy pomohly vyřešit nespo−
čet těžkých situací, ať šlo o přípravu
pozemků pro přístupové cesty nebo
budování protipovodňových opat−
ření. Vlastníkům umožňuje pozem−
ková úprava scelení drobných po−
zemků, narovnání hranic a upřesnění
jejich vlastnictví co do výměry i po−
lohy.
Připomeňme si tedy všichni ještě
jednou Skopalíkovu myšlenku po−
doby venkovské krajiny, která ač sta−
rodávná, může dodat našim dnešním
činům smysl do budoucnosti.
Markéta Šimečková

Pozvánka na burzu
Jednota Orel Ratíškovice pořádá v místní budově Orla
5. burzu slováckého oblečení a obuvi pro děti a dospělé.
Doba konání:
sobota 19. 4. 2013,
neděle 20. 4. 2013,

14.00 −19.00
14.00 −19.00

Příjem věcí bude probíhat v pátek 18. 4. 2013 od 15.00
do 18.00 hodin a v sobotu 19. 4. 2013 od 10.00 do 12.00 hodin.
Bližší informace paní Terezie Pištěková, tel. 605 840 381.
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Bory šumí po písčinách

O

becní lesy se rozkládají na
367 ha plochy. Největší rozlo−
hy dosahují v lokalitě směrem
na Soboňky. Lesy směrem na Hodo−
nín, a to již za hájenkou, jsou lesy
státní. Obec hospodaří v lesích dle
schváleného lesního hospodářského
plánu, který je sestavován vždy na
období 10 let. V něm je stanoveno,
kolik, kde a jaké dřevo se vytěží
a jaká bude skladba nové výsadby.
Na jaře loňského roku bylo pro−
vedeno vylepšení již vysazených
Navštivte obecní
webové stránky

porostů, které byly poškozeny su−
chem a ponravou chrousta. Bylo
podsazeno 8 220 sazenic borovice,
1 100 sazenic dubu a 350 sazenic
modřínu.
Nové výsadby byly provedeny v lo−
kalitě Hrbov, kde bylo vysazeno
16 500 borovic, 1 200 lip, 2 500 dubů,
50 modřínů, a v lokalitě u Země−
dělky (za Ostrúvkem), kde bylo vy−
sazeno 7 500 borovic, 2 500 dubů
a 100 modřínů.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

www.ratiskovice.com

Pro vlastníky
pozemků

V

současné době Obecní úřad
Ratíškovice organizuje sběr
žádostí vlastníků o pozem−
kové úpravy. Aby bylo možné po−
zemkové úpravy zahájit, je po−
třeba zajistit žádosti na více jak
50 % zemědělské půdy celého
katastru. Proto vás žádáme,
abyste tuto akci podpořili, kon−
taktujte Ing. Tatianu Řezníčko−
vou, bytem Posvátná č.p. 226,
která Vám s vyplněním žádostí
pomůže. Formuláře „Žádosti“ jsou
také k dispozici ve vestibulu obec−
ního úřadu, vzor pro vyplnění je
vystaven na nástěnce.
Obec Ratíškovice

Pokračování z titulní strany

Absolventský koncert
Marka Blahy
K jeho uměleckým začátkům jej
vedli především rodiče, a proto snad
nikoho nepřekvapilo, že první, kdo
obdržel kytičku s poděkováním, byla
maminka Lidka.
A tak Marku, můžeš nám pro−
střednictvím Ratíškovického Zvonu
odpovědět na pár otázek, co předchá−
zelo tomu dnu s velkým „D“?
Kdy jsi začal hrát na housle,
kdo byl tvým prvním učitelem?
Na housle jsem začal hrát v šesti
letech u pana Petra Petrů v kyjov−
ské ZUŠ. K houslím mě vedli moji
rodiče, jelikož jsou oba zapálení folk−
loristé, navštěvovali jsme společně
různá folklorní vystoupení, kde hrá−
valy cimbálové muziky a mně se to
moc líbilo.

kračovat ve studiu hry na housle na
brněnské konzervatoři.

Co tě vedlo k tomu, studovat
tento hudební obor?
Hra na housle se mi zalíbila a ba−
vila natolik, že jsem se rozhodl po−

Kdo byl tvým učitelem na sou−
časné škole?
Mým učitelem ještě do konce
června bude MgA. Richard Kružík.
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Marku, vím že máš stále hodně
nabitý čas, účastnil ses různých
soutěží, můžeš nám některou
připomenout?
Těch soutěží byla spousta a pro mě
nejvýznamnější je soutěž „Archetti
in Moravia“ v Kroměříži, kde jsem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

byl třetí. Mezi další absolvované
soutěže patří jistě i krajská soutěž
v Brně, zde jsem se umístil na prv−
ním místě. Na mezinárodní soutěži
v Nové Pace jsem získal první místo
a na Akademii Václava Hudečka
jsem byl oceněn „skokanem roku“
a jednou jsem byl vyhlášen na tře−
tím místě.
Kde jsi všude hrál v zahra−
ničí?
Místa, kde jsem měl možnost si
zahrát sólově, jsou Maďarsko, Mol−
davsko a Island. Potom s různými
orchestry jsem nejvíce procestoval
Francii.
Které cimbálové muziky jsi
členem?
Hraji s Cimbálovou muzikou
Pavla Růžičky, která je z Kyjova,
a s Cimbálovou muzikou Ladislava
Pavluše z Mistřína. S touto muzikou
jsem měl možnost i natáčet s Kar−
lem Gottem.
Vraťme se k tvému absolvent−
skému koncertu. Jaká zde za−
zněla skladba, kdo ti ji vybral
a proč?
Studium na konzervatoři se ukon−
čuje absolutoriem, které se skládá
jednak z absolventského koncer−
tu, a jednak z absolventské práce
a z ústního zkoušení, které mě ještě
čekají. V Besedním domě zazněl
Houslový koncert d moll od Jeana
Sibelia. Tento koncert patří mezi
pětici nejznámějších a nejnáročněj−
ších koncertů, které byly pro housle

napsány. Poprvé jsem tuto skladbu
slyšel snad už někdy v osmé třídě,
od té doby to byl takový můj malý
sen si tento koncert zahrát. To, že
jsem ho hrál na mém absolventském
koncertu, to už byla taková třeš−
nička na dortu.
Jaké jsi měl pocity, zážitky
z koncertu (jestli byla tréma)?
Samozřejmě jsem si ten koncert
užíval, i když na konci jsem byl rád,
že už to mám za sebou. Na koncertě
byli nejvíce ve stresu dirigent, můj
profesor, mamka a já. (Pozn. au−
tora: Musím říci, že i pan ředitel kon−
zervatoře, který seděl před námi,

si koncert užíval, zatímco nám se
místy tajil dech. Byl jeden z prvních,
kdo se při potlesku postavil, aby oce−
nil stejně jako my tvůj hudební vý−
kon.)
Jak jsi oslavoval svůj úspěch?
Po celém tom dni neustálého
stresu jsem byl dost unavený, takže
nějaké „paření do ranních hodin“
nebylo už pro mě. Navíc jsem na
druhý den učil v ZUŠ Kyjov a večer
jsem hrál s cimbálkou na Bukovan−
ském mlýně. Ale někteří moji kama−
rádi to stihli oslavit i za mě, doká−
zali to táhnout až do pozdních hodin
dalšího dne.
Kdy tě uvidíme v Ratíškovi−
cích?
Buď na nějaké místní folklorní
akci, nebo někdy tu zase udělám
nějaký recitál.
Prozradím, že máš za sebou
přijetí na Hudební akademii
múzických umění v Praze.
Ano, dalšímu studiu se budu vě−
novat v Praze na HAMU u profe−
sora Leoše Čepického.
Marku, děkuji za krásný koncert
a jménem čtenářů za rozhovor.
Přeji ti úspěšné dokončení konzer−
vatoře, mnoho úspěchů při studiu
v Praze a doufám, že brzy v Ratíško−
vicích nashledanou.
Bc. Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013
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Osobnost

Friedrich Locker
a Důl Tomáš v Ratíškovicích

O

tom, jak se někdy náhody kří−
ží, jsem měla možnost přesvěd−
čit se na podzim loňského roku.
Pokud je potřeba, navštěvuji Státní
okresní archiv v Hodoníně a vypra−
vila jsem se tam i koncem října. Už
tam na mě čekala archivářka, paní
Jana Grégrová, s prosbou. Přišel jim
dopis od pana Wolfganga Lockera
z Vídně s dotazem, jestli nemají
nějaké informace o jeho tatínkovi,
který v období „první republiky“
a II. sv. války pracoval na Moravě
a po ukončení války byl spolu s ji−
nými Němci vyhoštěn. Protože uvedl,
že pracoval i v Ratíškovicích, obrá−
tila se paní Grégrová s prosbou o od−
pověď na mě. Toto jméno mi nebylo
neznámé, protože máme v obecním
archivu také jeho fotografie, které
nám zapůjčila paní Ludmila Adám−
ková, spolužačka a kamarádka jeho
dcery Marthy. Slíbila jsem proto, že
panu Lockerovi potřebné informace
zjistím a odpovím mu. Zároveň se
v této době připravuje publikace
k 80. výročí započetí prací při vý−
stavbě na tehdejší dobu nejmoder−
nějšího dolu ve střední Evropě − ra−
tíškovického Dolu Tomáš. Celou jeho
historii a později i Pomocných pro−
vozů zpracovává Ing. Alexandra
Staňková a kniha by měla vyjít na
konci prvního pololetí tohoto roku.
Paní Staňková mě požádala o spolu−
práci a díky ní jsem měla možnost
navštívit také „baťovský“ archiv ve
Zlíně−Klečůvce, kde jsou uloženy
i materiály týkající se Friedricha
Lockera. Takže díky časové souhře
těchto okolností jsem měla možnost
sepsat jeho životopis.
Friedrich Locker se narodil
20. 7. 1905 ve Vídni Václavu a Anně,
roz. Haniel. V tomto městě navště−
voval 5 let základní školu. V letech
1920 −1923 pracoval jako horník
a zároveň byl externím studentem
Humanitního gymnázia ve Vídni,
studium ukončil maturitou v Möd−
lingu u Vídně. V průběhu let
1923 −1933 studoval Vysokou školu
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báňskou v Leobenu a získal jako mi−
mořádně nadaný student titul Diplo−
movaný inženýr. Během studia této
školy navíc pracoval jako důlní mě−
řič; od 7. 7. do 30. 9. 1925 v Rosické
těžební společnosti, od 1. 8. 1927 do
31. 10. 1931 na dole Kukla v Osla−
vanech. V roce 1932 byl po dobu
5 měsíců zaměstnán jako důlní in−
ženýr u firmy Zieglerschachter
A.G. ve Statzendorfu v Dolním Ra−
kousku.
Od ledna 1933 do února 1935 pra−
coval přechodně na průzkumných
pracích u našeho nejvýznamnějšího
moravského krasového badatele,
profesora Karla Absolona. Společně
prováděli podrobný průzkum stalak−
titových jeskyní Moravského krasu.
Protože se většinou jednalo o práce
důlního charakteru, byl v lednu 1933
Ing. Locker pověřen vyměřením trati
a dozorem nad stavebními pracemi,
které se týkaly zpřístupnění pod−
zemní řeky Punkvy a propasti Ma−
cocha tzv. mokrou cestou. Podle
Absolona „provedl svůj úkol svědo−
mitě.“ Na základě tohoto výzkumu
a posléze i Lockerova zmapování
byly 26. června 1933 spuštěny na
Punkvu dva čluny pro 16 osob s elek−
trickým pohonem na akumulátory

a několik starších „zmotori−
zovaných“ člunů a „celá tato
pyšná flotila, jeden člun za dru−
hým, projela Punkvou na dno
propasti Macochy“. 1. července
1933 byla podzemní Punkva
slavnostně otevřena. Mezitím
jeden rok spolupracoval také
s krasovým badatelem Jose−
fem Šamalíkem, který ve své
knize „Krápníkové jeskyně
v Moravském krasu“ píše o prů−
zkumu jeskyně Balcarka:
„Velmi nám pomohl pan inž.
Locker z Ivančic, který nám
jeskyně proměřil a zmapoval,
takže jsme měli jasný přehled
o položení dosud objevených jes−
kyň.“ V roce 1934 ve spolupráci
s Absolonem zmapoval také
systém propadání Krasovského po−
toka. Při výzkumných pobytech se ve
Vavřinci u Sloupu seznámil se svojí
budoucí manželkou Annou, roz. Ba−
rákovou, dcerou hospodského, u kte−
rého byl ubytován, a dne 2. 7. 1935
uzavřeli ve Sloupě sňatek.
Dne 5. února 1935 byl firmou Baťa
a.s. přijat jako geolog. Pracoval na
oddělení „Nerostné suroviny a pro−
dukty“ a hlavní náplní jeho práce
bylo sestavování posudků a rozbory
rud z různých nalezišť jak v tehdejší
Československé republice, tak v za−
hraničí, které využívala firma Baťa.
V této době žil v Ivančicích u Brna
a podle posudku fy Baťa „požívá po−
kud známo v místě dobré pověsti jako
řádný, charakterní a snaživý člověk.
...Politicky nepracuje.“ V pozdějších
letech se s manželkou a dětmi Mar−
thou (r. 1936) a Wolfgangem (r. 1941)
přestěhoval do Ratíškovic, stal se ve−
doucím prací při těžbě uhlí na Dole
Tomáš a působil zde také v průběhu
II. sv. války. V této době byla v Ra−
tíškovicích na „Baťovce“ otevřena
hornická škola, jediná na jižní Mo−
ravě. Žáci druhého a třetího ročníku
pracovali půl dne na dole a půl dne
se věnovali teoretickému studiu.
Absolventi se stali důlními dozorci
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a na konci školního roku 1943 k nim
promluvil právě důlní ředitel Baťo−
vých závodů, Ing. Friedrich Locker.
Podle posudků, které jsou v jeho
osobní kartě, bylo jeho chování
a práce „dobrá“, chování „energické“,
byl „svědomitý“ a „důsledný“, z vůd−
čích schopností převládala „chápa−
vost“ a „rozvážnost“ a jeho poměr
k závodu byl „přátelský“. Mimo
český jazyk mluvil dobře německy
a částečně i francouzsky.
V roce 1945 bylo území čtyř poli−
tických okresů jihovýchodní Moravy,
včetně okresu Hodonín, těžce poško−
zeno německou politikou „spálené
země“, realizovanou na konci války
komplexem opatření, který vešel do
historie pod názvem plán ARLZ.
Zkratka vznikla z celkem čtyř opat−
ření, které měly následovat po sobě:
Auflockerung – uvolnění, Räumung
− vyklizení, Lähmung – ochromení
a Zerstörung – zničení. Říšský pro−
tektor K. H. Frank nařídil 6. dubna
1945, „aby v politických okresech
Hodonín, Kyjov, Uherské Hradiště
a Uherský Brod východně od linie
Mikulov, Uherské Hradiště, Valaš−
ské Klobouky (včetně měst Uherské
Hradiště a Valašské Klobouky) byla
provedena opatření R a L v podni−
cích, v nichž to považuje SS – Briga−
defűhrer dr. Bertsch, resp. vedoucí
pracovního štábu Fremerey za nut−
né.“ Na základě tohoto rozkazu se
pak příslušné německé štáby pro
ochromení snažily provést jednot−
livé etapy plánu ARLZ ve všech
důležitých podnicích hodonínské ob−
lasti. Jako jedny z prvních byly po−
škozeny v Hodoníně naftové doly,
následovala sladovna, čokoládovna
Maryša, koželužna, tabáková továr−
na, cihelny, gymnázium a měšťan−
ská škola. Protože nedaleký Důl
Tomáš v Ratíškovicích byl v té době
nejmodernější ve střední Evropě,
a tudíž měl klíčovou úlohu v energe−
tickém zásobování, je tedy pravdě−
podobné, že měl být zničen také.
Podle vzpomínek některých pamět−
níků navštívili Ratíškovice před
přechodem fronty Důl Tomáš důstoj−
níci SS. Po jednání s vedením pod−
niku, a potažmo také s Friedrichem
Lockerem, zůstal důl zachován a ušel
bombardování.
Bohužel jako vídeňský rodák mu−
sel v roce 1940 vyplnit, stejně jako
mnoho jiných, „Dotazník o arijském
původu“, a v něm potvrdit, že žádný
z předků jeho a manželky nebyli (ani
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Na návštěvě v Ratíškovicích před domem Hniliců (Kovářů) a Michenků v ul. Řádky −
zleva Hnilicová Marie, roz. Šťastná, v klobouku Friedrich Locker, za ním schovaný
Kotásek Petr, Uhlík Antonín, před ním Kotásková Žofie, roz. Doležalová (*1909), po−
prvé prov. Hnilicová (Kovářova), cizí, Hnilicová Ludmila (Kovářova), prov. Adámko−
vá, cizí, Lockerová Anna, roz. Baráková, cizí. Zapůjčila Ludmila Adámková, č.p. 150.

krátkou dobu) členy židovské nábo−
ženské společnosti. Na této listině je
mimo jiné rukou psaná poznámka
„Jsem říšskoněmecký státní přísluš−
ník a člen NSDAP“. Podle všech mně
dostupných dokumentů je pravděpo−
dobné, že toto prohlášení napsal
z nutnosti, aby ochránil před dů−
sledky války jak sebe, tak svou rodi−
nu, přátele a zaměstnance dolu.
Bohužel právě toto se stalo pravdě−
podobně příčinou, proč byl po ukon−
čení války nucen z Ratíškovic odejít.
Už 11. 5. 1945 byl zlínským vede−
ním propuštěn a jako důvod skon−
čení pracovního poměru je uvedeno
„německý příslušník“. Podle vzpo−
mínek paní Ludmily Tomšejové
(r. 1926), která v té době pracovala
v kantýně na Baťovce, byl více „pro−
češský“ než Němec a místním lidem
pomáhal. Tomu odpovídají i po−
sudky místních občanů, podle kte−
rých „Ratíškovice vyslechly člena
národního výboru ve prospěch Loc−
kera. Záv. rada dolu Tomáš žádá,
aby pracoval v Ratíškovicích. Ing. Loc−
ker mi umožnil útěk z Ratíškovic,
když mne hledalo gestapo. Žádný
v Ratíškovicích není proti jmenova−
nému. R. Redr je informován a je
jeho přáním, aby v Ratíškovicích
pracoval.“ I přes tyto intervence mu
bylo předsedou ZV (závodního vý−
boru) dolu p. Mackem sděleno, že se
bez jeho „osoby minou a že se mám
hlásit ve Zlíně“. Přestože ve smyslu
dekretu prezidenta republiky z r. 1945
o vrácení čsl. občanství německým
manželům českých manželek chtěl
se svojí ženou, dvěma dětmi a 75le−
tou matkou zůstat a pracovat na dole

Theodor, nebylo mu to umožněno.
V dopise, zaslaném ze Zlína a dato−
vaném 3. 10. 1945, který je určen
„Národní správě fmy Baťa“, se píše,
že „Pobyt jmenovaného, resp. jeho za−
městnání na dole, je nežádoucí.
...Je dost na tom, že je na svobodě
a může bydleti na dole Tomáš a pra−
covati v Ratiškovicích. Jeho bydlení
na dole je nežádoucí, poněvadž je ve
styku s dělnictvem... a shoduji se
s názorem, aby byl předán komisi
pro odsun Němců... Když již bydlí
na dole, nechť pracuje v cihelně
v Ratiškovicích.“ Už 9. 10. 1945 při−
šla na adresu Ing. Lockera v „Kolo−
nii dolů Tomáš“ odpověď ze sociál−
ně−právního oddělení firmy Baťa:
„Vzhledem na přání osazenstva ne−
lze Vás zaměstnat na našich dolech.
Jsem přesvědčen, že v Rakousku,
jehož jste příslušník, budete míti
spíše možnost zastávati místo Vašim
odborným znalostem příslušející.
S národním pozdravem...“ 1. 4. 1946
bylo zahájeno vyšetření Mimořád−
ného lidového soudu v Uherském
Hradišti (Tento soud v letech 1945 −
1947 soudil Němce a české válečné
kolaboranty, za tři roky bylo vyne−
seno 39 rozsudků smrti.) Podle vy−
šetřující komise Okresního národ−
ního výboru ve Zlíně byl sice za
války německým státním příslušní−
kem, a i když obdržel od německého
vedení válečný záslužný kříž II. tří−
dy, „podporoval už v září 1944 par−
tyzánskou věc, spolupůsobil při zá−
chraně čerpacího zařízení tankovací
stanice ve Vacenovicích... Interveno−
val v řadě případů s úspěchem ve pro−
spěch uvězněných Čechů u Gestapa“.
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Od 6. 11. do 4. 12. 1945 byl zajištěn
vyšetřovací komisí ve Zlíně a pak
byl v „internačním táboře na dole
Vlasta v Ratiškovicích.“ Podle po−
známky na titulní straně spisu byl
9. 10. 1946 případ odložen. V doku−
mentech uložených v Archivu mi−
nisterstva vnitra je zapsáno, že tá−
bory byly na dole Vlasta a na dole
Tomáš. Ovšem pamětníci si vzpomí−
nají jen na důl Tomáš, kde žil prý
i Friedrich Locker. Jedním z „hlí−
dačů“ byl i Pavel Tomšej (r. 1921),
který podle vzpomínek své man−
želky říkal, že věznění Němci byli ve−
lice hodní a proti Čechům nevyvíjeli
žádnou špatnou činnost. Pamatuje
se na něj i pan Maxmilián Řihák
(r. 1927), podle kterého Ing. Locker
v době své internace krátce fáral
na blízkém dole Bedřich v Miloticích
a o pracovních přestávkách vyprá−
věl horníkům zajímavosti o uhlí
a různých rudách a jejich těžbě.
Friedrich Locker hledal možnost,
jak v Československu zůstat. Urči−
tou dobu se mu podařilo pracovat

v Netolicích, kde byla od roku 1945
úpravna grafitu z nedalekých dolů,
ale v březnu 1948 odešel i s rodinou
do Rakouska.
Usadil se ve Vídni, kde také
pracoval. V letech 1948 −1952 ve sta−
vebně projekční kanceláři a poté jako
technický ředitel firmy na hloub−
kové vrty Vogel. V období let 1952 −
1968 byl důlním ředitelem společ−
nosti na těžbu uhlí Salzach−Kohlen−
bergbau GesmbH v Trimmelkamu
v Salzburgu v Horním Rakousku.
Během této doby studoval na Vy−
soké škole báňské, kde získal dokto−
rát montanistických (báňských) věd
a následně byl jmenován čestným
profesorem této školy. V roce 1956
byl činným při přípravě prvního me−
zinárodního důlního kongresu ve
Varšavě, kterého se i zúčastnil. Roku
1961 mu byl udělen rakouským spol−
kovým prezidentem čestný titul Ber−
ghrat H.C., tzn. stal se důlním ra−
dou, který řídil horní (těžní) správu
na území celého Rakouska. Od roku
1960 byl také korespondentem pří−

rodopisného muzea ve Vídni a na−
psal několik obsáhlých vědeckých
prací. Jako člen rakouského sdru−
žení Asociace inženýrů a architektů
a jako úředník Sdružení dolů ve
Vídni získal při své práci mnoho
úspěchů jak v Rakousku, tak v za−
hraničí.
V šedesátých letech už byly v naší
republice poněkud volnější poměry,
co se týká cest do zahraničí, proto
spolužačka jeho dcery Marthy −
tehdy slečna Ludmila Hnilicová
(zv. Kovářova, dnes provdaná Adám−
ková) měla možnost v letech 1963,
1965 a 1969 navštívit jeho rodinu
jak v Salzburgu, tak ve Vídni. Prak−
ticky uvolněné hranice v roce 1968
umožnily Lockerům také navštívit
Ratíškovice. Bohužel po tomto roce
byly styky komunistickým režimem
přerušeny a možnost setkání byla až
po pádu železné opony v roce 1990.
Berghrat h.c.Dr. mont. Dipl. Ing. Fri−
edrich Locker zemřel v únoru 1976
v Salzburgu.
Irena Bařinová

K

olektiv naší mateřské školky
má velmi hezký zvyk – k vý−
znamným výročím, ať už sa−
motné školky či jejích zaměstnanců,
skládat písničku. Když jsme byly
nedávno popřát naší bývalé paní ře−
ditelce Růženě Růžičkové k jejím
70. narozeninám, tak se nám bezpro−
středně vedrala do rtů jedna z nich:
„Školka dvojka s ředitelkou Růžič−
kovou … „Jé, jé, jé, kdepak ty fajn
holky jsou, no tady jsou, tady jsou,
ty naše holky nestárnou.“ Zpívaly
jsme ji v roce 1997 při 20. výročí naší
školky, kterou od samého začátku
vedla. A pak o dva roky později, při
jejím odchodu do důchodu zase ne−
směla chybět písnička. Byla o tom,
jak dobře se svým mužem vycho−
vala dcery Jitku a Hanku, vzorně se
stará o vnoučata a svoji maminku.
Nemohly jsme zapomenout na její
role v místním ochotnickém divadle,
na její zpěv ve sboru pro občanské
záležitosti, na práci v sociální ko−
misi – kolik staroušků potěšila ky−
tičkou, úsměvem a vlídnými slovy.
No a nešlo se v písni nedotknout její
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Foto Josef Hanák

Blahopřání k životnímu jubileu

neskutečné pracovitosti, elánu a vy−
nikajícího kuchařského umění.
Už je tomu 14 let, co jsme jí
zpívaly: „Ach, jak ten čas letí, Ty jsi
stále svěží …“. A věřte, že i ve svých
70 letech je Růženka svým duchem
a myšlením stále svěží! Stále se
zajímá o dění v obci, co nového ve

školce, jak se vede jejím bývalým žáč−
kům.
Z celého srdce ještě jednou pře−
jeme do dalších let hodně lásky,
zdraví a štěstí, boží požehnání, tr−
pělivost, víru a naději. Těšíme se na
další milá setkávání!
za kolektiv MŠ Sluníčko Emilie Kudrová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Počasí

Aprílová šlahačka

L

etošní poslední březnovou nedě−
li bylo počasí nic moc. Zamrače−
né, vítr a déšť, který postupně
přešel do sněžení. Na šlahačkové
pondělí jsme se probudili do bílého
rána. Aprílové počasí udělalo šlahá−
čům čáru přes rozpočet, a i když měli
vrbovou žílu jako symbol jara a no−
vého života, museli si k ní obléct
teplé zimní bundy. Každý říkal, že
takovou šlahačku nepamatuje. Prav−
dou je, jak říkal Vojta Koten a jeho
kamarádi, kteří si s sebou na veliko−
noční vajíčka vzali saně, že si spíš
pamatujeme ty lepší věci a na ty
horší brzo zapomenem. Takže, když
od nás odešli Doliňáci, sedla jsem si
k počítači a jala se hledat v ratíško−
vických kronikách záznamy, kdy
ještě byl kolem aprílu sníh. Zjistila
jsem, že letošek nebyl výjimkou, ale
to by nám spíš řekly naše stařenky...
Například v roce 1898 byly dny
30. a 31. března opravdu kritické.
Teplota klesla náhle a za velkého
větru sypal se sníh po oba dny, takže
jej napadlo přes 1 m. Dne 1. dubna
byl mráz −10°C a den na to −8°C,
mrazy tyto neměly dlouhého trvání,
ale přece velmi uškodily ovocným
stromům, zvláště meruňkám. Pak
bylo skoro deset let jaro v normálu.
Až v roce 1907, i když byla zima
mírná, se podle obecní kroniky jed−
notlivé mrazy objevovaly ještě na
konci března a to dosti tuhé, též ve
dne bylo dosti chladno. Stromy ve
vývinu byly velmi zpozděné a země
velmi pomalu rozmrzala. Pak, zase
po desetiletém intervalu, byl rok
1918 katastrofálním. Koncem květ−
na, právě když byla réž na květě,
dostavily se mrazy až −6°C a réž na
dolinách úplně zmrzla...úroda již
nebyla taková, jaká měla být. Ná−
sledovalo desetileté období „normál−
ního“ jarního počasí. Rok 1929 se
vyznamenal neobyčejně velikou, pra−
vou sibířskou zimou.... Celý únor, až
do 15. března bylo stále mezi −30−
36°C... Přitom často sněžilo, takže
sníh na farském dvoře byl až 1 m
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

vysoko. Zvěř v lesích, polích a ptac−
tvo do 3/4 hladem a zimou zahynu−
lo. Lidé dobytku ve chlévech topili...
O velikonočních svátcích – neděle
květní byla 24. března – bylo ještě
všude snihu dosti. Setí jařin začalo
až kolem 20. dubna. Téměř polovice
stromů v zahradách jak starých, tak
mladších pomrzla: ořechy všechny,
střešně, broskve, a pod. téměř 50%.
Všechny jarní práce byly opožděny
o dobrých 5 týdnů. Jaro roku 1934
sice začalo teplým počasím, ale po−
čátkem dubna začalo aprílové po−
časí. Pršelo, padal sníh s deštěm, sně−
žilo, jenže sníh hned roztál. V roce
1938 bylo v březnu teplé počasí
a stromy začaly opukat. Už v polo−
vici měsíce byly osety jařiny, ale mě−
síc duben přinesl velký obrat. Hned
na začátku se značně ochladilo a na−
staly noční mrazy a zima. Na květ−
nou neděli 10. dubna ráno byl celý
kraj zasypán sněhem jako v lednu.
Pak se to střídalo, ve dne teplo
a v noci silný mráz až do poloviny
měsíce května. Všechny stromy střeš−
ně, višně, hrušky a jabloně jak roz−
kvétaly, tak pomrzly, že nebude vů−
bec žádného ovoce. Rok na to, 1939,
sníh sice nebyl, ale noční mrazy tr−
valy po celý březen, takže se v po−
lích nepracovalo. Během II. světové
války, v roce 1944, se jaro zpozdilo
stejně jako letos. Celý březen trvaly
sněhové přeháňky, hlavně v noci,
a přes den sníh roztál. Ještě 1. dubna
ráno bylo obilí třeba již zelené, pod

sněhem. Zajímavý, i když bez dub−
nového sněhu, je záznam z roku
1947, kdy sníh trval až do poloviny
března a země byla až 70 cm zmrz−
lá. Ve středu 2. dubna přehnala se
nad naší obcí první jarní bouře do−
sti divoká, při níž u nás 3krát uho−
dil blesk. První zasáhl komín ve
zdejší cihelně, který značně poško−
dil, druhý blesk sjel na triangulační
bod umístěný na vysokém topolu
u rubanic, který po celé délce poško−
dil a třísky z toho topolu byly roz−
metány až na délku 70 metrů. Třetí
blesk sjel do domu Terezie Toma−
nové č. 462 u rudníčka, prorazil
střechu vedle komína a celkem ne−
škodně zmizel. Na štěstí nebyl v tu
dobu nikdo doma. Roku 1955 byl
21. březen podle počasí pořád ještě
zimní − na poli se držel sníh a země
byla zamrzlá skoro 30 cm. Teploty
v noci byly −4 až −5°C, ve dne +4 až
7°C. V první polovině dubna se
oteplilo, takže se začalo s polními
pracemi, ale dne 18. dubna večer se
značně ochladilo a napadl sníh.
Denní teploty klesly až na 0°C,
noční −5−7°C. Podle zápisu z roku
1970 teploty i v dubnu zůstaly ko−
lem 0°C. 3. a 4. padal sníh. Zůstalo
tak až do půl měsíce, tepleji bylo až
16. a 17. IV. 30. března roku 1975
padal mokrý sníh, který při teplotě
ve dne +3°C se rozpouštěl. 31. III.
ráno zamračeno a teplota +3°C.
Roku 1977 bylo počasí skoro jako to
letošní, 30. [března] v noci napadlo
asi 10 cm sněhu a byl mrazík. Na
ranně kvetoucích stromech omrzly
květy. Březnový sníh v prvním dnu
[dubnovém] roztál. Od tohoto roku
už mělo jaro „normálnější“ průběh.
Teplo, sucho či déšť a sem tam se ně−
kterým rokem přihlásili tři ledoví
muži. Takže uvidíme, co si na nás
matka příroda nachystá příští rok...
Irena Bařinová

Oznámení

pro cizí strávníky školní jídelny
Vážení strávníci, na základě zvýšení DPH a nárůstu cen za potra−
viny je nutné zvýšit cenu za 1 oběd na 55,00 Kč, a to s účinností
od 1. května 2013. Děkujeme za pochopení.
Ředitelství ZŠ
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Šlahačka
na saňách

etošní jaro sa jaksi nemože pro−
brat a v zápasoch se zimú má
o moc horší „skóre“. Skoro celý
březen fučal větřisko, kerému v pře−
pověďách počasí dali umělecké méno
„jen mírný vítr“. Tož jak potom
podlé nich vypadá uragán?!?
Na Bílú sobotu (30. 3.) sa začalo
jařit, vylézlo dlúho skované slunko
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a aj větr přestal fúkat, až si všecí
začali myslet, že už to s počasím bude
lepší. Ale v televizních zprávách nás
při oznámení o změně hodin ze zim−
ního na letní čas aj varovali, že přes
noc a na Velikonoční nedělu navalí
snihu jak na Sibiři. A tak sa aj stalo
…Gdo neměl nařezané prútí na žilu,
už ho v závějách nenašel. Lidé

namísto velikonočních hrkačů a ře−
chtaček škŕkali na chodníkoch uhŕ−
ňáčama na snih, děcka stavjaly sně−
huláků, a brablci a z teplých krajin
doletění kominíčci sa grčili pod rý−
nama.
V pondělí 1. dubna na šlahačku
byly 4 stupně mrázu, ale modré nebe
slibovalo, že bude pěkný deň. A tož
chlapé aj mládenci, hneď, jak sa
probrali po náročných koštech vín
v Dubňanoch, Miloticách a Rohaci,
začali s přípravú na další těžký deň
– chodění po šlahačce. Nekeří, co šli
enom v civilu, byli vypravení razdva,
ale chlapé z mužského sboru, keří
byli domlúvení, že půjdú v kroji, po−
třebovali trochu vícej času. Ale na−
konec sa vypravili. A jak sa zpívá
v téj pjesničce „…ale né všecí, enom
nekeří“, protože to všeckým nevyšlo:
objevilo sa pár maródů, nekeří byli
odjetí, negdo si prodlúžil víkend,
negdo má tak nerozumného doch−
tora, že je objednaný na kontrolu
na úterý na ráno a nekomu sa ne−
chtělo.
Nakonec ostáli štyré sirotci, keří
na sebe vzali přetěžký úděl – vyprá−
šit děvčatom kožuchy, aby neostály
prašivé (ty děvčata). Od „Včelína“
vyšli třé, skoro ešče šohajé (Jarek
Kotásek, Radek Horák a Vojta Ko−
ten) směrem k Rybářskéj baště, gde
už na nich netrpělivo čekal Pavel
Gajdík se saňama, aby sa vyšlahané
dobroty měly na čem převážat. Prv−
ních dvacet metrů nechávaly saně za
sebú zerzavé čáry, jak sa lyžiny pu−
covaly o snich, ale dál už to frčalo,
jak s kopečka. A jak slunko svítilo
a tajal snih, moseli šlaháči tahnút
saně aj po holéj silnici, až sa lyžiny
obrúsily a bliščaly sa jak dyjaman−
ty. Vajca v proložce přivázanéj ze−
lenú mašlú k sedátku enom nadska−
kovaly a ťukaly o sebe, jak dyž sa
léhnú kuřátka. Za zpěvu a hrkotání
vajcama šlaháči úspěšně zvládli
těžkú cestu křížem krážem přes celú
dědinu, až sa nakonec uvelebili
v garáži u Riše Mokrého na besedě
u cimbálu. Dyž s klukama z „Doli−
ny“ a s muzikantama z cimbálky pře−
zpívali všecky pjesničky od Kyjova,
přes Strážnicu, Horňácko až po Pod−
luží, vydali sa dom s maličkú zastá−
večkú „na jedno“ v hospodě kvůli od−
kyselení převíněných žalúdků. Po
dobře vykonanéj práci sa jim dobře
usínalo a spali až do dalšího mrazi−
vého rána.
Vojta Koten
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Farmaření

Jindřiška a Karel

G

etty, Korint, Gejša, Lucinka, Mi−
keš, Kajtuš, Berta a Bobyna,
Lojza, Leon, Kuba, Vlastička
a s dalšími x jmény zvířátek bych
mohla u Poláčků na minifarmě
Vlasta Ratíškovice pokračovat.
Upřesnění − od 1. ledna 2013 je mi−
nifarma Občanským sdružením Jez−
decký klub minifarma Vlasta, nezis−
ková organizace. Na farmě je 12 koní
plemene Hafling, koní to všestran−
ných (6 koní je Poláčkových, 6 je zde
ustájených). Poláčkovi koně jsou
k vozatajským závodům, parkurům,
víkendovým vyjížďkám atp. Dále je
tu 10 oveček a beran Lojza, skopec
Kuba, 2 kozy kamerunské – „Ta−
kové hračky sú to…“, říkajú Poláč−
kovi. Dále je tu k vidění koza Lu−
cinka, vietnamská prasata, jeden
pravý divočák, králíci i ti zakrslí
pro děti na kuk, 8 morčat, kohút se
4 slepicemi, které mají každá jinou
barvu peří, 8 perliček, ty jsou nejen
slyšet, ale mají aj zdravá vajíčka
a utěkajú před nimi potkáni. Na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

farmě přece ne−
mohou chybět psi
a kočky. Psi jsou
dva a další pes, dce−
řin Čenda, hostuje.
Koček je na farmě
pět („Maskovaná
Džudyta“ – zají−
mavé jméno kočky,
že?).
O všechna výše
jmenovaná zvířata
se manželé Jindřiš−
ka a Karel Poláč−
kovi starají rukou
společnou. I když
Jindřiška denně
od rána, Karel s ko−
něm Getty je za−
městnán při těžbě
dřeva v obecním
lese u Fr. Bábíka.
Nechť byla u Po−
láčků řeč o zvířa−
tech jakákoliv, byla
vždy: „MY krmíme,
navozíme, složíme!“ − Nepřehlédnu−
telný to fakt. Oba se nadělají fyzic−
ky, jak ne každý z nás, ale vyzařuje
z nich štěstí dobrého naplnění. Je

s nimi tak dobře, že mně
aj slova chybijú.
Jindřiška a Karel jsou
spolu 27 let. Našli se
u koní. (Zde vzpomenu
dávný jezdecký oddíl
JZD Rozvoj Ratíškovice.
Sem patřila nejen útlá
Jindřiška a Karel, ale
i František Bábíček, Ja−
rek a Pavel Kotáskovi, Jana Šupál−
ková, Pavel Hnilica a další). Láska,
nejen ta základní jejich, zůstala,
a je tu všudypřítomná; ta ke koním
a ke zvířatům vůbec.
Jindřiška nabyla loni kvalifikace
„učitelky jízdy na koni“. Je to k vy−
užití. A vůbec, i další prospěch nám
i dětem minifarma na Vlastě nabízí.
Vždyt’ děti postupně živá zvířata
méně a méně znají. Od dubna bude
víkendová možnost prohlídek a ob−
čerstvení k tomu. Počasí se ale musí
přiklonit. V květnu už to snad s tep−
lem bude jinak, a tak můžeme na−
příklad v sobotu 4. května přijít na
žehnání zvířat a koní. Postupně
v čase bude Karel Poláček stříhat
ovečky, bude jezdecký den, burčá−
ková vyjížďka. Infokanál nás bude
o akcích minifarmy pečlivě informo−
vat.
Jindřiško a Karle Poláčkových,
přeju Vám oběma „Dobrý čas“
a osobně se těším na ten jehněčí kot−
lík, který pro nás zamýšlíte udělat.
S úctou k vaší práci a snaze oboha−
tit život druhým
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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Škola

Staroslověnština
a cyrilice

Š

kolní projekt, seznamující se sta−
roslověnštinou, byl vytvořen jako
zpestření výuky dějepisu, kon−
krétně se týkal období Velké Mo−
ravy a příchodu Cyrila a Metoděje.
K jeho realizaci došlo v únoru 2013
v 7.A, byl určen pro všechny žáky
a věnovány mu byly tři vyučovací ho−
diny. Obsah projektu spočíval pře−
devším v následujících úkolech:
seznámení se s cyrilometodějskou
misí a jejím významem pro naše
dějiny, vzdělanost, kulturu a pí−
semnictví
připomenutí letošního význam−
ného výročí této mise (863 − 2013)
detailnější obeznámení se staro−
slověnským písemnictvím
ukázka staroslověnského písma
cyrilice a nácvik jeho základů pro
žáky.
Každý žák obdržel kompletní pře−
hlednou soustavu cyrilice i s pře−
vody do češtiny a detailní instruk−
táž v součinnosti s učitelem. Žáci
měli možnost dát učiteli za úkol, aby
tuto řeč názorně předvedl, přeložil

vybraná slova a napsal jim staroslo−
věnsky jakékoliv slovo dle jejich vý−
běru, dále si pak znalost cyrilice
procvičovali kolektivní hrou. Jako
domácí práci měli cyrilicí výtvarně
zpracovat své jméno, pojmy, které je
obklopují, jména svých kamarádů,

třetího odboje
V
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Bc. Veronika Klímová

Zleva: Petra Melicharová, Tereza Ondrouchová, Klára Kozelková, Kristýna Holubová.

Děti a jejich pojetí
období 19. − 27. února 2013 se
v ratíškovické knihovně kona−
ly působivé výstavy o třetím
odboji – Setkání v pekle a Překonej
stěnu smrti. Autory těchto výstav
byli Luděk Navara a Miroslav Ka−
sáček, významné osobnosti spojené
s tématem třetího odboje. Oba pá−
nové Ratíškovice se svými výsta−
vami nejen navštívili, ale byli jimi
upřímně nadšeni, především díky
kouzlu tohoto místa i jedinečnosti
zdejších lidí.

atd. Všechny práce splnily požado−
vanou úroveň a byly ohodnoceny
známkou „výborně“.
Za největší přínos projektu pova−
žuji hodnotné naplnění volného času
žáků a fakt, že byli detailněji sezná−
meni s tématikou, u které není ob−
vyklé věnovat jí tolik pozornosti.
Žádné zklamání projekt nepřinesl
ani na straně žáků, ani učitele, na−
opak jen milá překvapení. Žáky ak−
tivity bavily a sami projevovali další
zájem o danou věc a učitele pobavilo
například, jak mistrně dokázali ve
vteřině spojit 1150 let a cyrilicí vy−
tvořit slova typu „facebook“.

Celou akci otevírala vernisáž
a součástí projektu byla i prezen−
tace tvorby výše zmíněných autorů.
Obě setkání navštívila řada obyva−
tel Ratíškovic i dalších hostů. Zde
si dovolím vyzdvihnout zásluhy
paní Ing. Marie Škorpíkové a pana
PhDr. Radima Šťastného, kteří se
postarali o výbornou organizaci
i skvělou atmosféru celé akce. Paní
inženýrka Škorpíková dokázala do−
konce něco jako malý zázrak – svým
kouzelným jemným laskavým vystu−

pováním a režírováním akce zmír−
nila fakt, že se výstavy zabývají ne−
skutečně tragickou otázkou.
Nyní ale především k samotné
účasti dětí na výstavách. Na návštěv−
níky čekala řada výborně zpraco−
vaných obrazových panelů a dopro−
vodné filmy. Kdokoliv se tak mohl
přijít seznámit s osudy konkrétních
jedinců, kteří se snažili vzepřít ko−
munistickému režimu. Výstavy zob−
razovaly krutost tehdejší doby i od−
vahu lidí toužících po svobodě.
Návštěvníky této akce se měli stát
dokonce i žáci druhého stupně ZŠ
a MŠ Ratíškovice. Osobně považuji
tento nápad za nesmírně odvážný.
Nejdříve jsem měla obavy, jestli se
představa organizátorů této akce
naplní. Protikomunistický odboj je
pro děti náročné a možná vzdálené
téma. Ukázalo se však, že nebylo
vůbec čeho se bát.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Všechny třídy byly nejdříve ještě
před akcí seznámeny alespoň se zá−
klady této problematiky a věděly, že
mnohem víc jim ukážou výstavy. Na
ně chodila každá třída zvlášť, aby byl
efekt co největší a aby se pro dobro
dětí vytěžilo z akce maximum.
Jak jistě víte, děti zaujme spíše
akce a příběh se zápletkou, nástra−
hami a nebezpečím, což organizá−
toři nápadu zohlednili a sestavili pro
děti výborný program.
Paní inženýrka Škorpíková si žáky
nejdříve usadila v přednáškovém
sále a ještě jednou jim svými slovy
řekla, co je vlastně čeká. Už když
vcházeli do sálu, začali pokukovat po
obrázcích a čekali, co přijde. Paní
knihovnice jim následně pustila do−
kument s konkrétními příběhy lidí,
kterým se podařilo v době komunis−
tického Československa utéct za
hranice. Po zhlédnutí dokumentu
měly děti možnost prohlížet si pa−
nely a debatovat.
Bylo poznat, že žáci dobře vníma−
jí, o co se jedná. Milým překvapením
pro nás bylo, že dokonce sami přidá−
vali svoje postřehy. Ukazovali, že na
některých místech byli i s rodiči, pře−
mýšleli o způsobech, jakým lidé pře−
konávali hranici a navrhovali
další možnosti. Na výstavu se sho−

dou okolností dostala i jedna třída
prvního stupně, 5.B paní učitelky
Kristýny Kotáskové, a tyto děti byly
překvapivě nejzaujatějšími návštěv−
níky.
Efekt výstavy ale rozhodně ne−
skončil opuštěním prostor knihovny.
I s časovým odstupem byly děti vět−
šinou schopny převyprávět zhléd−
nutý příběh Otoman, i některé jiné
osudy lidí, kteří bojovali proti ko−
munistickému režimu. Jako připo−

menutí výstavy navíc využíváme
možnost pustit dětem vybrané doku−
menty i v hodinách a reagují velice
vnímavě.
Celkově bych si dovolila za děti
i celou ZŠ a MŠ Ratíškovice organi−
zátorům akce nesmírně poděkovat.
Neváhali obětovat velké množství
času, námahy a trpělivosti a při−
pravili dětem hodnotné chvíle
a spoustu obohacení.
Bc. Veronika Klímová

Skřivánci ze Slovácka

V

e středu 20. března pořádala zá−
kladní škola v Hovoranech již
13. ročník okresní pěvecké sou−
těže Skřivánci ze Slovácka, která
byla v letošním roce rozdělena do
šesti kategorií podle tříd. V naší
škole proběhl malý výběrový kon−
kurz a do okresního kola postoupili
tito žáci: Alžbětka Mokrá (kategorie
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1.−2. třída, lidová píseň), Hanka Vá−
ňová (kategorie 3.−4. třída, lidová
píseň), Hanka Šimečková (kategorie
3.−4. třída, populární píseň) a Jirka
Kuchařič (kategorie 6.−9. třída, po−
pulární píseň).
Okresního kola pěvecké soutěže se
zúčastnilo rekordních šedesát žáků,
pěvecké výkony hodnotila šesti−

členná porota. My jsme přivezli
jednu stříbrnou medaili, tedy 2. mís−
to, které získala Alžbětka Mokrá.
Všem našim zpěvákům patří velký
potlesk a uznání, nejen za reprezen−
taci ratíškovické školy, ale přede−
vším za odvahu a chuť zpívat.
Ing. Kateřina Uhlíková,
ZŠ Ratíškovice
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Známí a neznámí svatí

Cyril a Metoděj

sal se rok 863, kdy se jejich sto−
py poprvé obtiskly v naší rodné
zemi. Slavíme tedy 1150. výro−
čí od jejich příchodu na Moravu. „Co
o nich vím?“, říkala jsem si, když
jsem zaznamenala tyto blížící se
oslavy. Pravda byla, že mnoho ne.
Kromě toho, že byli rodní bratři, po−
cházeli ze Soluně, přinesli nám
písmo a pobývali na Velehradě, tak
vlastně skoro nic. Mnohem, mnohem
víc vím o svých patronech křestních
a biřmovacích a jiných svatých, ale
tak už to někdy bývá. Někdy víme
více o cizích lidech, než o vlastních
doma. S pocitem, že je to vlastně
ostuda, zvláště když náš ratíško−
vický kostel je jim zasvěcen a pro−
stor nad hlavním oltářem vyplňuje
obraz s jejich podobiznou, rozhodla
jsem se svou chybu napravit. Nikdy
není pozdě se dále vzdělávat, ozý−
valo se v mé mysli.
V pravou chvíli se mi do rukou
dostala opravdu pěkná a čtivá kni−
ha, přibližující životy Cyrila a Meto−
děje. Autorem je Petr Piťha a ná−
zev této knihy je „Slyšte slovo
a zpívejte píseň“. Kniha se četla
sama, stačily dva protáhlé večery do
noci, aby se mi otevřel svět rodných
bratří – staršího Metoda a mladšího
Konstantina (Cyril je jeho řeholní
jméno, které přijal jen pár desítek
dní před svou smrtí). Celý jejich ži−
vot byl velmi zajímavý a dobrodruž−
ný. Jejich moudrost byla slovutná –
ne nadarmo je nazývali „filosofy“.
Konstantin podnikl několik apoštol−
ských cest do vzdálených zemí. Ta
první jej přivedla na východ mezi
Araby, kde obhájil křesťanství, poz−
ději se svým bratrem pobyli nějaký
čas na Krymu, ale ta nejdůležitější
cesta, bráno z našeho pohledu, na
ně teprve čekala. Velkomoravský
kníže Rastislav požádal byzant−
ského císaře Michala III. o učitele,
který by srozumitelně vyložil Boží
zákon jeho lidu na Moravě, který při−
jal víru ze západu. Jelikož však cír−
kev ze západu používala jazyk latin−
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ský, bylo zde pro prostý lid mnoho
nesrozumitelného.
Je až neuvěřitelné, že nejen Mo−
ravané, ale obecně Slované neuměli
své slovo zapsat. Jsme tedy velmi
vděčni svatému Cyrilovi, jehož
matka byla Slovanka, a který dnem
i nocí prosil Boha, aby dokázal
správně zapsat jednotlivá písmena,
a tak vznikla glagolice, nejstarší slo−
vanské písmo. Spolu s Metodem
přeložili Nový zákon, Misál, Žalmy
a texty pro udílení svátostí a žeh−
nání a takto vybaveni, vydali se na
cestu k nám. Že to byla cesta velmi
dobrodružná, není třeba pochybovat.
Více prozrazovat nebudu. Pokud
můžete, kupte nebo vypůjčte si tuto
knihu ve farní či obecní knihovně.
Jistě vám dá, jako mně, zcela nový
pohled na tyto dva odvážné muže.
Slova v závěru knihy nám odkrý−
vají, o čem tato kniha je a mně to
nedá, abych alespoň pár vět z ní ne−
napsala. Tedy o čem? „Je o pokla−

du, ve kterém jsou čtyři těžké klíče.
Prvým je jazyk, kterým mluvíme,
čteme a píšeme. Je v něm bohatství
moudrosti našeho národa. Není tam
všechna moudrost světa, ale je jí tam
dost. Druhým je zákon, řád věcí,
který je pro všechny stejně platný.
Třetím je úcta ke každému člověku,
k jeho práci, ke každému kousku
stvoření. Čtvrtým je láska, citlivý,
obětavý zájem o druhé. Těmi klíči je
možno otevřít spokojený život. Jsou
to prastaré klíče a z ruky do ruky
si je podáváme. Přijměte je a dá−
vejte na ně dobrý pozor.“
Eva Vacenovská

Oslavy příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu

N

aše farnost spolu s obcí pořáda−
jí během roku 2013 akce, které
jsou součástí oslav příchodu sva−
tých Cyrila a Metoděje na Moravu.
O všech akcích budete včas informo−
váni prostřednictvím infokanálu.
Připojte se k nám, všichni jste sr−
dečně zváni!
21. 4.
Tvoření postaviček sv. Cyrila
a Metoděje
Farní centrum, 14.00 hodin
8. 5.
Jubilejní XXX. ročník
Pochodu kolem Ratíškovic
19. 5.
Farní den −
Cyrilometodějské setkání
Farní zahrada

2. 6.
Boží tělo,
bohoslužba a průvod
U Radnice
5. 7.
Slavnostní mše svatá
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
7. 7.
Pouť Na Nákle
Cyrilometodějský spolek
22. 8.
Pěší pouť na Velehrad
4.− 6. 10.
Tradiční krojované hody
16. 11.
Ukončení
Cyrilometodějského roku
v naší ratíškovické farnosti,
Marek Orko Vácha
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Knihovna

Čtení pomáhá

V

minulém čísle Zvonu jste si mo−
hli přečíst všeobecné informace
o projektu Čtení pomáhá. Ve
stručnosti jen připomenu, že jde
o velmi ušlechtilý nápad, jak spojit
zábavu, v tomto případě čtení knih,
s dobročinností. Děti ve věku 6 až
18 let si přečtou knížku a jejím pro−
střednictvím pomůžou někomu, kdo
to potřebuje. Za každou přečtenou
knihu dostane žák padesátikoru−
nový kredit, který však neobdrží do
vlastních rukou. Poté, co prokáže
znalost přečtené knížky kontrolním
testem, putuje kredit na některou
z vybraných charit, a tak se každý
z nich podílí na zlepšení konkrét−
ního lidského osudu. Všechno se
děje po zaregistrování na stránkách
www.ctenipomaha.cz.
Po dvou letech existence projektu
zveřejnil pan Martin Roman, který
je donátorem celé akce, stručnou sta−
tistiku: zapojilo se přes 120 tisíc dětí,
naplněno bylo 195 různých charit,
věnováno bylo 18,5 milionu korun.
Již minule jsem naznačovala, že
do projektu se prostřednictvím
knihovny zapojili i žáci naší čtvrté
a páté třídy. Pro představu uvedu,
jak si vedly děti z 5.B pod vedením
paní učitelky Mgr. Kristýny Kotás−
kové. Do této třídy chodí 17 žáků,
dohromady přečetli za tři měsíce
53 knih (podotýkám, že jde pouze
o knihy z doporučeného seznamu pro
tuto věkovou kategorii), získali kre−
dit ve výši 2 650 Kč a ten poslali na
čtyři smysluplné charitativní počiny.
Děti, jste dobré, moc vám všem dě−
kuji. Ale poděkování patří hlavně
paní učitelce, která tuto akci pojala
zodpovědně a děti dokázala vybur−
covat.
Ale nemohlo zůstat pouze u těchto
dětí, chtěla jsem zapojit co největší
počet žáků základní školy. Brzy se
naskytla příležitost. Koncem února
v přednáškovém sále nad knihovnou
byly instalovány dvě výstavy o třetím
odboji, a tak po dohodě s vedením
školy žáci spojili návštěvu výstav
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

s návštěvou knihovny
právě za účelem seznáme−
ní se s projektem Čtení
Radek Belanec vybírá, na kterou
pomáhá i s praktickou in−
charitu pošle získaný kredit
struktáží. Ta mohla pro−
běhnout díky tomu, že ně−
Během sezení s každou třídou
které z doporučených knih měla už
většina dětí přečtených (např. Harry jsem cítila, že projekt děti oslovil, že
Potter, Kytice), proto nebyl zas tak jsou to jedinci s dobrými srdci a rádi
velký problém zodpovědět kontrolní konají dobré skutky. A také mám
test. V průběhu jedné hodiny doká− pocit, že nahlodávají tolik omýlaný
zala skoro každá třída prokázat zna− výrok, že děti dnes málo čtou. Neje−
lost několika knih a získaný kredit nom, že čtou, ale i pomáhají.
Zapojte se také do akce Čtení
zaslat na vybranou charitu.
Z časových důvodů jsem s tímto pomáhá na: www.ctenipomaha.cz
projektem nestačila doposud sezná− Doporučuji ke zhlédnutí videoklip
mit některé nižší třídy, ale vím, že skupiny Nightwork (ambasádor
si to vzaly za své jejich paní učitel− akce) – Čti – WO Kniha knih – Den
ky, za což i jim děkuji. Některé děti zúčtování: http://www.youtube.com/
z těchto tříd se chodí registrovat a vy− watch?v=e0c4Kko2zH0.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
plňovat testíky přímo do knihovny.

Praktická instruktáž:
Terezka Vacenovská vyplňuje
kontrolní test

Obecní knihovna oznamuje
Od února letošního roku byla rozšířena nabídka periodik o týdeník
Respekt, který komentuje aktuální dění v domácí i zahraniční poli−
tice a ekonomice, publikuje též články z oblasti vědy a kultury a také
se věnuje investigativní žurnalistice.
Můžete si ještě v knihovně zakoupit knihy autorů Luďka Navary
a Miroslava Kasáčka za zvýhodněné ceny:
Příběhy třetího odboje za 270 Kč
Volavčí sítě za 150 Kč
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V knihovně probíhá kurz

trénování paměti
V
minulém čísle Zvonu jsem in−
formovala o celonárodní inicia−
tivě zaměřené na trénování pa−
měti. Naše knihovna se připojila.
V Národním týdnu trénování pa−
měti zahájilo pod vedením odbor−
ného lektora Zdeňka Gloze trénovat
svou paměť dvacet uchazečů, nejen
seniorů a nejen z Ratíškovic, ale
i z okolních Dubňan a Rohatce. Set−
káváme se každé úterý, plníme růz−
né úkoly, aby náš mo−
zek nezakrněl, přitom
popíjíme kávu či čaj
a je nám všem v tomto
náhodně utvořeném
společenství dobře.
Když píši tento člá−
nek, mám v čerstvé
paměti (aha, výsledek
se již dostavuje ☺) po−
slední setkání, kdy
nám Zdeněk vysvět−
loval jeden z osvěd−
čených triků podpo−
rující zapamatování,
odborně se mu říká mnemotech−
nická pomůcka − akrostich. Laicky
řečeno, jde o vytvoření určitých slov−
ních spojení nebo vět, v nich počá−
teční písmeno slouží k zapamato−
vání určité vědomosti. Myslím si, že
tuto pomůcku známe všichni už z dob

školní docházky, aniž
jsme věděli, že se to
tak vznešeně nazývá.
Na zapamatování obo−
jetných souhlásek (B,
F, L, M, P, S, V, Z) nás
učili – a určitě to ještě
všichni umíme odhr−
kat – BeFeLeMePesSeVeZe. Pomocí
této metody jsme se naučili v kurzu
zapamatovat různé věci, např. bar−
vy duhy. Pro zvídavé
– duha má „šest“ zá−
kladních barev – čer−
vená, oranžová, žlutá,
zelená, modrá, fialová
a my jsme se naučili
tuto pomůcku: Čenda
Opil Žanetu Z Mar−
tini Fernetu.
Protože jsme se se−
šli samí pilní studen−
ti, dožadujeme se na
konci hodiny domá−
cího úkolu. A tak nám
Zdeněk nadiktoval
jména našich prezidentů v chrono−
logickém pořadí jejich vládnutí a my
jsme měli vytvořit tu zmiňovanou po−
můcku na zapamatování. A protože
se mně některé „říkanky“ zdály
opravdu trefné a velmi aktuální, se
svolením jejich autorů je tu ráda zve−

řejním. Nejdříve jména prezidentů:
Masaryk, Beneš, Hácha, Beneš,
Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svo−
boda, Husák, Havel, Klaus, Zeman.
A teď vytvořené pomůcky na zapa−
matování pořadí prezidentů:
Marek Blaha hraje božsky, geni−
álně. Zahrál náročné skladby,
houslové hity, klasiku zvládne.
Mrazivý bílý hnus bez grogu zna−
mená nachlazení, sípání. Honem
hleď kožich zapnout.
Můj Bože, hodný Bože! Gdy začnú
naše slépky hónit hlúpého kocúra
Zrzka?
A ještě jednu přidám. Naše „spo−
lužačka“ z Rohatce dobrovolně vytvo−
řila mnemotechnickou pomůcku pro
ty, kdo si nejsou schopni zapamato−
vat jméno našeho lektora. Přiklá−
dám k nahlédnutí fotokopii – viz foto.
Zdeňkovi děkuji za fundované ve−
dení kurzu a všem účastníkům přeji
paměť jako slon.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Noc s Andersenem
23 spáčů + 1 asistentka + 1 knihovnice = super babinec

N

o fakt, vůbec to nebylo plánova−
né a už vůbec ne záměr, ale le−
tos jsme spaly v knihovně samé
„baby“. Děvčata byla v přihlašování
daleko akčnější, kluci váhavější.
Když hoši začali přinášet přihlášky,
bylo už plno.
Děvčata byla vesměs z třetích a čtvr−
tých tříd a bylo to společenství milé,
veselé, vděčné a poslušné. Ale také
hladové – dva párky v rohlíku pro
každého, dva druhy bábovek, chléb
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se šunkou a sýrem a neustálá fronta
na čaj.
Pohádkovou noc jsme zahájily
tradičně povídáním o H. Ch. Ander−
senovi, děti dokázaly bez vyrušování
vyslechnout pohádku Statečný cí−
nový vojáček. Následně měly za
úkol vyplnit test „Co všechno (ne)víš
o H. CH. Andersenovi?“ Děvčata po−
slouchala to úvodní povídání asi po−
zorně, protože odpovídala vesměs
správně. Věděla, ze které země svě−

tový pohádkář pochází, ve kterém
roce se narodil, co mu ve škole ne−
šlo, kolik napsal pohádek – to si za−
pamatovala úplně přesně (bylo
jich 156), opravila popletené názvy
jeho pohádek atd. − no byly samé
jedničky s hvězdičkou ☺ . A pak
ještě k tomu namalovala hezké ob−
rázky.
Po večeři (párky v rohlíku chut−
naly všem) už následoval večer plný
her a zábavy. Nejvíce očekávané hle−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Děti se seznamují s životem H. Ch. Andersena,
poslouchají pohádku Statečný cínový vojáček

Pak jsme malovali obrázky

Také se hrály různé hry

Hurá, poklad se našel na základě
různých indicií na půdě

Po ránu, sice nevyspaní, ale hladoví

Martinka – měla také sladké sny?

dání pokladu vypuklo v deset hodin.
Najednou všude zhasla světla, děti
měly naštěstí baterky, a tak mohly
mezi knihami najít různé indicie,
které je přivedly až ke dveřím na
půdu. Po krkolomných točitých scho−
dech jsme se nakonec odvážili vy−
stoupat všichni a po dost dlouhém
hledání se poklad fakt našel!
Vhod přišel nový přednáškový sál,
kde bylo daleko víc prostoru na
různé hry, ale také cvičení na baló−
nech. Před spaním nechyběla dis−
kotéka, v jednu hodinu nekompro−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

misní povel ulehnout do spacáků.
Ještě hodinu jsme si všichni četli při
baterkách a postupně se odebírali do
říše snů. Nejvytrvalejší štěbetalky
usnuly až nad ránem.
Celým večerem nás provázel po−
pěvek, který nás naučili Lichožrouti
z oblíbené knihy Pavla Šruta: „Abych
to řek jasně, při čtení je krásně, už
nikdy nebudeš sám, abych to řek celý,
čtení je fakt skvělý, už nikdy nebu−
deš sám…“
Ráno jsem na nikom kupodivu
neviděla ani stopy nedostatku spán−

ku, nahoře jsme si daly ranní roz−
cvičku, ještě jsme stihly vyrobit zá−
ložky do knížek, zazpívat si a rozdat
si pamětní průkazy. Konec akce jsem
na pozvánkách určila na desátou ho−
dinu, ale nikomu se domů moc ne−
chtělo, někteří rodiče odcházeli v do−
mluvený čas bez dětí, odváděli si je
až na druhý pokus.
Děkuji mojí bezvadné „asistentce“
Renatce Půčkové, s dětmi mně bylo
moc fajn a už se těším na další Noc
s Andersenem.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Poradna

S

Čtyři cesty,

jak na emoce

tačí strávit deset minut na dět−
ském hřišti a člověku dojde, s čím
vším se rodíme. Společné budo−
vání hradu z písku nebo naopak jeho
boření, přetahování se o bábovičky
a s tím spojený výskot, vášeň, nad−
šení, ale i zlost, slzy, strach nebo
smutek. Člověk až žasne, s čím vším
se rodíme.
Když se z dětského hřiště přesu−
nete do kanceláře, domů nebo jinam,
kam chodí dospělí, uvidíte často
přesný opak. Nejčastěji ticho nebo
poklidný rozhovor. Emoce jako by se
z nás vytratily. Vytratily? Nebo je
pouze umně držíme pod pokličkou?
Potlačením negativních emocí ztrá−
címe část emocí pozitivních. Jinými
slovy: Odnaučíme−li se plakat, odna−
učíme se i smát. Zdá se, že je vět−
šina z nás nastrká právě tam. Co je
pod pokličkou, si ale žije svým vlast−
ním životem. A co neřídíme my, zpra−
vidla řídí nás.
Udělejte si na toto téma malý po−
kus. Kupte nafukovací míč, nafouk−
něte ho, co to dá, a pak ho ponořte
pod nějakou vodní hladinu (myslím,
že poslouží i vana). Zkuste vydržet,
jak to jen půjde. Až začnete ztrácet
síly, pusťte ho. Pravděpodobně vy−
létne do vzduchu a s ním „moře“
vody. Stejně tak je to s emocemi,
které jsme uklidili pod pokličku.
Někteří dospělí se však, stejně
jako děti, umějí radovat a smát a také
se zlobit či plakat. Nedrží svůj míč
pod vodou až do chvíle, kdy ho už
neudrží. Jak to? Zdá se, že to záleží
zejména na tom, jak nás s emocemi
naučí zacházet v dětství. Jinými slo−
vy, umíme se radovat, stejně jako
prožít zármutek, podle toho, jak
s námi zacházeli rodiče, učitelé
a další lidé, kteří se podíleli na naší
výchově. Rozumět tomu, jak mě vy−
chovávali (především) rodiče, zna−
mená do velké míry rozumět svým
emocím. A rozumět svým emocím
a tomu, jak reaguji na emoce dru−
hých, je klíčovou dovedností pro ja−
kýkoli lidský vztah.
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John Gottman popsal čtyři styly
výchovy, neboli čtyři přístupy ro−
dičů, které rozhodují o tom, jak se
člověk naučí zacházet s emocemi
(svými i lidí okolo mě). Logicky tak
hovoří o rodičích a dětech. Za slovo
rodič si však můžete dosadit slovo
šéf nebo manžel(ka), za slovo dítě
podřízený nebo manžel(ka). Rozumět
tomu, jaký vliv na nás zanechala
výchova, znamená do velké míry ro−
zumět svým emocím. A rozumět
svým emocím je klíčovou dovedností
pro jakýkoli lidský vztah a vůbec ži−
vot jako celek.
1) „TIŠIČ“: Těmto rodičům je
nepříjemné až bolestné, když vidí
smutek či zlost u svých dětí. Nega−
tivní emoce považují za nebezpečné
a hlavně zbytečné, proto je nutné se
jim vyhnout, ideálně je vymazat ze
života. Takový rodič nejčastěji igno−
ruje, snižuje nebo přehlíží negativní
emoce dítěte. Velmi často se snaží
dítě utišit, uklidnit či rozveselit tím,
že odvede pozornost. Např. takto:
„To nic není. Nemáš důvod být
smutný.“
„Hele, podívej se támhle, jak se ta
holčička usmívá.“
„Nebuď smutný. Neboj se. Neplač.
Tak už ticho.“
„Maminko, tak tohle není naše
holčička. Naše Janička takhle ne−
pláče.“
Jak se cítí dítě:
Dítě cítí, že rodiče ignorují a pře−
hlížejí jeho city. Naučí se, že pocity
smutku nebo zlosti jsou „špatné“
emoce a ty je nutné rychle vyřešit.
Nenaučí se, jak s nimi zacházet,
a v dospělém životě má potíže s vlast−
ními pocity rozčilení.
Následky:
Naučíme dítě potlačovat jeho ne−
gativní emoce. Potlačením nega−
tivních emocí ztratí část emocí
pozitivních. Odnaučí se plakat =
odnaučí se smát.

Dítě se odnaučí chodit za rodiči
(a v dospělosti za svým partnerem
nebo přáteli) se svými emocemi.
Vztah ochládá a kazí se.
Dítě se odnaučí důvěřovat svým
emocím.
Sníží se celková sebedůvěra a se−
beúcta dítěte.
2) „KRITIK“: Stejně jako u igno−
rujícího stylu tišiče jsou pro tyto ro−
diče negativní emoce nepříjemné.
Dokonce je považují za nebezpečné.
Nejčastěji od svých rodičů se nau−
čili, že výhrůžka a trest jsou nej−
efektivnější cesty, jak toto nepřija−
telné chování vymýtit ze života.
Např. takto:
„Přestaň se tak chovat. Nemáš
žádný důvod se takhle tvářit. Ni−
kdo nechce být s takovouhle nála−
dovou holčičkou.“
„Dost jsem řekla. Jestli nepřesta−
neš, tak uvidíš!“
„Už jsi velká holka a velký holky
nebrečí.“
„Přestaň se takhle chovat, starší
brácha se takhle nechová!“
„Okamžitě odejdi do svého pokoje
a vrať se, až budeš normální!“
Jak se cítí dítě:
Dítě cítí, že s ním něco není v po−
řádku, když cítí smutek, rozčilení
nebo vztek. Kritizují nebo dokonce
trestají ho za emoce jako smutek
nebo zlost i v případě, že ty emoce
nikoho neomezují.
Následky:
Děti mají potíže důvěřovat svému
vlastnímu úsudku.
Pravděpodobně vyrostou s po−
citem, že s nimi není něco v po−
řádku.
Pravděpodobně budou trpět ne−
dostatkem sebedůvěry.
Budou mít potíže regulovat své
emoce a řešit vlastní problémy.
Budou mít potíže s koncentrací,
učením a navazováním a udržová−
ním vztahů se svými vrstevníky.
3) „LAISSEZ−FAIRE“: Tento styl
praktikují často rodiče, kteří na
vlastní kůži zažili autokratickou vý−
chovu plnou výhrůžek a trestů. Věří,
že emoce jsou přirozenou součástí
lidského života. Svým dětem dají
naprostou volnost v jejich vyjád−
ření:
„Jen se vyplakej, to pomůže.“
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„Jestli chceš křičet, klidně křič.“
„Ok, ať je po tvém.“
„Mně to nevadí, cokoli chceš dě−
lat, je v pořádku.“
Jak se cítí dítě:
Dítě se cítí svobodně ve vyjad−
řování emocí a ví, že je přijatelné
vyjadřovat svou radost stejně jako
smutek nebo zlost. Chybí mu ovšem
vedení v tom, jak si s některými emo−
cemi poradit. Tj. naučí se, že vyjad−
řovat emoce je správné, ale nenaučí
se, jak je správně řídit.

Charita

Následky:
Často chybí schopnost uklidnit se
v případě rozčilení, smutku nebo
nazlobení.
Často problémy s koncentrací na
učení se novým věcem.
Často obtíže s rozpoznáním spo−
lečenských zvyklostí a tím vzni−
kají problémy s navazováním
vztahů.

4) „KOUČ“: 1. Dokáže rozeznat,
o jakou emoci se jedná. 2. Chápe
emoce jako příležitost se s dítětem
sblížit. 3. Empaticky naslouchá
a snaží se pochopit, co dítě cítí.
4. Pomůže dítěti emoci pojmenovat.
5. Stanoví hranice a pomůže najít
cestu ven. Dva příklady:
„Řekni mi, jak se cítíš. To by mě
taky asi naštvalo. Ale kopat do
maminky, když jsi rozčilená, není
možné. Pojďme spolu vymyslet, co
jiného můžeš dělat, až se budeš
příště takhle cítit.“
„Když jsem byl malý, taky mi bylo
smutno, když můj táta odcházel
do práce. Když odcházím já, če−
kají na mě lidi, s kterými potom
pracujeme. Jak to uděláme zítra
ráno, až budu odcházet?“
Jak se cítí dítě:
Dítě chápe, že pociťovat emoce je
přirozené a přínosné. Naučí se je

pojmenovávat a rozlišovat. Pochopí,
že jeho práva končí tam, kde začí−
nají práva druhého člověka a naučí
se tedy emoce správně řídit.
Následky:
Zdravé sebevědomí.
Schopnost navazovat vyrovnané
a upřímné vztahy.
Schopnost zpracovat své emoce.
Snad vás ten výčet zaujal, mně
pomohl pochopit mnohé. Přirozeností
je styl „Laissez−faire“, stanovovat
a držet hranice pro mě vždy bylo
a bude obtížné – jak při výchově dětí,
tak při vedení lidí. Přitom je to klí−
čová dovednost, pokud od ostatních
něco potřebuji a nechci jimi mani−
pulovat.
(ZDROJ:
http://blog.peoplecomm.cz/
clanek/ctyri−cesty−jak−na−emoce)
K tisku připravila
Ing. Květoslava Netíková

Materiální

sbírka

V

e dnech 20. a 21. března pro−
běhla v naší obci Materiální
sbírka pořádaná Oblastní cha−
ritou Hodonín. Darované oblečení
a další potřebné věci se sbíraly v bu−
dově Domova pokojného stáří Ratíš−
kovice, odkud byly odvezeny pra−
covníky Diecézní charity Brno do
centrálního skladu.
Tento sklad zbudovala Diecézní
charita Brno přímo v krajském
městě, kam se sváží sesbíraný ma−
teriál, a to v rámci projektu Textilní
banka. Obsahem tohoto projektu je
sběr použitého textilu, jeho třídění
a poskytování sociálně potřebným
občanům (lidé v akutní hmotné nouzi
či postižení mimořádnou situací –
povodně, požár). Odtud je možnost
vykrývat poptávku potřebných v na−
šem okolí. Nasbíraný materiál po−
máhá lidem, kteří se ocitli ve finanční
i sociální tísni. Například v letošních
zimních měsících byli z tohoto skladu
zabezpečeni lidé bez domova, a to ob−
lečením a teplými přikrývkami. Dále
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přišla pomoc
rodině, kterou
postihl požár,
vybavením šat−
níku a domác−
nosti.
Projekt tedy umožňuje efektivní
využití nepotřebného ošacení a tex−
tilu z dárcovských domácností, který
mnohdy končí jako nepříjemný od−
pad na nepovolených skládkách.
Kromě dobrého pocitu dárcům při−
nese konkrétní hmotnou pomoc ob−
darovávaným tam, kde je to nejvíce
potřeba, protože s vyhledáváním po−
třebných pomáhají obce a jejich ob−
čané. V neposlední řadě pak nevyu−
žité či nevyužitelné oblečení neskončí
jako nežádoucí odpad zatěžující ži−
votní prostředí, ale bude předáno
k recyklaci. Návazným a velmi žá−
doucím dopadem projektu je možnost
zaměstnávat sociálně potřebné lidi,
evidované na ÚP.
Srdečně proto děkujeme všem,
kteří jste se do sbírky zapojili.

Co můžete darovat?
Letní a zimní oblečení – pánské,
dámské, dětské – čisté a složené
do plastového pytle nebo krabice
Lůžkoviny, prostěradla, utěrky,
ručníky, záclony
Látky – minimálně 1 m, (prosíme,
nedávejte nám odstřižky a zbytky)
Domácí potřeby – nádobí bílé i čer−
né, skleničky (vše nepoškozené)
Polštáře, deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Batůžky a ledvinky, pánské opas−
ky, tkaničky do bot
Potřeby osobní hygieny
Čistící prostředky
Funkční ruční nářadí
Další informace o materiální sbír−
ce za Oblastní charitu Hodonín podá
Ludmila Malá, telefon 737 234 077.
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Charitní pečovatelská služba
Ratíškovice

P

osláním Charitní pečovatelské
služby Ratíškovice je poskytová−
ní pečovatelských služeb obča−
nům v obci Ratíškovice, kteří potře−
bují pomoc a podporu při péči o sebe
a svou domácnost, a to z důvodu stáří
nebo zdravotního stavu. Jsou to
osoby starší 50 let, které potřebují po−
moc druhého člověka, a to z důvodu
snížené soběstačnosti na základě zdra−
votního stavu a senioři nad 65 let.
Chceme umožnit našim uživate−
lům, co nejdéle setrvat v domácím
prostředí s využitím pečovatelských
služeb. Pečovatelky poskytují pomoc
a podporu v oblastech, kde si uživa−
tel služeb již nedokáže pomoci sám.
Zajistíme i péči u osob upoutaných
na vozík či na lůžko, mimo zdravot−
nické úkony.
Zároveň se snažíme s pomocí pe−
čovatelské služby, udržet co nejdéle
dovednosti a schopnosti uživatele,
které jsou v důsledku stáří nebo ne−
moci ohroženy – např. komunikací
s uživatelem při poskytování péče pe−
čovatelka stimuluje jeho paměť, řeč,
trénink paměti, pečovatelka moti−
vuje uživatele k úkonům, ve kterých
si není jistý a je nablízku s připra−
venou pomocí apod.
Nabízíme také kompenzační po−
můcky k vypůjčení do domácností
pro usnadnění života uživatele. V pří−
padě, že požadovanou pomůcku ne−
máme v současnosti na skladě,
předáme kontakty na další sklady
kompenzačních pomůcek v okolí.
Nabízíme také pomoc při vyřizo−
vání příspěvku na péči, jehož přiz−
nání by uživateli umožnilo, neřešit
finanční stránku poskytovaných slu−
žeb.
Základní činnosti při poskyto−
vání pečovatelské služby:
Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání
pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu
pomoc při přesunu na lůžko nebo
vozík
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Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygi−
eny
pomoc při základní péči o vlasy
pomoc při základní péči o ruce
pomoc při základní péči o nohy
a nehty
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
Pomoc při zajištění chodu
domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
údržba domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu
běžné nákupy
pochůzky (lékař, lékárna, pošta
apod.)
praní a žehlení prádla

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
doprovod dospělých k lékaři, na
úřady
Fakultativní činnosti
půjčování kompenzačních pomů−
cek (elektrické polohovací postele,
invalidní vozíky, chodítka, WC
křesla, antidekubitní podložky aj.)
pedikúra
masáže
pomoc a podpora při dodržování
léčebného režimu
Nabízíme možnost využití služby
i o víkendu.
Telefon: 518 368 223
Mobil vedoucí: 737 234 090
Mobil pečovatelky: 731 402 784
E−mail: dps.ratiskovice@charita.cz
Web: www.hodonin.charita.cz
Eva Frýdková, DiS.,
vedoucí CHPS Ratíškovice

Degustační příprava vinařů

P

ravidelnou součástí předkoštové přípravy ratíškovických vinařů je
i školení v hodnocení vín stobodovou stupnicí. Ve čtvrtek 4. dubna
2013 se v kavárně Restaurace Sport sešlo 45 vinařů, kteří za pří−
tomnosti Ing. Radka Sotoláře, PhD. toto školení absolvovali. Živá debata
kolem jednotlivých vzorků byla důkazem o vysokém zájmu účastníků
něčemu se přiučit a nastavit jazyk – chuťové buňky − tak, aby na degus−
taci nedocházelo k častým „sestřelům“ vín dobrých a ještě lepších. RŠ
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Tradice

Krátce po třetí hodině se celý par−
ket zaplnil pestrobarevným davem.
Taneční rej střídaly soutěže zakon−
čené sladkou odměnou. Dvě hodiny,
které rodiče a děti společně pro−
žili ve světě pohádek a fantazie, ve
světě her, soutěží a bezva muziky,
byly fajn. Poděkování patří všem,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu
karnevalu.

ditelná bude zve−
čera nízko nad JZ
obzorem ve druhé
polovině roku, nej−
lépe pak v listopadu
a prosinci. Obdobně
na tom bude s vidi−
telností Mars, na−
jdeme jej však na
ranním nebi. Není
tolik jasný a má načervenalou bar−
vu. Jupiter je pozorovatelný v první
polovině roku večer, od července
ráno a na podzim bude vycházet
okolo půlnoci. V současné době se
večer nachází nad západním obzo−
rem a jedná se o nejjasnější „hvěz−
du“, kterou můžeme na jaře vidět. Ko−
nečně Saturn bude nejlépe viditelný
koncem dubna (po celou noc) na hra−
nici souhvězdí Panny a Vah.
K atraktivním úkazům patří již
tradičně zatmění Slunce nebo Mě−
síce. Z ČR bude možné letos pozoro−
vat částečné zatmění Měsíce 25. dub−
na, dále pak méně výrazné, tzv.
polostínové, zatmění Měsíce 18. říj−
na. Zajímavější bude první z nich.
Měsíc bude 25. dubna vycházet až
po západu Slunce a již bude zahalen
do zemského stínu.
K velmi vzácným jevům patří ko−
mety viditelné pouhým okem a rok
2013 nám nabízí hned dvě příleži−
tosti. První z nich díky kometě ozna−
čované jako C/2011 L4 PanSTARRS.

V ČR byla nejlépe pozorovatelná ve
druhé polovině března, kdy byla vi−
ditelná dokonce i pouhým okem. Od
té doby však slábne a nyní je již ob−
jektem pouze pro dalekohled. Dru−
hou kandidátkou je kometa C/2012
S1 ISON, která by se měla objevit
na ranním a později i večerním nebi
v průběhu prosince. Mluví se do−
konce o takové jasnosti, že by mohla
být pozorována i za denního světla!
Jasnosti komet se však na rozdíl
od jejich drah předvídají obtížně, na
výsledek si tedy budeme muset po−
čkat.
Náš výčet zajímavostí uzavírá po−
zvánka ke sledování meteorů, tedy
malých částic kosmického materi−
álu, které vniknou do zemské at−mo−
sféry velkou rychlostí a téměř oka−
mžitě shoří (lidově „padající hvěz−
dy“). Každou noc lze vidět několik
náhodných meteorů, v určitých ob−
dobích roku je však jejich počet
vyšší. V té době se Země střetává
s mohutnějším proudem částic.
K nejvydatnějším rojům patří tra−
dičně Perseidy (s maximem kolem
12. srpna) a Geminidy (maximum ko−
lem 14. prosince).
Pro další informace a aktuální
popis dění na obloze doporučuji zá−
jemcům sledovat oficiální stránky
České astronomické společnosti –
www.astro.cz. Jasnou oblohu!

Dětský karneval

P

rvní březnovou neděli
se konal dětský karne−
val, tentokrát na téma
„Z pohádky do pohádky“.
Masek a nejrůznějších převleků
se sešlo požehnaně – celkový počet

Astronomie

hravě překročil
stovku. Tělocvična
základní školy se
hemžila droboti−
nou, která se z oby−
čejných dětí pod rukama starostli−
vých rodičů během pár okamžiků
proměnila v čarodějnice, víly, prin−
cezny, tanečnice, spidermany, zví−
řátka, ale nechyběl třeba ani muš−
ketýr nebo vodník.

Noční obloha
v roce 2013

P

o špatném počasí během letoš−
ní zimy snad příroda v následu−
jících měsících dovolí více bez−
oblačných dnů i nocí. V tomto roce
se můžeme těšit hned na několik za−
jímavých astronomických objektů či
událostí, které budou pozorovatelné
i pouhým okem.
Na noční obloze se mezi neměn−
nými obrazci souhvězdí pomalu
pohybují planety, přičemž dosta−
tečně jasné na pozorování pouhým
okem jsou Merkur, Venuše, Mars,
Jupiter a Saturn. Merkur a Venuše
se příliš nevzdalují od Slunce, lze je
proto spatřit v určitých obdobích
roku pouze před východem nebo po
západu Slunce. Pro Merkur je to le−
tos na přelomech května/června
(večer), července/srpna (ráno) a ko−
nečně listopadu/prosince (ráno).
Nejde však o nijak výrazný objekt,
který se navíc nachází jen nízko nad
obzorem. Naopak Venuše je po Slunci
a Měsíci nejjasnější objekt oblohy
a je opravdu nepřehlédnutelná. Vi−
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mrazové

U

Region

rputně přetrvávající paní Zima
se, přestože astronomové už hlá−
sili jaro, přejídala i ratíškovic−
kým houbařům. A tak trochu ze
zoufalství se 22. března vydali ode−
mykat Dúbravu, aby snad vyhnali
mráz a sníh a přivábili jarní povět−
ří. V Rúdníčku u skupiny ohnivců
otočili klíčem, připili sobě i lesu na
zdraví, slibili jemu i přírodě, že se
k nim budou po celou sezónu chovat
šetrně a uctivě a zazpívali tradiční
„Dúbravěnko zelená...“.
Při procházce si sdělili nejnovější
informace i o tom, že se o nich ví také
v mykologické veřejnosti. To díky
novému Atlasu jarních hub, na kte−
rém spolupracovali Ladislav Špeta
a Roman Maňák. Jejich fotografie
hub se podílí na prezentaci kroužku
v této publikaci. Roman zpracovává
i další nález, který z opatrnosti tají,
ale měl by mít premiéru na naší vý−
stavě hub, kdy si ratíškovičtí připo−
menou, že výstavy hub už budou mít
pětatřicetiletou tradici.

R

Vašek Koplík,
prezident mykologického kroužku

Mikroregion

Hodonínsko v roce 2012

ok 2012 byl mimořádně úspěš−
ný. Na přelomu roku se společ−
ně s obcí Dolní Bojanovice poda−
řilo vyúčtovat dotaci na cyklostezku
vedoucí z Dolních Bojanovic na Pí−
sečné rybníky v celkové hodnotě cca
9,5 mil Kč. Investice to nebyla je−
diná – mikroregionu se podařilo zís−
kat takřka 85% dotací ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a Ji−
homoravského kraje na vybudo−
vání cyklostezky Hodonín – Lužice
I. etapa a cyklostezky Hodonín –
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Debata byla také o zatím nenapl−
něném snu nebo přání, najít a potěšit
se šťavnatkou březnovou, která se ve
stejnou dobu snad objevila na Podluží
a podle indicií by měla růst i u vace−
novických sousedů Na Hantálech.

Foto Petr Turek

Mykologie

Došli na mňa

Ohnivec rakouský se také probí−
ral, a to díky Daně Voříškové. Ta
autorovi článku věnovala francouz−
ský atlas hub, ve kterém jsou u této
houby „tři příbory“ čili delikatesa.
Názor pražského ústředí mykologů
je, že se tam prostě vloudila chyba.
A tak na případnou konzumaci se
bude muset najít dobrovolník, jehož
názor také nemusí být směrodatný,
protože každému chutná něco ji−
ného.
Ve zdraví prožitou a úspěšnou se−
zónu přeje všem

Dubňany I. etapa. Tyto investice pře−
sáhly 30 mil. Kč. Uvedené stavby
jsou součástí koncepce budování cyk−
lostezek v Mikroregionu Hodonín−
sko.
Investiční přípravy dále pokra−
čují. Nejdůležitější je mít vypořá−
dané majetkové vztahy, což je velmi
zdlouhavá a komplikovaná práce.
Majitelé dotčených pozemků po−
žadují mnohdy nereálné finanční
částky za vykoupené pozemky, což
práci velmi komplikuje. Dále se řeší

dědické řízení, prokazování vlast−
níka za mrtvého, korespondence
se zahraničními vlastníky a stát−
ními organizacemi. Další dohledná
stavba je např. cyklostezka Hodonín
– Dubňany, II. etapa, Hodonín –
Rohatec I. etapa v k.ú. Hodonín.
Pozitivně se vyvíjí úsek Hodonín –
Ratíškovice I. etapa, který snad
bude součástí plánu investic v roce
2014.
Za mimořádně úspěšný realizo−
vaný projekt lze považovat stavbu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

Sport

celkem 19 cykloturistických odpoči−
vadel rozmístněných po celém mik−
roregionu. Místa se vybírala dle
potřebnosti daného území, každé
odpočívadlo zdobí „art prvek“ – sa−
moobslužné servisní depo, které bylo
vybaveno základním nářadím na
opravu jízdního kola. Dnes bohužel

tímto nářadím disponují někteří
z našich spoluobčanů, tzn. že ve
větší míře bylo nářadí odcizeno
neznámým pachatelem. Projekt
byl spolufinancován Regionálním
operačním programem Jihový−
chod, celková částka projektu je asi
1,9 mil. Kč.

Přes investiční přípravu a reali−
zace staveb se mikroregion též podí−
lel na organizaci „Otvírání jara na
Hodonínsku a Podluží“, „Svatovavři−
neckých slavnostech“ v Hodoníně
a nebo na Svatomartinském koštu vín.
Patrícia Juráňová,
manažerka Mikroregionu Hodonínsko

Ratíškovická přípravka fotbalu

má zlatou i stříbrnou medaili

T

ak a je dobojováno.
Halová liga starších
i mladších přípravek
fotbalu měla své ukon−
čení v lužické sportovní
hale v neděli 24. března
2013. Finále nejlepších
družstev okresu za hojné
účasti fotbalových příz−
nivců se neslo v bojovné
sportovní atmosféře. Kaž−
dé družstvo si přálo od−
nést vítězný pohár a stát
se tak přeborníkem okre−
su. Náš fotbalový klub měl
ve finále zástupce starší
i mladší přípravky. Slou−
čení kluků „Raťky – Vac−
ky“ dalo do boje vše, co se
dalo. Zúročily se tréninky
3x týdně, píle a snaha
hrát fotbal se srdíčkem,
bojovnost a chuť do kaž−
dého zápasu. Náročné odpoledne
provázela emoce z vyhraných i pro−
hraných zápasů, i když těch prohra−
ných bylo poskrovnu.
Kluci si vedli skvěle, starší spíš
srdcem a chutí do hry přehráli loň−
ského vítěze – RSM Hodonín a toto
vítězství je postavilo na příčku
nejvyšší. Získali ze šesti mužstev
1. místo a zasloužený pohár. Zlaté
medaile na krku se blýskaly jako
oči těch kluků, kteří štěstím jen zá−
řili.
I mladší přípravka nezůstala se
svou bojovností pozadu. Rozhodující
zápas o 1. místo sice prohráli, ale
medaile a pohár za stříbrnou příčku
rozzářily oči i jim. Nejlepším hrá−
čem i střelcem turnaje se stal Vik−
tor Vacula a nejlepším gólmanem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2013

turnaje byl vyhlášen David Koplík.
Kluci z druhého týmu starších pří−
pravek se do finále nedostali, skon−
čili na 4. místě, ale i jejich zápasy
v halové lize měly svou bojovnost
a chuť poprat se o každý gól.
Medaile by si ale zasloužili všich−
ni, kdo se klukům věnují. Není to jen
o jednom turnaji, stojí za tím celo−
roční práce trenérů – Pavla Vaculy,
Luďka Mírovského a Petra Vacenov−
ského a také velká pomoc rodičů.
Sloučení obou klubů nese i další
povinnosti nejen pro trenéry, ale
i pro rodiče. V létě se hraje střídavě
na hřišti v Ratíškovicích a Vaceno−
vicích. Zimní sezónu natrénovali
kluci spíš v milotické tělocvičně, než
doma. Pro rodiče to znamená vozit
kluky tam, kam je potřeba. Odmě−

nou jsou jim propocená trička, ně−
kdy i ta slzička, ale hlavně fajn
pocit, když vidíte toho svého „spor−
tovce“ na hřišti.
Do budoucna má ratiškovicko−
vacenovická přípravka velké plány.
Udržet pospolu tu bezva partu klu−
ků, kteří se tu sešli. Udržet a zlepšit
svou fotbalovou hru, vybudovat zá−
kladnu, která bude mít budoucnost.
Mimo povinné zápasy je čekají další
turnaje v rámci České republiky
i v zahraničí.
Nejen do prvního jarního mis−
tráku za všechny přeji, ať se klukům
daří, ať to, co dovedou na trénincích,
dokáží i na hřišti. Ať hrají fotbal
s takovu chutí, jako doteď, a ať jim
ta očka září po každém zápase.
Hanka Šupálková
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Vacenovská slavila titul
a životní jubileum

řilo. Byla to opravdu
hodně těsná a vydře−
ná výhra, kdy nás
soupeř vcelku zaskočil
a především Liu Jia
a já jsme nebyly opo−
ry týmu jako celý
rok. Myslím, že nám
hodně pomohlo, že
jsme super družstvo,
dobrá parta,“ radova−
la se Iveta Vacenov−
ská. „Medaile už moc
neřeším, někde doma
si ji schovám. Důležitější je velký
pohár, který si vystavíme v hale. Ať
ho máme na očích,“ přidala pětadva−
cátá hráčka světového žebříčku.
Foto ČTK

V

pátek 22. 3. měla narozeni−
ny, v sobotu si dala dárek. Stol−
ní tenistka Iveta Vacenovská
neměla na začátku víkendu myš−
lenky na oslavy životního jubilea.
Hrála totiž finále Ligy mistryň, nej−
prestižnější klubové soutěže v Ev−
ropě. „Oslavy jsme pak spojily. Pro−
táhly se až do půl šesté do rána.
Kvůli tomu, že jsme dohrály až
skoro o půlnoci,“ hlásila rodačka
z Ratíškovic.
Klání šampionek lépe zvládl její
Linec AG Froschberg, jehož dres ob−
léká už dlouhých deset let. Pomohla
porazit maďarské Budaörsi. Nej−
prve 3:1 a v rakouské odvetě 3:2.
„Jsme rádi a nadšení, že se to poda−

Jarní dětská Burza

I

v letošním roce jsme mohli jar−
ní dětskou burzu uskutečnit
v pěkném prostředí, kde si
mohly maminky nakoupit levně
zboží a také prodat to, co už bylo
jejich dětem malé. A prodávalo se
nejen oblečení, ale také hračky,
kočárky, kola a spousta dalších věcí
pro děti. Děkujeme ZŠ v Ratíško−
vicích, jmenovitě panu řediteli Jo−
sefu Hanákovi, že umožnil pořádat
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dětskou burzu, která se konala již
po několikáté v jídelně základní
školy.
Také chceme touto cestou podě−
kovat pořadatelům celé této akce
i paní Aničce Kristové za úklid a dou−
fáme, že i na podzim se všichni zase
sejdeme. Velké díky patří i těm,
kteří své neprodané věci darovali
na charitu a do kojeneckého ústavu
v Kyjově.
Markéta Kotásková

První víkendový duel Vacenovská
nezvládla. Druhý, za již rozhodnu−
tého stavu, s přehledem urvala. „Při−
tom jsem nehrála nijak zvlášť líp.
Moje soupeřka už prostě neměla mo−
tivaci. Já chtěla udělat radost divá−
kům,“ usmála se účastnice londýn−
ské olympiády, která uspěla v Lize
mistryň už podruhé.
Letošní triumf si nenechaly ujít
čtyři stovky fanoušků v hale ani
diváci u obrazovek. V přímém pře−
nosu pak viděli domácí radost. „At−
mosféra byla skvělá a moc nám po−
mohla. Když jsme prohrávaly 0:2 na
zápasy, moc veselo tam ale nebylo.
Po vítězství vypukly oslavy, šampaň−
ské stříkalo i na stoly. Ale to bylo jed−
no,“ mávla rukou. Stoly potřísněné
bublinkami nechala pro další dny za
sebou. Tento týden se věnuje vý−
hradně fyzickému odpočinku a psy−
chické námaze, tedy studiu. „I pálku
jsem nechala v Linci ve skříňce. Do−
dělávám resty do školy. Sedím doma
a píšu seminární práce,“ předložila
Vacenovská svůj současný program.
Příští týden začne makat na kon−
dici, k tomu postupně přidá i stolně−
tenisové umění a jeho trénink. Vr−
chol sezony totiž nepřišel s Ligou
mistryň, ale se světovým šampioná−
tem ve dvouhře.
I když květen v Paříži patří mezi
oblíbené turistické výzvy, na pro−
cházky pod Eiffelovkou si čas kvůli
mistrovství Vacenovská zřejmě ne−
najde. „Program bude náročný“, při−
znala česká reprezentantka.
Libor Kopl
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Křižka: Dobrá parta
je jednou z největších domén Gullivers Brno

S

en o postupu do vyšší soutěže se
mu zbortil hned na začátku le−
tošní sezóny. Brankář Gullivers
Sokol Brno I Lukáš Křižka, který
pomohl svému týmu k pátému místu
ve druhé lize, však nemusí smutnit.
Čtyřiadvacetiletá opora známého
brněnského celku totiž ovládla sta−
tistiky gólmanů. Odchovanec Ratíš−
kovic měl úspěšnost zásahů přes
šestaosmdesát procent. „Pro mě jako
pro hráče, který začínal v malé tělo−
cvičně a trénoval jednou týdně, je to
takové malé osobní vítězství,“ říká
v rozhovoru Lukáš Křižka.
S letošními výkony a výsledky
týmu jste spokojený?
O nějaké spokojenosti bych nemlu−
vil. Na druhé straně nejsem ani
nespokojený. Letos jsme měli ně−
jaké cíle, ale sezóna byla všelijaká.
Nakonec jsme však skončili pátí, což
není taková tragédie. Nicméně jsme
rozhodně měli na víc.
S jakými ambicemi vůbec Sana−
sport Gullivers Sokol Brno do
druhé ligy vstupoval?
Před sezonou bylo cílem útočit na
postup do první ligy. Nejhůře jsme
chtěli skončit do třetího místa.
Jenže začátek sezony nebyl úplně
podle představ a navíc naši největší
konkurenti byli suverénní, tudíž po−
stup byl ztracen velmi brzy. O třetí
místo jsme však hráli do posledního
kola, což považuji za dílčí úspěch, ze−
jména v kontrastu s průběhem letoš−
ního ročníku.
Jakou máte v týmu pozici? Jste
jasná jednička nebo se v brance
s někým pravidelně střídáte?
Střídám se s Radkem Jandákem.
Kdo který zápas bude chytat, určuje
trenér. Střídáme se téměř pravi−
delně. Jsme rovnocenní parťáci
a skvěle spolu vycházíme.
Je velký rozdíl chytat druhou
ligu za brněnský tým než třetí
ligu za Ratíškovice?
Je v tom velký rozdíl (smích).
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V kabině Gullivers jsou pouze
hráči z Brna nebo i z okolí?
Z velké části jsou v kabině hráči,
kteří momentálně bydlí v Brně.
Jedná se zejména o studenty, kteří
buď v Brně ještě studují, nebo stu−
dovali a zůstali tam. Co se však týče
rodného města, je to tak půl na půl.
V kabině se tedy kromě Brna fandí
také Znojmu, Vsetínu, Přerovu,
Lanžhotu, Blansku a samozřejmě
Ratíškovicím.
Jste dobrá parta?
Řekl bych, že dobrá parta je jed−
nou z největších domén tohoto týmu.
Určitě tedy odchodu z Ratíško−
vic nelitujete?
V žádném případě změny dresu
nelituji. Naskytla se mi příležitost
vyzkoušet si vyšší soutěž v kvalitním
týmu. Pro mě jako pro hráče, který

začínal v malé tělocvičně a tréno−
val jednou týdně, je to takové malé
osobní vítězství.
Co říkáte na mizerné výsledky
vašeho mateřského oddílu?
Letos už bohužel kluky sestup
nemine, takže o dobrých výsledcích
se určitě mluvit nedá. Osobně si
myslím, že Ratíškovice doplatily na
úzký kádr. To se promítlo na trénin−
cích a pak i v samotných zápa−
sech. Pokud nejste z Bučovic, tak se
v sedmi hráčích moc dobře nehraje.
Myslíte, že je druhá liga vaším
stropem, nebo máte na to se pro−
sadit i ve vyšší soutěži?
Záleží, jak se nám bude s Gulls
dařit. Pokud budeme hrát dobře
a vyhrávat, pak můžeme ten strop
ještě trochu posunout.
Libor Kopl
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Analýza
„

D

Čechům alkohol chutná,

závislých stále přibývá

říve jsme měli zhruba 300 tisíc
lidí závislých na alkoholu, dnes
je jich kolem 700 tisíc. Přitom
mužů je dvakrát víc než žen, ale ženy
je rychle dohánějí,“ říká doktor Petr
Popov, primář Oddělení pro léčbu
závislosti Všeobecné fakultní nemoc−
nice v Praze.
Každoročně se přímo ze závislosti
na alkoholu ústavně léčí asi 30 000
lidí, z nichž 11 000 je hospitalizo−
váno. Je to pouze zlomek z velkého
počtu závislých lidí. Slovo alkohol
pochází z arabského al−kahal, což
znamená jemnou substanci. Je ja−
kýmsi předpisem na relaxaci, kte−
rému rozumí všechny kultury světa.
Je to droga s rozpornými účinky.
V jedné minutě v nás vyvolává po−
city lásky, která se snadno může
změnit v agresivitu a zuřivost. Od−
straňuje zábrany a může tak vyvo−
lat problémy. Alkohol musíme pova−
žovat za tvrdou, silně návykovou
drogu, obzvláště v psychicky těžkých
obdobích, kdy se stává berličkou. Její
nebezpečnost spočívá v tom, že
je všude, je legální a patří k růz−
ným rituálům (např. oslavy).
Nastala zvláštní doba, kdy není
outsiderem ten, kdo pije alkohol,
ale ten, kdo abstinuje. Platí to
především u mládeže. Překvapivě
konflikt se společností tedy
nemá ten, kdo pije, ale ten, kdo
nechce pít.
Proč se v rodině bavit o alkoholu?
Alkohol je tolerovaný v rodinách, to
by mohlo být v pořádku. To, co je
špatně, je, že chybí jasná pravidla
a postoje k alkoholu, které by byly
vyjádřeny, prosazovány a především
v rodině dodržovány. Například hy−
gienická pravidla jsou jasná a při−
tom jejich nedodržování nezabíjí.
Víme, že děti se učí nejdřív příkla−
dem, opakují to, co vidí, co dělají
maminka, tatínek a další velcí lidé,
které děti pozorují. Co všechno naše
malé děti můžou vidět?
Až jsou děti větší, opakují to, co
o alkoholu říkají rodiče. Pokud toto
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Pokud vám tyto
otázky pomohly za−
myslet se, máte asi
hodně odpovědí. A to
je kousek k řešení.
A ještě jeden obraz.
Vzpomeňte si, jak se
bojuje s plevelem
nebo se škůdci na
zahrádce. Znáte to
všichni, musíme se rozhodnout a jed−
nat. Použít to správné řešení a včas.
Čím později, tím to může být kom−
plikovanější.

povídání scházelo a rodiče s dětmi
nevedou vážné rozhovory a nenas−
taví jasná pravidla, přijdou jiné
vlivy. Od jiných lidí, z filmů v televi−
zi, od spolužáků ze školy, od kama−
rádů, a pak se děti rozhodnou, co si
vyberou. Anebo nerozhodnou, prostě
se přizpůsobí.
Později, když už je dětem jasné,
co je alkohol, srovnávají si, co se ví
veřejně o alkoholu, co říkají kama−
rádi o alkoholu, co říká o alkoholu
jejich matka, otec, prarodiče, jiní
blízcí lidé. A POVÍDÁ se vůbec doma
o alkoholu? A jak? Mluví se stejně
jako o čemkoli jiném? Jak to může
působit na děti? Jaké to může mít
důsledky? Je pravděpodobné, pokud
povídání o alkoholu chybělo a rodiče
s dětmi nevedou vážné rozhovory
a nenastaví jasná pravidla, že při−
jdou opět jiné vlivy. Dobrou zprávou
může být, že přes všechny tyto vlivy
na děti, konečné rozhodnutí dětí
a jejich zacházení s alkoholem vý−
znamně ovlivňují rodiče. Je ale po−
třeba vědět, jak na to.
Podívejme se na jiný příklad.
Třeba léky. Pro děti může být kon−
takt s léky velkým nebezpečím –
před léky automaticky děti chráníme,
jsou uloženy na bezpečném místě
z dosahu dětí a ty velmi dobře ví, že
léky se předepisují lékařem a ma−
minka a tatínek ví, jak se užívají.
Teď mám pro vás hodně otázek
a domnívám se, že odpovědi jsou na
vás. Pokud rodina ví, že je alkohol
pro dítě nebezpečný, jak ho má za−
bezpečený? Děti rostou a mají ak−
tivní kontakt s alkoholem. Doma?
Jinde? Jak na to reagují rodiče? Pro−
berou to a nastaví pravidla? Nijak,
pokud není problém? Když je pro−
blém, opilost, porušování pravidel,
co pak?
Pokud problém s alkoholem po−
kračuje, jak s tím zachází rodina?
A když je alkohol silnější než dítě,
než rodina, co pak? Když alkohol vy−
hraje a v rodině je závislé dítě, co to
udělá s postoji k alkoholu v rodině?

Nabízím pár tipů pro rodiče:
Povídejte si s dětmi tak často, jak
je to možné, a naslouchejte jim.
Nedělejte z alkoholu tabu.
Rozhodněte se, jak chcete, aby to
vaše děti měly s alkoholem.
Podle tohoto rozhodnutí nastavte
pravidla. Současně promyslete
kontrolu a následky při porušo−
vání.
Buďte důslední.
Buďte příkladem svým dětem.
Naučte se bavit bez alkoholu, učte
to své děti.
Pokud máte v rodině problém
s alkoholem, nepodceňujte ho, ob−
raťte se na zkušené odborníky.
Alkohol je tolerovaná droga, je
součástí rituálů, které nás provází od
narození až po rozloučení s ním. Je
přirozenou součástí oslav zdravých
a dospělých lidí. Ale je to vždy tak?
Na závěr ještě něco ze své pro−
fesní zkušenosti. Pracuji 14 let
v Terapeutické komunitě Krok
pro drogově závislé v Kyjově.
Přichází k nám klienti ve věku od
15 let, alkohol a drogy jim hodně
ublížily, někdy tolik, že ztratili na−
ději na lepší život. V komunitě se
klienti učí abstinovat od všech drog,
včetně alkoholu. To, co je celou ko−
munitou provází, je jejich minulá
zkušenost, chyby, za které pořád
platí, psychická zranění, zklamání
a výčitky, někdy dluhy a soudy. Ni−
kdo z nich nechtěl takto skončit. Je
opravdu těžké se postavit drogové
minulosti, začít si vážit života, sami
sebe. Bylo by lehké někoho soudit.
Závislé nebo jejich rodiče, jejich ka−
marády, společnost. To, co je skuteč−
nost, že stejně jako alkohol, tak
i drogy na začátku nabízejí lákavé,
avšak zdánlivé řešení.
Mgr. Hana Čamlíková
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Cestování

Všechno najednou

nejde

S

enioři při OB Ratíškovice se
v září 2012 rozhodli pro krás−
nou dovolenou v Itálii. Město Ri−
mini, pláž, moře. Termín září, to je
prima měsíc pro dovolenou, bývá
ustálené počasí. Moc jsem se těšila.
Ale ten stejný měsíc přišla do toho
jiná cesta – delší, až za oceán. Majce
jsem nahlásila vratku, zájemců bylo
dost. Pro mne to tedy znamenalo
Arrivederci – až někdy podruhé,
slunná Itálie!
Na mojí cestě za oceán mne če−
kalo hodně překvapení. Procesto−
vala jsem několik států. Zajímavý byl
například festival v New Jersey.
Začal mší svatou, kterou celebroval
reverend Dominik Palečko, konceleb−
rovali kněží působící v USA. Za−
zněla píseň Nastokrát buď pozdra−
vena. Patronkou Slovenska je Panna
Maria Sedmibolestná. Po mši svaté
téměř dva tisíce návštěvníků zhlédlo
vystoupení souborů, hudba vyhrá−
vala do tance, bylo veselo. Současně
probíhala výstava keramiky, kraslic,
krojů, některé ruční práce ženy
předváděly na místě. Všude to vo−
nělo nejen klobásou, grilovaným
masem, ale i koláči, buchtami a vše−
lijakými dobrotami.
Radost a dobrou náladu měl i pre−
zident Ivan Gašparovič, který se zá−
jmem obcházel a prohlížel krásné
ruční práce, všem podával ruku.
Líbila se mu kniha, kterou napsala
o Slovensku Helen, dcera Heleny
Zemkové Baine. Kořeny rodového
stromu jsou v Ratíškovicích a Stráž−
nici. Helen si folklor zamilovala, píše
o lidech i krojích s velikou láskou.
Váží si předků. Její pradědeček byl
Pavel Zemek, působící jako starosta
v Ratíškovicích, než se odstěhoval
do USA.
Helen mne pozvala ještě na festi−
val do státu Ohio, který trval tři dny.
V Clevelandu, v budově Czech Cul−
ture, probíhala první část festivalu
– prodejní trhy. Nechybělo ani české
broušené sklo, vánoční ozdoby, bižu−
terie, české granáty, části krojů,
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výrobky ze dřeva. Zaznívala hudba
– staré české písničky. Pohoštění
mne překvapilo – prodávaly se naše
tradiční chlebíčky a vepřo–knedlo–
zelo. Pivo, i když to naše je lepší,
chutnalo. Zmíním se o oponě, kde
je vyobrazena Praha. Tato budova je
zajímavá tím, že se zde hrají
divadla, opery,
nechybí velká
knihovna, muze−
um (v jedné vit−
ríně byl i kyjov−
ský kroj).
Další den byl
dnem, kdy se
23 zemí světa
prezentovalo
tím, co je pro
zemi nejtypič−
tější – soubory je−
den za druhým
předvedly tance,
písně a zvyky. Ve−
čer v restauraci
Slovenia byl „dobrý čas“. Hudba mi
připomínala naši dechovku, muzi−
kanti zpívali, bylo veselo.
Nesmím opomenout ještě ro−
dinnou oslavu. Maminka Heleny
oslavila své 95. narozeniny. Pozdra−
vuje všechny, kdo ji znají, a starostu,
že ji umožnil vidět „Dům na ka−
meni“.
Čas mi doslova letěl, na sv. Mar−
tina napadl sníh, ale to už jsem se
synem odcestovala 15 hodin autem
do teplejší Virginie. Cestou jsme
se stavili ve Washingtonu v nád−
herné národní bazilice. Jeden oltář
je věnován Panně Marii Hostýn−
ské. V areálu je velká soukromá ka−
tolická univerzita, kde studuje moje
vnučka Mária. Provedla nás kni−
hovnou, ukázala pokoj, podobný
kolejím pro studenty u nás, kde byd−
lí. Studují zde studenti z celého
světa.
Pochopitelně došlo i na přivítání
s Blankou a vnoučaty. Čas s rodinou,
chystání a přípravy na vánoční
svátky. Amerika a vánoční deko−

race jsou okázalé. Nejenom před
domy, ale také pobřeží oceánu, snad
v délce 2 kilometrů, svítilo. Na Půl−
noční zazněly zvony, koledy, po−
tom blahopřání, objímání, přátelské
rozhovory. Po mši svaté se auta
rozjela do svých domovů. Co se týká
jídla, naše tradice i oplatky se do−
držují, ale místo kapra to byly jiné
mořské dobroty, na které jsem si
zvykla.
V první svátek vánoční odpoledne
jsme vyjeli na Virginia Beach. Kvetly
macešky, bylo docela teplo. Potkávali
jsme hloučky lidí, ale hotely byly
vylidněny. Jenom obchody lákaly
reklamou 50–70% SALE. Oceán byl
klidný, voda však studená. Přesto

jsem si zvedla na památku několik
lastur.
Z našich společných výletů mne
zaujala historie jedné restaurace.
Čechoameričan nechal postavit kap−
ličku zasvěcenou pražskému Jezu−
látku a dodnes je jeho restaurace
plná návštěvníků. Soška Ježíška ve
Virginii, to je opravdu velmi milé.
Když jsme projížděli přes řeku Ja−
kuba, zaujal mne malý domek s vá−
noční výzdobou, ukotvený v řece,
kde nějaká americká rodina slavila
svátky.
Syn Ivo stále pracuje u námoř−
ního letectva. V současné době má
na starost oceánografii a meteorolo−
gii. Určitý čas pilotoval helikoptéru.
V roce 2011 se dostal pracovně na
Aljašku. S posádkou se plavil na le−
doborci s badatelským cílem. Pobyt
na lodi trval sedm týdnů.
Cestování je bezva, proto senioři,
snažme se mít dobré zdraví a vitali−
tu, ať nám ještě cestování a pozná−
vání obohatí život.
Jožina Příkaská, členka výboru seniorů
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Skauti

Junák Ratíškovice

Únorové a březnové novinky
6. Skautský ples
ve stylu country
proběhl v sobotu 16. února 2013 pod taktovkou sku−
piny Colorádo z Velkých Pavlovic. Předtančení, kromě
oddílu Tuláci, zatancovali i členové tanečního souboru
Artuš z Hodonína. Půlnoční překvapení zajistily letos
rádkyně z oddílu Squaw s tanečním vystoupením na
píseň Tepláky od skupiny Nightwork. Anketu o nejlepší
kostým vyhrála Indiánka Janička Chovancová, druhé
místo Mexičan Dan Kordula, třetí zlatokop v montér−
kách Hawel – Pavel Zemánek. Tombola byla bohatá –
téměř 180 cen, jen návštěvníků jsme zaznamenali o něco
méně než v minulých letech. Částečně to přičítáme po−
sunu termínu našeho plesu z posledního ledna na polo−
vinu února do víkendu končících prázdnin, částečně krizi
a také „je těch akcí jaxi moc“.

14. Junácká akademie
neděle 10. 3. 2013

Gilia Romero a Dan Kordula

strana 32

Skoro dvouhodinové pásmo scének, písniček, taneč−
ků, klipů, ale i hraných reklam si pro diváky připravily
tři ratíškovické oddíly. TULÁCI: Nevydařený táborový
den a již osvědčená dvojice Bubo a Flip se svým vstu−
pem Taxikář a vynikajícím mysliveckým rapem, dále
oddíl SQUAW: Myšky − Mechechuláci, Dráčci – rokenro−
lová Pomáda, Vačičandy – O Jonášovi. Rádkyně si zda−
řile zopakovaly plesové vystoupení tanečního klipu na
píseň Tepláky od skupiny Nightwork a oddíl TROJKA
připravil Zvířátka v ZOO, perfektní country tanec a kon−
kurz do soutěže Superstar. Hostující oddíl Jižní kříž
z Mutěnic si přichystal dvě taneční vystoupení Šmou−
lové a Gangam style. Celou akci uvádělo duo Terka Ko−
pečková a Pája Foltýn. Na závěr akce proběhla tradiční
malá tombola, zvučení zajistil Delf a Tom Hanák a na
vstupném se vybralo přes 4 tisíce. Velké poděkování
patří všem účinkujícím, vedoucím, jež s nimi scénky vy−
mysleli a nacvičili, technickému a organizačnímu zá−
zemí a hlavně pozorným a štědrým návštěvníkům.
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Přednáška o českoslovnském pohraničním opevnění
pátek 1. 3. 2013
Přednášející Zdeněk Farkas
z Klubu vojenské historie Brno
necelé dvacítce posluchačů pou−
tavě a zároveň odborně pohovořil
o obranné linii a bunkrech budova−
ných nejen na československém po−
hraničí za tzv. první republiky. Také
byla řeč o jejich dnešním využití

a samozřejmě se probírala ta věčně
nezodpovězená palčivá otázka o tom,
jestli jsme se měli nebo neměli
bránit před vpádem hitlerovských
vojsk na naše území.
V závěru přednášky jsme se do−
zvěděli něco o pevnostech na Jižní
Moravě, a také byla zatím na neur−

čito domluvena návštěva s přespá−
ním v zrekonstruovaném pěchot−
ním srubu MJ−S4 jménem Zatáčka
v okrese Znojmo.
Jestli tato akce vyjde, už teď se
můžete těšit na nevšední reportáž
z přespání v prvorepublikovém be−
tonovém bunkru.

Jarní brigáda + apel
V sobotu 9. 3. 2013 dopoledne pro−
běhla na Dětském hřišti Pod junác−
kou vlajkou jarní brigáda. Sešlo se
nás asi 10, brigáda trvala necelé dvě
hodiny a naplnilo se celkem 12 pyt−
lů, především starého listí a suché
trávy. Ale kupodivu se našla také
spousta vajglů (a to i přesto, že
u vchodu i v celém areálu je spousta
cedulek Zákaz kouření), dále hro−
mada obalů od cukrovinek a sáčků
od pečiva atd., a to i přesto, že v are−
álu je koš i popelnice a spousta ce−
dulek Udržujte pořádek a čistotu,
také lahve od alkoholu a jiné věci,
které bych zde nerad všechny vyjme−
novával. Je to trochu smutné, ale
někteří rodiče a děti, kteří hřiště
navštěvují, buď neumí číst, nebo
jsou prostě ignoranti a čuňata nebo
přímo vandalové.
Dále je trochu více smutné, že par−
tičky školáků, kteří se na hřišti nejen
odpoledne, ale i dopoledne a v noci
z nepochopitelných důvodů houfují
a dělají nepořádek, nikomu nevadí
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a ani nechybí ve škole či doma. Hřiště
je určeno především pro malé děti
v doprovodu rodičů, nikoliv pro party
chuligánů, kteří hřiště pouze zne−
čišťují a demolují. Prosím všechny ob−
čany a obecní policii, pokud půjdete

okolo a na hřišti bude partička kou−
řících školáků, zakročte a vyžeňte
je. Vždyť udržovat hřiště v pořádku
a bezpečně provozuschopné vyža−
duje nemalou námahu a také jisté
finanční prostředky.
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Junáci v ratíškovické

kuželkářské lize
T
éměř každé pondělí po celou
zimu se scházelo na ratíškovic−
ké kuželně 7 týmů amatérských
kuželkářů, aby změřily své síly v ne−
lítostném 17ti kolovém turnaji. Náš
tým JUNÁCI, existující již třetí se−
zonu, nesměl chybět a v celkovém
pořadí jsme skončili na 4. místě – viz
tabulka. Za naše družstvo bojovalo
těchto 12 borců:
Joka − Vladimír Dobeš (kapitán)
Šmudla − Michal Zdražil
(aktivní hráč)
Meta − Stanislav Lokaj (trenér)
Caramba − Karel Mráka
Benetka − Pavel Michenka
Staňa − Stanislav Kočí
(posila z Bzence)

Petřák − Petr Koplík
(posila z Hodonína)
Hugo − Michal Mráka
Šakal − Radim Antoš
Palis − Pavel Hnilica
Jeníček – Jan Vařák
Miki – Mikuláš Šťastný
Výsledky ratiškovické kužel−
kářské ligy − sezóna 2012 −2013
místo družstvo
body průměr
1
SPK
24
1387
2
FEŠÁCI
22
1349
3
FAMILY
18
1372
4
JUNÁCI 16
1339
5
GAMA
10
1333
6
HASIČI
8
1223
7
ORELSKÉ 4
1204

Sběrna papíru
informuje
Vykupujeme POUZE vytříděný
a řádně svázaný papír, a to
pouze v době výkupu:
vždy v sobotu od 15 hod. −
13. dubna, 18. května,
15. června
Aktuální výkupní ceny:
vlnitá lepenka
0,80 Kč/kg
černobílé noviny
1,00 Kč/kg
barevné časopisy,
letáky
1,20 Kč/kg
sjetiny bez kopíráků 1,40 Kč/kg
směs
0,50 Kč/kg
Aktuální pořadí tříd
v soutěži ve sběru papíru
k 31. březnu 2013:
pořadí třída
suma
1.
9.A
5 771,−
2.
8.A
4 973,−
3.
5.A
4 421,−
4.
6.A
4 035,−
5.
9.B
3 225,−
6.
4.A
1 868,−
7.
4.B
1 589,−
8.
2.A
1 349,−
9.
3.B
1 340,−
10.
5.B
1 338,−
11.
1.B
530,−
12.
3.A
466,−
13.
7.A
408,−
14.
1.A
59,−
15.
6.B
55,−
Palis

Kalendárium

11. turnaj KPS v kuželkách
V tomto jarním kole se nominovalo do turnaje 16 mužů a 4 ženy.
Výsledky na: www.junak−ratiskovice.cz

Více informací o Junáku Ratíškovice na

www.junak−ratiskovice.cz
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aneb co nás čeká a co nás
nemine:
pondělí 15. 4. 2013
Akce Drákula 31
hromadný čestný odběr krve
neděle 21. 4. 2013
Svatojiřský závod
závod tříčlenných hlídek
od 14 hod. u junácké klubovny
středa 24. 4. 2013
Sv. Jiří − patron skautů
den ve skautských krojích
úterý 30. 4. 2013
Pálení čarodějnic
u junácké klubovny
sobota 11. 5. 2013
ŽELEZNÁ SOBOTA
sběr železného šrotu v obci.
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Srdečně vás všechny zveme na jubilejní

XXX. ročník
POCHODU KOLEM RATÍŠKOVIC
8. května 2013
informace na www.ratiskovice.com
Ratíškovický Zvon
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