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hodou okolností v první jarní den
21. března 2012, souběžně s pro−
bíhajícími pracemi na zahrád−
kách, v humnech a vinohradech,
byl slavnostně za přítomnosti ná−
městka hejtmana Mgr. Ivo Poláka
a Ing. Bc. Anny Hubáčkové, vedoucí
odboru životního prostředí JmK,
zahájen provoz ratíškovické kom−
postárny.
V zadní části areálu sběrného
dvora byla v loňském roce firmou
Markusberg s. r. o. z Miroslavi, vy−
budována asfaltobetonová plocha
o rozloze 700 m2, 4 boxy na dočasné
skladování bioodpadu (tráva, listí,

větve) a výsledný produkt – kompost,
a garáže, kde jsou umístěny stroje
na zpracování bioodpadu (traktor,
drtičomísič, síto, překopávač, nakla−
dač, valník), jejichž generálním do−
davatelem byla firma Garnea, a.s.
Celková cena tohoto díla dosáhla
11 374 934 Kč, a to včetně projek−
tové dokumentace, zápachové studie,
autorského a technického dozoru,
ceny služby za administrativu pro−
jektu. Neuznatelné náklady pro−
jektu činily 689 652 Kč, to je částka,
k níž se nevztahovaly dotace a obec
je plně kryla ze svého rozpočtu.
Pokračování na straně 7
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 33 ze dne 14. 2. 2012
Rada obce:
z se seznámila s výsledky finanč−
ních kontrol, které proběhly na
obecním úřadě v roce 2011,
z rozhodla na základě doporučení
sociální komise o poskytnutí fi−
nančního příspěvku 31 držitelům
průkazu ZTP/P,
z vzala na vědomí oznámení o ob−
jízdné trase v důsledku kácení
porostů u státní silnice Hodonín
– Dubňany,
z rozhodla o neúčasti obce v exeku−
torské dražbě pozemků a budovy
v k.ú. Ratíškovice,
z vzala na vědomí oznámení od
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, že obec ne−
podala nejvýhodnější cenovou na−
bídku na odkup pozemků v k.ú.
Ratíškovice,
z projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva,
z rozhodla o částečné výměně ná−
bytku ve dvou kancelářích obec−
ního úřadu,
z rozhodla o přijetí čtyř pracovníků
do pracovní čety obce na dobu ur−
čitou, a to do 30. 11. 2012,
z rozhodla o úpravě cen za dopravu
v obecním minibusu Ford Tran−
sit,
z rozhodla, že posouzení stavu „pa−
jasanů“ v obci provede firma La−
rix Mikulčice,
z se seznámila s Výroční zprávou
o hospodaření ZŠ a MŠ Ratíško−
vice za rok 2011,
z se seznámila s Výroční zprávou
o činnosti Obecní knihovny Ratíš−
kovice za rok 2011,
z souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek na projekt „Tří−
děním odpadů za obec krásnější“
do grantového řízení Nadace
OKD.
Rada obce č. 34 ze dne 28. 2. 2012
Rada obce:
z na základě posouzení dvou ceno−
vých nabídek rozhodla o tom, že
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dodavatelem pytlů na plast bude
firma Be−Tong spol. s r. o.,
projednala cenové nabídky na vy−
hotovení nových webových strá−
nek obce,
se seznámila se seznamem žada−
telů – občanů o poskytnutí půjčky
z obecního Fondu bydlení v celko−
vém objemu 460 000 Kč,
rozhodla o provedení opravy vý−
měníku tepla v budově kina,
rozhodla o provedení opravy vo−
dovodních rozvodů ve smuteční
síni a v budově s WC a zázemím
za podiem v areálu Baník,
rozhodla o uzavření pracovní
smlouvy s koordinátorem veřejné
služby,
souhlasí s uspořádáním výstavy
fotografií pana učitele Václava
Kopky v ateliéru ZŠ Ratíškovice,
bere na vědomí jmenování no−
vého člena do Komise pro projed−
návání přestupků,
souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek z JmK na pro−
jekt „Údržba travnatých hřišť a ze−
leně v areálu Baník“,
souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek z JmK na pro−
jekt „Maminko, tatínku, pojďme
do knihovny“.

Rada obce č. 35 ze dne 13. 3. 2012
Rada obce:
z souhlasí s výsledky inventarizace
obecního majetku za rok 2011,
z rozhodla o aktualizaci ceníku
prací, správních a místních po−
platků,
z souhlasí s umístěním stavby
a technickým řešením nové regu−
lační stanice plynovodu v ulici
U Hliníka a s podepsáním smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věc−
ného břemene s JMP Net, s. r. o.,
z souhlasí se zřízením válečného
hrobu pana Víta Příkaského na
místním hřbitově,
z souhlasí s prodloužením ná−
jemních smluv u tří nájemníků
CHDPS Ratíškovice,

z rozhodla o vytyčení míst poruch
kabelů veřejného osvětlení a pro−
vedení jejich oprav,
z rozhodla o instalaci regulace vy−
tápění v budově kina,
z bere na vědomí usnesení Kraj−
ského soudu v Brně o zrušení spo−
lečnosti ECOMOSYS Ratíškovice
spol. s r. o.,
z nesouhlasí s nákupem právního
informačního systému pro obecní
úřad,
z rozhodla, že výběrové řízení na
zpracovatele nového územního
plánu provede Ing. Libor Strán−
ský,
z rozhodla, že k podání cenových
nabídek na vyhotovení nového
územního plánu budou vyzvány
4 projekční kanceláře,
z rozhodla o pojištění kompostárny,
z projednala rozsah pojištění stro−
jového zařízení kompostárny,
z rozhodla, že k podání cenových na−
bídek na rekonstrukci místní komu−
nikace v ulici Ke Stadionu budou
vyzvány 4 dodavatelské firmy.
Rada obce č. 36 ze dne 27. 3. 2012
Rada obce:
z rozhodla o pojištění strojů na ra−
tíškovické kompostárně a havarij−
ním pojištění,
z rozhodla o nákupu výpočetní tech−
niky na obecní úřad,
z rozhodla na základě podaných ce−
nových nabídek, že stavební dozor
pro stavbu cyklostezky v ulici Ví−
tězná bude zajišťovat Ing. Bedřich
Jurčeka, který podal nejnižší ce−
novou nabídku,
z rozhodla, že nájezdy k domům
v ulici Vítězná při výstavbě cyk−
lostezky provede firma Swietelsky
s. r. o.,
z souhlasí s pronájmem plochy
v areálu Baník Ratíškovice pro
instalaci prodejního stánku s ob−
čerstvením,
z projednala organizaci výběrového
řízení na zpracovatele nového
územního plánu obce,
z projednala program příštího za−
stupitelstva obce,
z se seznámila s novými podmín−
kami pro zřízení veřejné služby
v obci a rozhodla, že obec příjme
24 pracovníků z úřadu práce,
z starosta informoval o stavu jed−
nání Ing. Tatiany Řezníčkové ve
věci možných pozemkových úprav
obce Ratíškovice.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva
obce Ratíškovice, konaného dne 22. února 2012
1) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet s navrženými změ−
nami na rok 2012 v závazných ukazatelích:
Příjmy ................................................. 47 844 800 Kč
Financování příjmů ........................... 1 186 900 Kč
Příjmy celkem .................................. 49 031 700 Kč
Výdaje ................................................. 46 440 700 Kč
Financování výdajů ........................... 2 591 000 Kč
Výdaje celkem .................................. 49 031 700 Kč
Příděly do fondů:
− sociální fond ......................................... 130 000 Kč
− fond rezerv a rozvoje .............................. 80 000 Kč
Příspěvek pro včelaře ve výši 6 000 Kč bude určen
pro včelaře bydlící v Ratíškovicích, mimo pana Stani−
slava Kadlčíka, Ratíškovice 112 (na vlastní žádost).
2) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci FK Baník Ra−
tíškovice, o.s., na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy na výstavbu víceúčelové haly v are−
álu Baník ve výši max. 40 000 000 Kč, tj. 70 % uzna−
telných nákladů. Zastupitelstvo souhlasí s dotací
Obce Ratíškovice pro FK Baník Ratíškovice, o. s.,
max. do výše 18 000 000 Kč z rozpočtu obce 2012
a 2013 na výstavbu víceúčelové haly v areálu Ba−
ník, tj. max. 30 % uznatelných nákladů. Dotace bude
čerpána ze zůstatku na běžném účtu, případně
z úvěru.
3) Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje dotaci
Obce Ratíškovice na výstavbu víceúčelové haly ve
výši max. 18 000 000 Kč pro FK Baník Ratíškovice,
o. s., za podmínky, že FK Baník Ratíškovice, o.s.,
předloží doklad o získané dotaci od MŠMT, zajistí
v součinnosti s obcí projektovou dokumentaci,
stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele
stavby a převede po kolaudaci víceúčelovou halu bez−
platně do vlastnictví Obce Ratíškovice. Při převodu
víceúčelové haly z FK Baník Ratíškovice, o.s., na
Obec Ratíškovice musí být dodržena doba trvání
vlastnictví investora (FK Baník Ratíškovice, o. s.)
stanovená MŠMT v dotačních podmínkách. Další
podmínky přijetí dotace od obce budou stanoveny,
po dohodě Obce Ratíškovice a FK Baník Ratíško−
vice, o.s., na dalším zasedání ZO.

Navštivte obecní
webové stránky
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4) Zastupitelstvo schvaluje přerozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ratíškovice
a Osvětové besedy Ratíškovice za rok 2011:
ZŠ a MŠ Ratíškovice:
Fond odměn .......................................... 50 000,00 Kč
Rezervní fond ....................................... 18 578,52 Kč
Osvětová beseda Ratíškovice:
Fond odměn ............................................ 1 000,00 Kč
Rezervní fond ......................................... 1 248,97 Kč
5) Zastupitelstvo obce revokuje část usnesení č.j.
ZO−2011/4/11 z jednání ZO ze dne 27. 4. 2011 „ná−
kup pozemku p.č. 2304/23 167 m2 ostatní plocha,
za cenu 26 Kč/m2 – 4 342 Kč“.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků za
cenu 50 Kč/m2. Jedná se o parcely zapsané na LV
č. 259:
p.č. 2304/23
167 m2
ostatní plocha − 8 350 Kč
p.č. 2307/56
71 m2
ostatní plocha − 3 550 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice
7) Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku za
cenu 8 200 Kč. Jedná se o parcelu zapsanou na LV
č. 60000:
p.č. 2429/32
113 m2
orná půda
Prodávající: Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, územní pracoviště Brno, Příkop 11,
604 47 Brno.
Kupující: Obec Ratíškovice, U Radnice 1300.
8) Zastupitelstvo odročuje rozhodnutí ve věci autobu−
sových zastávek. Na příštím zasedání ZO budou
předloženy další návrhy přístřešku autobusové za−
stávky.
9) Zastupitelstvo bere na vědomí informace z Rady obce
Ratíškovice.
10) Zastupitelstvo nedoporučuje vydání Nařízení Obce
Ratíškovice, kterým se stanovuje zákaz pochůzko−
vého a podomního prodeje.
11) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
12) Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou „cykloturistic−
kého zastavení“ na pozemku p.č. 3280/3 Obce Ra−
tíškovice.
13) Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou „cykloturistic−
kého zastavení“ na pozemku p.č. 3447/2 Obce Ra−
tíškovice.
14) Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád Zastupitelstva
obce Ratíškovice. Změna oproti původnímu řádu je
v článku 3 odst. 4) − pozvánku na zasedání obdrží
členové zastupitelstva obce písemně nebo elektro−
nicky, nejpozději 7 dnů před zasedáním.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika
Policie

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Antoš Lukáš
Šuralová Nina
Ženata Ladislav
Dufková Barbora
Houtová Julie
Ševelová Sofie
Tomšej Šimon
Glembová Thea

Blahová Josefa ..................................................... 96 let
Letavková Etela ................................................... 91 let
Polášek Augustin ................................................. 80 let
Bačíková Ludmila................................................ 80 let
Gombárová Jiřina ............................................... 85 let
Kotásková Františka .......................................... 85 let
Horáková Terezie ................................................ 80 let
Gajdík Cyril ........................................................... 90 let

Z našich řad odešli...

Svatba...

Gajdíková Marie ..................................
Blahová Jaroslava ...............................
Kašíková Marie ....................................
Snášelová Marie ...................................
Směřičková Hana ................................

Glemba Tibor a Rounová Marcela

Zlatá svatba...
Jan a Milada Foltýnovi

14. 2. Přijetí oznámení v 8.32 od
Kopisu Brno, že v ulici Vítězná
došlo k zatopení sklepních pro−
storů. OP prováděla součinnost
s JSDH Ratíškovice.

Z deníku

obecní policie

Únor 2012
2. 2. Přijetí oznámení v 8.55, že
v ulici Humna se nacházejí pro−
dejci pracího prášku. Po přijetí
oznámení byla provedena hlíd−
kou OP kontrola obce a prodejci
byli zachyceni v ulici Vítězná.
Jednalo se o pana XY z Havířova,
který byl poučen o možnostech
prodeje v obci a následně byl
vykázán z obce z důvodu por−
ušení obecně závazné vyhlášky.
Záležitost byla řešena domlu−
vou.
Jednání s PČR Dubňany, že
v ulici Za Mlýnem bylo v noci od−
cizeno stříbrné auto patřící panu
XY, bytem ul. Vítězná. Po dalším
pátrání ve spolupráci s OP bylo
zjištěno, že auto odvezl kama−
rád, a to z důvodu nabíjení bate−
rie.
4. 2. Přijetí oznámení v 15.10 že
v ulici Družstevní pobíhá paní XX,
která zde obtěžuje občany a říká,
že si ublíží. Po příjezdu PČR
Dubňany byl vyrozuměn manžel,
který sdělil policii, že se o svou
manželku již postará.
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6. 2. Jednání s PČR Dubňany
ohledně pohřešované osoby pana
XY, bytem ul. Vítězná.
9. 2. Přijetí oznámení v 17.50 o do−
pravní nehodě v ulici Řádky. Po
přijetí hlídky OP na místo bylo
zjištěno, že pan XY, bytem Velké
Pavlovice, nacouval nákladním
automobilem do lampy veřejného
osvětlení, čímž došlo ke spadnutí
lampy na zem a nahnutí sloupu.
Na místo nehody byla přivolána
PČR Hodonín, odbor dopravní ne−
hody. Škoda na osvětlení byla vy−
číslena na 10 000 Kč.
10. 2. Přijetí oznámení v 11.05, že se
po obci pohybují občané romské ná−
rodnosti a nabízejí motorové pily.
11. 2. Přijetí oznámení v 7.45 od
Kopisu Brno o provedení součin−
nosti při zásahu v ulici Bará−
ky, kde praskla vodovodní trubka
a došlo k zatopení sklepa.
Přijetí oznámení v 16.07 od pana
XY, bytem ul. Vítězná, o prove−
dení asistence při vystěhování
jeho exmanželky. Pan XY uvedl,
že má strach o své zdraví.

15. 2. Přijetí oznámení v 8.30 o do−
pravní nehodě směrem na Hodo−
nín. Po přijetí hlídky OP na místo
bylo zjištěno, že řidič nezvládl za−
táčku a sjel s autem do příko−
pu. Auto bylo zcela mimo vozovku,
a tak nebránilo plynulosti dopra−
vy. OP vyčkala na příjezd odta−
hové služby a řídila dopravu po
dobu jeho vyprošťování.
19. 2. Přijetí oznámení v 13.15, že
na smuteční síni prasklo vodo−
vodní potrubí a objekt je zatopen.
Přijetí oznámení ve 14.25, že
v areálu FK Baník v budově, kde
se vydávají obědy a jsou záchody,
prasklo vodovodní potrubí.
23. 2. Přijetí oznámení v 10.35, že
v areálu FK Baník někdo poško−
dil fasádu na bazéně, kterou polil
horkou čokoládou. Po shlédnutí
záznamu z kamerového systému
bylo zjištěno, že se jedná o trojici
mladíků, kteří byli následně iden−
tifikováni.
Přijetí oznámení ve 12.20 od paní
XX, že ji její manžel udeřil pěstí
do zad a taky měl napadnout svou
tchýni. Pan XY byl hlídkou OP
vyzván k dechové zkoušce na al−
kohol, ale odmítl ji uskutečnit
a sám potvrdil, že má popité. Dále
paní XX uvedla, že k napadání už
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

dochází od neděle a taky uvedla,
že ji její muž vyhrožoval. Paní XX
byla hlídkou OP poučena, že jde
o přestupek proti občanskému
soužití, který lze projednat v ko−
misi veřejného pořádku.
25. 2. Přijetí oznámení v 15.45 od
paní XX, že jí někdo poškodil na
místním hřbitově na náhrobní
desce kříž. Po přijetí hlídkou OP
na místo určení byla celá událost
nafocena a informována PČR Dub−
ňany.
Přijetí oznámení v 19.40 od PČR
Dubňany, že v ulici Vítězná došlo
ke krádeži většího obnosu peněz.
27. 2. Přijetí oznámení v 7.50 od pana
XY, že mu někdo v noci ze soboty
na neděli poškodil plot.
Březen 2012
Co dokážou někteří spoluobčané...

3. 3. Přijetí oznámení ve 13.02 od
pana XY, že mu někdo ulomil zá−
mek v boudě na nářadí v lokalitě
Slavín. Z boudy se mu nic neztra−
tilo.
Přijetí oznámení v 16.02 od Ko−
pisu Brno o požáru trávy v loka−
litě za střelnicí. OP prováděla sou−
činnost se složkami IZS.
5. 3. Přijetí oznámení v 7.25 od pana
XY, že se někdo pokusil vloupat
do bytovky v ulici U Hájenky.
Po příjezdu hlídky OP na místo
spolu s PČR Dubňany bylo zjiště−
no, že na dvou vstupních dveřích
jsou známky po páčení. Věc si pře−
vzala PČR Dubňany.
Přijetí oznámení v 16.50 od paní
XX, že v lokalitě u nové pekárny
našla použité injekční stříkačky.
Hlídka OP provedla sběr injekč−
ních stříkaček.
8. 3. Přijetí oznámení v 10.05 od paní
XX, že se po obci pohybují romští
občané a nabízejí k prodeji holící
strojek. Prodejci byli hlídkou OP
přistiženi v ulici Polní, jednalo se
o občany Slovenské republiky.
Prodejci byli hlídkou OP poučeni
o prodeji a z obce byli vykázáni.
13. 3. Proveden sběr krabiček od
Nurofenu v lokalitě za mateřskou
školou, směrem na Vacenovice.
15. 3. Přijetí oznámení v 16.05, že
v ulici Zelničky se nacházejí osoby
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

romské národnosti a prodávají
metle. Po přijetí hlídkou OP na
místo určení byly zastiženy dvě
osoby. Osoby byly poučeny o poru−
šování obecně závazné vyhlášky
obce a byly vykázány.
16. 3. Přijetí oznámení v 14.48, že
v lokalitě za MŠ U Jezérka leží ně−
jaký muž. Po příjezdu hlídkou OP
byl nalezen muž, který jevil velké
známky opilosti. Jednalo se o pana
XY bytem Vacenovice, který byl
následně hlídkou OP odvezen do
místa bydliště.
17. 3. Přijetí oznámení od Kopisu
Brno ve 14.25, že ve směru na
Milotice došlo k požáru trávy
v příkopu.
20. 3. Přijetí oznámení od pana XY
o vloupání do areálu kynologic−
kého cvičiště.
21. 3. Přijetí oznámení ve 12.55 od
Kopisu Brno o požáru trávy v Ra−
tíškovicích v lokalitě Díly. Hlídka
OP prováděla součinnost s JSDH
Ratíškovice a HZS Hodonín.
22. 3. Zjištění pachatele, který po−
škodil dne 17. 3. 2012 ve 00.25
zaparkovaný automobil majitele
před místní hospodou Komunál.
Jednalo se o pana XY, bytem
Humna, který se k činu přiznal
a souhlasil, že škodu uhradí.

23. 3. Přijetí oznámení ve 12.05 od
pana XY, že došlo k odcizení elek−
trokabelu z novostavby v ulici
Rohatecká.
26. 3. Přijetí oznámení ve 12.55
o romských občanech, kteří po obci
nabízejí různé zboží.
28. 3. Přijetí oznámení ve 12.30, že
v křižovatce mezi ulicí Rohatecká
a Školní došlo k dopravní neho−
dě, při které viník nehody z místa
činu ujel. Hlídka OP provedla pá−
trání po vozidle, které nalezla
opuštěné v lokalitě Za Mlýnem. Po
zjištění této skutečnosti vyrozu−
měla hlídka OP PČR Hodonín,
odbor dopravních nehod, která si
celou záležitost převzala. Prove−
dení součinnosti se složkami IZS
při odstranění nebezpečné látky,
která byla nalezena ve vozidle, jež
bylo účastníkem dopravní nehody.
Přijetí oznámení ve 12.48 od paní
XX, která je soudní vykonavatel−
ka, že potřebuje spolupráci při
provádění soupisu majetku na
adrese U Hájenky, kde bydlí paní
XX spolu s panem XY, který dluží
dlužnou částku.
(KOPIS – Krajské operační a infor−
mační středisko Hasičského zá−
chranného sboru JmK v Brně.
Více na: www.firebrno.cz)
JT & JH
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Kyberšikana
versus rodiče

V

e čtvrtek 22. března 2012 byla
do základní školy povolána Po−
licie ČR z obvodního oddělení
v Dubňanech, která musela řešit −
historicky poprvé − tzv. kyberšikanu.
Na základě oznámení několika žá−
kyň 1. stupně bylo zjištěno, že te−
prve jedenáctiletá dívenka zneužila
přístupu na sociální síť Facebook své
kamarádky, když na jejím profilu vy−
stupovala pod jejím jménem a zcela
vědomě a opakovaně korespondo−
vala velmi vulgárním způsobem s přá−
teli postižené kamarádky.
Záměrem jednání s rysy šikany
nebo kyberšikany je opakovaně ubli−
žovat, ponižovat, zesměšňovat, ohro−
žovat nebo zastrašovat jinou osobu
případně i skupiny lidí. Takovéto jed−
nání, odehrávající se ve virtuálním
světě počítačů, později může přechá−
zet ve fyzický útok v podobě bití, tak
i útok slovní v podobě vydírání, nadá−
vek, pomluv a vyhrožování.
Kyberšikana se na rozdíl od
běžné formy šikany, kterou známe

zejména ze ško−
ly, liší anony−
mitou – většina
obětí kyberši−
kany se mnohdy
nedozví, kdo je
šikanuje nebo šikanoval, dále pro−
středím – odehrává se v počítačích
dětí, latencí – rodičům i učitelům
jsou většinou skryty typické znaky
šikany.
Vzhledem k tomu, že kyberši−
kanu mohou odhalit zejména ro−
diče, sourozenci nebo kamarádi, je
vhodné, aby osoby blízké dětem vě−
děly, že Facebook je určen pro
osoby starší 13 let(!!!) a že jejich
děti si „četují“ s reálnými a jim zná−
mými kamarády.
Šikanování je v řadě případů
trestnou činností podle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ne−
boť naplňuje skutkovou podstatu
trestného činu, např. omezování
osobní svobody, vydírání, svádění,
vyhrožování, pronásledování, v hor−

ším případě šíření pornografie, ší−
ření toxikomanie, hanobení národa,
etnické nebo jiné skupiny apod.
Zjišťování a odhalování příznaků
šikany je složitý proces, neboť
školní třída je velmi komplikovaná
sociální skupina a obsahuje jiné
vztahové znaky než skupina (parta),
tvořená nejbližšími kamarády. V sou−
časné době však existuje dostatek
odborné literatury popisující dnes
již několik desítek typů šikany, ale
i webových stránek, řešících projevy
a možnosti řešení šikany, a to neje−
nom dětí:
www.kybersikana.eu
www.saferinternet.cz
www.bezpecne−online.cz
www.pomoconline.cz
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Krádež stromků

N

epříjemně představitel−
né se stalo skutkem. Bě−
hem dvou nocí ze 3. na
4. dubna a ze 4. na 5. dubna
zmizelo přes 150 chvojek vy−
sázených z vnější strany ra−
tíškovického hřbitova. Vznik−
lá škoda přesahuje částku
60 000 Kč.
Snaha o kultivaci piet−
ního prostředí pro naše
předky a blízké, kteří již ne−
mohou být s námi, přichází
vniveč s pocitem bezrad−
ného, smutného vzteku.
Kultura hyen zasáhla i naši
obec.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta obce
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Provoz kompostárny spuštěn
Pokračování z titulní strany
Uznatelné náklady projektu či−
nily 10 685 372 Kč. Z této částky bylo
85 % nákladů, tj. 9 080 573 Kč, hra−
zeno EU z Fondu soudržnosti, 5 %
uznatelných nákladů, tj. 335 008 Kč,
ze Státního fondu životního prost−
ředí. Jihomoravský kraj obci přispěl
částkou 520 000 Kč a obec ze svého
rozpočtu vynaložila na kompostárnu
1 238 180 Kč, a to včetně výše uve−
dených nákladů neuznatelných. Do−
dejme ještě, že součástí projektu
kompostárny byla i optimalizace
sběrného dvoru, v rámci níž byl za−
koupen další kontejner s lisovací
jednotkou, který nám prostorově
zmenšuje objem skladovaných
plastů a snižuje náklady na přepra−
vu, a kontejner na dočasné sklado−
vání nebezpečných – chemických od−
padů, který nám zvyšuje bezpečnost
skladování a plynulost provozu.
Bioodpad je na kompostárně od
občanů přijímán bezplatně, a to
v otevírací dobu sběrného dvoru. Bio−
odpad musí být čistý – bez papírů,
kamení, kovů, plastů apod. Bio−
masa (listí, tráva, dřevo) se v drtičo−
mísiči rozdrtí a smísí a vyskladní do
posádů, u nichž je sledována vnitřní
teplota. Po dosažení teploty 70 oC je
posád skrápěn vodou a hmota je pře−
kopána. Tento cyklus skrápění a pro−

mísení trvá dle klimatických podmí−
nek cca 8 týdnů. Poté je materiál
zpracován přes síto a ten lze již ex−
pedovat jako kompost. Vzhledem
k tomu, že na kompostárnu byly zís−
kány nemalé finanční prostředky
z veřejných zdrojů, nelze s kom−
postem obchodovat. Kompost bude
vydáván občanům zdarma, a to pře−
devším těm, kteří jsou na kompos−
tárně evidováni jako ti, kteří sem
biomasu odevzdali.
V tento moment je třeba poděko−
vat všem institucím, které finančně
toto dílo podpořily, a všem spolupra−

covníkům, kteří se na realizaci kom−
postárny spolupodíleli. Současně
doufáme, že občané využijí mož−
nosti, jak se bioodpadu zbavit, aniž
by došlo k zamoření veřejných pro−
stranství tlejícími hromádkami listí
a trávy. Postoupením tohoto od−
padu na kompostárnu se sníží množ−
ství odpadu v popelnicích, přičemž
bioodpad se zpracuje do kvality, jež
obohatí naše písky o humusovou
vrstvu.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta obce
Rada obce

Zahájení výstavby cyklostezky

P

ráce na výstavbě cyklostezky v ulici Vítěz−
ná byly zahájeny. Za finanční spoluúčasti
Státního fondu dopravní infrastruktury
bude vybudována cyklostezka v úseku kostel –
hájenka. Práce provádí firma Swietelsky, s. r. o.,
která rovněž vybuduje nájezdy k jednotlivým
nemovitostem.
Občany z ulice Vítězné, kteří jsou omezeni stav−
bou, prosíme o trpělivou shovívavost. Realizací
díla dojde k prodloužení sítě cyklostezek, zvýší
se bezpečnost pohybu cyklistů na komunikacích
a vytvoří se předpoklad pro další pokračování
cyklostezky lesem na Pánov.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta obce

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012
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Loňské časy
a letošní rozpočet obce

Z

astupitelstvo obce schválilo (jako
každý rok) v únoru 2012 důle−
žitý dokument obce – Rozpočet
2012. Připomenu stručně definici
rozpočtu: „Rozpočet obce je finanční
plán, jímž se řídí financování obce.
Sestavuje se na kalendářní rok. Při
zpracování rozpočtu se vychází z roz−
počtového výhledu.“ Rozpočet obce
může být schválen z hlediska příjmů
a výdajů jako:
a) vyrovnaný, kdy všechny výdaje
běžného kalendářního roku jsou
kryty příjmy téhož období;
b) přebytkový, kdy příjmy běžného
kalendářního roku jsou vyšší než
výdaje téhož období;
c) schodkový, jenž může být schvá−
len jen v případě, že schodek bude
možné uhradit přebytky minulých
let, smluvně zabezpečenou půjč−
kou, smluvně zabezpečeným úvě−
rem nebo smluvně zabezpečenou
návratnou finanční výpomocí.
Rozpočet obce můžeme rozdělit
dále na 2 části:
1. běžný = příjmy (daně, poplatky,
nájmy, služby, neinvestiční dota−
ce) a výdaje nutné pro chod obce
(mzdy, energie, služby, úroky
z půjček);

2. kapitálový = příjmy (prodej ma−
jetku, investiční dotace) a výdaje
(investice) rozvoj obce.
Obě části rozpočtu mají ještě
jeden důležitý úkol – ušetřit na
splátky půjček a úvěrů. Primárně je
to ale úkol pro běžný rozpočet. Pla−
[údaje jsou v tisících Kč]

tit dluhy z prodeje majetku je (vět−
šinou) špatné, mimořádné nebo
krajní řešení. Logika je jednoduchá:
čím víc spotřebujeme, tím méně vy−
budujeme nebo si více půjčíme.
Cílem vedení obce ve spolupráci
s finančním výborem je sestavit
a hospodařit s rozpočtem tak, aby po−
kryl všechny běžné výdaje na pro−
voz obce, včetně samosprávy, a vy−
tvořil dostatek peněz na investice
– nezbytné (tj. rekonstrukce stáva−
jících) i rozvojové (vybudovat něco
nového).
A takovéto byly rozpočty minu−
lých let včetně toho letošního, jak
ukazuje následující tabulka:
2009

2010

2011

2012

28 575

30 958

30 424

27 856

nedaňové běžné příjmy

9 121

6 728

6 665

5 819

běžné přijaté dotace

1 826

3 533

5 969

1 903

běžné výdaje

27 881

30 286

29 316

26 391

provozní přebytek

11 642

10 933

13 740

9 187

1 574

129

94

0

210

1 653

6 437

9 922

0

0

0

0

6 954

7 207

17 907

20 050

−2 612

−3 712

−2 612

−2 612

daňové příjmy

příjmy z prodeje majetku
investiční dotace
přijetí úvěru
investiční výdaje
splátky úvěru/půjčky

Ing. Vladimíra Motlová, předsedkyně finančního výboru

Exkurze na obecní úřad

V

pátek 16. března 2012 se naše
třída 6.A vydala na exkurzi na
Obecní úřad v Ratíškovicích.
Provázel nás pan starosta Ing. Josef
Uhlík. Na úvod nás hezky přivítal
a sdělil prvotní informace o naší obci
a o jejím okolí. Vysvětlil nám, co to
je obecní rada a kdo jsou radní. Zají−
mavě nám popsal, co se bude stavět
v naší obci a jak se budou Ratíško−
vice rozrůstat. Dozvěděli jsme se, že
u nás bydlí 4 142 občanů a stojí přes
1 300 domů. Ratíškovice patří mezi
největší obce v naší republice.
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Také jsme zjistili, že zastupitel−
stvo má patnáct členů, kteří se schá−
zejí jednou za 2 měsíce, a rada má
pět členů, ti se scházejí jednou za
čtrnáct dní.V radě jsou: pan starosta,
místostarosta a tři další zastupitelé.
Obec má rozpočet 49 000 000 Kč.
Zanedlouho se plánuje postavení
nové budky na hlavní autobusové za−
stávce, jelikož ta stávající je příliš
stará a rozbitá. Dalším záměrem jsou
odpočívadla pro cyklisty a bruslaře,
které budou stát za železničním pře−
jezdem směrem na Rúdník.

Na obecní úřad se lidé nejčastěji
obracejí s problémy se sousedskými
vztahy a také s prosbami o nové
stavby nebo opravy ulic a budov. Byla
to velice naučná exkurze, která se
mi velice líbila, jelikož jsme se do−
zvěděli nové informace o naší obci.
Petr Mikovič, 6.A
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Folklor

Přeca sa

natočilo

D

alo by sa navázat na výrok slav−
ného hvězdářa, matematika a fy−
zika Galilea, kerý po odchodu od
súdu, gdy mosel odvolat svoje učení,
natruc šeckým súdcom ve dveřách
prohlásil: „A přece se točí!“ Myslel
tým na pohyb našej planety kolem
slunka. Aj mužský sbor si s úlevú od−
dechl a do světa oznámil: „Přeca sa
natočilo!!!“
Na rozdíl od slavného učenca ne−
měli chlapi ze sboru na mysli nic ina−
čího, než to, že sa jim podařilo na−
točit cédéčko, poskládané z čerstvo
vydanéj knižky o ratiškovských pjes−
ničkách a tancoch Lidové tance
a písně z Ratíškovic. Knižka byla
výstupem výzkumného záměru Et−
nologického ústavu AV ČR, pjes−
ničky vybraly paní PhDr. Lucie Uh−
líková, Ph.D. a doc. PhDr. Martina
Pavlicová, CSc. Tance v 70. letech

sesbírala paní
Milada Bimková
a pan PhDr. Jan
Krist zpracoval
fotografickú pří−
lohu publikace.
Po usilovném trénování nadešly
v listopadu roku 2011 štyry dně, gdy
sa chlapé zavřeli na kině a pod ve−
dením Roberta Blahy, Vojty Herky
a Franty Šimka vložili šecko svoje
snažení a um do natočení cédéčka.
A po pár měsícoch – přesně 1. dubna
roku 2012 sa uskutečnil v ratiškov−
skéj tělocvičně slavnostní akt uve−
dení cédéčka do života.
Že sa to chlapom podařilo, za to
sa patří poděkovat moc lidom, keří
jim to umožnili. V první řadě vedú−
címu sboru Robertovi Blahovi, cim−
bálovéj muzice Kapric s hostem Mar−
kem Blahú. Tato muzika u nekerých

pjesniček dělala sboru doprovod.
Potom sa mosí poděkovat cimbális−
tovi Riškovi Mokrému a Vojtovi Her−
kovi, který to natočil, Františkovi
Šimkovi, kerý to odborně dotahl do
zdárného konca. Na cédéčku zane−
chala stopu aj Cimbálová muzika
Náklo, složená z ratiškovských na−
dějí pod vedením Marušky Ostřížko−
véj, a ešce aj Ženušky. A aby toto
mohlo byt zaznamenané a mohlo to
dělat radosť, o to sa zaslúžilo po fi−
nanční stránce Ministerstvo kultury
ČR, Obecní úřad Ratíškovice, osvě−
tová beseda a další.
Zásluhu na tem, že sme v nedělu
1. dubna měli dobrú po−
hodu, má aj ředitel škole
Josef Hanák a tým usmě−
vavých děvčat z kuchyně
základní škole, keré při−
pravily účastníkom, ale
aj hostom a posluchačom
pohostění.
Ale než mohli šecí hla−
doví zasednút k prohyba−
jícím sa stolom se zabijač−
kovýma dobrotama, bylo
cédéčko slavnostně ob−
lété vínem a tým uve−
dené do života najstar−
ším členem sboru panem
Františkem Kordulú –
Trubkú, asistovaly u teho
Ženušky, coby kmotřen−
ky a kmotři ve vtipnéj
scénce v podobě Sudi−
ček a Kmotrů z Cosa Nos−
try.
Tož, gdo si v nedělu od−
poledňa udělal čas, udě−
lal si aj dobře, protože sa
to chlapom povédlo a zpí−
vali né enom hlasem, ale
aj srdcem.
Vojta Koten

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012
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Region

N

Tsunami z mikroregionu

v našem bazénu!

ebýt trochu jiných oblečků, je−
den by si mohl myslet, že jsme
se ze Silvestra ještě nerozešli!
Raťky zahajovaly narozeninový se−
riál Regionher Mikroregionu Nový
Dvůr 2012 a jedinečnost krytého
bazénu se přímo nabízela. A protože
jsme byli ještě natěšeni z povede−
ného Silvestra, dopřáli jsme si jen
nezbytného odpočinku a prakticky ve
stejné „základní sestavě“ jsme v tom
začali plavat… Velkou pomocí byla
ochota personálu bazénu a Plavecké
školy. Sice přibyly malé zdravotně−
technické komplikace, ale potvrdila
se velká výhoda skvělého týmu,
který všechno zvládal.
Zatímco pochod za prasátkem je
jedinečná akce pro stovky příznivců,
regionhry si daly za cíl potkávat se
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napříč mikroregionem víckrát v roce
a třeba v menším počtu. Regionhry
mají jednoduché základní aranžmá
– jedna obec je pořadatelem, každou
obec reprezentuje soutěžní tým (do−
provod týmu je výhodou: manager,
masér, psycholog, tiskový mluvčí,
nehrající kapitán atd.) a fanoušci,
kteří přijedou svůj tým podpořit!
Na Vodní hrátky pozvaly Raťky
soupeře v sobotu 3. března 2012.
Pravidla byla pevně daná, držíme
v týmech rovnoprávnost a objekti−
vitu po jednom rozhodčím za každou
obec. Týmy obcí byly úžasné, ba−
revná příslušnost byla řádně dodr−
žena, nápadité doplňky byly jejich
ozdobou (např. žluté „plážové“
pláště a ručníky Vacenovic, modré
osušky Ratíškovic, transparent Vl−

koše, kerky Svatobořic, čepičky a bílé
boa starosty Milotic). Zahájit a řídit
hry nemohl nikdo menší než bůh
moří Neptun v podání Tomáše Sala−
vy, nového manažera mikroregionu.
Myslím, že se mu premiéra sku−
tečně vydařila, skvěle moderoval víc
než 3 hodiny her! Krásnou a vý−
znamnou partnerkou mu byla Jana
Koplíková – silvestrovská bohyně
z Olympu převtělená do půvabné ná−
mořní stevardky. Rychle sliby závod−
níků a rozhodčích, že všechno bude
na vodě i pod vodou O.K. a už šup do
vody.
Divoké jízdy na vodních šimlech,
vodní pólo, tichá vodní pošta veršo−
vaných zpráv z břehu na břeh, vý−
lovy pokladů z Titanicu (potopený
je už celých 100 let a měli jste vidět,
co šikovní potápěči her všecko na−
šli!) nebo neopakovatelní převozníci
vlajky. Teplota vody stoupala od zá−
palu týmů s každou další disciplí−
nou. Aby soutěžící mohli i trochu
vydechnout a odpočinout si, pře−
stávky vyplnily soutěže pro diváky
a vystoupení krásných břišních ta−
nečnic a šššššepotavých deštníčko−
vých víl.
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7x foto Josef Hanák

Poslední píšťalka certifikovaných
rozhodčích, spočítat body a závě−
rečný ceremoniál mohl začít. Malé
bohyně Amálka a Alžbětka Mokré
přinesly putovní vlajku Regionher,
kterou si převzal starosta Milotic −
pořadatel dalších her. Silvestrovské
bohyně z Olympu ocenily každý tým
sladkými medailemi. Tři nejlepší
týmy dostaly krásné, originální i moc
chutné dorty, jejichž autorkou byla
Jana Tomčalová ml. Závěrečné foto−
grafie pro zachycení neopakovatel−
ných, historických okamžiků, test,
jak je na tom Jana Rybka ve vodě,
přátelské AHOJ! a hladina bazénu
se opět uklidnila, aby počkala na své
pravidelné i náhodné sobotní ná−
vštěvníky.
Myslím, že se Vodní hrátky po−
vedly, že naplnily myšlenku Region−
her, že si je užili soutěžní týmy, roz−
hodčí i diváci. Všechny tři prvky jsou
nezbytné a důležité. Měli jsme na−
poprvé výhodu domácích, ale věřím,
že i jako hosté na dalších hrách bu−
deme mít vždy připravený (na vše)
kvalitní a nadšený tým, potřebné
týmové zázemí a početný, vidi−
telný a slyšitelný fanklub. Družstvo
hájící barvy Ratěk si to přece za−
slouží!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Vodní pomůcky sponzorovala
firma Wiky Kyjov, vybavení bazénu
zajistila firma Stokláska.
Děkujeme prvnímu soutěžnímu
týmu Ratíškovic a současně blaho−
přejeme vítězům Vodních hrátek ve
složení: Anna Gajdíková (Anička),
Markéta Šimečková (Šurka), Eva

Frýdková, Zdeněk Borovec, Jenda
Frýdek, Michal Vybíral, náhradník
Petr Vacenovský a nehrající kapi−
tán − starosta Jožka Uhlík.
Možná budete v Miloticích v so−
botu 21. dubna 2012 bojovat za svoji
obec právě vy – tedy pojďte s námi
do toho!
Vlaďka Motlová

Rekonstrukce dvou tříd a WC knihovny pokračuje

Započetí práce...
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Spolky

Vinařský
seminář

R

atíškovičtí vinaři Českého zahrádkářského svazu se při−
pravují na místní košt vín, a to nejen školením vína,
ale i školením v hodnocení vín stobodovou stupnicí.
V březnu opětovně do Ratíškovic zavítal doc. Ing. Josef Ba−
lík, Ph.D. z lednické vinařské fakulty a za účasti více jak
20 vinařů proběhl v kavárně Restaurace Sport seminář,
v rámci něhož bylo za stálého zírání, míchání a „očuchá−
vání“ pohárků a cvakotu kalkulaček obodováno 11 ratíško−
vických vín.
Radim Šťastný

3x foto Josef Hanák

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ratíškovice
zve všechny vinaře a vinohradníky na

VÝSTAVU VÍN
v sobotu 21. dubna 2012 od 14.00 hodin
v areálu Baník Ratíškovice

Zve výbor ZO ČZS Ratíškovice
Výstava je realizována za finanční podpory Vinařského fondu ČR.
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Událost

Návrat ztraceného syna,
aneb už je doma

A

ni to člověku nepřijde, že je
tomu už 15 let, co nám Dan
Kordula odcestoval do Ameriky.
Znali jsme ho od ZŠ, neboť je jen
o rok starší než já a s jeho jménem
se automaticky spojovala jména
Joka, Palis, Tonik Kordula, Libor
Toman. A my holky na ně i ,,tak
trochu myslely“. Byli to kluci v celku
normální, ale zároveň i tak trochu
„hvizdohájci“. Se školními léty mi
v paměti utkvívá tábor na Mlýnkách.
Tato partie, buď zadupávala v kana−
dách myši, kterých tam bylo jak
much, nebo nás holky s nimi provo−
kovala. A další, co vidím jak dnes,
holky hrají baseball a ta podařená
partička se úžasně baví, jak se nám
holkám při běhu třepe naše vyvíje−
jící se poprsí.
Pak začalo období učňáků, střed−
ních škol atd. Cesty šly trochu ji−
nam, ale zábavy, plesy, hory − vždy
stály s Danem za to! Takové Jese−
níky − Karlovice, kde si Dan kromě
lyžařského vybavení vzal jen poli−
cejní pouta na ruky a kazetu Or−
líku (…kopni ho, bouchni ho, udeř
ho pěstí...). Kolda nejstarší myslel,
že po 5 km jízdy tu kazetu vyhodí
z auta i s Danem. Zkrátka s Danem
nebyla nikdy nuda. A co se týká
děvčat? …
A najednou, asi v 28 letech se „spr−
čil“ a odletěl nám do Ameriky. Kon−
takt ze začátku nebyl až tak velký,
i když Žoch ho v Chicagu navštívil
a přivezl si spoustu zážitků a vzpo−
mínek. Dan se zabydlel, našel si Gi−
lii, která mu porodila dvě krásná
děvčata, G.G. a Danielu, které si
Dan vede k obrazu svému k fotbalu.
A z bouřliváka Dana se stal vzorný
otec, manžel a opora rodiny, který
rád griluje (už se těším na párty).
Poslední roky, a to pravidelně
v neděli kolem 17. hodiny, zazvonila
u nás pevná linka, a to jsme věděli,
že je to Dan. Vždy jsme se pobavili
nad tím, že ví víc drbů, co se týká
Ratěk a vůbec veřejného dění, než
víme my. Ale čím dál častěji jsme
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

taky slyšeli, jak ho
srdíčko táhne čím
dál víc do rodné vís−
ky. A než se pár
roků s rokem sešel
den ,,D“ byl tady.
Žoch mu slíbil, že
pro něj na letiště
přijede, a tak se
doma kuly pikle a vy−
mýšlelo se nevymyš−
lené. Jaké by to bylo
přivítání bez chleba,
soli, kroje… A než
jsme se nadáli, stáli
jsme na vídeňském
letišti i s taťkou Bře−
ťou. Já v kroji (to
je normální), Žoch
v kroji − ženském (to
už není normální)
a letadlo − hodinové
zpoždění. A nervo−
zita stoupala.
Po hodině a půl
se konečně vybatolil
Dan. Tak byla i pís−
nička ,,Když sem já
šel z Ratíškovic…“.
Utrhl si chleba, na−
močil v soli, zapil
slivovičkú a frčelo
se domů. Po cestě se nám puse ne−
zavřely. Dan dopil slivku a už jsme
stáli před Kordulovým, kde ho če−
kala celá rodina v plné parádě.
Ovšem rodina nebyla jediná, kdo se
na Dana těšil.
Modroživotníci, kteří na Dana
čekali na Bumbálku už skoro od
20. hodiny, nás během cesty domů
bombardovali SMSkama, kdy teda
dorazíme? Ale dočkali se! Naštěstí
se zavíralo poměrně brzy a Dana če−
kala páteční pánská přivítací jízda
na Sportě, tak se šlo spát. Pátek byl
náročný − cca 30 kamarádů, ukon−
čení v brzké hodiny ranní. A ráno?
Ochutnávka s Dubasem (gořalky),
odpoledne ochutnávka vín s Jokú
a večer absolvování Rock plesu.
Přišel k nám chudák už lehce

„zmoklý“, ale nebránil se ničemu.
Navlekla jsem ho do úzkých dívčích
elasťáků, úzkého trika, nazdobila ho
do stylu kocoura. A šlo se pařit, opět
do ranních hodin.
A teď? Teď už jen starosti. Ro−
dina, zařizování domečku, holčičky
seznamování se se školou. Puber−
tální paření je to tam. A už jen
dospělácká realita! A co se týká
Gilie − klobouk dolů. Ta musí Dana
opravdu milovat, kde jaká ženská by
takový životní zlom neudělala, ani
já ne.
Držíme palce, hodně pevné nervy,
spoustu tolerance a kamarády máte,
nejen nás. Tak ať víte, kam se obrá−
tit. Dane, vítej v Raťkách.
I+Ž
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Historie

Příběhy z jedné pohlednice

K

rajem února se nám telefonem
ozval pan Marek Michenka. Na
internetovém obchodním por−
tálu Aukro se mu podařilo koupit
starou pohlednici Ratíškovic a nabídl
nám možnost uložit ji do archivu. Sa−
mozřejmě jsme souhlasili, a protože
je opravdu zajímavá, chci vás sezná−
mit s tím, co všechno jde o jedné je−
diné takové „kartičce“ zjistit.
Byla odeslána 20. 4. 1914, adre−
sátkou je „Vážená paní pí B. Queis−
nerová, v Chrudimi – Travníček“
a v textu je zapsáno: „Vážená paní.
U p. insp. [inspektora] jsme si
š ť a s t n ě v neděli vše odbyli. Byl
neobyčejně vlídný a ve všem nám dal
dobrou radu. Podrobnější zprávy
zašlu v psaní, které hned následuje.
Jak se Vám daří jarní práce? Jsou
teď nádherné dni. Vzpomínám, jak
asi jest pěkně tam u Vás na Trav−
níčku, kde vše již je v květu. Se sr−
dečným pozdravem uctivě se po−
roučí Hubert.“
Onou „váženou paní“ je bývalá
ratíškovická učitelka Božena Queis−
nerová, která byla do naší obce pře−
ložena v r. 1906, a protože se „po
prázdninách do Ratiškovic přistěho−
vala, povolila c.k. okr. šk. rada, aby
zatím vyučovala než přijde schvá−
lení od c.k. zemské školní rady.“
Učila u nás žáky I. a II. tříd až
do června 1912, kdy podle zápisu
ve školní kronice odešla do Boja−
novic.
Pohlednici jí posílal, pravděpo−
dobně do nového působiště, její bý−
valý ratíškovický kolega František
Hubert. Do naší obce přišel v březnu
1909, kdy „byl zat. [zatimní] učitel
Bohumír Černohlávek na vlastní
žádost přesazen do Kněždubu“.
Narodil se v Červených Janovicích
a v nedaleké Kutné Hoře absolvoval
4 třídy vyšší reálky, 4 ročníky uči−
telského ústavu a v červnu 1908 ab−
solvoval závěrečné zkoušky. V ra−
tíškovické škole vyučoval děti od
III. do V. třídy a působil u nás té−
měř deset let, kromě období během
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I. sv. války, kdy musel narukovat.
Vrátil se na počátku roku 1918 a dne
9. dubna t.r. jej uvítal správce školy
„s přáním, by učitelskou svou čin−
nost, vojenskou službou přetrženou,
mohl již trvale vykonávati“. Krátce
také vedl školní kroniku a jeho kra−
sopisem je v ní uveden zápis o konci
války a vzniku Československé re−
publiky. Dne 7. prosince 1918 „při
zahájení konference oznamuje za−
tímní správce školy [Jan Mikl,
pozdější kronikář obce], že učitel
František Hubert byl přeložen na
měšťanskou školu do Hodonína
a přeje mu na novém působišti
mnoho zdaru.“ Kvůli jeho přeložení
však na šest tříd zůstali pouze tři
učitelé, a tak bylo určitou dobu za−
vedeno polodenní vyučování.
Na pohlednici je vytištěn nápis
„Pozdrav z RATIŠKOVIC“ a jsou na
ní 4 obrázky – čelní pohled na ratíš−
kovický kostel z ulice Dědina, mlá−
denec a dívka v kroji a pohled na
rodinu stojící před domem.
Pod fotografií mládence je ručně
tužkou dopsáno „Antoš Francek“
a dívka je jmenována jako „Karo−
lina Hnilicová“. Podle data jejich na−
rození se patrně jedná o bývalé žáky,
které učitelka Quiesnerová pravdě−

podobně osobně znala. Karolína Hni−
licová byla dcerou místního kováře
v ul. Řádky a narodila se 22. 2. 1892
jako nejstarší ze čtrnácti dětí. Podle
zápisu v třídní knize II. třídy
„4třídné školy obecné“ ve školním
roce 1899−1900 byla výbornou žáky−
ní. Chování měla „úplně přiměřené“,
což je dneska za 1, a v prospěchu jed−
notlivých předmětů má uvedeno
„v.d.“ a „d“, to znamená velmi dobrý
a dobrý − při dnešním známkování
1 a 2. V roce 1919 se provdala za krej−
čího Bedřicha Kotena. Zajímavá je
i historie jejich setkání. Karolína
chodila s Vavřincem Nesvadbou,
který musel při vypuknutí I. sv.
války narukovat. Na frontě se spřá−
telil s Bedřichem Kotenem z blízkých
Stavěšic, a tak kamaráda poprosil,
aby zprávu o případné smrti a jeho
věci předal Karolíně. Vavřín ve
válce přišel o nohy a zemřel roku
1915 pravděpodobně na otravu krve.
Bedřich jeho poslední prosbu splnil
a za Karolínou jezdil tak často, až se
za něj nakonec provdala, a on jako
krejčí, vyučený u císařského dvora
ve Vídni, zůstal v Ratíškovicích. Por−
trét Karolíny se objevil i na dvou
obrazech moravského bouřliváka
Jože Úprky. V roce 1912 mu stála
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

modelem jako „Děvče z Ratiškovic
ve svátečním šátku“, namaloval ji
i na obraze „Vázání šátků“ a podle
vyprávění musel jejímu otci slíbit, že
se jí nic nestane a že jako dívka ne−
dojde žádné újmy.
Na další fotografii této pohled−
nice je František Antoš, který se na−
rodil 15. 2. 1889 jako syn domkaře
z č.p. 54 (dnešní ul. Baráky). Podle
zápisů ve III. třídě školního roku
1900−1901 bylo jeho chování také
„úplně přiměřené“ – tedy na jednič−
ku, ale v jednotlivých předmětech
je hodnocen jako „sotva dostatečný“
či „nedostatečný“, což je dneska 4
a 5. Jeho „zevnějšek písemných pra−
cí“ byl „méně pořádný“, což je za 3.
Nad fotografií domu je popisek
„Obchod J. Juana“. Určitě si každý
řekne, kde se u nás takové jméno
vzalo. Při větším zvětšení tohoto
snímku je však poznat, že se jedná
o chybu. Nad výlohou a vchodem do
domu je rozeznat nápis se jménem
J. Ivan, napsaný secesním písmem.
Tiskař pravděpodobně nápis špatně
přečetl, a tak jej také na pohled−
nici interpretoval. Jedná se o dům
č.p. 20 v ul. Dědina (u odbočky k Je−
zérku), jehož majitelem byl Josef
Ivan. Narodil se 22. 7. 1879 ve Vídni
jako syn krejčovského mistra ze
Staré Vsi u Moravské Ostravy. Do
Ratíškovic přišel jako pekařský po−
mocník z Domanína a 22. 4. 1903 se
tady oženil s dcerou ratíškovického
pekaře, obchodnicí Filipínou Křížko−
vou. V září téhož roku byl zapsán do
živnostenského rejstříku na úřadě
v Hodoníně. Za svého života musel
být velmi dobrým obchodníkem.
Mimo prodejny v ul. Dědina vlastnil
také cementářství u Hliníčka v ul. Ví−
tězná (plotní panely z této živnosti
jsou dosud před domem č.p. 427
v ul. Vítězná) a obchod v ul. Řádky
(č.p. 269 a 161 − rohový malovaný
domek naproti Bumbálku). Zakou−
pil také domek v dnešní ul. Úzká
(č.p. 496 − za Bumbálkem), kde měl
krátce obchod, a při svém nástupu
do ratíškovické školy tady u něj byd−
lel v nájmu pan učitel Beránek. Kou−
pil také doškový domek z nepálených
cihel „nabíjanic“ na rohu ul. Roha−
tecká a po jeho zboření tu postavil
nový obchod s bytem v patře, kde
určitou dobu bydlel i se svou rodi−
nou (dnešní „stará cukrárna“ – dílna
Klimešů) a, což je asi hlavní, nechal
postavit mlýn v ul. Vítězná. V poz−
dějších letech také vystavěl pat−
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rový rodinný dům v ul. Vítězná
(č.p. 451).
Narodilo se mu šest dětí. Tři
děvčata – Marie (r. 1904), Filipina
(r. 1908) a Božena (r. 1912) zemřely
do jednoho roku věku. Dcera Emilie
(r. 1906) se provdala za finančního
účetního oficiála Vojtěcha Hrabince
a odstěhovala se s ním do jeho no−
vého působiště v Bratislavě. Syn
Bohuslav (r. 1904) byl mlynářem
a působil jak v Ratíškovicích, tak
v nedaleké uherské Skalici ve mlý−
ně, který tam jeho otec zakoupil
(dnes je tento mlýn zrekonstruován
a můžete jej navštívit). V období
krize se však rodina Ivanů pravdě−
podobně dostala do finančních po−
tíží a oba dva mlýny prodala. V roce
1914 se ještě narodil syn Miroslav,
kterého si mnozí z vás pamatují jako
učitele a zástupce ředitele na zdejší
škole a zapáleného amatérského ar−
cheologa.
V obchodě v ul. Dědina měl Josef
Ivan také pekárnu a ve dvoře posta−
venou vlastní pec (která mimocho−
dem dodnes stojí). Kromě toho, že byl
dobrým obchodníkem, byl pravdě−
podobně také dobrým technikem,
protože tato etážová pec byla jeho
vlastním patentem. Má rozměry
308 x 374 cm, výšku 196 cm a na
zakázku mu ji postavila firma Stej−
skal z Brna. Poprvé si ji nechal paten−
tovat pod názvem Ivanka v lednu
1929, v letech 1934 a 1937 tento svůj
vynález ještě zdokonalil. Doposud
používané pece podobného druhu
měly nevýhodu, že „opatřeny jsouce
různými kanály a průlomy, nedají
se čistiti, jsou nákladné a možno je
vytápěti pouze uhlím.“ Podle jeho
zdokonalení se tato nová pec dala
vytápět uhlím, dřívím nebo také ole−
jem a veškeré teplo se dalo řádně
zužitkovat. Vedly do ní světlíky (ne−
musela se proto osvětlovat) a zdivo
bylo opatřeno vzduchovými duti−
nami z dutých cihel, takže vnitřní
teplo bylo velmi dobře izolováno.
Teplota pece se dala zvýšit pomocí
dvou kanálů opatřených parotěs−
nými šoupátky, které vedly do horní
pece. V roce 1929 vyšel v novinách
„Svazové pekařské listy“ pochvalný
článek pekařského mistra Jana
Fojtíka z Jezernice u Lipníku nad
Bečvou. Mimo jiné v něm píše, že „ne−
lituji peněz, které jsem na ni [pec
Ivanku] vynaložil, poněvadž nejsou
zbytečně vyhozeny!... Na peci Ivánce
spálím méně a upeku víc, a to je před−

ností, již nelze dost ocenit. …do pece
staré vsadil jsem 21 větších boch−
níků chleba a jedno topení stálo mě
tehdy 5.60Kč; do pece Ivánky vsa−
dím 29 bochníků chleba o téže veli−
kosti a jedno topení stojí mě nyní
4.30Kč…Dříve pekl jsem (na peci sta−
ré) osmkrát za 24 hodin, nyní peku
(na peci Ivánce) osmkrát za 14 ho−
din, a to značí, že si uspořím denně
10 (deset!) hodin práce... Značí to,
že se mi pec Ivánka do tří let zaplatí
do haléře – sama!“
Podle vzpomínek paní Klimešové
(r. 1915), která bydlela naproti ob−
chodu, prodával pan Ivan ratíškovic−
kým přes zimu také na dluh – bylo
mnoho těch, kteří mohli zaplatit až
v létě, když dostali mzdu za práci
v místní cihelně nebo na Rúdníku.
Někteří se s ním za nákup srovnali
i v naturáliích – mimo jiné také otýp−
kami dříví, které sesbírali v okolních
lesích a kterými on pak mohl ve své
peci zatápět.
Podle zápisků „strýca“ Josefa
Blahy (1901−1993), který v mládí
pracoval jako stárek na ratíškovic−
kém mlýně, „jeho usměvavé oči do−
vedly si každého naklonit. Děti ty
bývaly jak u vytržení, dyž pantáta
začali vykládat o „Petrnancovi“,
kerý byl hned v šúplati pod pultem
a lebo v kamnoch. Všecko věděl a na
všecko uměl odpovědět. Šak děcka ba
ani najgurážnější klučiska by si ne−
trúfali pantátovi zacigánit lebo „Pe−
trnanz“ to poznal a hned to uhodl.
Byli to pantáta, jakých sa málo rodí.“
Ve svém volném čase se Josef Ivan
věnoval i kultuře – „hrávali lútkové
dívadlo pro děti, založili divadelní
krúžek pro dospělé, v kerém vám aj
ze svojú manželků Filipkú byli ve−
lice činným... Bohatá a plodná byla
jeho práca, lebo sa všady přičiňoval
a neznal únavy.“
Zajímavé je také to, že onu pohled−
nici vydal Josef Ivan pravděpo−
dobně sám. Usuzuji tak podle jiné po−
hlednice, kterou zaslal 20. 8. 1904
ratíškovický farář Karel Vojtěch.
Je podobného typu, mimo jiné je na
ní také pohled na „obchod a pe−
kárnu u Ivanů“ a byla vydána „Tis−
kem L. Klabusaya v Holešově. Ná−
kladem J. Ivána“
Irena Bařinová

Text společně s dalšími doplňu−
jícími fotografiemi najdete také
v sekci historie na stránkách
www.ratiskovice.com
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Osobnost

domů, a tak jsme se v roce 1990 stě−
hovali sem na jih.

Tichý dobrodruh

Začal jsi tady hned létat?
To teda ne, zpočátku jsme stavěli
do roku 94 barák, rodina byla pod
„diktátem“ dědy Petřáka a také jsem
těžko hledal práci. Začal jsem poté
podnikat s počítači a také mám
účetní firmu jako daňový poradce.
K létání jsem se tak dostal až v roce
1997 na letišti v Kyjově.
A je to tvoje mateřské letiště
dodnes?
Ano, v Kyjově jsem převzal hos−
podaření, papírování a postupně se
dostal do partie místních letců. Zpo−
čátku jsem měl strach se vzdálit dál
od letiště, proto jsem vymyslel trať
zvanou Kyjovská polygona, kdy le−
tiště je ve středu, abychom se mohli
bezpečně vrátit. Ten strach ale zmi−
zel poté, co jsem jednou nedoletěl na
letiště a přistál v Dubňanech.

T

ak nejak nenápadně vyrůstá ve
výraznou ratíškovskou osobnost.
Přiženěný rodák z Čech Lubo−
mír Motl, zaměstnáním daňový po−
radce, zvítězil v roce 2010 v klubové
třídě na mistrovství ČR ve větro−
ňovém létání v Plasech u Plzně.
Tak sme sa za ním vypravili, aby
nám o sobě a svém velkém koníčku
něco pověděl. A beseda sa protahla
dlouho přes půlnoc…
Kdy a kde ses narodil?
Narodil jsem se v srpnu 1959 asi
v Chebu. Ano v Chebu (poté co vy−
tahl doklady − pozn. tazatele). Naše
děti se totiž narodily v Mariánských
Lázních, kde jsme měli známého
doktora. V Chebu jsem vychodil zá−
kladku i gymnázium a pak odešel
studovat do Ostravy na báňskou.
Máš sourozence?
Mám sestru Jitku o dva roky
mladší, která bydlí s rodinou v Che−
bu. Je vystudovaná knihovnice. Za−
jímavé je, že šla studovat do Luha−
čovic, aniž by předtím něco četla.
Jak ses dostal k létání?
Začalo to už v mládí, kdy jsem
modelařil. Můj otec Lumír je totiž
celoživotně modelářem rádiem říze−
ných modelů letadel, dělal na letišti
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v Chebu správce a zároveň tam lé−
tal se svými modely. Takže doma
máme k modelařině vybavený ba−
rák se stovkami šuplíků. Otec je ši−
kovný a všelico vyrobí či opraví.
Pak jsi přešel k opravdovému
létání?
Ano, ale nebylo to v Chebu, který
je blízko německých hranic a kde
bylo od roku 1954, kdy někdo odle−
těl na západ, zakázáno létat. Na po−
pud Karla Grotze jsem začal dojíž−
dět do Toužimi, kde byl aeroklub
s výcvikem, a kde jsem o prázdni−
nách strávil třeba celý měsíc.
Pamatuješ si na svůj první let?
Poprvé jsem letěl v roce 1978 s in−
struktorem a měl jsem pocit, že to
nemůžu zvládnout. Bylo totiž
špatné počasí, a tak to bylo náročné
dvojnásob.
Jak ses ocitl tady v Ratíškovi−
cích?
Na výšce v Ostravě jsem se sezná−
mil s Vlaďkou a po vojně, kterou jsem
odsloužil v Karviné, jsme se vzali.
Bylo to v roce 1985 a bydleli jsme
v Březové u Sokolova na bytě. Tam
se nám narodily děti Tomáš a Kat−
ka. V Raťkách se pak uvolnil barák
po tetě Balgové, Vlaďku to táhlo

Mohl bys pro nás laiky přiblí−
žit kategorie, v nichž se soutěží?
Jsou to větroně, které létají po−
mocí termických proudů, dále moto−
rizované větroně, využívající proudy
a též motoru, a konečně motorizo−
vaná letadla. Do této kategorie spa−
dají ultralehká letadla, jež váží do
450 kg včetně pilota.
Od kolika roků može člověk
létat?
Na větroních se může létat samo−
statně od 16ti let, s instruktorem se
může už od 15ti roků.
V které kategorii soutěžíš
a jaké máš letadlo?
Létám na větroních v klubové
třídě a v roce 2008 jsem spoluzakou−
pil jednomístný sportovní větroň. Má
rozpětí 15 metrů, váží 250 kg a měl
v době koupě nalétáno 1,5 tisíce ho−
din. Pro sezónu 2011 jsem dostal od
Aeroklubu ČR zapůjčen reprezen−
tační větroň Discus 2, který je mo−
dernější.
Popiš nám jednotlivé fáze letu?
Protože nemám motor, tak mě
musí nejdříve nějaké motorové leta−
dlo roztáhnout, tj. dostat do vzduchu
na vlečném čtyřicetimetrovém laně,
jeden člověk mosí přitom držat kří−
dlo. Ve výšce 600 metrů mě odepne
a já pak letím po trase, na níž mu−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

sím proletět předem určenými body.
Let zaznamenává černá krabička,
podle níž se pak kontroluje, zda sem
trasu proletěl. Trať měří od 100 do
400 kilometrů. A pak se vrátím na
letiště, odkud jsem odlétal. (V ideál−
ním případě.)
Havaroval jsi někdy?
Zatím ne, pokud nepočítám pro−
blematické přistání na pole s obilím
před dvěma lety.
Byly u nás v poslední době ně−
jaké vážné havárie?
Bohužel zahynul v roce 2007 je−
den náš plachtař v Moravské Tře−
bové při přistání v lese a taktéž před
dvěma lety při mistrovství Evropy
nepřežil jeden ruský závodník havá−
rii, když se jeho letadlo dostalo do
vývrtky.
Co je pro vás plachtaře nejdů−
ležitější?
Při závodech je to meteorolog, pro−
tože v našem sportu je počasí zá−
sadní veličinou. Dá se totiž bez−
pečně létat jen za určitých podmínek.
Nejlépe, když přijde chladný vzduch
ze severu, pak vyjde slunce a oteplí
se, čímž se vytvoří stoupavé proudy
a dobře se pak létá.
Létáte i za tmy či za bouřky?
Za tmy je létání zakázané, povo−
lené je do západu slunce. Při bouřce
není ani tak nebezpečný blesk, ale
spíše silné větrné proudy, které
s letadlem hodně cvičí a plachtař se
může dostat do problémů.

Jak rychle je dovolené létat?
Létá se rychlostí do 100 km/h, ale
důležitá je též rychlost stoupání, kte−
rou nám ukazuje variometr, pomocí
něhož se snažíme hledat ty stou−
pavé proudy.
Můžeš létat i do zahraničí?
Můžu, ale musím to nahlásit dis−
pečerovi na letišti. Např. při přeletu
na Slovensko to hlásím dispečerovi
na letiště v Tuřanech nebo se spo−
jím sám se slovenským dispečerem.
Při létání v Rakousku je potřeba mít
záchranný systém.
Odkdy se účastníš Mistrovství
republiky?
Poprvé jsem se probojoval v roce
2007, od té doby se účastním pravi−
delně. V roce 2008 jsem byl čtvrtý,
v roce 2009 druhý a v roce 2010 jsem
se Plasech u Plzně stal přeborníkem
ČR. Loni se mi ale nedařilo, skončil
jsem až patnáctý.
Zúčastnil ses též Mistrovství
Evropy nebo světa?
Loni jsem byl na Evropě v Nitře,
kde jsem skončil 19. z 31 závodníků.
Měl jsem však našlápnuto na lepší
výsledek, do předposledního dne
jsem byl desátý. Mistrovství světa
je letos až v Argentině a vhledem
k pracovním povinnostem se ho asi
nebudu moci zúčastnit. V roce 2014
bude MS ve Finsku, tam bych se
chtěl dostat. Je to můj sen, ale ne−
chtěl bych tam propadnout. ˘

Kolik hodin máš zatím odlé−
táno?
Celkově mám odlétáno asi 1500
hodin, létám každoročně zhruba
150 hodin.
Máš ve vzduchu strach?
Strach je přirozená obrana, ale při
letu v reálu musím pořád přemýšlet
kam a jak letět, takže si ho nemám
čas uvědomovat.
Srazil ses někdy ve vzduchu
s ptáky?
Nestalo se mi to, asi se mi vyhý−
bají. Při přistání jsem se ale jednou
srazil se srnečkem, naštěstí jen leh−
ce, odběhl pak po svých.
Máš talisman?
Mám od dcery pilota Méďu.
Co se Ti na létání nejvíc líbí?
Je to taková volnost a nespouta−
nost, člověk se odpoutá od země
a nechá tam veškeré problémy. Při
létání zažívám buď fázi orel, kdy se
krásně létá a člověk je nabitý ener−
gií, existuje ale i fáze debil, kdy se
nedaří a člověk je pak vyčerpaný.
A na závěr Tvoje letecké plány
v roce 2012?
Vrátit se na výkonnostní úroveň
roku 2010.
Tak ať se to podaří, díky za od−
povědi, Luboši, a LETU ZDAR!
Přemek Kouřil a Marta Kordulová

Jak dlouho trvají plachtařské
závody?
Trvají 14 dní a aby byly regulér−
ní, musí se absolvovat 4 letové dny.
Často je to tedy čekání na vhodné
počasí. Nejvíce jsem absolvoval 11 le−
tových dnů. Každý den jsou možné
celkem tři starty. Při každém startu
se boduje rychlost obletu a uletěná
vzdálenost. Já se ale obvykle zařadím
na konec startovní listiny a vzdám se
tak většinou jednoho startu.
Létá se i v zimě?
Ne, sezóna začíná koncem března
a končí začátkem listopadu. Někdy
nám ale zima opravdu je, zvláště při
takzvaném vlnovém létání v horách
Jeseník, kdy nás větry na podzim
mohou vynést až do výšky 5 km. Tam
je pak až minus 20°C.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Poděkování
Pořadatelky dětské burzy, která se konala ve dnech 23.−25. 3. 2012
v jídelně základní školy děkují všem nakupujícím i prodávajícím za hoj−
nou účast. Děkuji také vedení ZŠ za poskytnuté prostory a těšíme se na
další, tentokrát podzimní burzu.
Kolektiv pořadatelek
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Knihovna

Fotovzpomínka

Březen – měsíc čtenářů

Návštěva třídy 2.A

Návštěva třídy 3.A

Dětský ilustrátor a spisovatel Adolf Dudek v ZŠ

Maminko, tatínku, pojďme do knihovny

Posezení seniorů a Sladký život s knihovnou

Beseda s rodinou Márovou o jižní Africe
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Cestování

Atlantik, karnevaly
a kohout jako symbol

P

Koncert

ivo bez pěny a ještě ve třetin−
ce? Tak to si snad děláte sran−
du. Všude samá kavárnička,
cukrárnička, ale obchod se sportov−
ními potřebami nikde. V čem tady ti
lidi jako chodí oblečení? Ó né, móda
jak pro slečinky, dlouhé svetry, ko−
začky a konfekce tak do metru še−
desát. No tak to si tady asi nic ne−
koupím. Další šok, chci kafé. Naše,

poctivé a s mlíkem, místo toho do−
stanu něco černého v náprstku, že
po vypití by mi vyskočily oči z důl−
ků. Jdeme na trh. Co to je za smrad?
Jo, ahá, čerstvé ryby, tak ten puch
od nás vůbec neznám, to se u nás
pravděpodobně neprodává. Co na mě
řve ten chlap na ulici? Nikdy nevi−
děl někoho, kdo má metr osmdesát?
Připadám si jako atrakce… Haló, do
you spek English?
Ve sluchátku jen
tu tu tu… Asi ne−
spíkuje. Kde je ně−
jaká restaurace?
Všecko psané tou
jejich hatmatilkou,
tak ať k tomu mají
alespoň obrázky.
Škola na druhé
straně řeky, ale
všichni o tom mlu−
ví, jako by to bylo
zakázané území.
Zatím nechápu

proč. Co to mají ti studenti na sobě
za černé deky? Vypadají jak z Har−
ryho Pottera. Neměla bych mít ma−
teriály ve škole jako zahraniční
student v angličtině? Na co, jsi v Por−
tugalsku, tak se nauč portugalsky,
to už je jak u nás ve školní menze,
ještě že tady mají ty jídla vystave−
ná, tak ukazuju na to, co vypadá
nejlíp, ale netuším, co si objednávám.
Takových racků, jak u moře. Jé pal−
my. Proč ty ulice vedou všecky do
kopce? Kam si ten chlap myslí, že
s tím autem jako jede, vždyť mi pře−
jede nohy. Magor. Proč nejsou ti lidi
v práci? Jo polední pauza na dvě
hodiny, siesta přece. Co to je za řev?
Kolik je hodin? V deset dopoledne
ještě hraje disco ve vedlejším baru...
Sečteno a podtrženo, toto bylo ně−
kolik prvních dojmů ze země jménem
Portugalsko. Bývalé hlavní město
Coimbra mě přivítalo příjemnými
15° tepla na začátku února. Anglič−
tina zde moc nevládne ani mezi
mladší generací, u té starší si mu−
síte vystačit se slovníkem a vlastním
tělem. Atmosféra je poklidná, život
jako by zde běžel pomaleji, nikam
se nespěchá a co se neudělá dnes,
zmákne se pozítří a tím pádem zís−
káte den volna. Pro Čecha nejdříve
šok, ale rychle se přizpůsobíte zdejší
kultuře, i když jsem, už jen vzhledem,
Barbora Kristová
nezapadáte.

Rozvrkočená
a odkopaná Eva

J

ak už se stalo dobrou tradicí, se−
šli jsme se třetí březnovou sobo−
tu v místním kině, abychom s pís−
ničkářem symbolicky oslavili příchod
jara. Tentokrát k nám přijela až od
Karlových Varů Eva Henychová. Ač
je to velká dálka, k Raťkám má ve−
lice blízko, protože z našej dědiny
pocházela její maminka. A podpořit
ji k nám přišla též enkláva jejích
příbuzných z Milotic.
Myslím, že nikdo z nás asi šede−
sátky posluchačů nelitoval takto
stráveného večera. Eva střídala
písně z jejího posledního čtvrtého
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

alba „Sinaj“ se staršími
skladbami a doprovázela je
bohatým slovním doprovo−
dem. V něm se svěřovala se svým
vyrovnáváním se s předčasně ze−
mřelou maminkou, se svým bojem
s těžkou nemocí, s koncertováním ve
věznicích, s hledáním sebe sama.
Prostě se nám, jak sama řekla, od−
kopala. A to všechno vtěluje do
svých písní, které jsou čisté, jasné,
hluboké, zpívané krásným hlasem
a doprovázené precizní kytarou. Na
závěr si Eva, jež se tady dle svých
slov cítí doma, zazpívala s hlediš−

těm lidovku z Milotic. A návdavkem
další dvě vlastní písničky.
Na následné „after party“ sme si
mohli s Evou, jejíž tvář sme si pama−
tovali z dětského seriálu „My holky
z městečka“ a vůbec se od té doby
nezměnila, trochu povykládat a po−
znat ji blíž. Doufám, že její třetí ra−
tíškovský koncert nebyl poslední
a budeme mět eště příležitost si ta−
kový nevšední zážitek zopakovat.
Přemek Kouřil
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Škola

Václav Kopka
– jubilant

P

an učitel Václav Kopka působil
na Základní devítileté škole
v Ratíškovicích v letech 1954−
−1967, tedy celkem třináct let. Jeho
aprobací je výtvarná výchova − děje−
pis. Zastával i funkci odborného
poradce okresního školního inspek−
tora pro předmět výtvarná výchova.
Při Závodním klubu ROH Doly Ra−
tíškovice vedl léta výtvarný, filmový
a fotografický kroužek dospělých
a žáků školy. Kroužky každoročně
pořádaly veřejné výstavy a filmové
přehlídky. Filmový kroužek za jeho
působení tvořil aktuální filmovou
kroniku obce. Je autorem filmu Slo−
vácká svatba oceněného 1. místem
v krajské soutěži a další řady repor−
tážních filmů.
Místo učitele – výtvarníka mu
následně nabídla nejprve LŠU v Olo−
mouci, nato v Hodoníně, kam nastou−
pil. Během dvaceti let vybudoval

od samého začátku
výtvarný obor, při−
čemž žáků − absol−
ventů bylo více jak
sto. Postaral se též
o vybavení výtvar−
ných dílen pomůc−
kami a technickým Zleva František Frolec, František Toman
zařízením. Později a Václav Kopka v ředitelně ZŠ (23. 5. 2008)
zařizoval výstavním vybavením síň
Pan učitel Václav Kopka působil
– Kapličku, nejstarší památku města na škole v Hodoníně třicet let a dal−
z roku 1720. Byla jednou z prvních ších pět let v důchodu na domě dětí
školních výstavních síní ve státě. a mládeže. Roku 1986 byl minis−
trem školství jmenován zasloužilým
Vystavoval zde 21 let.
Jeho žáci vystavovali i v cizině učitelem.
a měli v Praze v roce 1975 svou vel−
K jeho významnému životnímu
kou výstavu v galerii Albatros.
K výstavě byl obor vybrán metodic− jubileu bude v ateliéru základní
kým centrem jako jeden z nejlepších školy od 15. června uspořádana vý−
po stránce učebních výsledků. Žáci stava autorských fotografií. Bližší
oboru dostali celou řadu cen v kraj− informace budou uveřejněny v ka−
ských, celostátních a zahraničních belové televizi, rozhlase a na inter−
netu.
soutěžích.

Jak pokračují práce

na naší partnerské škole v Kise
V
lednu a únoru 2012 byl Ondra
Horecký, zástupce občanského
sdružení Bez mámy, v Tanza−
nii, aby dohlédl v partnerských ško−
lách na projekty, které si žáci naší
školy odhlasovali, že je podpoří.
V březnu přijel do naší školy, aby nás
seznámil s průběhem prací.
V Kise opravili druhou polovinu
školní budovy se třídou a zbytek
sborovny. Také nám promítal videa
a fotografie a besedoval se žáky.
Žáci i učitelé získali reálnou před−
stavu, jak se žije v jiné části svě−
ta. Ukázal nám život dětí ve škole
a také, v jakých domech lidé u nich
na vesnici bydlí, jaké mají pod−
mínky pro život, atd. Bylo to velmi
poučné.
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Zleva Eliška Nováková, Usaje Kasitu (ředitel školy), Ondřej Horecký a školník
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Ondra přijel s Eliškou Novákovou,
která přebírá dohled nad projekty
Škola – škole. Sám se bude plně vě−
novat práci reportéra internetového
časopisu Velká epocha a současně
dělat přednášky pro školy a veřej−

nost o lidských právech, historii
a kultuře ve východních zemích, ze−
jména v Číně.
Videa z partnerských škol na−
jdete na webových stránkách
www.youtube.com/bezmamy.

Děkujeme všem za podporu pro−
jektu, dětem a učitelům za energii
a nadšení, které každoročně vklá−
dají do svých prací a do prezentace
na školní akademii.
Jana Lovečková

O chlapečkovi Tomíkovi
V
ždycky, když malý
chlapec Tomík
zalehl do peřin
a usnul, chodívala mu
zpívat na dobrou noc
víla, která měla modré
oči, dlouhé blonďaté
vlasy a věneček z mod−
rých květin. Jednoho
večera se Tomíkovi
nechtělo spát. Proto se
víla ne a ne objevit.
Očička se Tomíkovi
přivírala víc a víc, až se
úplně zavřela. Tomík
uviděl zářit světýlko.
Objevila se víla a zpí−
vala písničku.
Potom, jak se Tomík
vzbudil, utíkal za ma−
minkou do kuchyně.
„Maminko, maminko!“
křičel Tomík. „Co je
Tomíku?“ „Sedla si
na mou postýlku víla
a zpívala mi písničku,
ale je zajímavé, že se ob−
jeví, jen když usnu.“
„Tomíku tak to se ti
každý večer zdá.“ A tak
Tomík věděl, že se té
divné věci říká sen.
Katka Jurová, 2.A
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Informace o naší škole najdete také na stránkách

www.ratiskovice.com
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Čínská báseň
v podání žáků 5.B

L

etos máme v čítance pro 5. ročník zajímavé
téma „Labyrintem kultur“. Žáci se seznamují
s povídkami, básničkami a také ukázkami
písma některých zemí.
Tak mě napadl malý experiment. Už jsem ho
jednou v minulosti vyzkoušela a výsledek byl zají−
mavý. Žákům jsem ofotila nejčastěji překláda−
nou čínskou báseň. Pouze čínské znaky a to, co
znamenají v našem jazyce, z knihy „Zpěvy staré
Číny“ (překlad Bohumil Mathesius). Děti tak tvo−
řily volné překlady – parafráze čínských veršů,
stejně jako je tvořili slavní básníci. Moc se jim
povedly.
Dětem jsem překlady básní přečetla až po ode−
vzdání jejich prací. Vybrala jsem několik z nich
na ukázku. Posuďte sami:

Poutník se probouzí v hospodě za noci
Na bílém loži probouzím se tich,
svítí to měsíc – či sem napad sníh?
Pozvedám hlavu: hledím na měsíc,
skláním ji: myslím na zem otců svých.
(Bohumil Mathesius, 1925)

Za tiché noci
Zas probouzím se do bělostné noci.
Není snad celá země pod sněhem?
I zvedám hlavu: svítí jasný měsíc.
Skláním ji: myslím na svou rodnou zem.
(František Hrubín, 1954)

A teď naši žáci:
Myšlenka a noc tichá
Jasný měsíc svítí tiše před lůžkem.
Na zem padá jinovatka a pochybuje.
Jasný měsíc svítí a zvednu hlavu a vyhlížím na něj.
Na starou ves myslím, když skloním hlavu.
(Jakub Uřičář, 2012)

Myšlenka měsíce v tiché noci
Jasný měsíc svítí před lůžkem.
Jinovatka pochybuje na zemi o měsíci.
Zvedneš hlavu – vyhlížíš jasný měsíc a slunce.
Skloníš hlavu a myslíš na starý domov ve vsi.
(Nicola Němcová, 2012)

Myšlenka v tiché noci
Měsíc svítí před jasným lůžkem,
jinovatka zdá se pochybuje,
já zvednu hlavu a jasný měsíc vyhlížím,
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když hlavu skloním –
začnu myslet na moji starou ves.
(Josef Škorpík, 2012)

Tichá noc s myšlenkami
Před lůžkem jasný měsíce svit.
Když vtom jsem zapochyboval –
je to na zemi jinovatka?
Řekl jsem si, že je to možné.
Zvedl jsem svou hlavu a vyhlížel jasný měsíc.
A pak jsem sklonil svou hlavu a myslil jsem si,
že je to stará ves.
(Monika Nováková, 2012)

Tiché noci myšlenka
Měsíc tichý jasně svítí.
Jinovatka na zem padá a na ni se dívá hlava.
A hvězdy svítí též,
jednu z nich mít kéž.
Bloudím já sem a tam,
kde já domov mám?
(Vojta Vlach, 2012)

...a trochu humornější pojetí:
Tichý měsíc
Měsíc tichý jasně svítí.
Před lůžkem zvedni hlavu a vyhlížej jinovatku.
Je to domov? Je to ves?
Kéž by tam byl starý pes!
Měsíc tichý svítí krásně.
Víc vám nemohu věnovat z této básně.
(David Toman, 2012)
Mgr. Jana Lovečková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Vzpomínky

Jak se rodí děti

N

ěkteří rodiče vyprávějí svým dě−
tem, že jim je přinesl čáp nebo
vrána. Já ale jako tříletá jsem
měla úplně jinou představu, a to
z pohádkové knížky, kterou dostal
k narozeninám sousedův František.
Spolu jsme listovali v nové knížce,
když na jedné straně bylo barevně
zobrazeno, jak se rodí děti. Číst jsme
ještě neuměli, ale obrázek byl tak
jasný, že jsme vše oba dva ihned po−
chopili. Na obrázku byla voda a v ní
plavaly děti. Některé byly velké,
druhé zase malé. Ty malé byly od
pasu dolů ryby a velké normální
chlapci a děvčata. Mamičky seděly
na břehu a chytaly je na udici.
Když jsme přišla od sousedů
domů, žádala jsem matku, aby taky
šla někde k vodě chytnout děťátko.
Ale já chci chlapečka! Proč právě
chlapečka? Asi zřejmě proto, že jsem
se od mala hrávala s Františkem.
Matka mně to rozmlouvala a říkala,
že v knížce je to vymyšlené. Je to
pohádka. Jednou jsem však šla s ro−
diči na pole. Pole leželo u vody u pa−
lašného jezérka. Rodiče pracovali
a já se hrála. Pak jsem šla k jezérku
a sedla si na břeh a volala: „Rybo,
rybičko, daj nám chlapečka.“ ,,R“
jsem ještě neuměla říkat, tak to bylo
spíš: „Lybo, lybičko, daj nám chla−
pečka.“ Matka zjistila, že jsem u vody
a něco křičím. Otec šel tedy pro mě,
aby se mi u vody náhodou něco ne−
stalo, když slyšel, co jsme vykřiko−
vala. Domluvil mně, ale já jsem se
nedala odradit od děťátka.
Za nějaký čas jsem zjistila, že i za
mák se dají sehnat děti. Tehdy jsem
si hrála před domem a matka šla na−
kupovat k Pluskotom. Já jsem se šla
na dvůr napít a uviděla na lavečce
položený pytlík s mákem, který se
sušil. Vzala jsem ten pytlík a táhla
ho k porodní babce Součkové,
která v té době bydlela u stařenky
Mináříčkové. Když matka šla s ná−
kupem domů, všimla si chodníčku,
který jsem udělala, když jsem táhla
pytel s mákem. „Co zase provedla?“

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Matka tak šla po stopě k porodní
babce. To já už jsem byla u nich ve
dvoře a vysvětlovala, co bych chtěla.
Paní Součková mně říkala, že mák
už nebere, že už má dost. Bere jen
peníze, a že nám může objednat dě−
ťátko. Já jsem ale trvala na chlapeč−
kovi. Paní Součková odpověděla,
že neví, co tam bude mít. Ten den
k nám přišla sousedka Rozka Mi−
chenková a jsem jí sedla na klín
a ptala jsem se jí, kolik mají peněz,
že bych chtěla malého chlapečka
a my nemáme peněz. Tetka Rozka
slíbila, že nám peníze na chlapečka
půjčí, a tak jsem měla velkou radost.
Za nějakou dobu přišel Nový rok
odpoledne a otec mně řekl: ,,Dnes pů−
jdeš k Součkom a budeš u nich i spát.
Já s maminkou a porodní babkou
půjdeme koupit děťátko. Tak budeš
spát s Jaruškou.“ Já jsem ale nespala
a pořád jsem Jarušku budila, kdy
už bude ráno. Ráno jsem ale usnula
a vzbudila se až odpoledne. To otec při−
šel pro mě a řekl: „Máme chlapečka
Jožínka.“ Já jsem s radostí běžela
domů. Jožinek ležel v kolébce, já jsem
u něj seděla a nikdo mě od něj ne−
mohl odtrhnout. Nic mně nebylo vzác−
nější, žádné hračky ani kamarádi.
Po čase jsem chtěla, aby se se
mnou už hrál, ale on jenom ležel.

Matka mně chtěla říct, že Jožinek
musí moc jíst, ale pak si uvědomila,
že bych ho zase krmila. Jak by to
dopadlo? Tak řekla: „On musí nej−
dřív narůst.“ Mě to ale neuspoko−
jilo. Když matka odešla na dvůr, Jo−
žinka jsem vytáhla z kolébky a sna−
žila se ho posadit na židli. Seděl celý
ohnutý a hlavu měl mezi kolenama.
Tak mi to později vyprávěla matka.
Jak jsme tak s Jožinkem rostli,
vždycky jsem ho bránila. Když ho
kluci z ulice chtěli bít, hned mě vo−
lal. Nikdy jsem na něj nežárlila, jak
některé starší děti na mladší souro−
zence, když se jim rodiče více věno−
vali. Asi kvůli tomu, že jsem ho tak
chtěla. Jenom mi Jožinek záviděl, že
mám pěknou kanafasku a on ška−
redé gatě. Když začal chodit do
první třídy, matka chodila do práce
do čokoládovny, my jsme se vypra−
vovali do školy sami. Jednou jsem
ale na něj nedala pozor, co si obléká.
Přišli jsme do školy a začalo vyučo−
vání. Jožinek seděl v lavici v zim−
níčku a nechtěl se vysléct. Paní uči−
telka tak poslala pro mě. Když jsem
přišla, paní učitelka mě informo−
vala, že Jožinek si nechce sundat
zimníček. Šla jsme tedy za ním
a řekla jsem: „Co je, Joži, proč se ne−
chceš vysléct?“ On mně pošeptal,
abych to nikomu neříkala, jenom
paní učitelce. Ta nás poslala domů
se převléct. Jožinek měl totiž místo
svetru moji kacabajku. Tolik se mu
moje šaty líbily. Co já jsem měla, on
chtěl taky. Nejčastěji se se mnou
hrával s panenkami a hadříčkama
a říkával, že bude krejčí, ale vyučil
se soustružníkem.
Terezie Pištěková

DLUHY nejsou ostuda!
i v EXEKUCI a DRAŽBĚ máme řešení.
(žádné peníze předem)

tel.: 777 60 40 74
FINANCE s právním servisem,
bezplatné poradenství

tel.: 777 60 40 74
Vaše KOOPERATIVA WORK SERVICE, družstvo
Brno, Cejl 58, PSČ 602 00, IČ: 262 60 344
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Sport

Staňa Vacenovský
– padesátník

S

e současným mužstvem bych
chtěl zažít alespoň jeden postup,
říká vedoucí mužstva. Baník
je jeho život. I když musel svoji ak−
tivní kariéru ukončit kvůli zranění
v devatenácti letech, na fotbal nikdy
nezanevřel. Naopak. Na vojně i v po−
zdější době kamarádil s fotbalisty
a hltal výsledky všech ratíškovických
mužstev. Ani po nejslavnějším ob−
dobí Baníku a pádu z druhé ligy na
svůj milovaný klub nezanevřel. Tým
složený z mladých odchovanců pod−
poroval i v divizi a v krajském přebo−
ru. Stanislav Vacenovský, současný
vedoucí prvního mužstva Baníku,
oslavil 12. dubna významné životní
jubileum. Oblíbený „Ervín“ má pa−
desát let. „Žádné dárky nepotřebuji.
Mně stačí, když doma porazíme Bu−
čovice. To bude ten nejkrásnější dá−
rek. To je mé přání. Já chci vyhrá−
vat,“ říká fotbalový nadšenec, který
společně s redaktorem Hodonín−
ského deníku zrekapituloval svoji
fotbalovou minulost.
Rodina. Odjakživa jsme fotbalová
rodina. Otec František chytával v še−
desátých letech za Ratíškovice dru−
hou ligu. Nesmím zapomenout ani
na strýce Josefa. Pepík dlouhé roky
hrával za Duklu Praha. Pár zápasů
odehrál i za reprezentaci. I kvůli
němu od mládí fandím právě Dukle.
Fotbal hrávali i strýci Pavel, Tonda
a Zdislav. Všechno to byli otcovi bra−
tranci. Zapomenout nesmím ani na
strejdu Bedřicha. Můj děda, který byl
fanouškem tělem i duší, na hřišti
i spával (smích). Mě mrzí, že v jejich
stopách nejde dvacetiletý syn To−
máš. Ten bohužel u fotbalu nezůstal.
Třeba by nebyl dobrý brankář, ale
mohl vydržet déle. Mohl se vypraco−
vat. Půl roku jsem ho vozil do Uher−
ského Hradiště. S žáky Slovácka byl
i na Kypru. Bohužel skončil a stal se
z něj hasič. Šestnáctiletá dcera Kris−
týna byla na základní škole mažo−
retkou, kvůli studijním povinnostem
však této činnosti zanechala. Sport
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ale sleduje. O výsledcích Baníku má
velký přehled, vidí dokonce každý
domácí zápas.
Hráčská kariéra. Začal jsem
v přípravce. V Baníku jsem prošel
žákovskými kategoriemi a dorostem.
V žácích jsem hrál středního útoč−
níka, v dorostu jsem byl takový pod−
hrotový hráč. Moc gólů jsem sice ne−
dával, ale když jsem nějakou branku
vstřelil, tak jsem z ní měl velkou
radost. Nikdy jsem nebyl rychlý. Na
to jsem hodně doplácel při skládání
sestavy. Rád jsem ale střílel z dál−
ky. Někdy se střela ujala, někdy ne.
Aktivní kariéru mně v devatenácti
letech ukončilo zranění. To už jsem
byl na vojně a fotbal jsem střídal
s muzikou. Na vojně jsem byl ve Va−
lašském Meziříčí. Celé dva roky jsem
se tam věnoval muzice. Těsně před
koncem vojny jsem měl úraz. Tím pá−
dem pro mě fotbal závodně skončil.
I když jsem se dál věnoval muzice,
mé srdce vždy patřilo Baníku. Rád
vzpomínám na trenéra Ivana Bil−
ského, který mě vedl od žáků až po
dorost. V béčku mě vedl František
Voříšek, o rok později František Bla−
ha. Nejvíce příhod mám ale spoje−
ných právě s Ivanem Bilským, který
byl jako náš taťka. Dovedl nás zpé−
rovat, ale dokázal nás i pohostit.
Několikrát jsme u něj s kluky seděli
ve sklípku, co má pod domem. Po
vyhraných zápasech se tam hezky
sedělo. S panem Bilským tým vedl
Petr Zemánek, Petr Vybíral nebo
Petr Kůřil. Ten se věnoval branká−
řům.
Vojenská služba. Když jsem byl
na vojně, tak jsem dokonce za Ba−
níkem na černo utíkal. Když jsme
třeba hráli v Hulíně, tak jsem na zá−
pase nemohl chybět. Na severní Mo−
ravě vycházel Jihomoravský sport,
ve kterém byly všechny výsledky.
Měl jsem tedy o všem přehled. To
byla éra Františka Dobeše, Petra
Kopla, Františka Holečka, Josefa
Melichara a dalších. Dění jsem sle−
doval pořád. Na tuto éru moc rád

vzpomínám. Pak se to prostřídalo.
Za Baník hráli Milan Dobeš, Josef
Hesek, Pavel Vacula...
Fanoušek. Krásné zápasy poz−
ději byly ve třetí lize a divizi. Hráče
už jsem ale tolik neznal. Jádro ale
pořád tvořili kluci z Ratíškovic −
Mačuda, Toman, Šimek, Zemánek,
Pelíšek. Pro mě byl svátek jet s prv−
ním mužstvem na venkovní zápas.
O domácích utkáních se vůbec ne−
bavím. Měl jsem své stálé místo,
zápasy jsem sledoval vždy u pokla−
den.
Oblíbení hráči. Rád vzpomínám
na každého hráče, který pro Baník
něco udělal. I teď, když se po něko−
lika letech s některým s bývalým
hráčem potkáme, vždy se pozdraví−
me. I když se ani moc neznáme. Pro−
stě o sobě víme. Vzpomenout musím
Vaška Kršku, Dušana Suska, Jaro−
slava Janoška, Mirka Steinhausera.
Nejradši jsem měl a pořád mám do−
mácí kluky. Pavla Mačudu, Petra
Zemánka, Pavla Tomana, Romana
Šimečka, Zdeňka Šebka, Romana
Pelíška.
Oblíbení soupeři. Jako hráč nej−
radši vzpomínám na derby s Dubňa−
ny, protože tam jsem se učil a měl
jsem tam dost kamarádů. Vždy jsem
se na ně dokázal vyhecovat. Jako
divák jsem měl rád zápasy s Kyjo−
vem, Lanžhotem, Dolním Němčí,
Dubňany, Hodonínem. Byly to vy−
hrocené a vyrovnané zápasy. Ve
druholigovém období moc rád vzpo−
mínám na střetnutí s Plzní nebo
Mostem. To byly krásné duely. V po−
slední době hrajeme derby docela
často. Více prožívám zápasy s Vace−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

novicemi, Rohatcem, Kyjovem, Mu−
těnicemi nebo s Velkou nad Velič−
kou.
Vedoucí mužstva. Po sestupu
z druhé ligy začali za Baník hrávat
místní kluci. Někteří z nich se k fot−
balu vrátili po několika letech. K zá−
chraně divize nám chybělo pár bodů.
Je škoda, že se soutěž neudržela.
Chyběla nám zkušenost. Po pádu do
krajského přeboru mě oslovil trenér
Petr Zemánek. Můj první zápas byl
ve Vacenovicích, kde jsme hráli 0:0.
Na ten zápas nikdy nezapomenu.
Práce vedoucího mužstva mě baví.
S mužstvem celý týden žiji, chodím
na každý trénink. Chci, aby kluci
měli vše po ruce. Ať už materiální
zabezpečení nebo pití. Spoustu věcí
také konzultujeme s trenéry, před
utkáním vypíši zápis a zkontroluji
registrační průkazy. Pokud nejsem
nemocný, jsem na hřišti. O svoji
funkci jsem se občas bál. Odvolán
jsem naštěstí ale nikdy nebyl. Sám
od sebe neskončím, vše záleží na
vedení klubu. Budu dělat všechno
proto, aby byli s mojí prací spoko−
jeni.
Trenéři. Za těch šest let, co funkci
vedoucího mužstva vykonávám, se
na lavičce Baníku vystřídalo hned
několik trenérů. Začal jsem spolu−
pracovat s panem Zemánkem, který
byl přesně v den mých pětačtyři−
cátých narozenin u mužstva po do−
mácí porážce se Spartou Brno (0:1)
odvolán. Sezonu tehdy dotrénoval
Zdeněk Blaha. Před začátkem no−
vého ročníku tým převzal bývalý
hráč Baníku Cyril Blahůšek. Po něm
k týmu přišel můj kamarád Pavel To−
man. Po jeho tragické smrti převzal
mužstvo Milan Bidmon. Po pádu do
první A třídy se trenérského žezla
ujal Pavel Vacula. Toho v závěru
minulého ročníku nahradil Zdeněk
Blaha. Se všemi trenéry jsem vy−
cházel dobře, problém jsem neměl
s nikým. Pořád máme kamarádské
vztahy.
Výsledky. Bohužel v posledních
deseti letech jsem zažil více porážek
než vítězství. Většinou jsme hráli
s Baníkem o záchranu. Jen za půso−
bení trenéra Blahůška jsme uhráli
třiačtyřicet bodů a skončili pátí. To
bylo moje nejlepší umístění v kraj−
ském přeboru. O dvě sezony později
nám chyběl k záchraně soutěže je−
diný bod. V roli vedoucího mužstva
bych chtěl se současným mužstvem
zažít alespoň jeden postup.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Podmínky. Já si myslím, že pod−
mínky jsou v Ratíškovicích na velmi
dobré úrovni. Vedení klubu se snaží
dělat pro hráče i trenéry maximum.
Jen málo okresních mužstev se může
pochlubit takovým areálem, jaký
máme v Ratíškovicích. Dvě trav−
naté plochy, bazén, prostorné šaty,
to jinde k vidění není.
Muzika. Hraní jsem se věnoval
třiatřicet let. Spoustu let jsem byl
i kapelníkem Dolanky, ale po urči−
tých neshodách v kapele jsem za−
nechal aktivní činnosti muzikanta

a začal jsem se věnovat pouze fot−
balu.
Záliby. Rád si poslechnu mo−
derní muziku, ale vzhledem k tomu,
že jsem se třiatřicet let věnoval de−
chovce, tak si ji i rád poslechnu. Víno
dělám, mám i sklep, ale radši si dám
pivo.
Dárek k padesátinám. Mně sta−
čí, když doma porazíme Bučovice.
To bude nejkrásnější dárek. Větší dá−
rek nepotřebuji. To je mé přání. Já
chci vyhrávat.

Vzpomínka

dorosteneckého
přeboru ČSR
v muší váze,
jenž se konal
v Otrokovicích.
Ve finálovém
boji dokonce porazil trojnásobného
přeborníka Slovenska Menhaze t.k.o.
K tomuto pěknému úspěchu mu
dopomohl nejen tvrdý trénink, ale
i pevná vůle. Ve svých 17 vybojova−
ných zápasech, které předcházely
získání titulu mistra republiky, do−
vedl 14krát zvítězit a jen třikrát byl
poražen. Rohovnický sport byl v dří−
vějších letech na Slovácku populár−
ní, hlavně z Mistřína, Dubňan a Ho−
donína vycházelo mnoho dobrých
rohovníků.
(Pozn.: Rohování je starší český
výraz pro box, resp. boxing, pochá−
zející z angličtiny. Jde tedy o kon−
taktní sport − boj dvou soupeřů, při
němž se uplatňují povolené údery
pěstmi.)

Libor Kopl

na Antonína Sochora

(*15. 3. 1937, † 15. 5. 2006)

Zdeněk Kratochvíla a Josef Hanák

V

e čtvrtek 15. března 2012 si pou−
ze někteří sportovní pamětníci
připomněli jedno důležité vý−
ročí – nedožité 75. narozeniny Anto−
nína Sochora, dorosteneckého přebor−
níka ČSR pro rok 1954 v rohování
za výkon „ve váze muší“.
Antonín Sochor toho před dvěma
roky, než získal titul mistra republi−
ky, mnoho o rohování nevěděl, zvláš−
tě, když ve své rodné obci nebyl tento
sport známý. Teprve po příchodu do
hornického učiliště Pracovních zá−
loh v Dubňanech se teprve patnácti−
letý Antonín začal zajímat o tento
sport. Jeho zájem podchytil trenér
a vychovatel Tomáš Půrek, pod
jehož vedením z Tonika vyrostl na−
dějný rohovník, který svou houžev−
natostí dokázal zvítězit ve finále

Antonín Sochor − první zleva
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Lucky dogs
poprvé na závodech

P

řišla nám pozvánka na závody
a jelikož chceme, aby jsme se
trochu reprezentovali, tak jsme
poslali několik přihlášek. Přihlá−
šeni jsme byli v sestavě: Dušan
s Dastíkem a Luckym, já s Beníkem
a Briankou, Kikina s Argem a Čikem
a Evička se Sindynkou.
Samozřejmě jsme se všichni tě−
šili, poctivě trénovali a zdokonalovali
se. Asi měsíc před závody jsme do−
stali mejl, zda by nemohl rozhodčího
dělat Dušan. Tím bylo rozhodnuto,
že budu běhat Brianku, Bena a Das−
tyho a Lucky bude s ostatními jen
jako garde. Luckyho místo jsme na−
bídli Martině a Jackovi. Ti s námi
cvičí zatím nejkratší dobu, ale oba
jsou šikovní a tak bylo rozhodnuto.
No a den „D“ byl zde. V našem
autě se tlačili 4 lidé a 9 psů! V dru−
hém autě jel fanklub a Marťa s Jac−
kem. Jelo se směr Mikulov, závody
se konaly v Sedleci u Mikulova. Po
přivítání pořadateli začal probíhat
závod štěňátek. Zde jsem nás zastu−
povala já s Brianou. I když Brianka
nešla tak, jako u nás na cvičáku,
i přesto jsme v prvním bezchybném
běhu byli první. Po doběhnutí se při−
chystal druhý parkur a ten s menší
chybičkou ze strany mé maličkosti
byl opět úspěšný a opět první místo.
Součet první místo. První úspěch pro
Lucky dogs.

Dále začátečníci. Zde
nás zastupovala Evička
a Sinduška, Marťa s Jac−
kem a Kikina s Čikem
a Argem. Po komplika−
cích, kdy Sinduška měla
mít snížené překážky, které bohužel
snížit nešly, byla nucena skákat kla−
sickou výšku „small“. Sinduška to
zvládla skvěle. Bohužel její čistý běh
nestačil na umístění, ale jejich tým
sklidil potlesk a jásot. Stejné to bylo
i v druhém běhu. Opět čistý běh,
bohužel bez umístění. V celkovém
součtu byly na 11. místě. Marťa
s Jackem utíkali moc hezky a stíhat
Jacka na parkuru je fakt makačka.
Marťa se snažila ukočírovat jeho
temperament a vyběhaly si tak
krásné 4. místo. V druhém běhu
měly jednu odmítačku, takže bez
umístění.
Další tým Kikina a Čiko. Bohužel
ani v jednom běhu se Čiko netrefil
do tunýlku, a tak jim nevyšel ani je−
den běh. Kikina s Argem předvedla
první běh bez chybičky a Lucky dogs
slavili opět úspěch − další první
místo pro nás. V druhém běhu se jim
nepodařil náběh do tunelu. Moc
škoda. Mohl být součet. Tak snad
příště. V pokročilých jsem běhala já
s Benem a Dastym. Jelikož je Dasty
pes Dušana a jeho temperament
zvládá jen on, nedělala jsem si

žádné naděje. V prvním běhu disk,
ale v dalším běhu mě Dasty překva−
pil a doběhl druhý. Opět bedna pro
nás. S Benem jsem šla na start s tím,
že to vzdám, pokud bude i nadále
kulhat. Po prohlédnutí jsem zjistila,
že si ulomil nehtíček, a proto kulhal.
Jakmile byl na startu, zapomněl na
drápek a šel naplno – a první místo
se opět usmálo na nás. Jakmile do−
závodil opět začal kulhat a dělat
maroda. To se změnilo, jakmile šel
na druhý běh. Zapomněl na drápek
a opět si vyběhal první místo, takže
součet první místo.
Pořadatelé dali ještě jeden dobro−
volný běh a ten jsem zkusila já s Be−
nem a Kikina s Argem. Kika bo−
hužel Arga neodvolala od lákavé
kladiny a došlápnutí na její začátek
byl pro ně diskem. Co z toho, že dál
udělali všechno čistě. My běželi s Be−
nem taky hezky. Tam, kde jsem si
myslela, že půjde Ben jinam, mě pře−
kvapil a vše dal čistě až na náběh do
slalomu, kdy opět selhala moje ma−
ličkost a špatně jsem Bena navedla.
Tímto během jsme vyběhali druhé
místo.
Při vyhlášení byla ještě jedna
speciální cena, a to pro nejvíce za−
stoupené kluby na závodu. A tam se
Lucky dogs taky umístili. Krásná
soška pejska nám byla udělena za
druhé nejpočetnější zastoupení.
V umístění na bedně jsme se stali
nejúspěšnějším týmem.
Všem účastníkům i fanklubu dě−
kujeme a přejeme hodně štěstí na
dalších závodech.
Lidka a Dušan

http://luckydogs.webnode.cz/
Více fotek ze závodů naleznete
na této adrese:
http://moula76.rajce.idnes.cz/
agi_sedlec/
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Spanilá jízda hodonínských zápasníků
na Mistrovství ČR

B

ezchybná práce pořadatelů
a kvalitní výkony zápasníků TJ
Sokol Hodonín. Takhle stručně
se dá popsat průběh Mistrovství
České republiky jednotlivců v zápase
řecko−římském, které se pro věkové
kategorie kadetů a seniorů uskuteč−
nilo dne 17. 3. 2012 v třinecké spor−
tovní hale STARS. Důležitost tohoto
MČR, které je tradičně vyvrcholením
národní zápasnické sezóny, byla
umocněna rozhodnutím Svazu zá−
pasu, který ho vyhlásil současně za
první kolo I. ligy družstev kadetů
a seniorů. Pro letošní ligový ročník
bylo zavedeno pravidlo, podle kte−
rého se konečné pořadí I. ligy sta−
noví součtem všech bodů dosažených
družstvem v jednotlivých kolech,
přičemž se v každém turnajovém
kole hodnotí pouze 10 nejúspěšněj−
ších závodníků daného družstva.
Toto pravidlo aktuálně nepřišlo
vhod hodonínskému kadetskému
družstvu, které bylo ochromeno
značnou marodkou a do turnaje mo−
hlo nominovat pouze čtyři zápas−
níky. Tito čtyři slováčtí bohatýři se
však svých početnějších soupeřů ne−
zalekli a předvedli parádní zápas−
nickou podívanou.
Nejlehčí z nich byl kadetský re−
prezentant ČR Michal Balák,
který ve váze do 63 kg postupně
porazil všechny své soupeře a ve fi−
nále si to rozdal s pražským Vasylem
Prystayou. Svému soupeři Michal
nedal žádnou šanci a zvítězil ve dvou
periodách vysoko na technické body,
čímž se stal novým Mistrem ČR.
Se stejným přehledem si počínal
i Michalův oddílový a reprezentační
kolega Štěpán Antoš, který obhájil
loňské prvenství v nejpočetněji ob−
sazené váze do 69 kg. Ve finále Ště−
pán narazil na soupeře z Krnova Sta−
nislava Berkovce, kterému nedal
šanci a porazil ho na lopatky.
Trojlístek letošních hodonínských
kadetských Mistrů ČR doplnil ve
váze do 85 kg další reprezentant ČR
Dominik Dobeš, který do turnaje
nastoupil i s poraněným kolenem,
což je dalším důkazem toho, jakou
váhu turnaji MČR závodníci přičí−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

Na foto i borci z Ratíškovic – M. Balák, O. Herník, M. Gajdík a H. Staníček (trenér)

tají. Dominik si během celého tur−
naje počínal neohroženě a svým sou−
peřům nedovolil provést ani jeden
technický bod. V souboji o první
místo pak porazil Tomáše Kauta
z Čechovic na technickou převahu,
kdy v každé ze dvou vítězných pe−
riod zvítězil o šest technických bodů.
Bezvadný výkon kadetů koruno−
val cenným třetím místem ve váze
do 76 kg Jaroslav Kocián, který pod−
lehl po nesmírně vyrovnaném sou−
boji jen jedinému závodníkovi Ště−
pánu Tomanovi z Chomutova.
Vynikajícími individuálními vý−
kony udělali mladí hodonínští zápas−
níci svému trenérovi Oldřichu Ku−
čerovi velkou radost a hlavně se
jim podařilo obsadit průběžné třetí
místo v I. lize družstev kadetů.
Ve skvělé formě se k překvapení
mnohých, ne však svých trenérů
Mgr. Michala Vrzala a Mgr. Jiřího
Bajáka, předvedli také senioři od−
dílu zápasu TJ Sokol Hodonín. Ne−
jenže se ziskem tří medailí stali
jednou z historicky nejúspěšnějších
hodonínských výprav, ale také si
skvělými umístěními vybudovali vý−
bornou pozici pro útok na medailové
příčky v I. seniorské lize, do které
nastoupili po dlouhých 7 letech. Prv−
ního kola I. ligy seniorských druž−
stev se zúčastnilo 11 oddílů a hodo−
nínské družstvo v této konkurenci
dokázalo obsadit průběžné 4. místo.
O tento skvělý výsledek se zaslou−
žili stále zápasící trenéři družstva,

Jakub Martinec, Martin Foltýn, Cti−
bor Horký, Libor Fučík, Michal La−
macký, Lubomír Lačňák, Zbyněk
Vykoukal, Ondřej Herník, Luděk
Zubatý, Viktor Kubík, Radek Lišťák
a zejména následující medailisté.
Skvělý výkon předvedl ve váze do
55 kg Rudolf Zahnaš, který získal
celkové 2. místo. V průběhu turnaje
nestačil jen na Petra Zachariáše
z Havlíčkova Brodu, kterému pod−
lehl až v poslední třetí periodě, po
udělení sporného technického bodu,
o němž musela rozhodnout porada
rozhodčích. Po této finálové prohře
byl Ruda velmi smutný, a proto by
mu chtěl touto cestou výkonný vý−
bor oddílu zápasu projevit obdiv.
Bronzovou medaili přivezl Luboš
Horníček, který si v souboji o třetí
místo ve váze do 66 kg počínal mis−
trně a ve dvou vítězných periodách
nedovolil svému soupeři Miroslavu
Mačovi z Chomutova získat ani je−
den technický bod.
V nejtěžší váhové kategorii do
120 kg se poprvé a úspěšně předsta−
vil Martin Gajdík, který do té doby
zápasil v nižší váze. Se svými 97 kg
se Martin probojoval až do finále, kde
se utkal s havlíčkobrodským Andre−
asem Hadwigerem. Ve finálovém boji
se Martin vydal ze všech sil, ale na−
konec svého 114 kg vážícího sou−
peře nedokázal porazit a obsadil
krásné 2. místo.
Mgr. Jiří Baják,
organizační pracovník a trenér oddílu
zápasu TJ Sokol Hodonín
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na odboru sociálních služeb

Oddělení sociální pomoci a služeb od ledna 2012

P

řesunutím řízení a rozhodování
o nepojistných dávkách sociální
ochrany na Úřad práce byl dán
sociálním pracovníkům, kteří zů−
stali na obecních úřadech s rozšíře−
nou působností, prostor pro přímou
sociální práci s klienty. Práce soci−
álních pracovníků zahrnuje napří−
klad:
z sociálně právní poradenství ve věci
finančních a materiálních nároků,
z pomoc při vyplnění žádostí o soci−
ální dávky, žádostí do zařízení soc.
služeb (domov pro seniory, domov
pro osoby se zdravotním postiže−
ním, apod.),
z pomoc rodinám se zdravotně po−
stiženým nebo duševně nemoc−
ným členem se získáním kontaktů
na organizace, které poskytují po−
moc a odpovídající soc. služby,
z pomáhá s vyřízením ustanovení
zvláštního příjemce důchodu,
z pomoc při řešení vzniklých pro−
blémů rodinám s dětmi – bytová
problematika, pomoc při řešení
zadluženosti, informace o nároko−
vých dávkách apod.,
z poskytuje obětem trestné činnosti
a domácího násilí poradenství
ve věci zajištění zákl. životních
potřeb (zajištění bydlení či azylo−
vého přístřeší), nárokových dávek
a relevantních právních oblastí
(otázka dětí, opatrovnictví, insti−
tut vykázání, apod.),
z pomoc osobám, které ztratily byd−
lení nebo jsou ohroženi jeho ztrá−
tou, se získáním kontaktů na orga−
nizace – azylové domy, noclehárny,
nízkoprahová denní centra,
z pomoc při vyřizování os. dokladů,
pobytu v ČR, pomoci při hledání
možností při léčbě závislosti, apod.
z vyhledávání klientů sociální práce
v jejich přirozeném prostředí –
terénní sociální práce.
Kontakty na sociální pracovníky
oddělení sociální pomoci a služeb:
z Bc. Michaela Klepáčová – vedoucí
oddělení sociální pomoci a služeb,
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klepacova.michaela@muhodonin.cz,
tel: 518 316 458
z Problematika osob
se zdravotním postižením,
duševním onemocněním a osob
pečujících o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková,
kominkova.hana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 318
Hana Škvařilová, DiS.,
skvarilova.hana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 437
z Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová,
kucerova.andrea@muhodonin.cz,
tel: 518 316 377
z Problematika sociálního
vyloučení, riziko ztráty
bydlení, nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová,
zlamalova.ivana@muhodonin.cz,
tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková,
belikova.vladimira@muhodonin.cz,
tel: 518 316 300

Příroda

Informace

Činnost sociálních pracovníků

P

Mezi činnosti oddělení sociální
pomoci a služeb i nadále patří:
z střednědobé plánování sociálních
služeb, neziskový sektor:
Mgr. Vladimír J. Kružík,
kruzik.vladimir@muhodonin.cz,
tel: 518 316 433
z výkon funkce
veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová,
pelikanova.magdalena@muhodo−
nin.cz, tel: 518 316 358
z sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta,
franta.milan@muhodonin.cz,
tel: 518 316 347
V případě jakýchkoliv dotazů se
můžete obrátit na výše uvedené pra−
covníky.
Informace o činnosti odboru soci−
álních služeb a kontakty na sociální
pracovníky odboru naleznete také
na: www.hodonin.eu.
Městský úřad Hodonín,
odbor sociálních služeb

Noční obloha
v roce 2012

ohled na hvězdnou oblohu udi−
vuje lidi odpradávna. Pojďme se
společně podívat, co zajíma−
vého můžeme pozorovat v následu−
jících měsících. Letos vládnou pře−
devším planety. V současné době
nalezneme v poměrně výrazném sou−
hvězdí Lva planetu Mars, Jupiter
bude nejlépe viditelný v listopadu
v souhvězdí Býka a Saturn se na−
chází v jarním souhvězdí Panny.
Všechny tři planety se jeví jako velmi
jasné hvězdy, přičemž Mars svítí na−
oranžovělým světlem, Jupiter bílým
a Saturn o něco slabším a nažloutlým.

Velmi dobře je v první polovině
roku pozorovatelná také jasná pla−
neta Venuše. Jedná se o nepřehléd−
nutelný objekt nad JZ obzorem, vi−
ditelný již při západu Slunce. Rok
2012 nám však z astronomického
hlediska přichystal navíc opravdo−
vou lahůdku. Ve středu 6. června
2012 dojde k přechodu planety Ve−
nuše přes kotouč Slunce. Venuše,
podobně jako Merkur, obíhá kolem
Slunce v menší vzdálenosti než
Země. Může se tedy stát, že se uve−
dená tělesa seřadí prakticky na
jedné přímce a část Slunce je tak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2012

z našeho pohledu zastíněna. K to−
muto jevu však vzhledem k prosto−
rovému uspořádání drah jednotli−
vých planet nedochází při každém
oběhu kolem Slunce, naopak se
jedná o naprosto výjimečný úkaz.
Naposled jsme jej mohli pozorovat
8. června 2004, uvedená osmiletá
přestávka se však střídá s více než
stoletou pauzou! Příští přechod Ve−
nuše tak bude pozorovatelný až
11. prosince 2117 a například v ce−
lém dvacátém století nebyl tento
úkaz k vidění vůbec.
Z ČR letos spatříme jen zhruba
poslední čtvrtinu tohoto úkazu. Na
obloze tak 6. června uvidíme na slu−
nečním kotouči malý temný ko−
touček patřící Venuši, jehož úhlový
průměr je přibližně 30x menší než
sluneční. Úkaz je možné pozorovat
bezprostředně po východu Slunce,
který nastane kolem 4.45. Silueta
Venuše se už bude nacházet na slu−
nečním disku a bude se pomalu po−
hybovat zleva doprava, až jej před
sedmou hodinou ranní opustí úplně.
Je bezpodmínečně nutné vyvarovat
se pohledů na Slunce neozbrojeným
okem nebo dokonce dalekohledem či
jiným optickým přístrojem! K bez−
pečnému pozorování se hodí svářeč−

ské sklo dostatečné hustoty nebo
ještě lépe speciální fólie určená
k pozorování slunečních zatmění.
Ideální je navštívit nejbližší hvěz−
dárnu. Pro úplnost, k tranzitům
Merkuru dochází o poznání častěji,
naposledy Merkur přecházel přes

Slunce 8. listopadu 2006, další pře−
chod nastane 9. května 2016.
Pro další informace a aktuální po−
pis dění na obloze doporučuji sledo−
vat oficiální stránky České astrono−
mické společnosti – www.astro.cz.
Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.

Výsadba stromků

S příchodem jara započala výsadba stromků v lokalitě Hrbov

Znáte dvouměsíčník

Malovaný kraj?

J

de o nekomerční celobarevný
vlastivědný a národopisný časo−
pis Slovácka, který začal být vy−
dáván již v roce 1946. Dozvíte se
v něm o historii této oblasti, míst−
ním folkloru, přírodě, zajímavých
osobnostech, výtvarném umění,
architektuře, archeologii, turistice
a nejnověji též o tradičních lido−
vých jídlech regionu. Samozřejmě
nechybějí ani oblíbené vzpomínky pa−
mětníků, kalendář kulturních a spo−
lečenských akcí na jihovýchodní Mo−
ravě a pohled do obsahů periodik
vydávaných v celé řadě obcí. Možnost
poslat do časopisu svůj článek mají
odborníci i občané se zájmem o his−
torii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Ma−
lovaného kraje neexistuje na Slo−
vácku vesnice nebo město, o kterých
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by se v časopise nepsalo, a to
samozřejmě včetně Ratíškovic
a okolí. Stejně tak může být
článek o Ratíškovicích uveřej−
něn v některém z příštích vy−
dání periodika
Malovaný kraj – to je tra−
dice pojatá moderně. Můžete
se o tom přesvědčit třeba
na www.malovanykraj.cz,
kde jsou podrobnější infor−
mace o časopise, či na www.
publero.com, kde si kompletní
ukázkové číslo dvouměsíč−
níku lze prohlédnout v elektro−
nické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. lis−
topadu 1a, 690 02 Břeclav (telefon
602 575 463; malovanykraj@se−
znam.cz) Vám na vyžádání ráda
pošle na ukázku výtisk časopisu

zdarma přímo domů. Na uvedených
kontaktech je možno vyřídit též
předplatné – jako dárek jej ocení
např. i rodáci ze Slovácka bydlící
dnes mimo region.
Redakce MK
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Skauti

Fotovzpomínky
z aktuálních junáckých akcí

13. Junácká akademie, neděle 21. 3. 2012

Brigáda na tábořišti v Nové Vsi, sobota 23. 3. 2012.
Po několika letech jsme provedli opět tzv. „ořez na hlavu“.

9. turnaj KPS v kuželkách
Opět jsme zaznamenali mimořádný zájem
o tento turnaj – v tomto jarním kole
se nominovalo do turnaje 20 mužů a 14 žen.
Výsledky na www.junak−ratiskovice.cz

Piškvorkyáda,
sobota 11. 2. 2012
Výsledky
Kategorie 1. − 4. tř.
1. Adam „Joka“ Dobeš
2. Vlastimil ,,Krtek“ Haluza
3. Michal ,,Mike“ Ševela
Kategorie 5. − 9. tř.
1. Martin ,,Zajíc“ Příkaský
2. Matěj ,,Bubo“ Zicháček
3. Filip ,,Flip“ Kotásek
Kategorie 15 let a více
1. Tomáš ,,Šamin“ Motl
2. Antonín ,,Tondach“ Charvátek
3. Michal ,,Hugo“ Mráka
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Kniha Skautské století
dobrodružný příběh
100 let českého skautingu

T

že tři orlí pera měla původně šest
bodů, že s originalitou Foglarova
Alvareze to nebylo tak jasné, že tá−
boříme v týpí stejně dlouho jako
v podsadě, přečtete si kronikový zá−
pis Václava Havla či objevíte kouzlo
starých fotografií…
Tuto nejvýznamnější skautskou
knihu posledních let pro Vás připra−
vil autorský kolektiv ve složení Ro−
man Šantora – Bobo, Václav Nosek
– Windy, Slavomil Janov – Nashville
a Václav Dostál – Václavka. Po vy−
dání byla během tří týdnů vyprodá−
na, naštěstí je již hotov dotisk a knihu
lze zakoupit ve všech knihkupectvích
za 499 Kč. Cena pro skauty je 350 Kč
a lze ji zakoupit buď přímo v TDC (tis−
kové a distribuční centrum) Junáka
nebo přes Junák Ratíškovice.

ato reprezentativní publikace
popisuje 100 let Junáka, jeho
smysl, význam, historii, osob−
nosti, úspěchy i přínos pro českou
mimoškolní výchovu a společnost.
Kniha se především soustředí na
český skauting a pouze v souvislos−
tech na skauting světový. Je čtivou
kronikou velkých událostí, ale i ma−
lých oddílových „životů“, faktografic−
kých údajů i beletristických popisů.
Na 256 stranách velkého formátu
najdete více než 800 unikátních
a často nepublikovaných fotografií,
kreseb a reprodukcí.
Kniha je rozdělena do jedenácti
kapitol mapujících jednotlivá histo−
rická období skautingu až po součas−
nost. Kromě základního historic−
kého popisu se v nich dozvíte třeba,

Kalendárium

Fotosoutěž

Co nás čeká a co nás nemine

N

a vědomost se dává, že Junák Ratíš−
kovice vyhlašuje FOTOSOUTĚŽ k vý−
ročí 100 let českého skautingu o nej−
lepší fotografii se skautskou tematikou.
Zúčastnit se může každý přítel skautské myšlenky. Věkově ani jinak neo−
mezeno. Podrobné pravidla, doba trvání soutěže, ceny pro vítěze atd. na−
jdete na www. junak−ratiskovice.cz

Sběrna papíru informuje
Vykupujeme POUZE vytříděný a řádně svázaný papír,
a to pouze v době výkupu: vždy v sobotu od 15 hod.,
a to 14. dubna, 12. května a 9. června.
Aktuální výkupní ceny:
vlnitá lepenka ...........................................
černobílé noviny .......................................
barevné časopisy, letáky ..........................
sjetiny bez kopíráků ................................
směs ...........................................................
Více z činnosti
skautů na

1,70 Kč/kg
1,40 Kč/kg
1,40 Kč/kg
1,50 Kč/kg
0,50 Kč/kg

www.junak−ratiskovice.cz
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z neděle 22. 4. 2012 − Svatojiř−
ský závod (závod tříčlenných
hlídek od 14 hod. u junácké
klubovny)
z úterý 24. 4. 2012 − Sv. Jiří −
patron skautů − Den ve skaut−
ských krojích + Den „D“ −
100 let od „narození“ českého
skautingu − v 19 hod. Mimo−
řádný sraz všech oddílů ce−
lého střediska − všech činov−
níků, skautů, skautek, vlčat,
světlušek a přátel Junáka Ra−
tíškovice u klubovny za účelem
konzumace narozeninového
dortu, focení a skoku do no−
vého století.
z sobota 28. 4. 2012 − Okresní
kolo závodu světlušek a vl−
čat v Mikulčicích
z pondělí 30. 4. 2012 − Pálení ča−
rodějnic u junácké klubovny.
z sobota 12. 5. 2012 − Železná
sobota − sběr železného šrotu
v obci našej nejmilejší. Palis
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Mykologie

Jaká bude letošní

houbařská sezóna?

T

Divadlo

ak na to s obavami mysleli v pá−
tek 30. března ratíškovičtí my−
kologové−amatéři při tradičním
odemykání lesa. V tu dobu už Český
hydrometerologický ústav měl vy−
hlášenou výstrahu na lesní požáry
a krajský hejtman oznámil různé zá−

kazy ohledně rozdělávání ohňů a vy−
palování travních porostů.
Situaci v Dúbravě šlo parafrázo−
vat z básně K. J. Erbena Vodník:
„Nehostiny, truchlivy jsou ty lesní
kraje.“ To se promítlo i při aktu ode−
mykání, kdy představitel kroužku
houbařů vyslo−
vil obavu, aby se
neopakoval mi−
nulý katastrofic−
ký rok, i když
určitá paralela
se přímo na−
bízí. V dubnu
roku 2011 spadlo
s přimhouřením
obou očí 0,7 mm
vodních srážek.
Letošní březen
tuto sumu pře−

konává o 50 % − byl naměřen celý
1 mm, což čítá jeden litr vody na 1 m2
za celý měsíc!
I přes všechny tyto peripetie letos
příroda ukázala houbařům i svou
přívětivější stránku, a to když na−
bídla kromě tradičních červených
ohnivců rakouských i jejich albino−
tickou − odbarvenou formu. Tato
forma se odborně popisuje jako Sar−
coscypha austriaca fm. lutea, čili oh−
nivec rakouský forma žlutá. V žád−
ném atlase zatím není uvedena a na
Google je jí také poskrovnu. Nako−
nec si ji klikněte a určitě uvidíte od−
kaz na Ratíškovice.
Fotografií se vracíme do minu−
lého roku, kdy byl i v Ratíškovicích
a okolí (na Rubanicích, Rudníku
a u staré mateřské školky) natáčen
seriál ČT Brno Na houby, kde profe−
sora hraje Arnošt Goldflam, syna Jo−
sef Poláček a doktora šéf brněnské
mykologické poradny RNDr. Vla−
dimír Antonín, čtvrtou osobu na
snímku tituloval profesor Goldflam
„Pane prezidente“. Mimo jiné ohlas
na teto seriál přišel Maruně Bardú−
nové i z Anglie, a nebyl to nikdo
z Ratíškovic.
Václav Koplík, prezident MK

Hra o láske

V

sobotu 23. března navštívili di−
vadelní ochotníci z Popudin−
ských Močidlan Ratíškovice.
Místní kino bylo zase po dlouhé době
obsazeno do posledního místečka. Di−
vadelní soubor zaručoval sice kva−
litní divadlo, ale člověk nikdy neví.
Ochotníci, téměř na profesionální
úrovni sehráli divadelní hru Stani−
slava Štepky (režiséra Radošínského
naivního divadla) – Hra o láske.
Divadelní soubor působí v Popu−
dinských Močidlanech dva roky. Ve−
doucím souboru je doktor, varha−

Ratíškovický Zvon

ník, režisér, herec
v jedné osobě pan
MUDr. Marián
Sivoň.
Za poznámku
stojí, že divadelní
spolek začal pracovat na základě čes−
koslovenské spolupráce, kterou má
obec Popudinské Močidlany s naší
obcí. V rámci společného projektu
„Mladí muzikanti – Mladí divadel−
níci“ bylo na české straně pořízeno
vybavení pro cimbálovou muziku,
na slovenské kompletní technické

vybavení pro ochotnické divadlo.
Ochotníkům z Popudinských Moči−
dlan proto děkujeme za kulturní zá−
žitek a přejeme jim hodně zdaru na
prknech, co znamenají svět. Vám di−
vákům děkuji za vytvoření kvalit−
ního a kulturního publika.
Bc. Jana Koplíková
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