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ekonstrukce klubovny po loň−
ském požáru se chýlí ke zdár−
nému konci. Na dokončovacích
pracích (sádrokartony, elektroinsta−
lace, topení, obklady, krb, podlahy,
okna, líčení, oprava fasády, odvoz
sutin a smetí, ...) pracovalo několik
firem celé týdny, nezřídka do tmy
či přes víkend. Udělalo se velmi
mnoho práce a nebýt zbytečných

průtahů při vyplácení záloh od po−
jišťovny, dalo by se říci, že bez vět−
ších problémů.
O to více si vážíme všech dárců,
kteří nezištně přispěli na klubovnu
do naší sbírky a umožnili tak ply−
nulý průběh oprav. Teď ještě pár
úklidových brigád, doplnit stoly,
židle a nábytek a můžeme fungovat
jako dřív.
Dokončení na straně 17
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 71 ze dne 3. 2. 2009
Rada obce
z rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy s manželi Gajdošíkovými
na pronájem dvoupokojového bytu
v CHDPS Ratíškovice,
z rozhodla o přeřazení dvou star−
ších počítačů z obecního úřadu do
obecní knihovny,
z souhlasí s instalací 6 fotografií
v celkové ceně 11 000 Kč, jež jsou
ve vlastnictví obce a byly získány
v rámci projektu Umění mezi vi−
nohrady, v prostorách základní
školy,
z souhlasí se zněním Smlouvy II/432
Ratíškovice – průtah, která bude
uzavřena mezi Obcí Ratíškovice
a SÚS JMK Brno,
z projednala návrh na vyřazení
majetku z inventarizace obce,
z projednala organizaci X. Společen−
ského plesu,
z rozhodla o nákupu nového vysa−
vače a hliníkového žebříku,
z rozhodla o zaměření a rozdělení
parcely č. 3600, která je částečně
pronajata firmou LEŠHOR s. r. o.
a firmou SANERGIE, a. s.,
z projednala mzdové náklady za−
městnanců Obecního úřadu Ratíš−
kovice,
z rozhodla o prodeji betonových
sloupů, které byly odstraněny
z trasy na Baťovku v souvis−
losti s uložením kabelů TKR do
země,
z se seznámila se seznamem dře−
vin, které jsou na obecních po−
zemcích a jsou navrženy k od−
stranění či ořezu. Před zásahem
bude stav stromů posouzen od−
borným pracovníkem firmy LA−
RIX a k seznamu se vyjádří lesní
hospodář pan Leopold Toman−
čák.
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Rada obce č. 72 ze dne 17. 2. 2009
Rada obce
z rozhodla o poskytnutí příspěvku
31 občanům – držitelům průkazu
ZTP/P − na místní poplatek za svoz
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komunálního odpadu pro rok
2009,
se seznámila s výsledky vnitřních
finančních kontrol za rok 2008 –
příloha k Závěrečnému účtu obce
Ratíškovice,
se seznámila s Výroční zprávou
hospodaření ZŠ a MŠ Ratíškovice
za rok 2008,
se seznámila s výsledky inventa−
rizace majetku za rok 2008. Do−
kument je součástí Závěrečného
účtu obce Ratíškovice.
projednala znění smluv mezi Obcí
Ratíškovice a firmami v obci ve
věci ceny za odvoz odpadů v rámci
svozového systému obce,
se opětovně zabývala rekon−
strukcí komunikace Vítězná. Po
celé délce komunikace bude re−
konstruován chodník (vlevo smě−
rem na Hodonín) v šířce cca 1,5 m,
vpravo směrem na Hodonín bude
vybudována cyklostezka v šířce
cca 2,0 m, pro parkování budou
vybudována podélná parkovací
místa.
rozhodla o vyvěšení výzvy obča−
nům k možnosti podání si žádosti
o půjčku z Fondu bydlení na re−
konstrukci a opravu rodinných
domů a bytů,
se seznámila s nabídkami firem
ETN Services, a. s., Praha, a Bo−
hemia Energy Entity, s. r. o., Pra−
ha, na dodávku elektrické energie
a plynu, a to za nižší ceny, než jsou
ceny stávajících dodavatelů,
projednala program XVII. zase−
dání ZO Ratíškovice,
souhlasí s nabídkou ing. Libora
Stránského na zpracování žádosti
o přiznání dotace na úhradu ná−
kladů na zpracování změny
územního plánu obce Ratíško−
vice,
se seznámila s třemi nabídkami na
zpracování žádosti o přiznání do−
tace na dovybavení pracoviště
Czech POINT na Obecním úřadě
Ratíškovice. Byla přijata nabídka
firmy AutoCont CZ, a. s.

Rada obce č. 73 ze dne 3. 3. 2009
Rada obce
z souhlasí s Dohodou o spolupráci
s Policií ČR, obv. odd. Dubňany,
z rozhodla o uzavření smlouvy se
slovenskou skupinou Horkýže
Slíže, která vystoupí v Ratíškovi−
cích 2. 7. 2009,
z rozhodla o nepřijetí nabídek firem
ETN Services, a. s., Praha, a Bo−
hemia Energy Entity, s. r. o., Pra−
ha, na dodávku elektrické energie
a plynu, a to za nižší ceny, než jsou
ceny stávajících dodavatelů,
z projednala program XVII. zase−
dání ZO Ratíškovice,
z vzala na vědomí zápis změn v živ−
nostenském rejstříku Baník s. r. o.,
Ratíškovice,
z rozhodla o navýšení ceny jízdy na
drezíně na 150 Kč/hod., přičemž
v této ceně je zahrnut vstup do
Muzea ve vagóně,
z se zabývala poškozováním ma−
jetku v průběhu konání plesů
a preventivními opatřeními,
z vzala na vědomí oznámení Regio−
nální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod o tom, že žádosti o fi−
nanční dotaci na vybudování Ak−
tivního centra Ratíškovice nebylo
vyhověno,
z souhlasí s dodatkem č. 4 Smlouvy
o poskytování odborných knihov−
nických služeb.
Rada obce č. 74 ze dne 17. 3. 2009
Rada obce
z vzala na vědomí oznámení o za−
mítnutí žádosti o dotaci se Stát−
ního zemědělského intervenčního
fondu na koupi nového traktoru
s valníkem,
z souhlasí s přijetím občana do pra−
covní čety obce v rámci obecně
prospěšných prací,
z rozhodla o vypsání veřejné výzvy
k podání žádostí na obsazení místa
ředitelky Osvětové besedy Ratíš−
kovice,
z rozhodla, v případě zájmu dlouho−
době nezaměstnaných občanů,
o organizování „veřejné služby“
dle § 18 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi. Účelem
veřejné služby je rozšíření mož−
ností zachování pracovních doved−
ností u osob dlouhodobě setrvá−
vajících ve stavu hmotné nouze.
Tyto osoby mohou v rámci ve−
řejné služby zabezpečovat pomoc
v záležitostech, které jsou vyko−
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návány ve prospěch obce a jejich
občanů (udržování čistoty ulic a ve−
řejných prostranství, zlepšování
životního prostředí v obci apod.).
Za výkon veřejné služby nenáleží
odměna, dochází však k finanč−
nímu zvýhodnění klientů při po−
bírání dávky pomoci v hmotné
nouzi − příspěvku na živobytí.
se opětovně zabývala parametry
cyklostezky, jež by měla být vy−
budována v rámci rekonstrukce
silnice v ulici Vítězná. Šířka cyk−
lostezky bude 2,50 m.
vzala na vědomí oznámení o ukon−
čení pracovního poměru mana−
žerky Mikroregionu Nový Dvůr
ing. Terezy Svorové, a to na vlastní
žádost. Vedení mikroregionu vy−
píše výběrové řízení na obsazení
uvolněného pracovního místa ma−
nažerky.
na základě změny vyplácení nemo−
cenských dávek v prvních 14 kalen−
dářních dnech pracovní neschop−
nosti byli ustanovení pracovníci
– starosta a místostarosta obce,
kteří budou kontrolovat dodržo−
vání režimu práce neschopných
zaměstnanců, a to i u příspěvko−
vých organizací a společností zří−
zených obcí,
za přítomnosti ing. Vladimíry
Motlové, předsedkyně finančního
výboru, bylo provedeno přerozdě−
lení finančních prostředků Fondu
rozvoje bydlení, a to 12 žadatelům
v celkové výši 600 000 Kč, přičemž
výše požadovaných finančních
prostředků byla 995 000 Kč.

Rada obce č. 75 ze dne 31. 3. 2009
Rada obce
z se seznámila s Dohodou o spolu−
práci mezi Obcí Ratíškovice a fran−
couzským městem Vouziers pro
rok 2009. 28. 10. 2009 navštíví Ra−
tíškovice francouzská delegace.
8.−11. 11. 2009 navštíví Vouziers
představitelé Obce, členové vý−
boru Československo−francouzské
společnosti, dechová hudba a ta−
neční soubor.
z se seznámila s dopisem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech ma−
jetkových, odloučené pracoviště
Hodonín, ve věci převodu po−
zemků pod komunikací na Vlastu
ze státu na Obec. Jelikož po−
zemky jsou klasifikovány jako úče−
lová komunikace nelze provést
bezúplatný převod. Toho lze do−
sáhnout jedině v případě změny
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009
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klasifikace na komunikaci místní.
Této změny klasifikace je možno
dosáhnout změnou územního
plánu.
projednala žádost Cyrilo−metoděj−
ského spolku o součinnost při or−
ganizaci pouti na Náklo, která se
uskuteční 5. 7. 2009,
projednala harmonogram a rozsah
prací při vyhotovení okapových
chodníků a terénních úprav ko−
lem MŠ II,
se seznámila s odpovědí firmy
KORDIS k připomínkám občanů
k jízdnímu autobusovému řádu
IDOS,
se seznámila s Plánem činnosti
orgánů obce Ratíškovice při vzniku
mimořádných událostí, který vy−
pracoval velitel JSDH Ratíško−
vice pan Ivan Vlasák,
starosta informoval o výsledcích
výběrového řízení na místo ma−
nažera/ky Mikroregionu Nový
Dvůr. Z 12 uchazečů byla vybrána
Bc. Veronika Svobodová.
se seznámila s děkovným dopi−
sem Celního ředitelství Brno za
vstřícný přístup a spolupráci
s pracovníkem obecní policie pa−
nem Josefem Verebem,
projednala možnost rozšíření te−
lefonní ústředny obecního úřadu
tak, aby jednotlivé kanceláře měly
své samostatné telefonní linky,
se seznámila s nařízením Úřadu
práce Hodonín – smlouvy s pra−
covníky VPP budou uzavřeny
pouze do 30. 9. 2009. Obec měla
zažádáno z Úřadu práce o 7 pra−
covníků veřejně prospěšných
prací. Úřad práce poskytne fi−
nanční prostředky pouze na 6 pra−
covníků.

z byla informována o poklesu daňo−
vých příjmů do obecní pokladny ve
srovnání s loňským rokem (za
1. čtvrtletí) o 678 000 Kč, tj. po−
kles o 9 %. Z tohoto důvodu bu−
dou hlavní investiční akce reali−
zovány v 2. pololetí tohoto roku.
z starosta informoval o jednání ve
věci vydání povolení k provedení
stavby vodního díla – Rekonst−
rukce kanalizace v ulici Řádky. In−
vestorem rekonstrukce je VaK,
a.s. Hodonín, stavba bude realizo−
vána v červnu a červenci tohoto
roku.
z odsouhlasila Směrnici č. 1/2009 –
Dodržování léčebného režimu za−
městnanců,
z místostarosta informoval RO o po−
dání dvou přihlášek ke granto−
vému řízení firmy ASEKOL, s níž
má Obec podepsánu smlouvu o od−
běru elektrozařízení. Obec Ratíš−
kovice žádá o finanční příspěvek
na vyhotovení kalendáře s vyob−
razením obce a s ekologickou té−
matikou třídění odpadů (85% do−
tace) a o finanční příspěvek na
zpevnění plochy před přístřeškem
na černou elektroniku a rozšíření
zabezpečovacího systému na sběr−
ném dvoru (70% dotace),
z místostarosta informoval o pří−
pravě projektů do grantového ří−
zení LEADER+. Obec bude žádat
o finanční příspěvek na zastře−
šení pódia AL systém v hodnotě
cca 1 000 000 Kč (až 90% dotace
z uznatelných nákladů, přičemž
DPH není uznatelný náklad),
a o finanční příspěvek na vybudo−
vání stálé „Galerie na chodbě“ ZŠ
a koupi audiovizuální techniky.
RŠ

Chraňte svůj majetek!

S

polečnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., žádá všechny obča−
ny, aby prováděli pravidelnou kontrolu svých vodoměrů a vodovod−
ních přípojek, zejména v objektech trvale neobývaných, vinných skle−
pech a vodoměrných šachtách, kde může dojít k nepozorovanému úniku
vody. Zmenší se tak možnost vzniku škod na majetku, za které naše
společnost nenese odpovědnost, a ušetříte za neúmyslně odebranou vodu.
Pomalu otáčející se kolečko na vodoměru při zastavených kohoutcích
obvykle signalizuje drobný únik ve vnitřní instalaci (nejčastěji ve spla−
chovači WC).
Závady vodoměru nebo přípojky hlaste na dispečink společnosti,
tel. 800 800 825.
strana 3

oritní osa 2, oblast intervence 2.1
v rámci výzvy č. 02 „eGovernment
v obcích – Czech POINT“.

Zastupitelstvo
obce...
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1.7. Smlouvu o bezúplatném pře−
vodu nemovitosti č. UZSVM/BHO/
3110/2008−BHOM, bezúplatný
převod pozemku p.č. 2798/1 o vý−
měře 3112 m2 z vlastnictví České
republiky na Obec Ratíškovice (lo−
kalita Slavín).
1.8. Vyhlášku o odpadech č. 1/2009.
1.9. Rekonstrukci komunikace v ul.
Vítězná, ostrůvek s přechodem pro
chodce, rekonstrukci chodníků,
vybudování cyklostezky a podél−
ných stání.
1.10. Plán financování obnovy vodo−
vodů a kanalizací v obci.
1.11. Provedení přeladění stanice
ORF na stanici Barrandov a in−
stalaci digitálního vysílání, pro−
gramového balíčku č. 2, do kabe−
lové televize.
1.12. Podmínky Rozhodnutí o po−
skytnutí dotace v rámci Integro−
vaného operačního programu, pri−

3. ZO bere na vědomí:
3.1. Informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 10. 12. 2008).
3.2. Dopis přijatý dne 17. 2. 2009
od paní Jany Koplíkové, kde se
vzdává mandátu člena zastupitel−
stva Obce Ratíškovice.
3.3. Přijetí mandátu a složení slibu
člena zastupitelstva Obce Ratíško−
vice pana Václava Koplíka.
4. ZO pověřuje:
4.1. Radu obce projednáním mož−
nosti vybudování přechodu na
ulici Dědina (u kostela) a v návaz−
nosti i chodníku ke škole.
ZO odročuje:
5.1. Prodej obecních pozemků v ulici
Družstevní, k.ú. Ratíškovice (po−
zemky v okolí bytového domu č.p.
872) − KN p. č. 1512/1, 1512/2,
1513/4, 1513/5, 1513/6, 1513/7,
1513/8 – celková výměra 749 m2 .
RŠ

Policie

USNESENÍ č. 17
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 4. 3. 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. Rozpočet obce Ratíškovice na rok
2009 v závazných ukazatelích
Příjmy
40 090 200 Kč
Financování příjmů 6 201 700 Kč
Příjmy celkem
46 291 900 Kč
Výdaje
43 379 900 Kč
Financování výdajů 2 912 000 Kč
Výdaje celkem
46 291 900 Kč
Příděl do sociálního
fondu ve výši
120 000 Kč
Příděl do fondu rezerv
a rozvoje ve výši
40 000 Kč
Příděl do fondu bydlení
ve výši
0 Kč
1.2. Způsob provádění rozpočtových
opatření:
− v závazných ukazatelích ZO
− v položkách RO
1.3. Rozdělení zlepšeného hospodář−
ského výsledku za rok 2008 pří−
spěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ratíško−
vice ve výši 87 492,84 Kč:
− 26 171 Kč fond odměn
− 61 321,84 Kč rezervní fond
1.4. Rozdělení zlepšeného hospodář−
ského výsledku za rok 2008 příspěv−
kové organizace Osvětová beseda
Ratíškovice ve výši 3 062,40 Kč:
− 1 000 Kč fond odměn
− 2 062,40 Kč rezervní fond
1.5. Cenu za obecní pozemek KN
p. č. 564/2 o výměře 54 m2 – dle
GP 1434−341/2008 za účelem
rozšíření pozemku u rodinného
domku – k.ú. Ratíškovice, loka−
lita U Lesa ve výši 200 Kč/ m2. Ku−
pující hradí geometrický plán.
Kupující: Vlk Jaroslav a Vojtěška,
Cihlářská 236, Ratíškovice
1.6. Prodej obecního pozemku v ulici
Za Mlýnem, lokalita Padělky –
k.ú. Ratíškovice, pozemek v prů−
myslové zóně – KN p. č. 2432/157
(původně PK p. č. 1423/8) o vý−
měře 677 m2. Cena 45 Kč/m2 .
Kupující: Radomír Macek, Za−
hradní 942, Ratíškovice

2. ZO revokuje:
2.1. Část usnesení č. 16/1.3./2008:
cena 300 Kč/m2.

Z deníku

obecní policie

LEDEN 2009
7.1. Zjištění provedení pokreslení
veřejného zařízení lihovou tužkou
v lokalitě Baťovka jako jsou mapy,
dopravní značky, vývěsky.
19.1. Provedení sběru použitých
injekčních stříkaček u Bašty
a místní střelnice.
20.1. Zjištění pokreslení veřejného
zařízení obce TEKY. Provedení
šetření a zjištění osob, které pro−
vedly nákresy na veřejné zaří−
zení.
21.1. Přijetí oznámení od operač−
ního důstojníka PČR, že pan XY
napadá svoji družku. Proveden

výjezd do místa jednání. Po pří−
jezdu na místo bylo zjištěno, že do−
chází k neshodám mezi jeho druž−
kou a ním z důvodu výchovy jeho
dcery. Poučení osob a uklidnění
situace.
25.1. Poskytnutí součinnosti Policii
ČR na zákroku na neznámého
pachatele, který se vloupal do vin−
ného sklepa na Slavíně, kde se
vracel přespávat. Pachatel vlou−
pání byl zadržen v místnosti vin−
ného sklepa. Převezen na PČR
Dubňany.
31.1. Přijetí oznámení ve 20.00 hod.,
že na silnici směrem na Hodonín
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

23.2. Přijetí oznámení ve 13.36 hod.,
že v ulici Vrbky hoří rodinný dům.
Výjezd na místo a poskytnutí sou−
činnosti hasičskému sboru.

ÚNOR 2009
7.2. Přijetí oznámení ve 20.50 hod.
o požáru rodinného domu v loka−
litě Baťovka. Proveden výjezd
a zajištění průjezdu požární vozi−
del do místa požáru. Přijetí ozná−
mení v 00.10 hod., že v ulici Dědina
dochází k rušení nočního klidu. Pro−
veden výjezd a kontrola okolí
baru. Uklidnění přítomných osob.

BŘEZEN 2009
7.3. Přijetí oznámení ve 21.00 hod.
od paní XX, že dochází k nesho−
dám mezi jejím manželem a sy−
nem. Po příjezdu byla situace
uklidněna a osoby byly poučeny
o možnosti podání návrhu do
KVP.
13.3. Přijetí oznámení v 01.25 hod.,
že před barem dochází k rvačce

Výstavba

je dopravní nehoda a vozidlo za−
sahuje do vozovky. Proveden vý−
jezd, zajištění řízení dopravy a po−
moc při vyproštění vozidla.

Rekonstrukce

mezi hosty. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že došlo k hádce
a pak vzájemnému napadení.
Uklidnění přítomných osob.
15.3. Přijetí oznámení v 19.55 hod.
od paní XX, že ji někdo odcizil
jízdní kolo, které ponechala před
domem pana XY v ulici Řádky.
V kabelce měla OP, klíče od domu,
platební kartu a peněženku, kde
byl obnos asi 500 Kč. Vyrozumění
PČR Dubňany a provedení kon−
troly okolí obce a pátrání po pa−
chateli krádeže s PČR.
JH & JV

která vyhrála výběrové
řízení s cenovou nabídkou
1 550 000 Kč. Finanční
krytí akce je zajištěno z pří−
spěvku Obce Ratíškovice
(300 000 Kč), z prostředků
Ministerstva kultury ČR –
tzv. Havarijního fondu
(300 000 Kč), a z vlastních
farních „zvonečkových“ pří−
spěvků. Další žádost o finanční pří−
spěvek je zaslána na Jihomoravský
kraj, na odbor kultury – zde ještě roz−
hodnutí o vyhovění či nevyhovění žá−

střechy kostela zahájena

F

arní kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Ratíškovicích patří mezi nej−
starší a architektonicky nejhod−
notnější stavby v obci. Ne náhodou
je kostel prohlášen za kulturní pa−
mátku a je zapsán v Ústředním se−
znamu nemovitých kulturních pa−
mátek ČR. Kostel prošel od doby
svého postavení (1855−1857) řadou
stavebních úprav a oprav − a práce
je stále jako na kostele. A práce nás
čeká i nyní. Stav střešní krytiny není
dobrý. Pálená bobrovka sanitruje,
„pupky“ – závěsy tašek odpadávají,
krytina ve stále větší míře vypadává
a ohrožuje zdraví kolemjdoucích.
Rovněž stav krovu v některých mís−
tech vyžaduje sanační zásah. Ně−
které krovové prvky jsou napadeny
dřevokazným hmyzem (tesaříkem)
i houbami. Dílčí výměna je nezbytná,
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nemá−li dojít rozšíření dřevokazných
škůdců a k následnému masivněj−
šímu narušení střešního pláště
a zatékání do nosného zdiva klenby
kostela.
Vzhledem k tomuto
stavu a vzhledem k to−
mu, že kostel je kul−
turní památkou, bude
oprava krovu a vý−
měna střešní krytiny
včetně latí prováděna
dle závazného stano−
viska státní památ−
kové péče. Podstatnou
Srdečně děkuji všem dárcům za finanční dary,
podmínkou je, že se které doposud darovali na opravu střechy na−
nebude měnit tvar šeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Ať Vám Pán
střechy, v rámci vý− žehná za Vaši štědrost.
měny krytiny bude
Jiří Čekal, farář
použita opětovně pá−
lená bobrovka a hřebenáče budou dosti nepadlo. V současné chvíli far−
uloženy do malto− nost nemá danou cílovou částku na
vého lože, čímž si uhrazení díla, avšak činíme vše, aby−
kostel uchová svůj chom dostáli se ctí svým smluvním
původní vzhled. Pa− závazkům a opravu našeho ratíško−
mátkový objekt si vického kostela úspěšně završili.
tak nadále ponese in− Dobře udržovaná stavba chrámu je
formaci o konstrukč− vizitkou svědomitého hospodáře, jež
ních, materiálových nese odpovědnost i vůči generacím
a technologických budoucím. Nelze, tak jako to ne−
postupech našich zřídka vidíme kolem nás, využívat
předků – stavitelů.
statků až na dřeň podstaty a ná−
Opravu krovu a vý− sledně obtěžkat naše potomky dluhy
měnu krytiny pro− a břemeny.
vádí firma STAK−D,
PhDr. Radim Šťastný,
spol. s r. o., Domanín,
místostarosta

Poděkování
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Spolupráce

Ratíškovice a Popudinské Močidlany

pokračují...

V

Společenská rubrika

červenci 2008 Obec Ratíškovice
dostala vyrozumění od Minister−
stva výstavby a regionálního
rozvoje SR v Bratislavě, že spolu se
slovenskou obcí Popudinské Močid−
lany byly úspěšné v získání finanční
dotace z Evropského fondu Regionál−
ního rozvoje (EFRD) z Operačního
programu Přeshra−
niční spolupráce
Česká republika –
Slovenská republika
2007−2013 na projekt Kulturní spo−
lupráce obce Ratíškovice – ČR a Po−
pudinské Močidlany – SR. Jde o pro−
jekt v celkové hodnotě 61 853 EUR,
v rámci něhož budou zrcadlově roz−
víjeny kulturní aktivity, které budou
v postupných krocích prezentace
vlastních dějin a lidové kultury smě−
řovat k vydání publikací o historii
obou obcí.

Jedním z prvních dílčích kroků
bylo vyhotovení a následná distri−
buce kalendářů s tématikou místních
ratíškovických spolků. Družební
partneři na Záhorí si vyhotovili ka−
lendáře s lidovými kroji. Další akti−
vitou projektu je práce na shro−
mažďování materiálů a informací
o historii obcí a ná−
sledně vyhotovení
knih. Autorský tým
je již vytvořen: Prof.
RNDr. Antonín Přichystal, CSc. (ge−
ologické a přírodní poměry), Doc.
PhDr. Lubomír Šebela, CSc. (prehis−
torie), PhDr. Jiří Mitáček, PhD. (od
první zmínky o obci do roku 1648),
PhDr. Libor Vykoupil (Ratíškovice
1648−1848), PhDr. Jiří Čejka (Ra−
tíškovice 1848−1939), PhDr. Jan
Břečka (1938−1945), PhDr. Tomáš
Dvořák (1945 – současnost), PhDr.

PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Vítáme nové občánky...

Pasportizace obyvatel

Tomeček Lukáš
Dobiášová Karolína
Kotásek Jan
Ilustrační foto

v obci Ratíškovice za rok 2008

Z našich řad odešli...

Celkem Muži

Gajdík Václav........................................ 83 let
Koplík Stanislav ................................... 68 let

Blahopřejeme...
Prčíková Marie .....................................
Blahová Josefa .....................................
Matza Josef............................................
Kadlčíková Anežka ..............................
Dudová Anna ........................................
Dobšíková Eva ......................................
Hanáčková Milada ...............................
Šulcová Marie .......................................

Uzavření sňatku...
Šupálek Jan a Fignárová Anna
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Jan Krist, Doc. PhDr.
Alena Křížová, CSc.,
Doc. PhDr. Martina
Pavlicová CSc., PhDr.
Lucie Uhlíková, PhD. a Mgr. Martin
Šimša (lidová kultura). Autoři jed−
notlivých kapitol jsou v různém stá−
diu práce. PhDr. Jan Břečka má svou
kapitolu již téměř hotovou.
Souběžně s badatelskou činností
na knize je v rámci projektu zahá−
jena práce na tvorbě pohlednic, ma−
jící představit zajímavosti a tradice
obce a prezentovat obec jako turis−
ticky a kulturně atraktivní desti−
naci. Edice pohlednic je plánována
léto. U knihy dochází k posunu edice
na jaro 2010. Více o projektu na we−
bových stránkách obce pod katego−
rií „kulturní spolupráce“.

80 let
93 let
80 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Počet občanů ČR
k 1. 1. 2008
trvalý pobyt − občan ČR
živě narození
zemřelí
přihlášení
odhlášení
Počet občanů ČR
k 31. 12. 2008
trvalý pobyt cizince
dlouhodobý pobyt cizince
trvalý pobyt občana EU
přechodný pobyt občana EU
Počet obyvatel
k 31. 12. 2008

Ženy

4044

1982

2062

32
32
56
47

17
20
24
25

15
12
32
22

4053

1978

2075

17
4
1
7

6

11

4082
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Historie

kárně s nimi seděl dlouholetý ředi−
tel základní školy Jaroslav Beránek.

Vzpomínky
na Ratíškovice

D

ne 20. listopadu 1944 ve 12.35
hodin byl bombardován Hodo−
nín. Toho dne jsem s mladší se−
strou utekl podél úzkokolejné dráhy,
která vozila uhlí z dolu Vlasta do ho−
donínské cihelny, do Ratíškovic. Tam
jsem nalezl pohostinné přístřeší
v rodině Kundratových („policajtů“),
která měla tři syny a pět dcer. Po
týdnu jsme se vrátili domů k rodi−
čům – na Výhoně, kde se čekalo na
výkop nevybuchlé pumy.
Když se začátkem dubna 1945 blí−
žila fronta, zase jsme utekli do mys−
livny v cípu Pánova k lesníku Kal−
dararovi. Protože jsme zažili ná−
let ruských šturmoviků, opět jsme

utekli lesem do Ratíškovic ke Kund−
ratům a s nimi i dalšími občany se
ukryli na dole Vlasta, kde měl byt
hlavní inž. Skála. V dole byl také
učitel Josef Němec zvaný „porád“
s vysílačkou. Když nad námi přešla
fronta a zásoby chleba byly nulové,
vrátili jsme se lesem k rodičům žijí−
cím na samotě.
Když jsem jezdil přes Ratíško−
vice, vždycky jsem se zastavil u paní
Kundratové, abych jí poděkoval za
všechno, co pro nás vykonali. Napo−
sledy jsem se setkal s Terkou Podéš−
ťovou a Anežkou Koplíkovou, dce−
rami paní Kundratové, v ambulanci
hodonínské nemocnice, kde v če−

K získání podkladů na sepsání
historického článku Jana Šupálka
z Liberce (Ratíškovický Zvon 1/2007)
odkázal Josef Šimek autora na mě.
Měl jsem s ním více jak dvouhodino−
vou rozmluvu s poukázáním na pá−
novskou myslivnu. Když se sestře−
lený pilot Sandler zachránil pomocí
padáku a němečtí vojáci začali pro−
česávat les, lesník Kaldarar převlékl
pilota do ženského oděvu (měli čele−
dína a služku). Je možné, že ho pak
předal hajnému Josefu Kovaříkovi,
aby jej připravil k útěku.
Život riskoval hajný Kovařík u sil−
nice, ale i lesník Kaldarar, který
byl vyznamenán americkým vel−
vyslancem v Praze. Přesně jsem
panu Šupálkovi popsal místa, která
si i vyfotografoval. Mezi ně patří
i pomníček dvou sovětských vo−
jáků, které Němci svázali drátem
a zabili.
Mgr. Josef Přidal, Hodonín

Operace TIN
Tragický osud našeho rodáka pa−
rašutisty Jaroslava Kotáska je nám
znám. O osudu jeho spolubojovníka
rotného rotného Ludvíka Cupala,
který s Kotáskem na podzim roku
1941 absolvoval výcvik ve Skotsku,
je nám toho známo méně.

T

IN byla skupinou teroristickou,
druhou a poslední svého druhu
v celém programu Zvláštní sku−
piny D. Měla obdobné poslání jako
ANTHROPOID pouze s tím rozdí−
lem, že parašutisté měli spáchat
atentát na Emanuela Moravce, mi−
nistra školství a osvěty protekto−
rátní vlády, který zosobňoval kolabo−
raci s okupanty. Trest za egoistický
a protinárodní aktivismus měl pů−
sobit mimo jiné i odstrašujícím způ−
sobem v nejširších vrstvách české
společnosti, která zdaleka nebyla
jednotná ve smyslu národně politic−
kém a svou sice menší, ale nikoliv
bezvýznamnou částí ke kolaboraci
v různé úrovni a formě inklinovala,
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sledujíc tak převážně osobní pro−
spěch.
Tímto úkolem byli pověřeni rotní
Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc. Oba
prošli všeobecnou a speciální průpra−
vou a výcvikem pro teroristické akce
a metodika jejich činnosti po nasa−
zení byla obdobná jako u ANTHRO−
POIDU, což znamená, že přes spo−
lečné vysazení se skupinou INTRAN−
SITIVE byl jejich další postup sa−
mostatný a nezávislý, včetně plánu
a způsobu provedení vlastního aten−
tátu, při jehož tvorbě a realizaci měli
naprostou volnost. Také výzbroj byla
obdobná: pistole, samopaly, munice
a jistá část destrukčního materiálu
z množství společně vysazeného
s oběma skupinami v nákladním kon−
tejneru. Dávka potravin a peněžní pro−
středky doplňovaly materiální základ
provedení akce. V ilegalitě se měli pa−
rašutisté krýt falešnými doklady na
jména Ludvík Musil a Jaroslav Ze−
linka. Stejné byly i záchytné adresy
jako pro operaci ANTHROPOID.

Rotný Ludvík Cupal

Po seskoku se orientovali na vy−
hledání Václava Krále, policejního
inspektora v Plzni, nebo Václava
Skalického tamtéž. Třetí adresa smě−
řovala do Rokycan k Václavu Stehlí−
kovi.
Švarc s Cupalem se po seskoku
nesešli, a tak každý postupoval sa−
mostatně. Rotný Švarc se přes Plzeň
dostal do Prahy, kde se spojil s Opál−
kou a skrýval se u přechovavatelů
napojených na Zelenku – Hajského.
Čekal na Cupalův příchod, proto byla
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Rozhovory

příprava druhého atentátu zatím
odložena.
Přistání na lesní paseku mělo
u rotného Cupala za následek kom−
binované vnitřní zranění a poranění
nohy. Ke svému štěstí byl nalezen
des. Vojtěchem Lukaštíkem ze sku−
piny INTRANSITIVE, která sesko−
čila ve druhém průletu. Lukaštík
se okamžitě rozhodl a poskytl Cupa−
lovi pomoc. Společně odjeli na zá−
chytnou adresu do Plzně, odkud
pokračovali po krátkém odpočinku
a Cupalově ošetření v cestě na Mo−
ravu. Zde byl Cupal ukryt svými
příbuznými v cihelně na Velehradě

Michal Balák

Sportovec roku 2008

V

sobotu 7. března 2009 byli na
hodonínském plese sportovců
vyhlášeni nejlepší sportovci
a sportovní kolektiv města Hodonína
za rok 2008. Slavnostního předá−
vání se zhostily legendy českosloven−
ského sportu − paní Dana Zátopko−
vá, Imrich Bugár a Jaroslav Sakala
spolu s představiteli města Hodonín.
Nejlepším sportovcem města Hodo−
nína za rok 2008, kategorie žák, byl
vyhodnocen Michal Balák, a to za
dosažení 3 titulů „Mistr České repub−
liky“, jednoho třetího místa na mis−
trovství ČR v zápase řeckořímském
ve volném stylu ve dvou věkových
kategoriích a získání titulu „Mistra
České obce sokolské“ v zápase řec−
kořímském. Michal je žákem 8.A na
základní škole v Ratíškovicích.
Michale, jak ses dostal k řec−
kořímskému zápasu?
K zápasu mě dovedl děda – Vla−
dimír Balák starší, který je v sou−
časné době pomocným trenérem
a hospodářem oddílu řeckořímského
zápasu v Hodoníně. Prvně jsem ale
začal chodit do juda – to byl můj ná−
pad. Nevýhoda byla, že jsem tam
chodil dva měsíce a pořád nebyl
žádný závod či turnaj. Pak mne děda
vzal na zápas, a to rozhodlo. Bylo to
před Vánocemi, když jsem chodil do
páté třídy.
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a ošetřován. Do Prahy se již nevrá−
til. Z počátku to byly důvody zdra−
votní a po boji v Resolově ulici, kde
padl i jeho společník rtn. Švarc, zů−
stal sám. Po atentátu se postupně
ztížily podmínky cestování. Po ná−
vratu Lukaštíka se oba spojili ke
společné sabotážní činnosti na Mo−
ravě, kde se cítili v okruhu svých
blízkých bezpečnější. Za pomoci
několika místních spoluobčanů se
pak pokoušeli improvizovanými
prostředky poškozovat německou
správu.
18. 9. 1942 podnikli pokus o de−
strukci železniční tratě a akce se

nezdařila. Vyvolala však zvýšenou
pozornost gestapa, které po parašu−
tistech usilovně pátralo. Oba měli
v okolí Starého Města, Velehradu,
Břeclavi a Poštorné kolem 26 spolu−
pracovníků. Dlouhodobý pobyt na
místě vedl postupem času ke ztrátě
nezbytné opatrnosti, k porušování
konspiračních zásad ilegality, a tak
došlo k prozrazení pobytu vinou
místního udavače. Gestapo přikročilo
k zátahu. Při pokusu o zatčení se Lud−
vík Cupal 15. ledna 1943 zastřelil.
Podle knihy Jiřího Šolce
„Bylo málo mužů“ z roku 1991 připravil
Jan Šupálek

náročnosti. Za použití jednotlivých
chvatů jsou potom body. Nejnižší
věk, kdy je vhodné začít se zápasem,
je 7 let.
Jaké jsou vůbec jednotlivé ka−
tegorie zápasu?
Zápas se dělí na váhové a věkové
kategorie. Přípravka je nejmladší
kategorie, je to od 7 do
10 let. Poté jsou mladší
žáci − tito jsou od 11 do
13 let, starší žáci jsou
od 13 do 15 let, kadeti
od 15 do 16, junioři jsou
od 16 do 18. Nejstarší
kategorií jsou senioři,
kteří jsou od 18 let do
tolika, jak se člověk cítí.

Jak probíhá kon−
krétní jeden zápas?
Zápasí se na žíněnce
ve tvaru čtverce, na níž
je vyznačen kruh. Zá−
pasí se na 3 periody po
2 minutách. Zápasník
může vyhrát buď na
body nebo položením
soupeře na lopatky. Na
body se zápasí na dvě
vítězné periody. Bo−
duje se podle provede−
ných chvatů, které jsou
Michal Balák a Dana Zátopková
ohodnoceny 1, 2, 3 nebo
5 body. Pokud zápas−
V čem se vlastně liší řeckořím− ník provede chvat za 5 bodů, vyhrává
ský zápas od juda?
periodu před časovým limitem. Pe−
Judo není tak moc kontaktní sport rioda je také předčasně ukončena,
jako zápas. V judu jde spíše o jakési když bodový rozdíl mezi soupeři je
náznaky chvatů a hmatů, kdežto větší než 6 bodů nebo když zápasník
v zápase musíme pomocí chvatů do− provede 2 tříbodové chvaty. V ostat−
stat soupeře na lopatky. Jednotli− ních případech vítězí zápasník s vět−
vých chvatů je několik desítek a my ším počtem bodů po vypršení časo−
se je postupně učíme zvládat podle vého limitu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Michale, v čem musíš být jiný
než ostatní soupeři, abys vyhrá−
val a byl nejlepší?
Hlavně v technice a způsobu boje,
ale musí se u toho i dost přemýšlet.
Taky je potřeba mít postřeh a fyzic−
kou sílu.
Jak probíhají vaše tréninky?
Nejdříve si zahrajeme třeba bas−
ketbal na rozběhání, potom násle−
duje rozcvička – kotrmelce, pře−
mety, dále procvičujeme jednotlivé
chvaty a pády nebo posilujeme. Tré−
ninky jsou dvouhodinové a míváme
je v pondělí – středa – pátek. O ví−
kendu pak bývají turnaje.
Co se ti na zápasu nejvíce líbí?
Tak, že je to hodně kontaktní sport
a „možeme sa bit“!
Co považuješ za tvůj dosa−
vadní největší úspěch?
Asi získání titulu Mistra České
republiky v kategorii starší žáci.
Jak třeba relaxuješ po tré−
ninku nebo po závodě?
Sednu si k počítači a hraji nějaké
bojové hry.

Co je při zápasu zakázáno,
popř. za co býváte diskvalifiko−
váni?
Hlavně kopy, píchání do očí nebo
škrábání, chytání za prsty – nesmí
se tahat ani mačkat prsty, aby se tak
docílilo povolení nějakého chvatu.
Diskvalifikace bývá hlavně za na−
dávky rozhodčím. Třeba rozhodčí
v Prostějově nadržují svým zápasní−
kům, a to se nikomu z cizích nelíbí.
Mám zkušenost, že jsem držel sou−
peře na lopatkách a rozhodčí to ne−
odpískal.
Je třeba nějaký nepříjemný
chvat?
Tak určitě tzv. kladivo. To si chyt−
nu soupeře v pase a hodím si ho přes
sebe. Když se to nepovede, tak sou−
peř padá na hlavu, a to pochopitelně
hodně bolí. Tzv. dvojitý klíč, kdy se
soupeř chytne pod rukama a převrátí
se, je například zakázaný chvat.
No, a co úrazy?
Tak stávají se, hlavně vykloubení
lokte nebo ramene. Já jsem naštěstí
zatím žádný vážný úraz neměl. Ako−
rát mám trochu „dobúchané“ koleno
a sem tam natažené vazy.

Michale, jednou z výhod tvého
sportu je možnost podívat se do
světa. Kde se ti nejvíce líbilo?
Zatím jsem byl v Německu, Ma−
ďarsku, Holandsku, Rakousku, ale
nejvíce se mi líbilo určitě v Norsku,
hlavně když jsme jeli na trajektu.
Co říci na závěr?
Z Ratíškovic se ještě věnuje ak−
tivně zápasu Martin Gajdík (9.A)
a Ondřej Herník (8.A). Zápas dříve
dělal v zahraničí i pan Hynek Staní−
ček, který rovněž vykonává funkci
trenéra.
Dodatek:
Zápas je jedním z nejstarších tzv.
kontaktních sportů, který vznikl ve
starém Řecku. Provozovali jej pla−
cení gladiátoři, kteří nehleděli na
tělesnou krásu, ale pěstovali jen ob−
jemná těla a hrubou sílu. Z ostat−
ních národů pěstovali také zápas
staří Germáni, ale ne v takové míře
jako Řekové a navíc odlišným způ−
sobem. V dnešní době je zápas v za−
hraničí velmi populární. V Česku
to není moc populární sport, ale vě−
nuje se mu stále ještě dost lidí.
Rozmlouval Josef Hanák

S ředitelem základní školy

nejen o novele školského zákona

J

iž pátým rokem vede základní
i mateřskou školu ředitel Mgr.
Bc. Josef Hanák. Vzhledem
k tomu, že minulý měsíc vyšla ve
sbírce zákonů „velká“ novela škol−
ského zákona, zeptali jsme se, co no−
vého tato novelizace veřejnosti před−
kládá. Při posezení se řeč stočila
i k mnoha dalším otázkám a problé−
mům, které budou určitě zajímat
i čtenáře Zvonu.
Co konkrétního novela škol−
ského zákona přináší pro mateř−
skou a základní školu, popří−
padě nás rodiče?
Srovnáme−li text posledního znění
školského zákona a změn uvede−
ných v novele, zjistíme, že dochází
zejména k následným úpravám:

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

z zavedení přípravného stupně zá−
kladní školy speciální a další
změny v systému vzdělávání zdra−
votně postižených žáků
z změna věkové hranice začátku
školní docházky pro talentované
děti
z úplata za předškolní vzdělávání
z zrušení spodních limitů pro udě−
lení výjimky z počtů dětí, žáků stu−
dentů na třídu, oddělení a sku−
pinu
z zvýšení tzv. dostupnosti vzdělávací
soustavy − možnost přijetí žáka
osmiletého gymnázia do prvního
ročníku šestiletého gymnázia
a vzhledem k tomu, že žáci zá−
kladní školy bezprostředně nava−
zují na střední školy, tak změny na−
stávají i v oblasti:

z přijímacího řízení do oborů vzdě−
lání středních škol
z doplnění možnosti pro uchazeče,
kteří získali střední vzdělání s vý−
učním listem, aby získali druhý
výuční list v jiném oboru vzdělání
z státních maturit.
Jak se rodiče o konkrétních
změnách školského zákona do−
zví?
V dnešní době elektronické pošty
a internetu není problém najít si stej−
nopisy zákonů na internetu, které
vydává přímo ministerstvo vnitra na
svých webových stránkách, a uložit
si příslušné soubory s textem do po−
čítače, aniž bychom je museli tisk−
nout. I na obecních stránkách
www.ratiskovice.com, kapitola
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vzdělávání, jsou emailové či telefo−
nické kontakty na ředitele školy,
zástupkyni ředitele, hlavní a mzdo−
vou účetní, a ti všichni mohou pora−
dit přímo po telefonu nebo patřičné
právní texty zaslat v elektronické
podobě. Stále více rodičů tuto mož−
nost využívá.
Každého rodiče se novela škol−
ského zákona dotýká jinak. Napří−
klad dítě jde teprve do školy, rodiče
žádají o odklad povinné školní do−
cházky, žák přestupuje na jinou
školu, žák odchází na střední školu.
V každém takovém případě řeší
školský zákon vzniklou situaci indi−
viduálně. Je však potřeba zdůraznit,
že pokud se jedná o správní ří−
zení, taxativně stanovené v § 165
odst. 2 školského zákona (dále jen
„ŠZ“), musí rodiče podat písem−
nou žádost. Na tento legislativní
proces si většina rodičů zatím ne−
zvykla, proto se snažíme rodičům
vycházet vstříc tím, že to v někte−
rých případech uděláme za ně – žá−
dost většinou hromadně připravíme.
U naší základní školy se jedná o tyto
případy:
z žádost o přijetí žáka k předškol−
nímu vzdělávání (§ 34)
z žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání (§ 46)
z žádost o odklad povinné školní
docházky (§ 37)
z žádost o převedení žáka do odpo−
vídajícího ročníku základní školy
(§ 39 odst. 2)
z žádost o povolení individuálního
vzdělávacího plánu (§ 18)
z žádost o přeřazení žáka do vyš−
šího ročníku (§ 17 odst. 3)
z žádost o povolení pokračování
v základním vzdělávání (§ 55
odst. 2).
V lednu začala pracovat škol−
ská rada v novém složení. Jak
hodnotíte tříleté působení té
uplynulé školské rady?
Nový školský zákon č. 561/2004
Sb. nařídil již v první verzi povin−
nost ustanovit na základních a střed−
ních školách školské rady s působ−
ností od 1. ledna 2006. Proto již
20. září 2005 jsem (způsobem v obci
obvyklým) vyhlásil v souladu s § 167
ŠZ „historické“ I. kolo voleb zákon−
ných zástupců (rodičů) do školské
rady. Vzhledem k očekávanému vel−
kému zájmu rodičů jsem si „zablo−
koval“ tělocvičnu, abychom se tam
všichni vešli. Byl jsem však nesku−
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tečně konsterno−
ván, když v době
konání voleb bylo
přítomno nula
zákonných zá−
stupců!
Popisuji tuto
situaci proto, že
rodiče dostali vel−
kou příležitost
podílet se bezpro−
středně na čin−
nosti základní
školy v obci, sle−
dovat legitimním
způsobem samot−
né dění ve ško−
le, vyjadřovat se
k návrhům škol−
ních vzděláva−
cích programů,
navrhovat změny
a schvalovat vý−
roční zprávu o čin−
nosti školy, škol−
ní řád, pravidla
pro hodnocení vý−
sledků vzdělává−
ní, podílet se na
zpracování kon−
cepčních záměrů
rozvoje školy atd.
(Kompetence školské rady jsou opět
taxativně formulovány v § 168 odst.
1 ŠZ.) Zcela stejná situace nakonec
nastala i v případě voleb zástupců
z řad rodičů do druhého volebního
období (2009−2011). Proto jsem
v obou případech využil právo jme−
novat členy školské rady z řad ro−
dičů sám (§ 167 odst. 5).
Jinak samotná spolupráce uply−
nulé školské rady byla velmi dobrá
a konstruktivní. Zápisy z jednotli−
vých zasedání si lze opět stáhnout
z webových stránek obce, kapitola
vzdělávání. Každý, kdo je dění ve
školství znalý, mi potvrdí, že zá−
zraky nelze ve vyučování dělat na
počkání. Vzdělávání je nesmírně ná−
ročný proces, který vyžaduje kom−
plexní znalosti z pedagogiky, psycho−
logie, sociologie, ale i práva. Pokud
se při zjišťování a řešení problémů
nepostupuje systémově, nelze nikdy
nic vyřešit ku spokojenosti obou
stran.
Jaké problémy máte na mysli?
V podtitulu školního vzdělávacího
programu máme uvedeno, že jsme
standardní vesnickou školou pro
všechny, což současně vyjadřuje pro−

filaci a priority základního vzdělá−
vání na naší škole. Nejsme školou
výběrovou, proto se i u nás vysky−
tují všechny běžně známé vzdělá−
vací problémy (např. dyslexie, dys−
kalkulie, dysgrafie) i negativní
kázeňské problémy dětí − kouření, krá−
deže, vandalismus, šikana, vulgární
vyjadřování apod. Mnoho rodičů si
však stále nepřipouští, že škola je ne−
může suplovat při výchově jejich dětí.
Známý a v odborných kruzích
uznávaný dětský psychiatr, již ze−
mřelý univ. prof. Zdeněk Matějček,
v jednom svém odborném díle uvádí:
„… děti mají přijít do školy vy−
chované. Chování dětí ve škole je
pak věrným odrazem přístupu
rodičů k nim. Škola je především
institucí vzdělávací a kázeň je
nástrojem úspěšnosti žákova
vzdělání.“ Proto nás učitele velmi
udivuje, když v obecném povědomí
lidí stále zůstává názor (tvrzení) „Co
je to v té škole učíte?“ jako reakce
na fakt či událost, že dítě kouří,
krade, vulgárně mluví, šikanuje
apod. My ale přece nic takového ve
školním vzdělávacím programu (os−
novách) nemáme a ani je to léta le−
toucí neučíme!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Rovněž školní řád není nástrojem
šikany dítěte ze strany školy (učite−
le), jak mi nedávno sdělil jeden roz−
hořčený tatínek, ale právní normou,
která upravuje chod školy a určuje
pravidla pro jednání žáků. Za cho−
vání žáků na veřejnosti škola sice
nezodpovídá, přesto ve své výchovné
práci normy občanského soužití žá−
kům vštěpuje a úroveň jejich osvo−
jení hodnotí, neboť není izolovanou
pospolitostí bez vztahu k vnějšímu
světu. Navíc chování každého dítěte
na veřejnosti není jeho soukromou
věcí, čímž není dotčena prvotní od−
povědnost rodičů za výchovu dítěte.
Z toho všeho vyplývá, že poznámka
v žákovské knížce není trestem, ale
písemným a prokazatelným sděle−
ním rodičům, že chování jejich dí−
těte bylo v daný okamžik v rozporu
s ustanovením školního řádu. Rov−
něž důtka třídního učitele, důtka
ředitele školy není trestem, nýbrž
výchovným opatřením či důraznou
výzvou k lepšímu chování žáka. Po−
sléze dvojka nebo trojka z chování
je konečným a prokazatelným vyjá−
dřením žákova opakovaného a sou−
stavného porušování školního řádu,
resp. zhodnocením jeho chování za
období školního pololetí. Trest za
veškeré projevy nežádoucího cho−
vání žáka (svého dítěte) ve škole, po−
případě mimo školu, by měli vždy
zvážit rodiče.
Vaše slova vyznívají poněkud
pesimisticky...
Já bych spíše řekl, že z mé strany
se jedná o objektivní realismus – fak−
tický popis skutečnosti a výzvu
k dialogu s rodiči. Vše se to odvíjí od
současného stavu společnosti, kdy se
na jedné straně divíme rozmachu
násilí kolem nás, jehož příčiny psy−
chologové dobře znají, a přesto se
jaksi nic neděje. Opět mám na mysli
v médiích zmiňované případy agre−
sivity dětí mladších 15 let, kdy české
děti jsou při páchání zločinů stále
šikovnější, vznikají dětské gangy,
které jsou při páchání trestních činů
stále více brutálnější atd. Například
výzkumy v Německu jednoznačně
potvrzují, že téměř každý třetí pat−
náctiletý školák stráví nejméně tři
hodiny denně hraním počítačových
her a více jak tři procenta těchto
hráčů je podle lékařských kriterií na
hraní těchto her patologicky závis−
lých. Přitom již dávno víme o nega−
tivním vlivu počítačových her na
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

dětskou psychiku. A to je jen jeden
z mnoha vážných problémů sou−
časné dětské populace. I toto by si
měli rodiče více uvědomovat – vědět,
co jejich děti dělají ve volném čase,
jaké mají kamarády, jak a kdy se při−
pravují do školy – a cítí−li problém,
okamžitě navázat kontakt a úzce
spolupracovat s psychologem, školou
a ve výjimečným případech i s poli−
cií. Naše škola je partnerem rodičů
a má zájem na vzájemné a otevřené
spolupráci.
Jak si tuto spolupráci předsta−
vujete konkrétně?
Svou odpověď bych začal citací
MUDr. Podškubky, bývalého pracov−
níka pedagogicko−psychologické po−
radny v Hodoníně: „Naše společnost
už po dlouhou dobu vyžaduje od−
borná školení pro všechny, kdo pra−
cují s dětmi – pro učitele, poradce,
psychology, sociální pracovníky, dět−
ské psychiatry. Ale ti, kdo jsou v ži−
votě dětí nejdůležitější – jejich ro−
diče – na sebe berou zpravidla úkol
vychovat děti bez jakéhokoliv speci−
álního školení.“ To je ten důvod, proč
je potřebný konstruktivní a neu−
stálý dialog a partnerství rodičů
a školy. Děti se jinak chovají doma,
ve škole a mezi kamarády. Vzá−
jemné srovnávání projevů chování
v těchto třech zcela odlišných soci−
álních prostředích je velmi důležité
k objektivnímu pochopení a pří−
padné identifikaci negativních pro−
jevů chování žáka ve škole i mimo
školu. Pokud zejména rodiče a škola
naleznou společnou cestu k poznání
dítěte, je vzájemný účinek výchovy
kvalitativně a evidentně hodnot−
nější.
Daří se Vám tato forma spolu−
práce i s ostatním okolím?
Vše je opravdu o lidech. Škola je
velmi složitá instituce i po stránce
ekonomické a technické. Ředitel
školy je stále více manažerem, což

se projevuje i legislativní snahou dát
možnost vést školu i osobám s nepe−
dagogickým vzděláním. Tato snaha
se má projevit v připravované no−
vele druhého důležitého zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra−
covnících.
Moje konkrétní zkušenost je ta−
ková, že je velmi důležité, jací lidé
vás obklopují. Mnohdy ani tak nezá−
leží na vzdělání, spíše jak na osob−
nosti a charakterových vlastnostech
každého jednotlivce, se kterým spo−
lupracuji. Jedna věc je personální
práce uvnitř školy, druhá možnost
obracet se na lidi z vnějšího okolí,
na které se mohu obrátit kdykoliv
a předem vím, že se budeme vzá−
jemně snažit si vyjít vstříc a pomoct
si „najít cestu, jak to půjde, ne jak to
nepůjde“. Rád bych byl v tomto oka−
mžiku konkrétní, ale určitě bych
zcela nechtěně na někoho zapomněl.
Jak s odstupem času hodno−
títe vydání Almanachu školy?
Především jsem nesmírně rád, že
tato publikace vznikla. Již v úvodu
je uvedeno, že se jedná o první uce−
lenější knížku, která se zabývá his−
torií školství a školními budovami
v naší obci. Mimo to knížka není od−
bornou vědeckou prací, ale spíše ná−
hledem či malou exkurzí do školních
událostí za posledních sto let. No
a jak už to u tohoto typu literatury
bývá, knížka se neobešla bez někte−
rých nepřesností, které se bohužel
zjistí až po vydání, kdy almanach
začalo v krátké době studovat něko−
lik stovek čtenářů. K dnešnímu dni
se prodalo nebo věnovalo přes osm
set výtisků a jsem rád, že se někteří
z nich ozvali a upřesnili mi některé
události v publikaci popisované. Ji−
nak sám sobě hodnotit vlastní dílo
mi nepřísluší, ale jsem přesto rád,
že většina ohlasů na obsah útlé kní−
žečky je kladná.
Děkuji za rozhovor.
RŠ

Ocenění ke Dni učitelů 2009
Ve středu 18. března 2009 udělil starosta města Hodonína MUDr.
Lubor Šimeček Poděkování za dlouholetou úspěšnou pedagogickou čin−
nost a významný podíl na rozvoji školství Mgr. Bc. Josefu Hanákovi
a akad. sochaři Miroslavu Kovaříkovi. Mezi jednadvaceti oceněnými byl
i ratíškovický rodák ing. Miroslav Přibil. Blahopřejeme.
RŠ
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Architektura

C

Jan Proksa k oceněné studii do−
dal: „Z nabídnutých témat jsme si
vybrali právě Svatobořice−Mistřín
a jeho nové centrum. Jednak k tomu
místu máme vztah a jednak nás za−
ujalo téma spojení dvou vesnic. Dále
nám přišla porota, sestavená ze slav−
ných českých architektů, velmi zají−
mavá. Soutěž nám zaštítil akade−
mický architekt Michal Šrámek – náš
bývalý profesor z ČVUT, fakulty ar−
chitektury.“
Na zadaném území jsme se sna−
žili vytvořit nové veřejné centrum
vesnice, a vyhovět tím tak společen−
ským nárokům obyvatel. Navrhli
jsme objekty pro podporu cestov−
ního ruchu (informační centrum,
pension, museum, nová restaura−
ce...), objekty pro podporu vinař−
ských stezek a cyklotras (vinotéka,
půjčovna jízdních kol), objekty ob−
čanské vybavenosti (pošta, taneční
terasa, hřiště, klubovny atd.). V ná−

Dipl. Ing. Jan Proksa (*1982) −
architekturu studoval na ČVUT, fa−
kultě architektury v Praze, posléze
v rámci výměnného programu Socra−
tes/Erasmus na University of Techno−
logy v Helsinkách. Své studium za−
končil magisterským programem na
TU Wien. V současné době působí ve
Vídni a podílí se na urbanistickém pro−
jektu revitalizace Wien Mitte/Land−
strasse (stanice metra, nádraží Vídeň
– Střed) společně s architekty Ortner
& Ortner, Neumann & Steiner.
Dipl. Ing. Lucie Vencelidesová
(*1981) − studovala architekturu na
ČVUT v Praze a na Technické Uni−
verzitě ve Vídni. Diplomovou práci
zpracovala v ateliéru Williama Alsopa
(2008). Od září 2008 pracuje v archi−
tektonické kanceláři Fasch & Fuchs
ve Vídni.
Rada obce Ratíškovice oběma au−
torům k získání prestižní ceny bla−
Josef Hanák
hopřeje.

Cena Petra Parléře
2008

ena Petra Parléře je originální
soutěž českých měst a architek−
tů o nejzajímavější architekto−
nické návrhy řešení veřejných pro−
stranství, budov a interiérů ve
veřejné správě. Soutěž poskytuje
městům každoročně možnost získat
zdarma profesionálně zpracovanou
architektonickou studii na zvolené
téma. Pro přihlášení do soutěže musí
dané město připravit prezentaci,
poté je proveden výběr. V roce 2008
bylo vybráno 10 různých měst a té−
mat.
Po vyhlášení soutěže mají archi−
tekti nebo i týmy architektů možnost
rozhodnout se pro téma, které je za−
jímá. Často se jedná o různě velké
projekty. Po odevzdání se posuzuje
jak architektonická kvalita, tak tech−
nická proveditelnost, nápaditost,
kvalita zpracování apod. Nakonec je
vyhlášen vítěz dle podmínek soutěže
takto: 1. Cena Petra Parléře, 2. Cena
Hochtief VSB – prostor pro život,
3. Cena za přínos k rozvoji města
(udělují Stavby silnic a železnic, a.s.).
Cenu Hochtief VSB – prostor pro
život získali za rok 2008 ratíško−
vický rodák, architekt Jan Proksa
spolu s architektkou Lucií Vence−
lidesovou. V hodnocení člena po−
roty, akad. arch. Petra Kováře, se
mimo jiné uvádí: „…autoři se invenč−
ním způsobem zhostili tématu, které
není jednoduché. Svatobořice−Mis−
třín je obnovené „dvojsídlo“, které
v takovéto podobě nemá přirozené já−
dro. Plocha na křížení hlavní a ved−
lejší silnice (poutní cesty) je místem,
kde v problematicky přestavěné bu−
dově sídlí obecní úřad a „dům kul−
tury“ a které je znešvařeno provi−
zorními objekty (stavebniny, stánky
a boudy…). Přesto, že pro to není vy−
baveno, stává se každoročně cen−
trem tradičních mezinárodních folk−
lorních slavností.“
Návrh vytváří vhodné příležitosti
a objekty pro tuto výjimečnou akci
(krytá venkovní terasa, reprezenta−
tivní restaurace…) a správně − cosi
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jako „náměstí“ − definuje bohatší
strukturu se zachovaným měřítkem
vesnice − téměř „zábavní park“,
který v sobě zároveň nese potenci
sloužit a být živý po celý rok, zkrátka
„prostor pro život“ − dětské herní
objekty, budova stadionu, odpočin−
kové plochy, parkování apod. Ře−
šení zeleně ve formě vinohradu má
kompoziční i symbolický význam.

vrhu je vyřešeno parkování jak pro
obyvatele vesnice, tak na případné
návštěvníky nárazových akcí.
Jsme rádi, že se Svatobořice−Mis−
třín rozhodly k získání studie formou
anonymní, architektonické soutěže
a její výsledek hodlají respektovat.
Na základě předběžných jednání
s představiteli vesnice má dojít
k postupné realizaci projektu ve
třech fázích pod naším vedením.
Kultura Jižní Moravy a její tradice
jsou velmi silné. Bohužel ne vždy se
daří vytvořit vhodné podmínky pro
jejich rozvoj a propagaci. Důstojné
a příjemné prostředí je nutností pro
obyvatele i návštěvníky tohoto re−
gionu. Jenom tak se, podle našeho
názoru, může tato specifická kul−
tura dále uchovávat a rozvíjet.“

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Mykologie

Houbaři

se probudili

S

Kynologie

ymbol spolku ratíškovských hou−
bařů, majestátní klíč, opustil
v neděli 15. února svůj podsta−
vec ze dvou důvodů. I přes zarputi−
lost paní Zimy, se kterou hájila svou
vládu, začaly růst ohnivce šarlatové
a jeden z členů, vlastně jejich doyen
Staňa Koplík se dožil významného
životního jubilea, a tak se šel ode−
mykat les.
Kolem třetí odpolední hodiny to na
Zelnicách, kde byl sraz, vypadalo na
sjezd válečných invalidů. A to díky
nápadu, aby si každý účastník letoš−
ního odemykání vzal s sebou čagan
nebo hůlku ze samorostu. Po půl
čtvrté jsme od Strnkovéj hospody
vyšli směrem k Rúdníčku. V lese nás
čekala různá překvapení, byly to
zbytky loňských pýchavek palico−
vitých, mlýnky na potůčku, kdy jsme

se v mysli
vrátili
do
dětských let,
i tvrdá reali−
ta toho, když
při přechodu
přes vodu se
nevybíralo
clo, ale poplatkem byla vypitá stopka
halúzkovej. I na ty houbové klenoty
došlo − díky vlhkému počasí jsme
měli všichni boty od bláta, ale již zmi−
ňované ohnivce měly nádhernou sytě
červenou barvu. V místě, kde rostla
větší skupinka, jsme provedli cere−
moniál otevírání lesa, který prová−
díme každoročně, takže jeho popiso−
váním nebudu zabírat místo. Za
zmínku snad stojí, že kolem pa−
desáti kusů ohnivců na nás čekalo
i u přejezdu u Lišinového.

Medzinárodné duričské

skúšky jazvečíkov

V

e dnech 21.−23. listopadu
2008 se Mgr. Miroslav
Küchler se svým drsno−
srstým standardním jezevčí−
kem Ginem z Ratíškovských
Vinohradů zúčastnil Meziná−
rodní honičské soutěže v Ma−
lackách. Pes a jeho majitel
tuto soutěž zvládli nejlépe ze
všech zúčastněných a získali
následující tituly: „ Diviačar“,
CACT, CACIT a Klubový ví−
těz 2008. Gin byl také vy−
hlášen nejlepším pracov−
ním jezevčíkem roku 2008.
Oběma blahopřejeme a pře−
jeme mnoho dalších kynolo−
gických úspěchů.
František Bábík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

To už jsme se dostali do Hasi−
čárně (Hasičské zbrojnice), kde se
Stanislavu Koplíkovi st. dostalo ne−
jen poděkování za dosavadní práci
pro mykologický kroužek a popřání
sil, zdraví a úspěchů, ale i pamět−
nického listu k jeho sedmdesátinám.
Tento pamětnický list byl udělen
i Václavu Koplíkovi 65 let, Jendovi
Šebkovi 55, Františku „Břeťovi“
Kordulovi, Miroslavu Letochovi
a Ivanu Blahovi − všem k pětašede−
sátinám.
Čím je tento pamětnický list po−
zoruhodný? Zobrazením některých
lokalit, kam členové kroužku chodí
na houby. Vyfocená je Káčerkova
búda na Vracovsku a Petrolínka.
Kreslený je Rúdnický mlýn Vojtě−
chem Blahou, t.č. ve Zlíně, i Pavilon
od Josefa Tomana žijícího v Holicích.
Většina ratíškovických říká Salón,
ale na starých mapách, kde mají
Ratíškovice 200 čísel (rok 1870), je
tato budova značena jako Kaisser
pavillon. Pozoruhodný je i tím, že na
listě je připomínka, že jeho majitel
si tyto objekty pamatuje ještě
funkční.
Po převzetí listů jsme sborově za−
zpívali „Dúbravěnku“, pochválili gu−
láš od Jirky Tomana a připravovali
(při dobrém bílém i červeném) další
průběh sezóny.
PS: Pamatuji si, že když jsem jako
tehdejší předseda kulturní komise
uváděl výstavu Lidových malířů, tak
strýček Lojza Holeček (bývalý kroni−
kář) měli „Petrolínku“, kde bydleli,
nakreslenou. Obrázku není, a tak
obracím na případného majitele
o zapůjčení. Děkuji předem.
Vašek Koplík, prezident MK
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Historie

Z

Nejen

Modrý pavilon

ajímavým, zvláštním fenomé−
nem se po skončení II. světové
války vyznačoval společenský
život dospívající mládeže v Ratíško−
vicích. Bylo to spolčování kamarádů,
případně vrstevníků či spolužáků,
kdy každé to společenství mělo svůj
název. Mezi nejznámější patřil
„Modrý pavilón“. Na jeho názvu se
podílelo stejnojmenné tango jehož
začátek: „Pavilón lásky malý…“ si
neustále prozpěvoval Bernard
„Berta“ Příkaský, když se parta ka−
marádů scházela „v průchodním
domě u keramiků Němců“. Takže
dalšími členy byli Karel Němec i jeho
švagr Karel Stokláska, k Němcom
to neměl daleko učeň od firmy RA−
TIONA „Dorek“ Isidor Zemánek
a Petr Slezar „Jestřáb“. Patřili sem
také Josef Foltýn „Súsed“, „Metyn“
Metoděj Blahůšek, František Podéšť,
„Olda“ Oldřich Kadlčík, Tomáš Šupa
„Talér“, Vojtěch Příkaský „Marcelín“,
František Kordula – režisér v Těšíně,
Josef Chludil „Pepek“, Petr Kadlčík
a benjamínek Antonín Malář.
Pokud se chodilo společně do kina,
scházívali se pod jabloní u Sleza−
rového (naproti dnešní pekárny,
chcete−li naproti školy u drogerie).
Stejně tak, když se šlo na zábavu do
Vacenovic, hrát kuželky k Tomeč−
kom nebo ke Šťastným. Maminka
Slezarova, otec už nežil, sice trochu
brblala, ale nevyháněla je, a když
bylo po zabíjačce, našel sa aj „pegár
pečených jelit“. Peněz nebývalo, do
hospody nemohli, a tak „společen−
skou místnost“ mívali u Němců na
podkrovce. Když si jednou u Němců
chtěli postavit máj, tak je „Mladí
pavilóňáci“ trumfli a postavili jim
ještě větší.
„Mladý modrý pavilon“ tvořili
mladší sourozenci a kamarádi − Mar−
tin Příkaský „Marcelín“, Jan Pří−
kaský „Píst“, František Holeček
„Punťa“, „Meliši“ Kašpar a Melichar
Kotáskovi a Laďa Duda.
Kdysi pozdě večer potkal Vojtěch
Koten skupinu výrostků, které oslo−
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vil: „Prosím Vás, co tady lécete jak
černí vlci!“ a tím dal název dalšímu
kolektivu ve kterém byli tito kama−
rádi: František Foltýn, Josef Šupá−
lek, František Koplík „Haroň“, Petr
Gajdík „Dílňař“, Antonín Holeček,
Pavel Grufík, Petr Gajdík „Gape“,
Jan Zich, František Kotásek, Meli−
char Gajdík „Meloun“, Josef Pří−

kaský „Mléčkař“ i Jan Kotásek, na−
proti Bílských. Kromě toho, že při
muzikách nebo slavnostech „na Or−
lovni“ vždycky stávali pospolu, měli
i vlastní fotbalové mužstvo se stej−
nými dresy, které se v neděli dopo−
ledne „po ranní“ utkávalo na hřišti
„za Jiříkovým“ se soupeři z jiných ko−
lektivů. Ta lokalita je přibližně od
Frolců, č.p. 565, po koleje.
Výhodou pro toto seskupení bylo,
že dnešní skladatel a bývalý kapel−
ník František Kotásek měl harmo−
niku, při které se písničky pěkně
zpívaly, to samé byla i velká nevý−
hoda, protože naprosto nesnášel fa−
lešný zpěv, a tak rozcházení nebý−
valo vždycky po dobrém.
A když už jsme na konci Séčky
u Frolcového, tak si připomeňme i za−
čátky moderní muziky, když to zkou−
šeli Václav „Véna“ Frolec, František
Kotásek „Frka“, Miroslav Dekař, Jan
Kordula „Šutr“ i Jan Příkaský „To−
nušuj“ právě u Frolců na dvoře.

Věkově nejstarší byl spolek
„Modrý diamant“ − plus mínus roč−
ník 1925, jehož vedoucí byl Jakub
Foltýn „Kubiš“ a s ním se kamará−
dili František Kotásek „Kotas“, Cy−
ril Dobeš, Josef Kadlčík, i dodnes
žijící Jan Stříž, Josef Valkovič a Jan
Toman „Zmrzlina“.
Dvě zajímavosti tohoto spole−
čenství – tradovalo se, že „když na−
stoupil Kubiš“, tak volejbal nikdy
neprohráli. Ta druhá je, že měli i pře−
zdívku „Řuponi“, ale o té nic bliž−
šího nevím.
„Zelené jeleny“ reprezentovali
Jan Šebesta, Jan Tomeček, Michal
Vacenovský, Stanislav Michenka
a Miroslav Kundrata.
„Spojené ocelárny n. p. Klad−
no – Plevaři−
Ogaři“ pod
touto značkou
nastupovali
Jan Ilčík, Voj−
těch Šupálek,
Jan Vlasák,
Josef Kotásek
„Tesař“ i Fran−
tišek Foltýn,
a František
Macek „Ame−
ričan“.
I ta pěk−
nější část po−
pulace měla
právo se spol−
čovat a pod
názvem „Modré srdce“ se scházely
Marie Nesvadbová (Šupová), Tere−
zie Pištěková (Nedůchalová), Anto−
nie Gajdíková (Dobešová), Anna
Kovaříková (Příkaská−Mléčkařova),
Terezie Podéšťová (Hlaváčová) a Lud−
mila Blahůšková (Kotásková).
Dokonce je registrován i dorost
pod názvem „Zálesáci“. Scházeli se
u Dobešů na Řádkách a byli to Pa−
vel Dobeš, Petr Kordula (Zdeňa
Hadra, Fazulák“), Tomáš Holeček
„Okenica“ a Stanislav Opavský.
Prý bylo i seskupení „Baráčané“, ale
o těch nic nevím.
Cílem tohoto článku není nikoho
přezdívkou urazit, ale upřesnit
o koho jde a vyburcovat, nabudit do−
sud žijící členy nebo opomenuté, aby
se ozvali a pomohli zmapovat tuto
činnost. Koho se něco dotklo, omlou−
vám se (ale mezi lidmi se mu stejně
tak říká).
Vašek Koplík (negdy aj Tonik
tajemníkuj, Mařky Kovářovej, nebo Hřibař)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Turistika

www.turisticke−znamky.cz

& Jirka Stokláska − „dobré adresy“

T

a první Vás vtáhne do systému
dřevěných vypalovaných zná−
mek, jež provedou po krásách
naší vlasti. Ale co. Zažijete s nimi
spousty historek, vzpomínek, sran−
dy. Nenápadně se vkrade poučení,
na to klidně vsaďte. Utuží se vzájem−
nost, protože známky často sbírá celá
rodina, celá parta. Ta druhá „adre−
sa“? Ta Vás především svým život−
ním postojem odnaučí zbytečnému
„fňágání“. A navíc je Jirka Stokla
v jedné ratiškovské sběratelské partě
turistických známek styčným důstoj−
níkem.
Je už jasné, že společné pro obě
„dobré adresy“ je dřevěné kolečko
o průměru 6 cm, síly 8 mm s vypále−
ným motivkem a mající cenu 25 Kč.
Ano. Jde o turistickou známku.
V rodině Jirky Stoklásky mají
sbírku, která je nejen sbírkou rodin−
nou, ale i kolektivní, jak on furt po−
ctivě připomíná. Byli to Stoklásci,
Hubáčci, manželé Chovancovi,
Motlovi, Anička Foltýnová a Radim
− Dochtor, kteří se jednou na výjezd−
ním zasedání u Pitkina dohodli na
společném postupu stran této hodně
dobré záliby.
V současnosti má sbírka na 1200
ks turistických známek a číslo to
není konečné. Ze sbírky u Stoklásků
jsem pro Vás vybrala následující:
Jirkovou nejmilejší je Vladimír Men−
šík. Dále tu uvidíte známku z mu−
zea tvarůžků a z vládního zámku
Štiřín, známku ze setkání Králíků
v Králíkách. Oči přecházejí… Je tu
turistická známka z Hrčavy, jež je
nejvýchodnější obcí naší republiky –
nejzápadnější ze strany slovenské
a nejjižnější z Polska. – Nedomluvíš
sa tu říká Jirka. Žďárské vrchy −
muzeum Jana Zrzavého, žasnu.
Sbírka u Stoklásků má i raritu. Je to
známka, která má motiv po obou stra−
nách – 60. výročí konce II. sv. války −
na jedné straně Rusi, na druhé Ame−
ričané, obojí nás osvobodili.
To byl samozřejmě jen minivýpo−
čet. Na turistických známkách se
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můžete potěšit se zvířátky a kyt−
kami, s hrady, zámky, pivovary, cír−
kevními památkami, nechybí Lidice,
Ležáky…
Postupně jsem se dostala „ke ka−
tegorii“ vinařských obcí, kde v této
řadě vlastní naše Ratíškovice číslo
první! (V celkové řadě turistických
známek republiky, jejichž registr
přísně střeží Turistické známky
s. r. o., Rýmařov, má naše vinařská
obec č. 824.)
Ne všichni víte, že turistickou
známku Ratíškovic s našimi typic−
kými symboly máme od Cyrilka roku
2004. (Styčný důstojník Jirka Stokla
se svými kamarády pro to udělali vše
potřebné. A nešlo zrovna o záležitosti
jen „telefonické“… − DĚKUJEME
jim!)
„Jedna z nejlidnatějších obcí
u nás se starou vinařskou tradicí, se−
verně od Hodonína“ – je k nám na−
psáno. A víte, co nás na tom našem
dřevěném kolečku reprezentuje?
Prodejní místa máme v obci tři −
na Sportě, v Hospodě na Zelnicách
a v Muzeu ve vagoně, tam to všechno
zvíte.
Může si kronikářka na závěr do−
volit s úctou dotaz či prosbu všem
těm, co se sbírání turistických zná−

mek v obci věnují? Udělejte s námi
– prosím − někdy takový „košt zná−
mek“, podělte se o Vaši radost…!
Jako P.F. vpisuji malé informační
okénko:
V Turistických známkách s. r. o.
Rýmařov, které jsou chráněny paten−
tovým vzorem a kde tento „nesmr−
telný nápad hodný zlata“ vznikl, si
požádáte o MAPU (je v zajímavé
knižní formě) a stojí pouhopou−
hých 30 Kč. O známkových místech
a prodeji dobře informuje. Mapu
zašlou na požádání i z perfektních
internetových stránek, jež znáte
z nadpisu a jinak „dobré adresy“
číslo jedna.
Mapu máte. A můžete plánovat
dovolenou. Pro turistickou známku
si totiž musíte do místa přijet!
A v tom je celá úžasnost a ukryté
„zlato“ nápadu o systému poznávání
naší nádherné vlasti. A už se „lás−
ka“ může zrodit.
Jirka Stokla říká: „U nás je tolik
krásných míst, že nemosíme vystrčit
nos z republiky a navíc, nepotřebu−
jete ani devizový příslib“, dodává se
svým typickým humorem.
Marta Kordulová,
ratíškovská kronikářka
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Koncert

Jarní

Dáša Voňková

D

alší folkovou osobností, kerá
nám dojela přivítat jaro, byla
Dagmar Voňková. Po čtyřech
chlapech konečně ženská, a ne leda−
jaká. Rodačka z Hradce Králové
patří už čtyřicet roků k tomu nejlep−
šímu a nejoriginálnějšímu, co fol−
ková scéna (nejen) u nás nabízí. Jako
samouk vymyslela novou techniku
hraní na kytaru a spolu s krásným
sytým hlasem vtrhla začátkem
70. let jako zjevení na naši hudební
scénu. Stala se spolu s Mertou, Lut−
kou, Třešňákem a Hutkou členkou
volného sdružení umělců Šafrán. Na
konci osmdesátých let konečně vy−
cházejí dvě desky,které shrnují její
dosavadní tvorbu hodně inspirova−
nou lidovými baladami: Dagmar
Andrtová−Voňková (1986) a Živá
voda (1988). Po revoluci vydává
spolu s Radimem Hladíkem u nás
i v Japonsku cd Voliéra, před 5 lety
retrospektivní dvojcd Moji milí
a vloni vychází její nová tvorba na
albu Slunci ležím v rukou, kde ji do−
provází na piano Zdeněk Zdeněk.
Že to má se slunkem domluvené,
sa ukázalo v sobotu 21. března už od
rána. Oskar totiž po nekolika týd−
nech výluky začal zasej premávať
a první celý jarní den tak dostál
svému názvu, i když teplotně to
dlúho tak nevypadalo. Na vlakovém
nádraží v Kyjově, kam sem pro ňu
dojel, nešla přehlédnút. Vyrovnaný
úsměv, kytaru v ruce, nikdo by jí
nehádal šedesát. Zajímá sa o dě−
dinu, co a jak tu máme, na hřišti sle−
dujeme konec zápasu našich fotba−
listů, keří zahajujú jaro výhrou,
doufám, že večer v kině vyhrajeme
také. Eště krátká prohlídka ubyto−
vacího pokoje a už sa jede na kino
naladit sa na koncert, kerý jako kaž−
doročně pořádá Lidka Kouřilová, za
což jí patří dík.
Krátce po sedmé představuje sta−
rosta našeho letošního vítača, který
sa hned pouští do díla. Od první
písně O poli a lípě sledujeme na pó−
diu usměvavou, klidnou a přitom
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energickou ženu hrající a zpívající
o těch obyčejných, a přitom podstat−
ných věcech kolem nás − o přírodě.
Názvy písní jako Háje, Břízy, Černý
bez, Potok („voda čirá, zamyšlená do
svých spirál“), Řeka či Proud jsou
více než výmluvné. Nás ratíškovjáky
potěší, že nezapomněla ani na náš
dub a ještě si přitom podupává. Od
přírodních témat se odklání v písni
o holokaustu Ester a Géza („všeho
zdá se málo, všeho zdá se moc, duše
má lehká jak balon, znovu míří
vzhůru pro pomoc“) a také v písni
o nevěrné lásce, kde nám ukazuje,
jakou má slovní i dechovou zásobu.
Zpívá také o zimě („v duši holobyt“)
a o hvězdě („to jen mráček nebem
pluje, zháší tě a rozsvěcuje“) jako
vzpomínku na Zuzanu Navarovou.
Dojde také na ukázku její virtuozní
hry na kytaru − pomocí dvou smyčců
vyluzuje roztodivné, kytaře dost
vzdálené zvuky. Ani sa nenadějeme
a je tu poslední píseň Touha („touho
má měj vlčí běhy, uháněj sněhy po
čtyřech, že cesta není bez námahy,
co na tom, chytnem druhý dech...“).

My však toužíme po přídavku a je
nám vyhověno. Dáša na závěr nasa−
zuje úvodní hitovku Jívy z nové des−
ky, kerá by sa klidně mohla hrát
v hromadně sdělovacích rádijách, ale
když tam sa mosijú omílat furt do−
kola stejné fláky... No posuďte sami,
nebylo by pěkné občas slyšet: „Jívy
jak jste krásné, nebe je dnes tolik
jasné, jívy jak jste krás−
né, jaro je tu zase časné.
Čiara, čiara pěnkava si
v sadě zpívá... Čiara, čiara
neví, co má duše skrývá...“?
A jako druhý přídavek je
tady eště grumlování na
grumle.
Po koncertě sa většina
dle ohlasů spokojených di−
váků z nepříliš zaplněného
kina vydala k domovu, fajn−
šmekři sa ale zúčastnili
eště pokoncertní párty spo−
jené s otvíráním vzorků vín
a rovněž tak třináctých
komnat. Mosím řéct, že to
bylo obzvlášť podařené,
smíchem ně nekolikrát
tékly slze. Dáša sa totiž
ukázala být odbornicí také
na ochutnávání vín. Vrcho−
lem večera bylo, když vzo−
rek jednoho nejmenované−
ho, ale přítomného vinaře
označila slovy: „Je to výborné, ale
je tam cítit molekula kozla (capa)“.
A bylo vymalované... Nakonec si ho
však „udobřila“ ukázkou ze své
staré tvorby. Nádherná půlnoční
Tobě uzavřela tento nezapomenu−
telný večer.
Přemek Kouřil

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Skauti

Prosinec a duben

na junácké klubovně

Dokončení z titulní strany

Všem sponzorům, úřadům, fir−
mám, spolkům i jednotlivým dárcům
(z velké části anonymních) tímto
moc a moc děkujeme. Zároveň Vás
všechny zveme na
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉ
KLUBOVNY,
které chceme uskutečnit
v sobotu 16. května 2009
od 14 hodin
Součástí otevření bude den otevře−
ných dveří − bude možno si celou klu−
bovnu prohlédnout od sklepa až po
půdu a navíc si pro Vás naše skaut−
ské oddíly chystají zajímavý pro−
gram, který bude probíhat okolo klu−
bovny a bude zakončen táborákem.
Více informací a fotografíí + aktua−
lizovaný seznam dárců na:
www.junak−ratiskovice.cz
SBÍRKA na obnovu junácké
klubovny v Ratíškovicích
bude probíhat až do otevření
klubovny (16. 5. 2009). Prosíme
všechny příznivce Junáka v Ratíš−
kovicích, aby nám přispěli na
opravu klubovny poničené požá−
rem. Za jakoukoliv finanční i ji−
nou pomoc předem děkujeme.
Číslo účtu: 215651636/0300
nebo kasička na Obecním úřadě
Ratíškovice.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009
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a nemine

z pondělí 20. dubna 2009
Akce DRÁKULA 25
− čestné dárcovství krve

Region

Co nás čeká

Šlapací drezínky
na Baťově důlní dráze

z pátek 24. dubna 2009 − Sv. Jiří,
patron skautů − den v krojích
z sobota 25. dubna 2009
akce BRONTOSAURUS
− jarní úklid
z neděle 26. dubna 2009 od 14 h
SVATOJIŘSKÝ ZÁVOD
− soutěž tříčlenných hlídek
z čtvrtek 30. dubna 2009 od 17 h
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dětské hřiště Pod junáckou
vlajkou
z sobota 16. května 2009 od 14 h
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉ
KLUBOVNY
z neděle 24. května 2009
sportovní odpoledne
pro nejmenší − Dětské hřiště
Pod junáckou vlajkou
Palis

K

dyž byla
v roce 2002
provedena
poslední řádná
obsluha Strojíren
Tomáš prostřed−
nictvím důlní
dráhy a propadla
způsobilost k její−
mu provozování,
zrodila se myš−
lenka turistické−
ho využití bývalé
dráhy v podobě
projížděk šlapací
kolejovou drezínou. Následně byla
vyrobena první jednosměrná šla−
pací drezínka, jež byla v roce 2004
při jubilejním pochodu Kolem Ratíš−
kovic představena veřejnosti.
Od té doby se však mnohé změ−
nilo. Drezínky jezdí v současnosti tři,
a to obousměrné s kapacitou šesti
osob. Dále bylo zřízeno „Muzeum ve

Vagónu“ a v neposlední řadě byla
u muzea vybudována tolik potřebná
cyklostezka, neboť právě cyklisté
tvoří velkou část návštěvníků této
turistické atrakce. A že jich není
málo! Za sezónu 2008 bylo uskuteč−
něno celkem 850 jízd, přičemž bylo
ujeto více jak 5100 km − to je jako
byste dva a půl krát objeli přesně
podél hranice České republiky.
Návštěvnost se oproti roku 2007
zvedla o 26 %, což znamená, že jsme
celkem přivítali 1 837 návštěvníků
(z toho 336 dětí a 1 501 dospělých).
Pokud máte zájem o jízdu drezín−
kou či vás jen zajímá historie místní
dráhy, pak není nic jednoduššího, než
se „prokliknout“ na web OS Ratíško−
vická železnice www.ratiskovka.com,
kde získáte podrobnější informace.
Miroslav Toman st.
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Kultura

Ohlédnutí
za kulturou

O

d 17. ledna do 14. března se
v Ratíškovicích uskutečnilo
deset plesů, večírek seniorů
a módní přehlídka. Tyto kulturně−
−společenské akce se mohly uskuteč−
nit díky dobrovolným organizáto−
rům, kteří přípravě plesů věnovali
spoustu volného času.
Během plesové sezóny zazněla
muzika snad všech žánrů, takže, kdo
je milovníkem country, jistě navští−
vil a podpořil Junácký ples, dechov−
káři zase ples Krojový, Hasičský,
Lidový. Využít taneční kroky, peč−
livě nacvičené z tanečních, nabízel

ples Mikrore−
gionu. Mladší
a střední gene−
race se mohla
kulturně vyžít
na plese Společenském, Sportov−
ním, a Fotbalovém. Milovníci „tvrd−
ší“ muziky si tedy nenechali ujít ples
rockový − maškarní.
Děti si mohly zatančit na dět−
ském krojovaném plese a senioři si
zorganizovali Večírek seniorů. Oce−
něním pro organizátory byla Vaše
účast na těchto akcích. Velký dík
však bezesporu patří i Vám dárcům
tomboly,
bez
kterých by plesy
snad ani ne−
mohly být.
Završením
této zimní kul−
turní sezóny byla
Módní přehlídka,
která se konala
druhou březno−
vou neděli. Tu
zorganizovala
Osvětová beseda
ve spolupráci se
Středním odbor−
ným učilištěm ze
Strážnice, Svatební agenturou Ivana
Příkaská a firmou Nova Jeans Ho−
donín. Poděkování proto patří všem
zainteresovaným, zvláště pak peda−

gogům této školy, studentkám, stu−
dentům ale i malým manekýnkám,
kteří se této velkolepé akce zúčastni−
li. Svoji první přehlídku šperků, spo−
jenou s doprovodnou prodejní výsta−
vou, si odbyly paní Eva Schüllerová,
Milena Gajdíková a Šárka Koplíková.
Ve dnech 4.−5. dubna 2009 pro−
běhlo natáčení krátkého filmu s ná−

zvem „Tradice a zvyky odkud po−
chází moji předkové“, jenž bude
promítán v Informačním středisku
a Českém centru v Londýně. Hlav−
ním natáčecím dnem byla neděle
5. dubna, kdy od ranních hodin se
na „filmařském place“ U Jezérka, na
Nákle a na Slavíně vystřídaly Dět−
ský folklorní soubor, Dětská cimbá−
lová muzika, Robky ze Séčky, Ratíš−
kovská Dolina, Slovácký krúžek
a Mužský slovácký pěvecký sbor
s vyšňořeným párem koní a žebři−
ňákem s Jožkú Voříškem. Ve filmu
nebude chybět ani tradiční ratíš−
kovická technika „škrábání“ vajíček
v podání paní Kateřiny Gasnár−
kové, Terezie Pištěkové a vyšívání
u „rámca“ v podání paní Anny Ze−
linkové.
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009
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Plavání

Krytý plavecký bazén
v roce 2008

K

Zdravotníci

rytý plavecký bazén v Ratíško−
vicích navštívilo v roce 2008
celkem 23 615 plavců, z toho
7040 dětí plavecké školy, 1 295 žáků
ZŠ Ratíškovice a 15 280 ostatních
návštěvníků. Plaveckého bazénu,
kromě občanů naší obce, využívají
plavci ze širokého okolí, převážně
z Kyjovska a z Hodonínska.
Město Kyjov každoročně 10x na
jaře a 10x na podzim vypravuje bez−
platnou autobusovou dopravu pro
své občany. Tato doprava se těší
stále většímu zájmu obyvatel Ky−
jova.
Zdravotní pojišťovny VZP a ME−
TAL−ALIANCE mají pro své pojiš−
těnce v určené hodiny vstup zdarma.
Tyto hodiny jsou pojištěnci plně vy−
užívány. V poslední době si bazén
oblíbili zahraniční občané ze soused−
ního Slovenska (ze Skalice) a pravi−
delně každých 14 dní na bazén plný
autobus plavců jezdí.
Určitě stojí za zmínku, že se v po−
slední době zvedl počet ratíškovic−
kých návštěvníků. Na škodu ale je,
že z řad plavců na bazéně téměř

H

vymizela věková kategorie od 15 do
20 let! Mládež tohoto věku využívá
možnost plavání minimálně. Tra−
dicí bazénu se stalo vánoční plavání
při svíčkách pro děti, dále plavání
s čertem a Mikulášem i s nadílkou
a v neposlední řadě i na konci prázd−
nin vodní show pro děti.

Helena Střížová

Homedica, s. r. o.

− agentura domácí zdravotní péče

omedica je firma, která zajiš−
ťuje odbornou zdravotnickou
péči přímo u Vás doma. Na do−
poručení Vašeho praktického lékaře
jsme schopni vám nebo vašim příbuz−
ným, s omezenou pohyblivostí, doma
aplikovat injekci, provést převaz nebo
odběr krve. Dále pak podáváme po
dohodě s lékařem infuzní terapii, pře−
devším pro zajištění hydratace, pro−
vádíme kontroly krevního tlaku, popř.
glykemie − krevního cukru.
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Dále stojí za zmínku, že
v areálu krytého plaveckého ba−
zénu je nově zrekonstruovaná
kavárna, kde můžete po kou−
pání načerpat nové síly. V hor−
ním patře budovy se nachází
ubytovna pro 11 osob s možností
6−ti přistýlek za přijatelnou
cenu 200 Kč za osobu a noc.
Krytý plavecký bazén se těší
na vaši návštěvu v těchto hodinách
pro veřejnost:
Úterý
16.00 − 20.00 hodin
Středa
16.00 − 20.00 hodin
Pátek
16.00 − 20.00 hodin
Sobota
14.00 − 18.00 hodin
Neděle
15.00 − 18.00 hodin

Jsme také schopni zajistit ošetřo−
vatelskou rehabilitaci po cévních
mozkových příhodách, zlomeninách
krčku kosti stehenní apod. Nedíl−
nou součástí naší práce je i odborná
péče o umírající, k tomuto účelu za−
půjčujeme různé pomůcky, jako
např. polohovací lůžko, odsávačku,
kyslíkový přístroj a mnoho dal−
ších.
Tuto péči Vám poskytují diplo−
mované a certifikované zdravotní

sestry, které úzce spolupracují s Va−
šim ošetřujícím lékařem.
Výkony na základě doporučení
praktického lékaře jsou hrazené
zdravotními pojišťovnami, ale úkony
je možno provádět i bez doporu−
čení praktického lékaře za platební
úhrady dle našeho ceníku.
Homedica, s. r. o.
Agentura domácí zdravotní péče
Vrchní sestra Otrubová Ria,
tel. 724 002 480, 518 352 357.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009

Kuželky

Nebudou chybět
Marie Kobylková a Jana Koplíková

Hana Beranová

D

resy ratíškovského Baníku ne−
budou chybět ani letos při mis−
trovství České republiky v ku−
želkách jednotlivců. Ale pojďme po
pořádku, od začátku.
V neděli 15. března se na ratíš−
kovské kuželně uskutečnilo mistrov−
ství Jihomoravského kraje v kate−
goriích žáků a žákyň. V chlapecké
kategorii zvítězil Jakub Svoboda
z Čejkovic výkonem 423 bodů, před
Janem Vařákem z Valtic – 416 b.
a Adamem Palkem z Rosic – 415 b.;
soutěžilo 15 závodníků.
Sedm děvčat bojovalo o titul mis−
tryně a přímý postup si vybojovala
Iva Rosendorfová ze Sokola Brno IV
za 399 b. Stříbrnou medaili vybojo−
vala domácí Hana Beranová 395 b.
a třetí byla Eva Velecká z Valtic
349 b.

V Rosicích se utkaly ženy a s lepší
dorážkou zvítězila Lenka Kalová
z Blanska 549 b. před Soňou Laho−
dovou ze Židenic − taktéž 549 b. Bron−
zovou medaili získala Jana Koplí−
ková z Baníku Ratíškovice 547 b.
V boji o čtvrtou příčku zajišťující boj
o titul mistryně ČR byla šťastnější
Romana Sedlářová z M.S. Brno
541 b. před Marií Kobylkovou z Ba−
níku, která další soupeřku porazila
o 1 kolek v dorážce. Protože vicemis−
tryně z rodinných důvodů na finá−
lový turnaj nepojede, tak i Majka Ko−
bylková bude v Praze bojovat o co
nejlepší umístění.
Olomoucká kuželna byla dějištěm
finále Poháru mladých nadějí, kam
se probojovala Hana Beranová − sice
z posledního postupového šestnác−
tého místa, ale s minimálním odstu−

pem, a Božetěch Zdražil, který na
tom byl o stupínek lépe. Hanka po−
dala bojovný výkon, shodila 235 b.
na 60 hodů a skončila třináctá a po−
stupuje na mistrovství republiky
stejně jako Božek, který shodil
275 kuželek, a skončil osmý.
Velmi nepopulární „bramborovou“
medaili, ale pěkné čtvrté místo, zís−
kala Dana Tomančáková s 523 b,
když za ní skončily reprezentantky
Šmerdová, Musilová. Třináctá byla
její sestra Irena a devatenáctá Kris−
týna Veislíková. Za zmínku snad
stojí ještě jedenáctá příčka juniora
Lukáše Koldy.
Postupujícím a držitelům medailí
blahopřejeme a děkujeme za repre−
zentaci oddílu, tělovýchovné jed−
noty i obce a na republice přejeme
hodně úspěchů. A ať Vám to padá!
Václav Koplík

Navštivte obecní
webové stránky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2009
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Stalo se

Ještě něco z ratiškovské dědiny,
aneb dobré aj zlé

z Z pátku 6. 3. na sobotu 7. 3. anonymní spoluob−
čané vyvrátili dvě dopravní značky a všechny
reflexní sloupky („plastové patníky“) od milo−
tického přejezdu po vjezd do obce.
z O prvním březnovém víkendu bezejmenní ne−
nechavci uloupili firmě Artesia, s. r. o., dvě plas−
tová potrubí ze stavby kanálu v ulici Ulička.

Akce v květnu 2009
8.
9.
10.
23.

5.
5.
5.
5.

Pochod kolem Ratíškovic
Májový bigbít
Den matek
Zpívání pod Náklem − 10. ročník

z Kolem laviček v parku za zdravotním středis−
kem je stále větší nepořádek, byť odpadkový koš
je blízko.

Pozvánka

z Neznámí nezvedové se pokoušeli dopravit ple−
chovou popelnici na kolečkách ze sběrného místa
za obecním úřadem do potoka.

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu zve
všechny ctitele vína na tradiční Výstavu vín, která se usku−
teční v sobotu 25. dubna 2009 ve 14.00 hod. v areálu Baník
Ratíškovice.

z V měsíci březnu byla firmou Artesia provedena
kanalizace k rodinným domům v ulici Ulička.
Povrch komunikace byl jen provizorně opraven,
neboť vozovka nemající patřičnou skladbu ani
tloušťku bude využívána při opravě vozovky
ulice Vítězná jako objížďka.
z U mokřadu při výjezdu z obce na Rohatec byl
vybudován firmou Artesia nový propustek,
který umožní odtok vod mokřadu do kanálu,
jenž odvádí přebytečnou vodu z Hliníku do po−
toka.
z Koncem měsíce března byla provedena na ná−
klady firmy E.ON a.s. přeložka kabelu na hřbi−
tově, který byl veden zemí v původní hranici
hřbitova, tedy od zadního rohu kostela diago−
nálně k bývalé márnici, což znemožňovalo pra−
voúhlé řazení hrobových míst a chodníků.
z Firma Zámečnictví Svatopluk Stokláska pro−
vedla plechové oplocení zadní strany sběrného
dvora, a to v hodnotě 50 000 Kč. Tuto částku
uhradil ve 100% výši Elektrowin – náš smluvní
partner odebírající elektrospotřebiče (chlad−
ničky, vysavače, pračky...).
z Začátkem měsíce dubna byly zahájeny práce na
budování okapových chodníků a na terénních
úpravách kolem MŠ II.
z V druhém dubnovém týdnu byla pracovní če−
tou obce částečně rozebrána hřbitovní zeď, a to
v místech, kde hrozilo její zřícení. S obnovou
zdi bude započato později.
RŠ
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Zahrada

padení padlím jabloňovým je
vyšší. Kvalitní a vzhledná od−
růda pro přímý konzum,
středně náročná na polohu,
půdy vyžaduje dobře záso−
bené živinami a vláhou.
Petra − odrůda vznikla kří−
žením Jolany a Šampionu, je
povolena k množení od ledna
2008 v kategorii CAC. Plody
jsou střední velikosti, kulovitého až
kuželovitého, méně vyrovnaného tva−
ru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mast−
ná, středně tlustá, základní barvu má
zeleno žlutou překrytou červeným
žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Duž−
nina je bílé barvy, do které prostupuje

Podblanické

jabloně

J

abloně byly vyšlechtěny v osadě
Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic. Udržovací šlech−
tění a výrobu roubového materiálu
zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy v Pod−
krkonoší pod vedením ing. Jana
Blažka, CSc.
Blaník − odrůda jabloně
vznikla křížením Floriny
a Šampionu, registrována
byla v roce 2003. Plody jsou
nadprůměrné velikosti, kuže−
lovitého tvaru s malými žeb−
ry. Slupka je suchá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu
překrývá červené rozmyté
líčko téměř na celém povrchu
plodu. Dužnina je světle kré−
mové barvy, pevná, rozplýva−
vá, středně šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, aromatická,
velmi dobrá. Plodnost je brz−
ká, velká a pravidelná. Skli−
zeň se provádí koncem září,
konzumně dozrává v listopa−
du, dá se skladovat do února
až března. Odolnost proti stru−
povitosti je rezistentní, proti
napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odol−
nost proti fyziologickým poru−
chám dužniny. Odrůdu lze vy−
sazovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně.
Fany − odrůda vznikla kří−
žením Šampionu a Jonatha−
nu, byla registrována v roce
2004. Plod je velký, pravidel−
ně kulovitý. Slupka je lesklá,
hladká, tenká, základní barvu
má zelenožlutou, překrytou
červeným líčkem ve formě ží−
hání. Dužnina je nažloutlá,
středně tuhá, středně šťavna−
tá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, vysoká,
pravidelná. Sklizeň se prová−
dí v polovině září, konzumně
dozrává počátkem listopadu,
dá se skladovat do ledna.
Odolnost proti napadení stru−
povitostí je střední, proti na−
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růžové žíhání, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, slabě aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pra−
videlná. Sklizeň se provádí koncem
srpna až v polovině září, konzumně do−
zrává v září, dá se skladovat do listo−
padu. Odolnost proti strupovitosti je re−
zistentní, a proti padlím jabloňovým je
vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji
pěstovat ve všech polohách vhodných
pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách
jabloní můžete získat ve večerních
hodinách na kontaktech – telefon:
317 814 354, mobil: 728 044 917 a do−
tazy můžete posílat na e−mail:
kumstapetr@seznam.cz
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Závěrem

Fotovzpomínky

„Když karneval, tak teda karneval...!“ (MŠ I Ratíškovice)

František Bábík, který pečuje o obecní lesy, využil vlhkého
měsíce března a provedl na vytěžené pasece (porost 112A 8b)
za Hliníkem výsadbu 0,7 ha lesa, a to v druhové skladbě dřevin:
3 500 ks borovice, 2 500 ks dubu letního a 700 ks jasanu.

nabízí na letní prázdniny 2009
tyto dětské tábory...
LT č. I.

LT č. III.

1.−11. 7. 2009
CESTA KOLEM SVĚTA

18. 7.−29. 7. 2009
TA − MERI

Jeseníky,
Vrbno pod Pradědem
3 500 Kč
chatky, stany, pevná budova
tábor je určen pro děti
1.−9. třída

Těchonín, Orlické hory
3 600 Kč
chatky, pevná budova
tábor je určen pro děti
1.−9. třída
LT č. IV.

LT č. II.

13.−17. 7. 2009
PŘÍMĚSTSKÝ
Vracov
600 Kč
tábor je určen pro děti
1.−5. třída

31. 7.−9. 8. 2009
POHÁDKOVÉ LÉTO
Vracov
2 200 Kč
budova DDM
tábor je určen pro děti
1.−5.třída

V ceně táborů je ubytování, 5x denně strava, pitný režim, výlety, vstupné, doprava (mimo tábor
ve Vracově). Více informací na: www.ddmvracov.cz/Tabory.htm, tel. 518 628 472
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