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Obec

Obecní rada...

16. zasedání dne 15. 4. 2003
l pøipravila program 4. zasedání OZ,
l projednala projekt pøepadu rybníku Jezérko, projekt zpracuje
ing. Jaroslav Bartoníèek nákladem
8 000 Kè,
l schválila finanèní pøíspìvek pro
DH Dolanka ve výi 10 000 Kè
k pøíleitosti oslavy 20 let trvání,
l schválila nákup nové kopírky
v cenì 17 950 Kè bez DPH od firmy
COPYART Vracov, poèítaèové sestavy v cenì 15 590 Kè a laserové
tiskárny HP LaserJet 1150 v cenì
10 980 Kè,
l podìkovala spolku Modrý ivot za
zhotovení pomníku na památku parautistického seskoku ètyøèlenné
skupiny Carbon (13. 4. 1944).

17. zasedání dne 29. 4. 2003
l se seznámila s rozhodnutím valné
hromady spoleènosti SK Baník Ratíkovice, s. r. o., ze dne 16. 4. 2003
o pøevodu celého obchodního podílu spoleèníka spoleènosti, a to
SK Baník Ratíkovice, o. s. ve spoleènosti SK Baník Ratíkovice,
s. r. o., pøedstavujícího 80 000 Kè
základního kapitálu spoleènosti
a 95 % obchodního podílu spoleènosti na spoleèníka Obec Ratíkovice,
l projednala náplò práce pro pana
Petra Nesvadbu - vedoucího provozu Baník Ratíkovice, s. r. o.,
l schválila termíny podání ádostí
o poskytnutí pùjèky ke stavebním
úèelùm z obecního fondu.

Obecní
zastupitelstvo...
4. zasedání dne 23. 4. 2003
Program:
1. Zahájení
2. Hospodaøení Obce
a zpráva auditora za rok 2002
3. Majetkoprávní zámìry
4. Vyhláka 2/2003
5. Skládka TKO Ratíkovice
6. Pøedání stavby
Odvodnìní hlinitì Ratíkovice
7. Bytové drustvo Rabyd
8. Rùzné
9. Závìr
Zprávu o hospodaøení Obce Ratíkovice a zprávu auditora za rok 2002
pøednesla ing. Vladimíra Motlová.
Doporuèila provádìt rozvahy hospodaøení ètvrtletnì. Hospodáøský výsledek roku 2002 ve výi 493 636 Kè
bude pøesunut na fond hospodáøské
èinnosti.
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Zastupitelstvo schválilo prodej:
l èásti parcely p. è. 478 o výmìøe
50 m2 za cenu 5 Kè/m2 panu Petru
Mackovi, R 93,
l èásti parcely p. è. 478 o výmìøe
45 m 2 za cenu 5 Kè/m 2 panu
RNDr. Vojtìchu Kotáskovi, J. Suka
3, Hodonín,
l èásti parcely p.è. 2092 o výmìøe
11 m2 za cenu 85 Kè/m2 manelùm
Moravèíkovým, R 1267.
Zastupitelstvo neschválilo prodej
èásti parcely p.è. 1474/1 o výmìøe
10 m2 panu Josefu Ingrovi, R 885.
Zastupitelstvo schválilo vyhláku
èíslo 2/2003 o místním poplatku
na provoz systému shromaïování
odpadu s platností od 1. 7. 2003.
Ing. Vladimíra Motlová zhodnotila
náklady a zisk na skládce výhledovì
do roku 2009, pokud se bude roziøo-

18. zasedání dne 20. 5. 2003
l projednala organizaèní záleitosti
a èinnost spoleènosti Baník Ratíkovice, s. r. o., pan Petr Nesvadba
seznámil radu s návrhem ceníku za
poskytované sluby (údrba veøejné zelenì, traktor s vleèkou, pronájem traktorové vleèky, zimní
údrba, montání práce), ceník byl
schválen s platností od 20. 5. 2003,
l rozhodla, e nájezdy, které budovala pro obèany Obec Ratíkovice
zdarma, budou od 1. 6. 2003 obèany
hrazeny dle nového ceníku Baník
Ratíkovice, s. r. o. Obec na své náklady bude opravovat pouze nájezdy
a chodníky, které budou narueny
pøi stavebních pracích Obce Ratíkovice, a to jen pokozenou èást,
l schválila nákup poèítaèe pro Baník
Ratíkovice, s. r. o., v cenì 15 139 Kè,
l projednala monost koncertování
skupiny BUTY dne 8. 8. 2003
v areálu SK Baník Ratíkovice,
l projednala navýení rozpoètu na
rekonstrukci komunikace v ulici
Spojná o 240 000 Kè z dùvodu rozíøení plochy o 320 m2.
Z

vat. Zastupitelstvo schválilo pokraèování ve skládkování. Dále schválilo
nákup plastových pytlù do domácností na tøídìní plastových odpadù.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný
pøevod stavby Odvodnìní hlinitì
Ratíkovice v hodnotì 6,7 milionù
Kè na Obec Ratíkovice.
Zastupitelstvo schválilo výstavbu
bloku èíslo 1 (8 bytových jednotek)
bytových domù U Hájenky se zmìnou projektové dokumentace - zmenení plochy bytù. Náklady na zmìnu
projektu jsou 89 500 Kè. Dále schválilo odkoupení èlenských práv v hodnotì 77 000 Kè a prodej èlenských
práv v hodnotì 66 000 Kè v bytovém
drustvu Rabyd.
V bodu Rùzné schválilo zastupitelstvo rozíøení komunikace v ulici
Øádky na 6,5 metru. O vybudování
chodníku bude rozhodnuto pozdìji.
Pøedsedkynì stavební komise ing.
Jana upová vypracovala technický
rozbor a posouzení dopravní zpùsobilosti mostù v lokalitì U Radnice
a Karlùv most.
Zastupitelstvo schválilo:
l zákaz pouívání mostù U Radnice a Karlùv most pro dvoustopá vozidla,
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l zakoupení devítimístného vozidla
pro JSDH Ratíkovice v èástce
450 000 Kè,
l nákup starího nakladaèe pro
skládku TKO od Tespra Hodonín
za 120 000 Kè,
l odkoupení kogeneraèní jednotky
v areálu SK Baník Ratíkovice
od pana Svatopluka Stoklásky.
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí,
e úvìry vlastníkùm obytných budov
dle vyhláky è. 1/2002 na opravu
a úpravu starích domù (bytù) budou
poskytnuty do konce èervna 2003.
Z

Obecní
knihovna

V

em ètenáøùm bych chtìla
oznámit, e obecní knihovna
bude v mìsíci èervnu a èervenci uzavøena z dùvodu provádìní fyzické revize knihovního
fondu. Proè bude revize probíhat
celé dva mìsíce?
1. Knihovna disponuje knihovním
fondem nìco pøes 12 000 knih.
2. Souèasnì bude posuzována jejich aktuálnost, tzn., e se budou vyøazovat staré, pokozené
knihy a knihy, které si nikdo
5 let nepùjèil. Koncem roku budou nìkteré knihy nabídnuty
ètenáøùm k odprodeji za symbolickou cenu (5-10 Kè/ks).
3. Revize doposud nebyla v naí
knihovnì vùbec provádìna,
i kdy podle knihovního zákona
se musí provádìt jedenkrát
za pìt let.
Jetì jednou bych chtìla touto
cestou poádat vechny ètenáøe,
kteøí obdreli upomínku, aby bez
obav pøili knihy vrátit, pøípadnì
oznámit jejich ztrátu, pøípadnì nahlásit, e dostali upomínku omylem. Poplatek za upomínku je 10 Kè.
V pøítím èísle Zvonu bych Vás
ráda seznámila s tím, jaké máme
v knihovnì novinky a vùbec zajímavé knihy a èasopisy.
Tìím se, e se v srpnu zase
uvidíme se stávajícími i novými
ètenáøi. Pøesný termín znovuotevøení knihovny bude upøesnìn
v kabelové televizi.

Realizace akce byla hrazena
z prostøedkù Evropské unie
z programu SAPARD, 

Dlouhé
a krátké odmìry

D

ne 12. 5. 2003 byly ukonèeny
práce na vymìøování a vytyèování vlastnických hranic lesních
pozemkù v lokalitì Dlouhé a Krátké
odmìry. Realizace akce byla hrazena z prostøedkù Evropské unie
z programu SAPARD, v rámci opatøení 1. 4. Meliorace a pozemkové
úpravy. ádost o finanèní podporu
podal a dalí nezbytné úkony zajistil Pozemkový úøad Hodonín, jako
orgán státní správy.
Vytyèené pozemky byly v prùbìhu mìsíce dubna 2003 pøedány
vlastníkùm, vèetnì vytyèovacích náèrtù a vytyèovacích protokolù. Byl
vypracován geometrický plán pro
doplnìní parcel ze zjednoduené
evidence do souboru geodetických
informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí. Dne
23. 5. 2003 pøedal Pozemkový úøad
Hodonín Katastrálnímu úøadu Hodonín podnìt k zápisu geometrických plánù do katastru nemovitostí.
ODMÌRY - upozornìní
Vlastníci lesních pozemkù, kteøí
mají zájem o prodej parcel, se mùou pøedbìnì nahlásit na OÚ Ratíkovice.

Pøevzetím vlastnických hranic
pøevzal vlastník povinnost zajistit
trvalé oznaèení pozemku, a je povinen na pozemku hospodaøit v souladu se zákonem è. 289/1995 Sb.,
v platném znìní, a s lesními hospodáøskými osnovami, a to v souèinnosti s odborným lesním hospodáøem,
kterým jsou Lesy Èeské republiky,
s.p., Lesní správa Stránice, kontaktní osoba revírník ing. Michal
Davídek, Hodonínská 1, Dubòany.
Tímto jsou vyøízeny ádosti vlastníkù o vymìøení pozemkù, které jsou
evidovány na Pozemkovém úøadì
v Hodonínì, a které byly podnìtem k zajitìní výe uvedené èinnosti.
Ing. Pavla Velísková
øeditelka Pozemkového úøadu Hodonín

ODMÌRY - oznámení
Vlastníci lesních parcel na Odmìrách, kteøí by mìli zájem pokusit
se vytvoøit sdruení vlastníkù za úèelem úzké spolupráce pøi hospodaøení a hájení spoleèných zájmù na
svých lesních parcelách, a se obrátí
na p. Stanislava Kadlèíka, è.p. 112
(u Antonínka), tel. 518 367 051. Zájemcùm se pøedem dìkuje.

Marie korpíková
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Spoleèenská rubrika

Vítáme nové obèánky...

Z naich øad odeli...

árka a Martina Mackovy
Tereza Václavíková
Natálie Charvátová
Vít Macháèek
David Sukup

Jiøina Blahová ...................................................... 54 let
Frantiek Vaíèek ................................................ 74 let
Tomá Rybecký ..................................................... 69 let
Metodìj astný ................................................... 81 let
Karel Beyovec...................................................... 55 let
Frantiek Dobe ................................................... 68 let
Zdislav imek ....................................................... 38 let

Blahopøejeme...
Frantika Baøinová .............................. 80 let
ofie Vacenovská ................................... 80 let
Josef ural .............................................. 80 let
Jaroslava Blahová ................................ 80 let
Helena Sochorová ................................. 80 let

Uzavøení sòatku...

Zlatá svatba...
Stanislav a Marie Zemánkovi, R 579
Jaroslav a Marie Chludilovi, R 350
Josef a Marie Kotáskovi, R 686

Blanka Uhlíková a Václav Pokorný
Zdeòka Tomanová a Václav Bilíèek

Katastrální území Ratíkovice v èíslech
Úhrnné hodnoty druhù pozemkù v k.ú. Ratíkovice (Stav k 13. 5. 2003 - výmìra parcel v m2 )
Druh pozemku

Výmìra

Poèet
parcel

%

Zemìdìlské pozemky

6 556 736

2 405

52,01

Lesní pozemky

4 148 165

348

32,91

Vodní plochy

Zastavìná plocha

Ostatní plochy

CELKEM:
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z toho
orná pùda
vinice
zahrada
ovocný sad
travní porost

Výmìra

Poèet
parcel

4 504 155
769 255
348 535
773 318
161 473

842
420
1 010
8
125

45 673
296
15 521
36 898

13
1
6
15

98 388

35

0,78

tok pøirozený
tok umìlý
vodní nádr umìlá
zamokøená plocha

476 586

1 678

3,78

spoleèný dvùr
zboøenitì
zastavìná plocha

3 478
6 001
467 107

28
26
1 624

dráha
silnice
ostatní komunikace
zeleò
sporotovní a rekr. plocha
høbitov (urnový háj)
manipulaèní plocha
dobývací prostory
skládka
jiná plocha
neplodná pùda
jiné

80 043
157 272
471 396
2 752
36 807
12 945
214 489
127 333
21 133
155 105
43 652
3 261

8
15
266
10
9
13
130
12
3
219
49
5

1 326 188

739

10,52

12 606 063

5 205

100
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Ekologie

L

V rámci poplatkù za popelnici
je hrazena i likvidace
nebezpeèného odpadu.

O odpadech

idové moudrosloví má to kouzlo,
e ve zkratce dovede øíci to podstatné, obecné, platné, zpravidla
pravdivé, øeèeno jazykem dnení
vìdy - vysoce pravdìpodobné. Je otázkou, zda-li nai pøedkové, vybavení
spíe moudroslovími a poøekadly
ne-li kolními pouèkami, byli hloupìjí èi jednoduí, tak jak se o tom
domnívají mnozí z nás.
Kadá mince má rub a líc, Za
vechno se platí. To jsou poøekadla,
která jsou poplatná i dnes. Platí i pro
oblast naim pøedkùm neznámou pro oblast ivotního prostøedí. Èlovìk minulých staletí, pøinejmením
jetì èlovìk venkova století devatenáctého, pøíli o ivotním prostøedí
nepøemýlel, rozhodnì ne o odpadech.
Témìø ve, co vyrobil a pouíval, po
èase zrezivìlo, zpuchøelo, shnilo, rozpadlo se. Stavìl ze døeva a z kotovic,
tak tomu bylo i v Ratíkovicích,
a proto se z hmotné kultury mnoho
vìcí, nato domù, nezachovalo.
My jsme na tom o nìco hùøe a souèasnì o nìco lépe. Máme potíe s odpadky, avak z druhé strany se nám
dostávají potraviny v irokém sortimentu a v obalu, který zajiuje jejich delí trvanlivost a chrání je pøed
kontaminací - zneèitìním. Výrobky
z plastických hmot (idlièky, láhve,
vany, vybavení dopravních prostøedkù,
podlahoviny...) nám umoòují ít pohodlnìji - napø. lino je trvanlivìjí,
snáze se umívá - je hygieniètìjí ne
døevo èi rená kachle. Po jeho opotøebení vak nastává nerudovská
otázka kam s ním? Vyí ivotní
standard (trvanlivìjí výrobky, vyí
hygiena, nií poøizovací náklady...)
je vykoupen hromadìním odpadù
a odpadkù, s nimi si nevíme rady.
Odpadky se hromadí a hromadí se
nám i problém, jak dlouho toto
hromadìní mùe jetì trvat?
Likvidace tohoto problému hromadìním na hromady je krátkozraké,
nejenom e by se nae zem stala zemí
malých rekultivovaných odpadkových Øípù, která místo mlékem a strRATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

dím oplývá kafiskovým smradem (bioplynem) a zneèitìnými kvasícími
nebo ji mrtvými vodami smetitními. Otázka odpadù se tak stejnì nevyøeí, jen se oddálí. Navíc odpadky
pod rekultivovanou vrstvou øípovitých pahrbkù jsou danajským darem - pandoøinou skøíòkou pro nae
potomky. Jak z toho ven? Jak se
moudøe a se ctí vypoøádat s budoucností? Ne jenom ètyøi spoøení s Likou a dlouhodobì budovaná sí známých na významných postech, ale
i patøièné nakládání s odpady je nezanedbatelným vkladem, jen je ádoucí vloit jako investici do budoucna naich dìtí a vnukù.
Hovoøím-li o patøiènosti, o patøièném nakládání, míním tím, e odpadky nìkam patøí, a to nikoli na
skládku komunálního odpadu, kterou si dobrovolnì budujeme jako èasovanou biologickou a chemickou
bombu, ale na sbìrné dvory, do kontejnerù na sklo, papír, plasty, baterie. e je to èasovì nákladné, e na
to nemáme èas, e ji tak platíme za
popelnice velké poplatky? To jest
pravdou, avak laciné øeení neexistuje. Buï budeme jednodue (primitivnì) nepoøádek a odpadky hromadit, skryjeme je pod vrstvu hlíny
a budeme se tváøit, e to tak má být
a je to tak správné, nebo budeme
sloitì odpad tøídit a po zpracování
druhotnì vyuívat. Uetøíme omezené - vyèerpatelné pøírodní zdroje
(napø. ropa, kovy), smysluplnì si tím
uklidíme iroké okolí obce a uèiníme významný krok k lepí budoucnosti naich potomkù.
Máme právo svobodné volby, avak
jenom pomyslnì. Volba mezi pohodlným hromadìním odpadkù na
skládkách a nároènìjím tøídìním
ve skuteènosti neexistuje, nebo
první alternativa - monost je jen doèasná. A bychom si zaneøádili celé
okolí skládkami (které pøekryjeme
hlínou a zelení) stejnì bychom byli
nuceni separovat. V pøípadì èerné
vize, e by se odpadní smetitní vody

dostaly do vody spodní, bychom byli
nuceni separovat i skládku stávající.
Nezbude nám ne svobodnì pochopená nutnost, ono v parafrázi leninské: tøídit, tøídit, tøídit.

Nìkolik kusých poznámek
na okraj:
l Ve Svatoboøicích-Mistøínì se platí
za likvidaci domovního odpadu na
osobu a rok 420 Kè, pøièem odpad
se vyváí jednou za 14 dní.
l Ve Vacenovicích se platí za likvidaci domovního odpadu na osobu
a rok 230 Kè, pøièem odpad se vyváí jednou za 14 dní. Souèasnì je
jednou do mìsíce provádìn sbìr svoz plastù v pytlech, pøièem pytle
si obèané kupují na obecním úøadì
a jeden pytel stojí 10 Kè.
l V Ratíkovicích se platí 250 Kè
za rok a osobu, pøièem se odpad
vyváí jednou za týden. Máme to lacinìjí, vyroste nám kopec, z nìho
se bude moná dobøe sáòkovat, ale
jeho vnitønosti bude tøeba prùbìnì monitorovat (zjiovat kvalitu èi spíe míru jedovatosti vody),
navíc budeme jako pùvodci kodlivých plynù platit poplatek.
V rámci poplatkù za popelnici je
hrazena i likvidace nebezpeèného
odpadu. Obec letos zaplatila za tuto
likvidaci 33 000 Kè (1. pololetí), v minulém roce celkem 54 000 Kè.
Ratíkovice, pøestoe jsou nejpoèetnìjí obcí - vesnicí okresu, ve
srovnání s jinými obcemi mají výraznì mení mnoství odevzdaného tøídìného plastového odpadu.
Uvádím krátké srovnání za rok
2002:
Ratíkovice
9,68 t
Vacenovice
11,60 t
Petrov
11,55 t
Sudomìøice
10,20 t
Radim astný
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Rozhovor

Víra mnohdy pùsobí
jako nìco z jiného
pohádkového
svìta, 

Povídání
nejen o víøe

Pane faráøi, co Vás pøivedlo
ke studiu teologie?
V mé rodinì, která je vìøící, byla
vdy jakási monost a úvaha o tom,
e bych el studovat na knìze. Já
osobnì jsem o knìském povolání
zauvaoval nìkdy v esté tøídì a pozdìji na zaèátku studia na gymnáziu
v Brnì. Koneèné rozhodnutí pøilo na
konci ètvrtého roèníku. Hlavními
popudy rozhodování byla rùzná setkání, diskuze i jiné náhody. Ale byly
i chvilky, kdy mi øeèi o moném studiu teologie byly protivné, napøíklad
kdy moje babièka øíkávala: Ten ná
Ludìk, ten by mohl jít na knìze!
Vdycky mi byly blízké problémy
matematiky a fyziky, proto jsem si
podal na podzim ve ètvrtém roèníku
gymnázia pøihláku na matematickofyzikální fakultu v Brnì. V té dobì
jsem vùbec o studiu knìství neuvaoval. Avak po nìkolika mìsících
jsem pøihláku stáhl a podal si novou pøihláku na teologickou fakultu v Litomìøicích.
Není bez zajímavosti, e mne uèitelé i øeditel koly tehdy od studia odrazovali, prosili, abych na tu kolu neel, e budou mít z toho problémy (to
bylo v roce 1982), dokonce pro mne pøila do koly i tehdejí Veøejná bezpeè-

nost a rùzným lidem jsem musel vysvìtlovat, proè jsem se rozhodl pøihlásit se ke studiu na knìze. Bylo tìké
obhájit si svùj postoj, ale tehdy jsem
el pevnì, a tvrdohlavì za svým cílem.
Chodíval jste jako malý chlapec
do kostela?
Ano, ji odmalièka jsem chodíval
s celou rodinou na bohosluby. Ve vìøící rodinì to vlastnì byla jakási
pøirozená samozøejmost. Pøitom
jsme ani nepatøili mezi ty nejzbonìjí rodiny, ve kterých se chodilo do
kostela kadý den.
V období puberty, kdy by èlovìk
mohl oèekávat urèitou vzdorovitost
a nezájem o chození do kostela, jsem
jako ministrant stále více objevoval
rùzné pozitivní okamiky a zøejmì
i zásluhou naeho vedoucího, který se
staral o volný èas køesanské mládee
- chodili jsme do pøírody, jezdili na víkendy na chaty. Dá se øíci, e to byla
èinnost podobná skautskému hnutí.
Mùete pøiblíit studium na teologické fakultì. Mnozí z nás si urèitì nedokáou pøedstavit, jaké
pøedmìty se zde studují.
Samotné studium mi nedìlalo problémy. Mìl jsem dobrou pamì a patøil jsem mezi ty lepí studenty. V se-

mináøi jsem byl jeden z nejmladích
bohoslovcù. Studovali se mnou tehdy
i padesátiletí pánové, kteøí více jak
tøicet let nesedìli ve kolních lavicích.
Tìí bylo hlavnì v prvních dvou
letech mého pobytu v Litomìøicích,
kdy jsem pøemýlel a ptal se, zda
mé rozhodnutí stát se knìzem bylo
správné a zodpovìdné, jaký budu
knìz, co vlastnì jako knìz budu lidem øíkat - já, který jsem nikdy neumìl mluvit a vyjadøovat se. Take
jsem tehdy proíval velkou touhu
odejít ze semináøe, ale souèasnì jsem
mìl z toho i strach.
Co se týèe studia teologie, tak víte,
e studium v té dobì na jediné bohoslovecké fakultì nebylo v tehdejí
dobì státem nikterak podporováno.
Naopak, pøednáeli zde knìí, kteøí
nemìli potøebné vzdìlání, a svým
zpùsobem ivota nebyli pro nás budoucí knìze ádným vzorem. Øekl
bych, e cílem bylo spíe odradit nás
od studia knìství.
Do Litomìøic, kde byl jediný semináø pro celé Èechy a Moravu (døíve
kadá diecéze mìla svùj semináø),
jsem nastoupil v roce 1983. Studium
tehdy trvalo pìt let (dnes je estileté)
a bylo rozdìleno na dvì èásti - filozofii
a teologii. Filozofie byla vdy povaována za pøípravu ke studiu teologie,
take první dva roky jsme studovali
napøíklad dìjiny filozofie a jiné filozofické disciplíny, psychologii, antropologii, umìní apod. Po dvou letech
studia jsme li na dva roky na vojnu
a pak se tøi roky studovala teologie,
týkající se Boha a duchovního ivota,
jak má køesan ít, jaké jsou pravdy
naí víry, jaká je podstata me svaté
a svátostí, zabývali jsme se hodnì
Biblí, církevním právem a zejména
v posledním roèníku probíhala té praktická pøíprava na knìskou slubu.
Vím, e jste studoval teologii
i v Itálii...
Ná biskup Mons. Vojtìch Cikrle
pùsobil pøed revolucí jako vychovatel
a pozdìji i jako rektor v litomìøickém semináøi. Jako biskup znal tedy
své knìze, jestli se kdo z nich hodí
pro dalí studium. Navrhnul mi monost studovat teologii v Itálii. Je pochopitelnì dobré, aby kadý knìz byl
co nejvzdìlanìjí a právì s tímto vìdomím nás otec biskup posílal do
Øíma studovat. Já jsem nenamítal
a dokonce jsem se i na studium tìil.
Bìhem svého samostatného pastoraèního pùsobení na Bøeclavsku
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jsem mìl celkem dost èasu, tak jsem
se zaèal jako samouk uèit italtinu
a pøipravovat se na studium v Øímì.
Bìhem studií v Litomìøicích získali
budoucí knìí jazykové znalosti zejména z latiny a biblické øeètiny, aby
mohli èíst písmo svaté Nového zákona v originále, a také z nìmèiny,
avak italtina povinná nebyla.
Do Øíma jsem pøijel v roce 1993
zaèátkem záøí a kolní rok zaèal kolem desátého øíjna. Mìsíc jsem mìl
tedy monost intenzivnì studovat
italtinu, abych rozumìl alespoò
trochu pøednákám. Zpoèátku jsem
pochopitelnì nerozumìl vemu, ale
dopadlo to vechno nakonec dobøe.
Pøedpokládám, e se Vám v Itálii líbilo?
Byl jsem rozhodnì astný, e tam
mohu být, protoe studium a pobyt
v cizí zemi opravdu otevírá nové obzory. Vidìl jsem, jak je vechno jiné,
bohatí a hlubí, a taky relativnìjí,
ne jsem si myslel. Èlovìk má monost se v cizinì dívat na vìci dùvìrnì
známé z jiné strany. Souèasnì se o mì
pokouel strach, e na to nemám. Ptal
jsem se, co bude pak, a dostuduji.
Studenti, pocházející z jiných zemí,
pøicházeli s jasným cílem, vìdìli, co
budou po studiu v Øímì dìlat, zatímco
já jsem svou budoucnost neznal.
Jinak studium bylo dost nároèné,
v podstatì od rána do pozdních veèerních hodin jsem první dva roky il
jen kolou a studiem. Tìké byly
i jiné vìci. Pro vai pøedstavu jeden
pøíklad: Kdy jsem studoval doma,
mìl jsem monost kupovat a èíst snad
vekerou vycházející dostupnou duchovní literaturu, èím jsem pomyslnì získával pøehled o vekerém
dìní. Jaké bylo moje pøekvapení,
kdy jsem v Øímì navtívil knihkupectví, kde byly tisíce knih, týkajících se oblasti náboenské literatury.
Najednou jsem zjistil, jak je vechno
relativní a e èlovìk je stále kdesi na
zaèátku - neexistuje známý svìt, svìt
i poznání jsou nekoneèné.
Mìl jste nìjaký svùj oblíbený
pøedmìt?
V Itálii jsme mìli specializované
pøedmìty, napøíklad Alegorie u alexandrijských otcù. Tento kurz se mi
velice líbil. Tady jsme se zabývali
nejenom ivoty Clementa Alexandrijského a Origena, ale pøedevím jejich
metodou výkladu Písma svatého,
která byla alegorická (symbolická, jinotajná). Moc se mi líbily také kurzy
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o východní spiritualitì, které pøednáel páter Tomá pidlík.
Jediným negativem v Itálii bylo,
e pøednáející mnohdy nemìli pedagogické vzdìlání, talent a nìkdy ani
snahu vhodným zpùsobem pøedávat
ve, co vìdìli. Byli to opravdu svìtoví odborníci na ten daný problém,
který pøednáeli, pøednes byl vak
mnohdy suchý a demotivující.
Vá zájem o dalí, øeknìme vìdecké bádání Vás zavedl a do
Ruska. Proè právì tam?
Bìhem studia v Øímì se mi rovnì velmi líbily otázky týkající se
pøímo ruské spirituality, které zde
mj. pøednáel èeský páter Tomá
pidlík, jen patøí mezi souèasné svìtové odborníky na ruskou spiritualitu. Take právì díky jemu jsem se
zaèal více pøiklánìt k problematice
ruského duchovna.
Jeliko jsem bydlel v Øímì v ruské
koleji, která byla hned vedle univerzity, na které jsem studoval, èasto
jsem se setkával s katolickým biskupem z Moskvy. Ten mi nabídl práci
v St. Peterburgu (Petrohradì), nebo
v Rusku je velký nedostatek katolických knìí. Take jsem dva roky pùsobil v Rusku v katolickém semináøi,
a dívám-li se zpìtnì na toto pùsobení,
jsem vdìèný Bohu i ivotu za to, e
jsem mìl monost se obohatit, vidìt
a zaít mnoho zajímavého, a taky zdokonalit se v ruském jazyce, co je
mimo jiné velmi dùleité a uiteèné
pro psaní mojí doktorské práce, která
se zabývá dílem významné ruské duchovní osobnosti - Sv. Tichona Zadonského. Samotný pobyt v Rusku byl
dost nároèný, protoe jsem musel od
samého zaèátku mluvit rusky, starat
se a vychovávat bohoslovce, vést kázání a me, a to ve v rutinì.
Po pìti letech strávených v Itálii
a v Rusku jsem se ji docela tìil
domù, kdy tu mi ale ná otec biskup
pøipravil pøekvapení - poslal mì opìt
do Øíma, abych tam vykonával funkci
tzv. spirituála, který má za úkol vychovávat a starat se o adepty knìství, vést je k Bohu duchovní i praktickou výchovou. Do této funkce jsem
byl sice jmenován na dobu neurèitou,
ale po devíti letech strávených v cizinì jsem se ji rád vrátil domù.
A co Vás pøivedlo do Ratíkovic?
Návrat z Itálie domù probìhl na
moji ádost a jakmile byl jmenován
mùj nástupce, tak mi otec biskup nael Ratíkovice, nejhorí farnost

v brnìnské diecézi (to si dìlám legraci!). Je veobecnì známo, e knìí
bývají umísováni biskupem na zcela
konkrétní volná místa v kterékoliv
farnosti diecéze, kde je to potøeba.
Máte kromì své práce i nìjaké
záliby, koníèky?
Døíve jsem sbíral mince a tomu se
v malé míøe vìnuji doposud. Byl jsem
taky sbìratelem kaktusù. Mým nejvìtím souèasným koníèkem je pøíroda, být v pøírodì - to èasto spojuji
se sportem tím, e jdu bìhat, co je
velmi dobré také pro moje zdraví.
Dost èasu vìnuji poèítaèi, který
neodmyslitelnì patøí k mojí práci.
Práce s poèítaèem mì taky baví.
Máte nìjakou vizi, jaké bude
náboenství v budoucnosti?
Vzhledem k tomu, jak se nesmírnì
rychle mìní kulturní situace ve svìtì,
je moné, e za patnáct èi dvacet let
najdeme v kostele ménì ne polovinu vìøících, kteøí do kostela chodí
dnes. Je to poznat i na vìkovém prùmìru vìøících v Ratíkovicích. Bohuel je to i tím, e jazyk církve se nepøizpùsobuje mylení a potøebám
souèasných lidí - to je ale záleitost
nesmírnì sloitá. Víra mnohdy pùsobí jako nìco z jiného pohádkového
svìta, jakoby mylenky byly odtreny, oddìleny od normálního ivota.
Zdá se, e se zvìtuje propast mezi
církví a reálným svìtem. Je potøeba,
aby se nìco zmìnilo. Snad Bùh zasáhne a pøivede si mnoho lidí k sobì.
A to udìlá, jak on chce.
Dìkuji za rozhovor.
Josef Hanák

Poznámka:
Knìské semináøe mají za úkol katolické knìze vychovávat. Nestarají se
tedy o intelektuální pøípravu, tu mají
na starost teologické fakulty, ale o pøípravu lidskou, duchovní a pastoraèní. V Èeské republice existují
v souèasné dobì dva semináøe. Seminaristé èeských diecézí (Praha,
Hradec Králové, Litomìøice, Plzeò
a Èeské Budìjovice) studují v Arcibiskupském semináøi v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultì Univerzity
Karlovy. Seminaristé moravských
diecézí (Olomouc, Brno a Ostrava)
studují v Arcibiskupském knìském
semináøi v Olomouci a teologické vzdìlání získávají na Cyrilometodìjské
teologické fakultì Univerzity Palackého v Olomouci.
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Bratøi Cyril a Metodìj
a Ratíkovice

etos uplynulo 1140 let od jejich
pøíchodu na Moravu. Kdo vlastnì
byli tito lidé, prohláení ve 2. pol.
19. století katolickou církví za svaté?
Co o nich vlastnì víme, i kdy je
v Ratíkovicích kadoroènì slavíme?
Z obrazu nad oltáøem se nám pøipomínají a jejich poselství se nám dnes
zdá být v kadodenním shonu tak
vzdálené... A pøece to není pravda.
Proè je tedy vlastnì vzpomínáme?
Kdy v roce 863 poádal moravský
kníe Rastislav byzantského císaøe
Michaela III. o vyslání køesanské
mise, sledovali tím kadý své cíle.
V Rastislavovì ádosti o vyslání se
praví: Ná lid se odøekl
pohanství a drí se køesanského zákona, ale
nemá takového uèitele,
který by nám pravou køesanskou víru vyloil, aby
té jiné kraje nás napodobily. Poli nám tedy, pane,
takového uèitele, který by
nám pravou køesanskou
víru vyloil, aby té jiné
kraje nás napodobily.
Poli nám tedy, pane, takového biskupa a uèitele,
nebo od vás se vdy
dobrý zákon íøí do vech
krajù.
Køesanství, íøené dosud v Èechách a na Moravì pøevánì franskými (nìmeckými)
knìími a jejich panovníky, u nich
køesanský Bùh byl pøedevím Bohem nìmeckým, zvyovalo závislost
tìchto území na franské øíi, která
je pokládala ve svém boji proti pohanùm za sféru svého vlivu. Rastislav
volil proto politickou orientaci na
Byzanc, v té dobì nejkulturnìjí
èásti Evropy, dìdice staré antické
vzdìlanosti. Los pøi výbìru lidí padl
na bratry Konstantina a Metodìje.
Kdo byli Konstantin a Metodìj?
Urèitì nebyli ádnými zaèáteèníky.
Konstantinovi bylo ji 36 let, Metodìjovi 48 let v dobì jejich pøíchodu
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Teprve ve 2. pol. 19. století byli bratøi
Konstantin - Cyril a Metodìj
katolickou církví
kanonizováni, 

na Moravu. Byli dìtmi otce Leona,
význaèného vojenského hodnostáøe,
vládnoucího v makedonské provincii
s hlavním mìstem Soluní (Thessaloniké), kde se i narodili. Obyvatelstvo
této provincie tvoøili na venkovì pøevánì Slované. Jejich matka Marie
mìla být podle novìjích legend slovanského pùvodu. Otec byl spjat
i pøíbuzensky s císaøským dvorem,
sídlícím v Konstantinopoli, Slovany
nazvaném Caøihradem, po dobytí
Turky v roce 1453 Istanbulem.
Tomu odpovídalo i vzdìlání obou
bratøí. Starí bratr Metodìj vystudoval práva, pak nastoupil cestu

vojenského hodnostáøe v jedné byzantské provincii. Jeho mladí bratr
Konstantin, který byl slabí tìlesné
konstrukce vystudoval filozofii a byl,
øeèeno dnení terminologií, zázraèným dítìtem, hravì zvládajícím
øeètinu, latinu, hebrejtinu, arabtinu. Pro svùj mimoøádný talent dostal pøízvisko Konstantin - Filozof.
Ji jako mladý byl vyslán na území
dosud pohanské Chazarské øíe
u Èerného moøe, hájit pøed muslimskými a idovskými vìdci pøednosti
køesanství. Pøi této cestì nalezl
ostatky køesanského muèedníka,
svatého Klimenta, ètvrtého øímského papee, kterého tam na jeho

misijní cestì umuèili v roce 101 pohané. Tímto nálezem se stal slavným
a mohl pozdìji úspìnì s tímto trumfem v rukou hájit své pøedstavy pokøesantìní slovanského obyvatelstva v jejich vlastním jazyce i pøed
øímským papeem. V ústraní klátera, kam se oba bratøi odebrali,
znechuceni mocenskými pomìry
v Byzanci, vytvoøil Konstantin staroslovìnské písmo - hlaholici, které
chtìl pùvodnì pouít pro slovanské
obyvatelstvo ve své rodné Makedonii. Vdy se s jejich øeèí setkával
od svého mládí. Tato slovanská
øeè byla tehdy jetì velmi pøíbuzná
s øeèí vech Slovanù, tudí i na území Velkomoravské øíe.
Kdy se vydali na Moravu, vedla jejich cesta po
lodi do Benátek, odtud jantarovou cestou na území
Velkomoravské øíe se
dvìma jejími nejvýznaènìjími vojenskými a církevními centry - Mikulèicemi a Sady u Uherského
Hraditì. Zde okamitì
pøekládají do staroslovìntiny evangeliáø, knihy
Nového zákona, Zpovìdní
øád velkomoravský, Zakon sudnyj ljudem (laikùm), první právní úpravu
pro øeení sporù uvnitø spoleènosti
a jiné dùleité pøedpisy, obvyklé
v Byzanci, ale i v západní øímskokatolické církvi.

Neúspìch mise a její pøíèiny
Pøesto, e oba bratøi vykonali pro
kulturní rozvoj Velkomoravské øíe
v prùbìhu nìkolika let nepøedstavitelnou práci, jejich mise nakonec
skonèila neúspìchem. Franská øíe
povaovala území obsazená západními Slovany za sféru svého vlivu
a nemínila se o ni dìlit s Byzancí.
Silnìjí má obvykle vdy pravdu.
I kdy dolo za souhlasu tehdejího
papee Jana VIII. v Øímì k vyjasnìní
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podmínek, za kterých se mìla v liturgii pouívat latina, a kdy slovìntina
(a na dùkaz toho byli zde vysvìceni
první slovantí knìí a Metodìj byl
jmenován arcibiskupem panonsko moravské diecéze), na odporu franských knìí vùèi nim to nic nezmìnilo. Konstantin v Øímì onemocnìl
a krátce nato v ústraní klátera
zemøel, kdy zde pøijal podle církevního zvyku jméno Cyril. Na své zpáteèní cestì z Øíma na Moravu byl
franskou mocí a církví Metodìj uvìznìn v Bavorsku tøi a pùl roku, ne
byl na pøímý zásah papee proputìn.
Kdy v roce 885 zemøel, byli pak
vichni jeho áci dílem povradìni,
dílem vyhnáni ze zemì. Kdo ví, co
vedlo Svatopluka a franského odpùrce obou bratøí Wichinga k tomuto
kroku? Snad to, e celá zemì byla ji
vyèerpána neustálým bojem se silnìjím franským nepøítelem.
Jejich snahy, pøispìt svou prací
k ekumenizaci a sblíení obou øíí rozdìlené køesanské Evropy skonèily
nezdarem. Byl to tehdy první pokus
o integraci Evropy v její historii. Bohuel - zvítìzila mylenka jejího sjednocení v rámci Øíe øímské národa
nìmeckého, která pøetrvávala a do
zaèátku 19. století. Muselo uplynout
více ne tisíc let, ne se poznala nesmyslnost náboenských, etnických
a rasových pøedsudkù v ivotì obyvatel Evropy. Úsilí Cyrila a Metodìje
o zavedení vyího stupnì spoleèenské morálky, zaloeného na uèení
Jeíovì bylo zmaøeno egoistickými
mocenskými dùvody.
Opodìné poznání
Teprve ve 2. pol. 19. století byli
bratøi Konstantin - Cyril a Metodìj
katolickou církví kanonizováni, prohláeni za svaté. Ale to byla ji doba,
kdy pod vlivem Velké francouzské
revoluce dochází v Evropì k rozvoji
nacionalistických hnutí, vedoucích
k osvobození národù Evropy. Katolická církev, nechtìla-li ztratit vliv
na tato hnutí, se musela zaèít pøizpùsobovat zmìnìným spoleèenským
pomìrùm. Ne náhodou jsou proto
i dnes kanonizováni národní svatí rùzných evropských zemí. Nejinak tomu
bylo i u nás. Vdy blíící se oslavy
tisíciletého pøíchodu Cyrila a Metodìje na Moravu v roce 1863 a pøíprava
tìchto oslav se tehdy stala záleitostí nejen naich národnì ladìných
moravských vlasteneckých spolkù,
ale i naeho vlasteneckého knìstva.
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Pøipomeòme si jen pøíklad brnìnského hudebního skladatele Frantika Køíkovského, který sloil hymnus k tomuto výroèí - Boe, cos ráèil,
pøed tisíci léty... Do této pøípravné,
oslavné euforie spadá i stavba kostela v Ratíkovicích, který dostal
za patrony Cyrila a Metodìje. Jak
víme, kostel byl v roce 1857 poehnán a v roce 1907 vysvìcen.
Kdo ví, zda oba bratøi, kdysi køiující území mezi Mikulèicemi, Osvìtimany, Sady u Uherského Hraditì
pøes tehdy jetì neexistující Ratíkovice neprocházeli? A jak vùbec
vznikl název ratíkovické cesty
Stará hodoòská, upomínající na doby
dávno minulé? A co je pravdivého na
mnoství lidových povìstí, spjatých
s pùsobením obou vìrozvìstù na
území dneního Slovácka, vèetnì
Ratíkovic? Co je jen zaznamenáno
studánek, ze kterých mìli Cyril
a Metodìj pít a u nich odpoèívat.
To se ji nikdy nedozvíme. Ale víme
jedno, e jejich pøetrvání a do
dnení doby musí mít velmi staré koøeny a nekryje se a s obdobím pøíprav na oslavy milénia jejich pøíchodu na Moravu v roce 1853, které
se konaly na Velehradì. Jistì tam byli
s procesím i Ratíkoviètí.
Cyrilková pou v Ratíkovicích
ve tøicátých létech 20. století
Na Cyrilka bývala v tìchto létech
v Ratíkovicích velká sláva. Na Metodìje se jaksi pozapomnìlo. Celá
vesnice se pøipravovala na tento památný pouový den. Jako vdy pøed
význaènými církevními svátky bylo
pøed domy posypáno lutým pískem,
venkovní stìny èerstvì nabíleny
vápnem s modrou podrovnávkou.
Radost pohledìt! V domech se od
èasného rána vaøilo, smailo, ratíkoviètí pekaøi byli na roztrhání, po
vesnici den pøedtím pádily eny
a mui s trakaøi, vezoucími od nich
jetì na pegárech (plechy) teplé voòavé koláèky. Na cyrilkový obìd mìly
pøijít pøespolní návtìvy, kmotøi,
tetièky a strýèkové s jejich dcerami
a syny, rùzní známí.
A kostel, jeho duchovními patrony se stali Cyril a Metodìj? Èasnì
ráno byl ji pøipraven vìøícími na
slavnostní uvítání. Oltáøe plné èerstvých kvìtin, celý kostel provonìn
omamnou vùní bílých lilií. Hospodyòky se obvykle úèastnily ranní
me, aby mìly èas uvaøit obìd. Ale
to hlavní - slavnostní hrubá teprve

èekala na domácí i pøespolní. Nebe
jako ta molka na obrovnávce, ani
mráèku. Celá okolní pøíroda svìí,
provonìná lesem i obilím, jako bývala kdysi letní rána v Ratíkovicích.
Od kostela, smìrem k Obecní hospodì byly ji rozloeny rùzné krámky
s cukrovím, cukrovou vatou, pendrekem, tìstími, èokoládou, krámky
se svatými obrázky, modlitebními
kníkami. Mezi nimi nemohla chybìt tetka Mináøíèka z Ratíkovic,
prodávající tehdy pøi kadé muzice
a slavnosti obce rùzné sladkosti.
A tu se ji v celých hlouècích stékali jako praménky do kostela na
hrubou mladí i staøí. Zakrátko byl
kostel zaplnìn do posledního místeèka a mnozí museli stát jetì pøed
ním. Chvíle napjatého ticha a tu se
ji ozval sípavý zvuk mìchù od varhan, do jejich pedálu usilovnì nohou lapal vzduch vzadu na kruchtì
hrobník a obecní pomocník v jedné
osobì strýc Toman - øeèený Vajgl.
Ratíkovický varhaník strýc Bure
sáhl do varhanních registrù a u to
zaèalo! Kdoví, kde se vzala ta vysoká
zpìvnost ratíkovických lidí, ale kdy
se pak na závìr me zaèala zpívat ona
vzpomínaná píseò Boe, cos ráèil pøed
tisíci léty, a èlovìku mrazilo v zádech. Nad vemi muskými tenory
pak pøevládal vroucí zpìv en se závìreènými slovy písnì
dìdictví
otcù, zachovej nám Pane! Sotva pak
doznìla me a lidé vycházeli z kostela, vítala je ji pod jeho schody upálkova dechová kapela se svými parádními kousky a vedla pak vechny
k Obecní hospodì. To aby lidé nezapomnìli, e je po obìdì a veèer èeká
muzika. A protoe se na cyrilkovou
pou dostavilo i mnoho pøespolních
chlapcù, z nich se nìkteøí chovali
jako doma, museli jim domácí pøipomenout, e oni jsou zde pány. To pak
nebyla nouze o nìjakou tu facku, rozbitou hlavu od pìstí, sklenic, èi nìjaké rámy od køiváku. Ale to patøilo
k cyrilkové zábavì a vesnice se mìla
o èem bavit. Tak se slavila tato pou
v Ratíkovicích ve tøicátých létech
20. století.
Svatí Cyril a Metodìj ze svého
nebe jistì na toto tehdejí lidské
hemení v Ratíkovicích pohlíeli
s pochopením a láskou. Vdy ili
v dobì, která se vyznaèovala krutostí, nenávistí a malou cenou ivota, aèkoli se snaili celým svým
ivotem o opak.
PhDr. Miroslav Dekaø
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Vzpomínka

V

Vzpomínka
na Carbon

noci 13. 4. 1944 v 0.30 hod. seskoèila na rozhraní katastrù obcí
Ratíkovice a Vacenovice parautistická skupina CARBON, a to ve
sloení: kapitán Frantiek Bogataj
(narozen 21. 3. 1913 v Uherském
Ostrohu), rotmistr Josef Vanc (narozen 4. 2. 1915 v itìnínì v okrese
Jièín), rotný Frantiek Kobzík (narozen 22. 3. 1914 v Bøeclavi) a èetaø aspirant Jaroslav perl (narozen
7. 11. 1919 v Praze). Hlavním úkolem skupiny byla zpravodajská èinnost na okupovaném území. Vzhledem k tomuto poslání byli mui
vybaveni patøiènou technikou (vysílaèkou JARMILA a radiomajákem
EUREKA).
V dùsledku toho, e byli vysazeni
mimo plánované území, jím byla
urèená lokalita Roztrhánky - Pasuòk, seskoèili do prostoru dubového lesa Rúdníèek. Zde se vechny
padáky zachytily na vìtvoví vzrostlých stromù. Právì tato skuteènost
byla pøíèinou toho, e velkou èást materiálu (kontejnery A) museli zanechat na místì, padáky se nepovedlo
strhnout a ukrýt a sníil se èasový
interval na shromádìní jednotky.
V lese se nakonec seli jen
Josef Vanc a Frantiek
Kobzík, o jejich pøesunech na uherskobrodsko
nevíme nic. Známe jen jejich tragický konec v obci
Rudice, kde se 7. 5. 1944
na pùdì hospodáøského
stavení legionáøe Frantika Lukáe, které bylo
obklíèeno èeskými èetníky,
zastøelili. Osud Frantiku
Bogataji i Jaroslavu perlovi byl naklonìn pøíznivìji, oba se po nìkolika
týdnech setkali a zaèali
úspìnì rozvíjet zpravodajskou a posléze i diverzní
a bojovou èinnost. Podaøilo se jim za pomoci stateèných spolupracovníkù
sestrojit novou vysílaèku,
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vybudovat zpravodajskou sí a do
pøíchodu fronty pøedat na 213 depeí. Vedle toho zajiovali pøíjem
leteckých zásilek zbraní a øídili diverzní èinnost. Oba se doèkali osvobození republiky a po krátkém období
vítìzné euforie i tvrdého nástupu
komunistického teroru, pøed ním
prchli zpìt na Západ.
V upomínku místa seskoku, které
nepochybnì mìlo významný podíl na
dalím osudu CARBONU, vystavìli
èlenové neformálního spolku Modrý
ivot (z Ratíkovic) pomník - ètyøhranný pylon osazený èeskoslovenským znakem a mosaznou tabulkou
s textem pøipomínající danou událost
a seznamem výsadkáøù. Pomník je
situován na ratíkovickém katastru,
kde seskoèil velitel skupiny Frantiek Bogataj. Ostatní èlenové seskoèili a za potokem, tedy na katastru
vacenovickém. Pøesnou lokalizaci
seskoku urèil pamìtník tìch dnù Jan
upálek. Pomník vyhotovil z umìlého pískovce jen za náklady na materiál místní øemeslník - tukatér
Miroslav Macek. Odhalení pomníku
bylo naèasováno na den, kdy byla
akce CARBON zahájena (12. 4.).

Odhalení bylo neoficiální, neveøejné.
Úèastnili se ho pouze donátoøi, tedy
èlenové Modrého ivota, jejich pøátelé a ti, kteøí nìjakým zpùsobem
k realizaci pomníku pøispìli. Souèástí programu bylo hudební vystoupení místního esového uskupení
KOBR, které akci zaèalo fanfárami,
poté následoval projev pøipomínající
ony pohnuté dny roku 1944. Pak následovala èeskoslovenská hymna a sejmutí èeskoslovenské vlajky, je pomník zastírala. S podìkováním zde
poznamenávám, e vzhledem k tomu,
e nìkteøí èlenové kapely jsou dosti
mládi a dosud nepotøebovali znát slovenskou èást èeskoslovenské hymny,
museli se ji ve velmi krátkém èase
nauèit, èeho se zhostili s úspìchem.
Dùstojnou teèkou této vánìjí èásti
veèera byl krátký hudební koncert
staré anglické hudby (17. a 18. století), nad to publikum bylo obdarováno skladbou Glenna Millera. Závìr
opìt patøil parautistùm, kdy zaznìl
nejvìtí lágr váleèné doby koda
lásky. Veèer pokraèoval v anglické
verzi jmenované písnì - tedy Vyvalte
sudy a v bodré pøátelské pohodì.
Doufáme, e vystavìný pomník dostojí svému jménu, tedy bude pomnìnkou - pøipomínkou stateèných muù,
kteøí nehledìli na osobní prospìch
a neváhali nasadit svùj ivot za cíle
jdoucí za hranice osobního zisku, neváhali riskovat svùj ivot za vlast, za
nìco, co dnením uím zní podezøele
sentimentálnì a frázovitì.
Èest tìmto muùm.
R. .
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ZU

V

Dìvèata se kadá
ve své kategorii
umístila na
druhém
místì.

Úspìchy ZU
v Ratíkovicích

Kultura

e støedu 19. února 2003 probìhlo
v Hodonínì okresní kolo soutìe
ve høe na dechové hudební nástroje. Nai umìleckou kolu reprezentovali tøi áci: Lucka Pøíkaská
s Janou Dobeovou na sopránovou
zobcovou flétnu a Tomá Loveèek na
trombón. Dìvèata se kadá ve své
kategorii umístila na druhém místì.
Vzhledem ke své premiéøe na soutìi je to velmi dobrý výkon. Tomá
Loveèek postoupil do krajského kola,
které se konalo 28. 3. 2003 v Brnì
na ZU, Smetanova 8. Svým pøesvìdèivým výkonem získal druhé
místo, kdy první místo se neudìlilo.
Velké díky patøí nejen soutìícím,
ale taky pedagogùm, paní uèitelce
Evì Vaïurové, která pøipravovala
Lucku Pøíkaskou, a panu uèiteli Josefu Pøíkaskému, ke kterému chodí
do výuky Jana Dobeová a Tomá
Loveèek.

Tak jako kadoroènì, tak i letos
hudební kola v Ratíkovicích poøádá
po vánoèním a jarním koncertu, zá-

vìreèný koncert ákù koly. Ve støedu
25. èervna 2003 v 17 hodin v místním
kinosále se pøedstaví jednotlivci
i komorní soubory. iroká muzikantská obec je srdeènì zvána. Na závìr
chceme touto cestou podìkovat Osvìtové besedì v Ratíkovicích za podporu
pøi realizaci veøejných vystoupení.
Vem ákùm pøejeme úspìný
konec kolního roku a krásnì proité nadcházející prázdniny.
Antonín Bábíèek

IV. roèník Zpívání pod Náklem
podpoøilo svou úèastí
a dobrou náladou
250 platících
divákù.

Zpívání
pod Náklem

V

sobotu 24. 5.
2003 od 18.30
hod. rozezpívaly areál vinných
sklepù Slavín v Ratíkovicích muské
sbory z Vacenovic,
Milotic, Dubòan
a Ratíkovic.
Syté muské
hlasy proloily svým vystoupením
Tetky z Kyjova a Robky ze Séèky.
O hudební doprovod se postarala
CM Dúbrava z Dubòan. Mladá
generace byla zastoupena CM ZU
v Kyjovì - vítìzem národního finále
ve Vysokém Mýtì.
IV. roèník Zpívání pod Náklem
podpoøilo svou úèastí a dobrou náladou 250 platících divákù. Díky nim
a úèinkujícím znìly nad Slavínem do
rána písnièky o lásce, namlúvání,
trucování a vojnì.
Celou akci organizaènì zajioval
Muský sbor z Ratíkovic.
Vlasta Kotenová

RATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003
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Hudba

K

A jedeme dál!

dy jsme dostali pozvání na Mezinárodní pøehlídku dechových hudeb na 25. kvìten do
Moravských Budìjovic, mìli jsme
vichni velkou radost. Ta nás vak
pøela po pøeètení jmen kapel, se
kterými budeme vystupovat. Budìjovjanka, Veselá muzika z Ratíkovic, Mladá muzika ze ardic,
Dolnorakouský hudební spolek (vìkový prùmìr 55 let) z mìsta Kantzem, Hasièská dechová hudba z rakouského Amaliendorfu, Dubòanka
z Dolních Dubòan, Vysoèanka z Brtnice, Slezská kapela z Opavy, profesionální Valdoufinka È. Budìjovice,
Podhoranka z Jeova, Milotèanka
a ohajka z Dolních Bojanovic a samozøejmì nìkolik skupin maoretek.
Po potvrzení pozvání jsme zaèali
ihned pilnì zkouet a tøikrát v týdnu
program a tøi povinné skladby na závìr. A u se blíí nedìle 25. kvìtna.
Odjezd v 7.00 hodin. V 10.00 hodin
pøivítání vech starostou mìsta.
Kadá kapela zahrála na námìstí
dvì skladby, potom obìd, ve 13 hodin
nácvik tøí spoleèných skladeb, obleèení do krojù a u to zaèalo. Hráli
jsme v poøadí tøetí. Uvádìl nás pan
Stanislav Pìnèík. Do té doby, ne
jsme hráli my, poøad nikdo neuvádìl,
jen pøedstavil hudbu. Vyuili jsme pøítomnosti naeho známého konferenciéra a pøítele dechovek, který pro
nás tuto slubu s radostí udìlal. U
pøi nástupu jsme sklidili velký potlesk pro krásné obleèení v krojích
a pro nae mládí (prùmìrný vìk
13,5 let). A kdy skonèil krátký program (25 minut - urèený èas poøadatelem), nebral potlesk konce. Byl
to velmi dobrý pocit pro vechny.
Celý festival snímala Èeská televize
Praha, která brala z jednotlivých vystoupení krátké oty. Jednou z podmínek bylo krátce pøedstavit kraj
a obec, ze které soubor pochází.
Mnohé tuto pøíleitost nevyuily,
ale my jsme nenechali nic náhodì.
Edita Sukopová, klarinetistka naeho souboru, byla povìøena toto

strana 12

Po potvrzení pozvání jsme
zaèali ihned pilnì zkouet
a tøikrát v týdnu program
a tøi povinné skladby
na závìr.

øíkání pøeèíst, samozøejmì bez
trémy, kterou ona nemívá. A tak
zaèala èíst:
Váení a milí pøátelé,
Srdeènì Vás vechny zdravím jménem dìtské dechovky Osvìtové besedy Ratíkovice. Kde ta obec je? Kdy
pojedete z Hodonína do Kyjova nemùete minout nai krásnou dìdinu,
která má 1400 èísel a okolo 4 500 obyvatel. Kultura v naí obci byla a je na
vysoké úrovni a jsme na to patøiènì
hrdí. Máme dva slovácké krùky, cimbálovou muziku, muský a enský
sbor, dìtský soubor Rozmarýnek atd.
Velkou tradici má dechová hudba,
která byla vdy ozdobou naí obce.
Ze tøí dechovek, které vznikly od zaloení Veselé muziky, jsme nejmladí
- vìkový prùmìr 13,5 roku. Vystupujeme, jak vidíte, v pùvodních krojích,
které nám vyívají nae babièky.
Patøí jim velký dík a nejen jim, také
rodièùm, pøedstavitelùm naí obce
a také ostatním, kteøí se vemonì
snaí zachovat toto krásné kulturní
bohatství o nìm se zaèínalo øíkat, e
je to mizející svìt. Pøijïte se k nám
do Ratíkovic pøesvìdèit, e u nás tato
doba nehrozí, tøeba 13. èervence na
35. Festival slováckých dechovek nebo
15.-17. srpna do Kyjova na tradièní
Slovácký rok, poøádaný 1x za ètyøi
roky. Pøijeïte, nebudete litovat, i pohárek dobrého vína se pro Vás najde.
Dìkujeme Vám za krásné pøivítání
a zase nìkdy nashledanou.

Soubor Veselá muzika pøijme do
svých øad nìkolik nových èlenù ákù Z, 3.-6. tøíd.
Potøebuje Vás na tyto nástroje jsou k dispozici: trumpety, klarinety, baskøídlovky a bicí.
Pøihlaste se v doprovodu rodièù
v uèebnì na høiti dennì od 14 do 17
hodin nebo na telefonu: 518 367 746.

Tak skonèilo jedno ze stovek vystoupení za dobu 28 let trvání Veselé muziky. Vdy vzorné chování,
dobrá muzika, vzorná reprezentace.
Je to samozøejmost? Ne. Byla a je to
dlouholetá cílevìdomá práce vech,
kteøí mají dobrou dechovku rádi
a fandí jí a jsou za její zachování odpovìdni. Vdy nás spolu s písnìmi
provází celý ivot - od kolébky a do
hrobu.

Úèinkují:
Mistøíòanka, Støíbròanka,
Bojané, Dolanka, Lanhoèanka,
ardièanka, Valaka,
Veselá muzika, LU Hulín,
LU Bøeclav, Svárovanka,
Drietoma

Pozvánka
PRIMARC, s. r. o.,
ve spolupráci s OÚ Ratíkovice
a Osvìtovou besedou

Vás srdeènì zvou na

35. festival

Slováckých
dechových hudeb
nedìle 13. 7. 2003,
areál SK Baník Ratíkovice,
zaèátek v 10.00 hod.
Pøedprodej
a objednávky vstupenek
u firmy PRIMARC, s. r. o.,
Ratíkovice 147,
tel.: 518 367 292, 518 367 231,
Fax: 518 367 510

Josef Novák, organizaèní vedoucí
Antonín ohaj, umìlecký vedoucí
RATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

Fotovzpomínka na Den matek

Velikonoèní
dìdinka

Vìci, které vás nauèí
jenom maminka
l Moje matka mì nauèila OCENIT DOBØE ODVEDENOU
PRÁCI:
Jestli se hodláte navzájem zabít,
udìlejte to laskavì venku právì
jsem uklidila!

l Moje matka mì nauèila NÁBOENSTVÍ:
Modli se, aby to z toho koberce
lo dolu!
l Moje matka mì nauèila LOGICE:
Proè? Protoe jsem to øekla!
l Moje matka mì nauèila PØEDVÍDAVOSTI:
Ujisti se, e má èisté prádlo,
co kdyby se stala nìjaká nehoda!
l Moje matka mì nauèila IRONII:
Jetì chvíli breè a já ti k tomu
dám skuteèný dùvod!
l Moje matka mì nauèila MNOHO
O VÌDÌ ZVANÉ OSMÓZA:
Zavøi pusu a snìz tu polívku!
l Moje matka mì nauèila OHEBNOSTI:
Podívej se na tu pínu, co má
na zádech!
RATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

l Moje matka mì nauèila VYTRVALOSTI:
Nevstane odsud, dokud nesní
vechen ten penát!
l Moje matka mì nauèila ROZUMÌT POÈASÍ:
Tvùj pokoj vypadá, jako kdyby
tady pøed chvílí øádilo tornádo!
l Moje matka mì nauèila IVOTNÍMU CYKLU:
Pøivedla jsem tì na tento svìt
a mùu tì z nìj zase rychle sprovodit!
l Moje matka mì nauèila ZÁVISTI:
Na svìtì jsou milióny neastných dìtí, které nemají tak
úasné rodièe jako ty.

N

a velikonoèní dìdinku, kterú
zhotovila v jejich zahrádce
Maøenka Slézarová, bylo
radost pohledìt. Byly tu mamièka
s bábeèkem, tatíèek, který si idú
se dbánkem do sklepa pro víno,
kluci, keøí hrajú gulièky, dívky
s ohajama. Na plotì hrnce,
v trávì kuøátka.
Nic nechybí, abysme sa pøenésli
ve vzpomínkách do dìtství na Slovácku. Vzpomeneme si na nae staøenky, staøeèkú, tetièky, strýèkú,
vloudí sa trochu smutku, jak je
dnes vecko jináè a jak to vecko
ubjehlo.
Maøenka a nás znovu pøekvapuje svojíma nápadama, následujme ju, v Ratíkovicích je
pøeca ikovných lidí dos.
Vìra Zelinková

l Moje matka mì nauèila MATEMATICE:
Kolik chce knedlíkù?
Chci tøi - dostanu pìt.
Jsou prostì vìci, které vás nauèí
jenom maminka.
Z Internetu vybral
R
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Pøehled kulturních akcí
v Ratíkovicích
datum

akce

hraje

poøádá

15. 6. 2003
22. 6. 2003

Módní pøehlídka
Dìtský karneval

Minigalerie u Bábíèkù
Osvìtová beseda

25. 6. 2003

Koncert ZU

27. 6. 2003

Svatojánská noc

TOP SHOW BAND (Vracov)

Osvìtová beseda

4. 7. 2003

Diskotéka

Frankie

Osvìtová beseda

5. 7. 2003

20 let Dolanky-galakoncert

Dolanka

6. 7. 2003

Národopisné odpoledne

Soubory osvìtové besedy

12. 7. 2003

Taneèní zábava

dechová hudba

13. 7. 2003

Festival slováckých dechovek

Osvìtová beseda
Primarc, OÚ, OB

2. 8. 2003

Taneèní zábava

Dechová hudba Ratikovjanka

Osvìtová beseda

8. 8. 2003

BUTY - koncert

Hudební skupina BUTY

Osvìtová beseda

16. 8. 2003

Myslivecká noc

23. 8. 2003

Diskotéka

24. 8. 2003

FLERET - koncert

Hudební skupina FLERET

Osvìtová beseda

14. 9. 2003

Setkání SPOZ

Sbory pro obèan. záleitosti

Osvìtová beseda

Sbor dobrovol. hasièù

Beseda u cimbálu

Osvìtová beseda

11. 10. 2003

Stavìní máje

Osvìtová beseda

12. 10. 2003

Hody

Osvìtová beseda

Zdraví

10. 10. 2003

Z

Logopedickou péèi mohou
potøebovat dìti pøedkolního
i kolního vìku,
ba i dospìlí.

Logopedie 
výchova øeèi

námý neurolog Tenfield nedávno napsal: Mozek pracuje
podle jízdního øádu z útlého
dìtství. Mylení a øeè se vyvíjejí
soubìnì od dìtství. Kdy chceme,
aby nae dìti vyslovovaly správnì,
ani na malé miminka nemluvíme
ilavì, mazlivì. Zdrobnìliny pouívejme, ale vdy je vyslovujme
správnì. Doma se svým dìtem nauèíme rozumìt, i kdy nepouívají
nìkteré samohlásky èi souhlásky
správnì. Je dobré si poslechnout,
jak mluví dìti pøiblinì stejného
vìku.
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Pøi sykavkách C, S, Z, È, ,  sledujeme, jestli jazyk neutíká ven mezi
zuby. Nenutíme dìti silnì øíkat
HRRRR , aby tvoøení R nezùstalo
v krku, hùø se napravuje. Nìkteré
hlásky nahrazují T. Nenutíme silou
v hlase k nápravì. Zopakujeme slovo
po dítìti, aby je slyelo správnì vyslovit, ale nenutíme do opakování.
Nedìláme si z dìtí legraci, neposmíváme se, kdy se jim nedaøí vyslovovat správnì.
Radìji chválíme za kadé malé zlepení. Pokud v pìti letech dítì nedovede jetì vyslovit nìkteré hlásky,

poradíme se s paní doktorkou na
dìtském zdravotním støedisku. Vìtinou doporuèí nápravu øeèi pod
vedením logopeda. Dítì se nauèí
správnì poslouchat, pouívat jazyk,
rty, zuby, výdech.
Spolupráce s rodièi je velmi dùleitá. Dozví se, jak mají s dítìtem cvièit doma. Budou-li cvièit pravidelnì
kadý den, náprava výslovnosti je
rychlejí. Obrázková kníka, pexeso,
dobøe pomáhají, aby uèení probíhalo
jako hra. Pak se pøidají slabiky,
slova a vìty napsané logopedkou.
Logopedickou péèi mohou potøebovat dìti pøedkolního i kolního
vìku, ba i dospìlí.
Od roku 1993 se výchova øeèi provádí také pøi naí základní kole.
Kadé pondìlí ve 14.00-17.00 hodin
nad kolní jídelnou, kde je základní
logopedické vybavení a pomùcky.
Mgr. Jaroslava Kotásková
logopedická asistentka
RATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

Setkání

L

V esperantu existuje bohatá
literatura jak pøeloená,
tak i pùvodní, 

Esperantský
hlaváèek

etos se u nás u po patnácté konalo jarní setkání esperantistù Pochod za hlaváèkem. Pøijelo
30 úèastníkù z celé naí republiky
a s nimi pøily také dìti - nejmladí
esperantisté z Ratíkovic. V pátek se
vichni setkali ve Vracovské kuelnì
a v sobotu putovali, spoleènì s nìkterými rodièi esperantských prvòáèkù,
do milotických Horek a navtívili zdejí
zámek. V nedìli pak dìti, které uèí
paní uèitelka Jana Melichárková,
pøedvedly své znalosti a zahrály pohádková pøedstavení v esperantu.
V tomto jazyce zazpívaly také èeské
a esperantské písnì - jejich pøedstavení se líbilo nejen jejich rodièùm,
kteøí se na nì pøili podívat, ale také
nejvzdálenìjímu návtìvníkovi,
který do Ratíkovic pøijel a z Francie.
Témìø kadý týden se nìkde ve
svìtì koná esperantská akce, setkání, semináø, kongres, festival,
èasto i nìkolik desítek souèasnì.
Jsou to asi jediná mnohonárodnostní
setkání, na nich není potøeba tlumoèníkù, a pøesto se plynule hovoøí.
Na kongresu køesanské esperantské mládee, který se bude konat
v letoním roce v italském Rimini,
budou dvì mladé esperantistky reprezentovat i nai obec. V Lanèovì
u Vranovské pøehrady u 50 let také
existuje esperantský jazykový tábor, jeho èleny byly i dìti z Ratíkovic a kadoroènì se zúèastòují
i výmìnných pobytù - letos je u ponìkolikáté navtíví esperantské
dìti z Èeské Tøebové.
Víte, e ...
l Èeský rozhlas zaèal vysílat v esperantu ji pøed druhou svìtovou
válkou z Brna (Verda Stacio)? Po
válce bylo obnoveno vysílání
z Prahy, ale bylo ukonèeno po komunistickém pøevratu v roce
1948. Z pravidelných vysílání rozhlasových stanic v esperantu
jsou u nás nejlépe slyitelné Varava, Vídeò, Øím a Vatikán.
l mezi první navrhovatele mylenky mezinárodního neutrálRATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

ního jazyka patøil pøedevím ná
J. A. Komenský?
l v esperantu existuje bohatá literatura jak pøeloená, tak i pùvodní, a v roce 1992 bylo pøijato
esperanto do PEN-klubu jako literární jazyk?
l virtuální knihkupectví esperantských knih www.uea.org/katalogo
nabízí v souèasné dobì asi 6000
publikací psaných esperantem?
l nejvìtím esperantským národním sdruením je Svìtový esperantský svaz UEA se sídlem v Rotter-

damu, jen je v oficiálních vztazích
s OSN a UNESCO? Ve svìtì také
pracuje 82 mezinárodních organizací, které mají esperanto jako
jediný jednací jazyk (nebo jeden
z volitelných).
l pokud uslyíte o mezinárodním jazyku Ilo, jedná se pouze o jiný název pro esperanto? Ilo je zkratkou
pro Internacia Lingvo, jak jazyk
oznaèil jeho tvùrce dr. Zamenhof,
zatímco Esperanto (èesky doufající) pouil jako pseudonymu, následnì pøijatého jako název jazyka.
l Mezinárodní akademie vìd San
Marino vyuívá esperanto jako
preferovaný jednací jazyk vedle
dalích národních jednacích jazykù? Na mnoha univerzitách se
vìnují profesionálnì i oborùm
esperantologie, napø. v Budapeti,
Poznani a Berlínì.
I.B.

Blahopøání
Janì Melichárkové

V

èervnu letoního roku byla vydána
uèebnice Esperanto pro dìti, její
autorkou je Mgr. Jana Melichárková, uèitelka Základní
koly v Ratíkovicích,
která je rovnì vedoucí
èeské sekce Mezinárodní ligy uèitelù esperanta. K tomuto úspìchu
jí blahopøejí obèané Ratíkovic.
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Junák

Junák
informuje

1. Neckyáda  1. 6. 2003
Vítìzové v kategorii rychlost - plavidlo Baník: Jirka Trecha a Jakub
ebek.
Vítìzové v kategorii originalita plavidlo Trojkolka: Kristýna, Ondøej a Petr astní.

2. Fouskyáda
31. 5. 2003
Nultý roèník pro soutìící nad
15 let. Jedná se o obmìnu elezného mue (eny).
Vítìzi se stali Fuèík a HanyBany.

1

3

4

6

7
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3. elezná sobota  17. 5. 2003
Dìkujeme vem obèanùm, kteøí
nachystali rotové elezo na podporu
ratíkovického Junáka a Obecnímu
úøadu za zapùjèení traktoru. Nasbíralo se pøes 30 000 kg rotu.
4. Velká jarní výprava 
Èeský ráj  8. - 10. 5. 2003
Oddíly Tuláci a Squaw si letos zvolily za cíl kadoroèní velké jarní výpravy Èeský ráj. Zúèastnilo se 20
èlenù, akce se vem líbila a vem vøele tuto lokalitu doporuèujeme. Za tøi
dny jsme stihli navtívit Jetìd, Hrubé
skály, Panteon, Drábské svìtnièky,
Maloskalsko a Prachovské skály.
5. Den otevøených dveøí
30. 4. 2003
Rodièe mìli monost prohlédnout
si nai klubovnu. Zakonèení akce táborákem, kde se nejen opékaly pekáèky, ale i pálily èarodìjnice. Hudbu zajiovalo hudební tìleso Mokrý
Band.
6. Akce Drákula  28. 4. 2003
Zúèastnilo se 24 dárcù, co je asi
11 litrù krve.
7. Svatojiøský závod  27. 4. 2003
Na sv. Jiøího, patrona skautù, se konal závod trojèlenných hlídek, jeho
vítìzem se staly Kristýna astná,
Iveta Padalíková a Zdenièka Zemánková.

RATÍKOVICKÝ ZVON 3/2003

Letní tábory
1. turnus
29. 6.-13. 7. 2003
oddíl Tuláci a Squaw
Cena: 1 700 Kè (1 týden 1 000 Kè)
Vedoucí: Pavel Hnilica - Palis
Zástupce: Jiøí Stokláska - Hrach
Zdravotník: Pavel Zemánek - Hawel,
Tereza Koplíková - HanyBany
Hospodáø: Zuzana Hnilicová
Kuchaøi a zásobování: Radim astný,
Miroslav Kadera.

2. turnus
13. 7.-27. 7. 2003
oddíl Sviti
Cena: 1 900 Kè (sourozenci 1 600 Kè)
Vedoucí: Ondøej Mráka - Mrácys
Zástupce: Filip Kundrata - Phill
Zdravotník: Filip Kundrata - Phill
Hospodáø: Jaroslav Hebron
Kuchaø: Lucie Mráková
Pøedtáborová schùzka: 21. 6. 2003
v 17 hod. u klubovny.

Prùbìné hodnocení soutìe
ve sbìru starého papíru

Oznámení

Ve dnech
od 22. 6. do 11. 8. 2003
bude krytý plavecký bazén
v Ratíkovicích uzavøen.

(stav ke dni 7. èervna 2003)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

avík J.
Blaha M.
Kotásek J.
Lokajová M.
Veislíková K.
Prèík L.
Herník O.
Vyhlídal J.
Bureová M.
astný M.
astná K.
Junák

R 1270
R 457
R123
R 571
R 629
R 837
R 1284
R 1068
R 447
R 475
Vac. 653

3. turnus
27. 7.-10. 8. 2003
oddíl Trojka
Cena: 1 700 Kè
Vedoucí: Svatik Stokláska
Zástupce: Jan vrèek - Jean
Zdravotník: Adam Bardún - Bern
Hospodáø: Svatopluk Stokláska st.
Kuchaø, zásobovaè: Mirek Buøinský
Pøedtáborová schùzka: 14. 7. 2003
v 17 hod. u klubovny.

1260,50 Kè
862,50 Kè
460,90 Kè
376,30 Kè
349,70 Kè
329,60 Kè
287,20 Kè
259,50 Kè
240,90 Kè
234,70 Kè
203,40 Kè
181,30 Kè

První plavání
zaène 12. 8. 2003.

Zamylení

Palis

N

Fejeton
o jaru

ebe protínají zlatavé paprsky
slunce, na dosud holých vìtvích
stromù se zaèínají objevovat
první nazelenalé lístky, z prokøehlé
pùdy nesmìle vystrkují své kvìty
snìenky, narcisky, petrklíèe a rtu
teplomìru se nezadritelnì sápe stupeò po stupni nahoru, jako by chtìla
prorazit sklenìnou nádobku a s famózním plíchnutím vykøiknout - jaro!
Pøi pohledu na medovì zbarvené
lány obilí ne jedno oko chtì nechtì
utrousí slzu. e by snad dojetí? Kde-
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pak, senná rýma! A tak je tøeba zanechat zbyteèného sentimentu a podívat se pravdì - tedy pøíchodu jara
- zpøíma do oèí.
Vezmìme si napøíklad takovou
docela obyèejnou, tøeba nedìlní procházku kvetoucí pøírodou. Proslunìné meze pøímo vybízí k odpoèinku.
Ale lehnout si bezstarostnì do trávy,
ruce sloit pod hlavu a hledìt zamylenì do korun stromù, i to je riziko.
Rázem se toti stáváte hlavním chodem komárù, také mravenci si obèas rádi zobnou, ale nejvdìènìjí
jsou stejnì klíata. I kdy se vám je
podaøí odstranit, máte jetì velkou
nadìji, e vám na památku zanechají nìjakou encefalitidu nebo dokonce boreliózu.
Ale není to pøece jen idylka? Leet
a mlèky pozorovat koaté koruny
stromù, na kterých se podepsala vy-

trvalá píle a pøedevím neutuchající
chu chroustù vytvoøit cosi, co by
pøipomínalo jednu velkou okousanou
mozaiku.
Teèe vám z nosu a pøes uslzené oèi
témìø nevidíte, pøesto vak cítíte
pøíjemné paprsky jarního, dosud
jetì stydlivého slunce. Tuto zdráhavost vak neradno podceòovat. Jistì
budete pøekvapeni, a to ne zrovna
mile, a vám na nose vyskáèou pihy
a ramena se zbarví do nepøirozenì
rudé barvy. Pak u takové nadení
pro jarní pøírodu sdílí málokdo.
Ale co naplat - jaro je pøece jen jaro,
a tak nezbývá ne pøichystat hromadu kapesníkù, po ruce mít opalovací krém a repelent a pro vechny
pøípady i lékárnièku. Jeliko kadé
pro má i své proti a ne jinak je
tomu i s jarem.
Jana Chludilová, 9.A
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Sobotní semináø
v bazénì

FIT Studio

i poesté se 24. kvìtna otevøel
bazén pro sobotní semináø aquarobiku. Kdy jsme poprvé koncem minulého roku toto cvièení zaèali, ani jsme netuili, e bude o takovýto druh cvièení zájem - tanec, jóga,

Aktivity
FIT Studia
v létì 2003

Pondìlí 19.00-20.00
Aerobic - tìlocvièna Z
Úterý
19.15-20.45
Power Jóga - tìlocvièna Z
Støeda 20.00-21.30
Balóny - tìlocvièna Z

Gymnastika

Aquarobik

J

Na dalí semináø, který se uskuteèní
21. èervna, se ji pøipravujeme.

èínské zdravotní cvièení, streèinkové
aktivity, relaxace, meditace, aquarobik. K tomu vemu pøi svíèkách
- ty dodávají pohybùm tajemnost.
I kdy na zaèátku veèerního cvièení máme jetì sluníèko, chceme
v poøádání semináøù pokraèovat,
protoe tyto pohybové aktivity dodávají tìlu potøebnou sílu, prunost,
ohebnost, klid na mysli a harmonii
duevního i fyzického zdraví.
Na dalí semináø, který se uskuteèní 21. èervna, se ji pøipravujeme.
Kromì tradièních aktivit pøipravujeme afrotance a slunovratové meditace pøi svíèkách (zøejmì v pøírodì).
Dalí dva semináøe se uskuteèní
26. èervence a 30. srpna a 27. záøí
opìt zahájíme cvièení v bazénì.
Dìkujeme vem, kteøí nás potìí
svým zájmem, a na dalí setkání
se tìí cvièitelky 3K - Kolajová, Kántorová, Kouøilová.

Oddíl sportovní
gymnastiky
v létì 2003

èervenec
Tábor Soboòky (28. 6.-6. 7.)
srpen
pondìlí 16.00-18.30
(první trénink 4. 8.)
ètvrtek 16.30-19.00

Lidka Kouøilová

Fotovzpomínka na závody
Nejmladí kategorie vítìzù na závodech v gymnastice

Ètyøka po aerobikových
závodech, velela
Elika Panáková
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Tenis

5. místo

D

Turnaje se zúèastnilo
celkem 9 dvojic.

Májový turnaj
v tenise

ne 1. 5. 2003 se uskuteènil na tenisovém dvorci v areálu SK BANÍK Ratíkovice první roèník
tenisového turnaje O pøeborníka
Ratíkovic ve ètyøhrách. Turnaje se
zúèastnilo celkem 9 dvojic. Hrálo se
ve dvou skupinách po ètyøech dvojicích v èervené skupinì a pìti ve skupinì zelené. Vítìzové obou skupin se
pak utkali ve finále, které rozhodlo
o celkovém vítìzi turnaje. Finálového zápasu a pøedávání cen za umístìní v turnaji se úèastnil i starosta
Ratíkovic ing. Josef Uhlík.

2. místo

3. místo
4. místo

Zdislav Vacenovský
Frantiek Kotásek
Zdenìk Borovec
Pavel Blaha
Milan Toman
Jiøí Marcián

6. místo
7. místo
8. místo
9. místo

Pøemysl Foltýn
Antonín Kordula
Bronislav Blaha
René Voøíek
Pavel Vacenovský
Jiøí Pøíkaský
Milan Netík
Jan upálek
Petr Kotásek
Pavel Pøíkaský

Zvlátní podìkování za pøípravu
a organizaci celého tenisového dne
patøí pánùm Jiøímu Marciánovi
a Renkovi Voøíkovi.
Pavel Blaha

Inzerát

Celkové poøadí:
1. místo
Petr Pøíkaský (Pekold)
Tomá Kotásek

V

Pota není
jenom pota

idìli jsme v televizi, e pota
nabízí jistotu za 300 korun. Zeptali jsme se proto s manelem paní potmistrové, co to vlastnì
znamená.
Ji za 300 korun mìsíènì na
naí potì nabízíme ivotní pojitìní Èeské pojiovny s daòovými
úlevami. Lidem, kteøí chtìjí výhodnì zhodnotit své peníze na kratí
dobu, bych nabídla jednorázovou ivotní pojistku. V obou pøípadech
je moné navíc sjednat i úrazové
pøipojitìní, øíká.
Proè bychom mìli uzavírat pojitìní právì na potì?
Na tuto otázku lze odpovìdìt
jednodue - protoe pota je dostupná vude nejen pøi sjednávání
pojistky, ale i v prùbìhu pojitìní
a její uzavøení právì zde, pøináí
zajímavé výhody.
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A jaké výhody myslíte?
To je dobrá otázka. Je jich mnoho
a jedná se pøedevím o tyto:
l Nadprùmìrné úrokové sazby
l Èeská pojiovna, jako jediná,
nabízí monost výbìru penìz ji
v prùbìhu pojitìní, a to prostøednictvím ÈP Kreditní karty
l Klient mùe kadý rok získat
zpìt èást vloených penìz formou
daòových úlev
l Na pojistku mùe pøispívat i jeho
zamìstnavatel, a tím uetøit na
daních
l Pojistkou lze ruèit za hypoteèní
nebo jiný úvìr
Jetì by nás zajímalo, zda se
jedná o produkty i se spoøením
a jak se úroèí?
Spoøení je nedílnou souèástí
pojitìní. Toto pojitìní klientovi
umoní získat prostøedky na ob-

dobí aktivního stáøí, a to a do
èástky 175 800 Kè. Po celou dobu pojitìní je navíc garantován pevný
úrok, výraznì pøevyující zhodnocení penìz uloených na bìných
bankovních produktech. A mimo
to, kadý chce mít zajitìnou svoji
rodinu. Jistota za 300 Kè se vyplatí.
Pro ivotní pojitìní Èeské pojiovny si nyní mùete zajít i na nejblií potu!
Chráníme Vae sny
Váení spoluobèané,
dovolujeme si Vás upozornit, e
s blíící se dùchodovou reformou má
pro Vás Èeská pota, ve spolupráci
s Èeskou pojiovnou, nabídku zajitìní sebe i své rodiny na naí potì.
Mùete zde uzavøít výhodné ivotní
pojitìní se spoøením a s daòovými
úlevami, a to ji od 300 Kè mìsíènì.
Navíc si na naí potì mùete sjednat i úrazové pøipojitìní.
Zároveò Èeská pota, ve spolu-práci s firmou HOME CREDIT, a. s., nabízí monost rychlého a jednoduchého sjednání úvìru bez ruèitele.
Blií informace Vám rádi poskytnou pracovníci poty.
Èeská pojiovna chrání vae sny.
placená inzerce
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Blahopøání

A
Kultura

matérský fotograf Cyril Gajdík udìlal èest svým rodným Ratíkovicím, nebo se stal vítìzem 23. roèníku
národní soutìe a výstavy amatérské fotografie ve Svitavách. Mezi esti sty edesáti osmi snímky
od 112 autorù z celé republiky byly od Cyrila Gajdíka prezentovány tøi fotografie, z nich jedna s názvem
V sadu ozdobila i obálku výstavního katalogu.
Redakèní rada

Kam, kdy a za kolik...

Hrady a zámky v roce 2003
v Jihomoravském kraji

H/Z

památka

H
H
Z
Z
H
Z
H
Z
Z
Z
Z
H
Z
H
Z
Z
Z
H
H
Z
Z
H
Z
Z
Z
Z
Z
H
Z
Z
Z

Bítov
Boskovice
Boskovice
Buèovice
Buchlov
Buchlovice
Cimburk
Jaromìøice
Kromìøí
Lednice
Lená
Lipnice
Lysice
Malenovice
Milotice
Námì n/Osl
Nové Zámky
Nový Hrádek
Perntejn
Rájec n/Svit
Rosice
Rotejn
Slavkov
Telè
Uherèice
Valtice
Vel. Meziøíèí
Veveøí
Vizovice
Vranov
ïár n. Sáz.

duben kvìten èerven prázd.

záøí

øíjen

9-16
9-17
9-17
9-18
9-17
9-16
10-16* 10-17
9-18
9-18 10-17 10-16*
obj.
9-18
9-18
9-18
9-17
obj.
9-16*
9-17
9-17
9-17 9-16*
9-15 8-16* 8-16*
9-17 9-16*

9-16*
9-17
9-17
9-18
9-17 9-16*
10-17* 10-17* 10-17*
9-18 10-17* 10-17*
9-16*
9-17
9-17
9-18
9-17 9-16*
9-17*
9-17
9-17
9-18
9-17 9-17*
9-16*
9-18
9-18
9-18
9-17 9-16*
9-16*
9-16
9-17
9-17
9-16 9-16*
10-16* 10-16 10-16*
9-18 10-16 10-16
9-15*
9-16
8-16
9-17
9-16 9-15*
10-16* 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16*
9-16*
9-17
9-17
9-17
9-16 9-16*
9-16*
9-17
9-17
9-18
9-17 9-16*
9-16*
9-17
9-18
9-18
9-17 9-16*
10-18 10-18 10-18 10-18*


9-15*
9-16
9-16
9-17
9-16 9-15*
9-16*
9-17
9-17
9-17
9-16 9-16*
9-17
9-17
9-17
9-17
9-17
9-17
9-16*
9-17
9-18
9-18
9-16 9-16*
9-16
9-16
9-17
9-18
9-16
9-16
9-16
9-17
9-17
9-17
9-17
9-16


9-17
9-17


9-16
9-17
9-17
9-17
9-17
9-16
 10-16
9-17
9-18
9-17 10-16
9-17
9-17
9-17
9-17
9-17

9-16*
9-17
9-17
9-17
9-16 9-16*
9-16*
9-17
9-17
9-18
9-17 9-16*
9-17
9-17
9-17
9-17
9-17
9-17

vstupné

telefon

65, 45, 35
25, 15
50, 25
40, 20
50, 50, 25
40, 40, 20
20, 15
50, 25
80, 50
60, 30, 15
45, 35, 25
40, 30, 20
50, 30, 5
30, 20, 10
50, 40, 30
50, 30
40, 30, 25
25, 15
65, 40, 10
50, 30
40, 20, 30
40, 25
50, 40, 30
70, 40, 35
25, 10
50, 30, 5
40, 20, 30
30, 15
40, 30, 20
60, 40, 30
100, 50

515 294 622
516 452 043
516 452 241
517 383 135
572 595 161
572 595 110
608 817 522
568 440 237
573 502 011
519 340 128
577 914 180
569 486 189
516 472 235
577 103 379
518 619 643
568 620 319
517 367 035
515 296 215
566 566 101
516 432 013
546 412 891
567 243 738
544 221 685
567 243 943
515 298 396
519 352 423
566 522 773
549 420 164
577 452 762
515 296 215
566 629 152

www, e-mail
bitov@pambr.cz
boskovice.zamek@mybox.cz
kastelan@bucovice-zamek.cz
hradbuchlov@cmail.cz
zamek@zamek-buchlovice.cz
cimburk.hyperlink.cz
zamek_jaromerice@wo.cz
zamek@azz.cz
szlednice@iol.cz
office@zoolesna.cz
hrad.lipnice@quick.cz
szlysice@bosnet.cz
hrad.malenovice@seznam.cz
zamek.milotice@cmail.cz
zamek.namest@telecom.cz
z.novezamky@email.cz
vranov@pambr.cz
hrad.pernstejn@iol.cz
rajec@pambr.cz
zamek@rosice.cz
zamek-slavkov@email.cz
zamek-telc@iol.cz
uhercice@pambr.cz
valtice@pambr.cz
kastelan@veveri.cz
zamek-viz@hyperlink.cz
vranov@pambr.cz
itc@zamekzdar.cz

* otevøeno pouze So a Ne
Podrobnìjí informace Vám poskytne: Národní památkový ústav, Svobody 8, Brno 601 54
Tel: 542 522 845, fax: 549 522 830, e-mail: vlasta.pacalova@pambr.cz,
www.pamatkybrno.cz
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