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V

pátek 3. srpna 2012 se pod vlaj−
kami obcí Mikroregionu Nový
Dvůr a olympijským ohněm ko−
nal další díl Regionher 2012. Za−
tímco čeští sportovci bojují o me−
daile v Londýně a my jim fandíme
většinou z našich obýváků, ve Vackách
se bojovalo naživo a počet fanoušků
předčil dosavadní díly. Možná proto,
že předchozí regionhry se musely nej−
prve dostat do povědomí, ale velkým
dílem určitě proto, že senioři se od
dětství většinou bavili sami, umí to
a těší je setkávat se spolu.

Starostka Vacenovic se už při
prvním „rozstřelu“ regionher hlá−
sila o seniory. A byla to dobrá volba.
Výborný nápad spojil to, co bylo di−
vácky velmi atraktivní několik te−
levizních večerů (Stardance) s tím,
čím se naši senioři rádi bavili od
mládí. Taneční soutěž pro mikrore−
gion byla na světě.
Každá obec dostala zadání: sou−
těží 4 taneční páry v daných tancích
a každá obec si připraví hromadné
taneční číslo.
Pokračování na straně 9
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Rada obce...
Rada obce č. 41 ze dne 4. 6. 2012
Rada obce:
z souhlasí s konáním mše svaté před
radnicí dne 10. 6. 2012,
z souhlasí s dovybavením míst−
ností v II. NP staré školy nábyt−
kem,
z souhlasí s návrhem smlouvy o ob−
časném nájmu s firmou T Machi−
nery a.s.,
z rozhodla o obnově nátěrů klempíř−
ských prvků na budově radnice,
z souhlasí s bezplatným pronáj−
mem a postavením podia pro akci
Akademie pro Afriku, konané
21. 6. 2012 v tělocvičně ZŠ,
z rozhodla, aby v rámci rekons−
trukce komunikace v ulici Ke Sta−
dionu byla provedena přídlažba,
z se seznámila s náklady na ener−
gie a vodu v areálu Baník,
z se seznámila s daňovými příjmy
obce za 5 měsíců roku 2012,
z vzala na vědomí zprávu o hospo−
daření společnosti Baník Ratíško−
vice s.r.o.,
z se seznámila se s programem ofi−
ciálního otevření rekonstruova−
ných částí budovy staré školy.
Rada obce č. 42 ze dne 19. 6. 2012
Rada obce:
z se seznámila s obsahem petice
občanů za zneprůjezdnění uličky
k Hliníčku motorovým vozidlům,
z se seznámila s výsledky kontroly
České inspekce životního pros−
tředí na sběrném dvoře odpadů
a kompostárně,
z projednala žádost Českomoravské
myslivecké jednoty, o.s., a souhlasí
s konáním Barvářských zkoušek
honičů a Lesních a barvářských
zkoušek jezevčíků,
z souhlasí s podepsáním smlouvy
s firmou ECOBAT ve věci odběru
baterií,
z se seznámila s postupem prací ve
věci zahájení komplexních pozem−
kových úprav v Ratíškovicích,
z souhlasí s návrhy sociální komise
ve věci poskytnutí příspěvku na
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místní poplatek za svoz komunál−
ního odpadu,
rozhodla, že délka veřejné služby
bude pro občany registrované na
úřadu práce 20 hodin měsíčně,
na základě dvou cenových nabídek
rozhodla, že projekční práce na
rekonstrukci ulice Ulička pro−
vede ing. Petr Štefančík, který po−
dal nejnižší cenovou nabídku,
se seznámila s rozsahem více−
prací na akci Cyklostezka v ulici
Vítězná,
se seznámila s výsledky soutěže
Vesnice roku 2012,
se seznámila s Dohodou o spolu−
práci mládežnických fotbalových
družstev,
stanovila termíny a organizační
podmínky pro výběrová řízení na
dodavatele okenních konstrukcí
v Restauraci Sport a dodavatele
autobusových zastávek.

Rada obce č. 43 ze dne 26. 6. 2012
Rada obce:
z rozhodla, že redaktorem agendy
dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, bude paní Irena Harami−
ová a správcem žadatelů bude
paní Jana Kopáčková,
z rozhodla o vyhotovení hlásných
profilů „C“ na tělese nového mostu
v ulici Vítězná,
z rozhodla, že výměnu okenních
konstrukcí v Restauraci Sport pro−
vede firma Pražák, s.r.o., Miloti−
ce, která podala nejnižší cenovou
nabídku,
z rozhodla, že autobusové zastávky
v ulici Vítězná vyhotoví firma Sto−
kláska, s.r.o., která podala nejnižší
cenovou nabídku,
z se zabývala stížností občanů by−
tového domu U Hájenky na pro−
blémové chování nájemnice,
z vzala na vědomí výsledky kont−
roly Státního zemědělského inter−
venčního fondu, pracoviště Praha,
akce Rekonstrukce lesní cesty
Příční – Odvozní, která byla rea−
lizována v roce 2008.
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Rada obce č. 44
ze dne 10. 7. 2012
Rada obce:
z se zabývala postupem
vůči dlužníkům nájem−
ného v obecních by−
tech,
z projednala prodlou−
žení nájemních smluv
o 1 rok s nájemníky by−
tového domu v ulici Ulička a by−
tového domu U Hájenky,
projednala administrativní postup
ve věci získání registrace kom−
postu Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavem zeměděl−
ským, Praha,
rozhodla o provedení vodorov−
ného barevného značení cyklostez−
ky, práce provede firma Trasig,
s.r.o., která podala nejnižší ceno−
vou nabídku,
rozhodla, že výběrové řízení na
dodavatele elektrické energie pro
budovy a zařízení obce provede
firma MIX MAX – Energetika,
s.r.o.,
rozhodla o vybudování malé pláže
ve svahu vodní nádrže Hliník.

Rada obce č. 45 ze dne 31. 7. 2012
Rada obce:
z projednala návrhy sociální ko−
mise o přidělení finančního pří−
spěvku na uhrazení místního
poplatku za svoz a uložení komu−
nálního odpadu,
z schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
JMK ve výši 30 000 Kč pro Osvě−
tovou besedu Ratíškovice na pro−
jekt „Vám přátelé“,
z souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou EKO−KOM, a.s., ve věci
výpůjčky dvou kontejnerů na
sklo,
z na základě stížnosti občana sou−
hlasí, aby Obecní úřad Ratíško−
vice uvědomil všechny vlastníky
pozemků v lokalitě mezi ulicemi
Mokré Řádky a Zelničky o povin−
nosti údržby neobdělávaných ze−
lených ploch,
z rozhodla o vyřazení DHIM dle se−
staveného seznamu,
z projednala varianty řešení úpravy
komunikace v ulici Ulička,
z projednala konečnou podobu
úprav autobusových zastávek,
z byla informována starostou obce
o změně náplně úředníků na Obec−
ním úřadě Ratíškovice.
RŠ
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Zastupitelstvo
obce...
Výpis usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 27. června 2012
z ZO schvaluje program XIII. zasedání zastupitelstva
v navrženém znění.
z ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Annu Foltýnovou,
DiS., a Mgr. Michala Vybírala.
z ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2012.
z ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011 bez
připomínek.
z ZO souhlasí, aby audit obce za rok 2012 provedla pri−
vátní auditorka Ing. Gita Štolfová.
z ZO schvaluje nákup pozemku za celkovou cenu
59 523 Kč, jedná se o parcelu v kat. území Ratíškovice:
59 523 Kč
p.č. 2432/311
674 m2
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
46 488 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 2432/159
534 m2
19 965 Kč
p.č. 2434/20
419 m2
6 861 Kč
p.č.
1476/3
40 m2
2 464 Kč
p.č. 1476/36
273 m2
16 818 Kč
p.č.
763/57
38 m2
380 Kč
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
93 151 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č. 2432/325
1 088 m2
70 552 Kč
p.č. 2432/324
666 m2
10 104 Kč
p.č. 1476/41
170 m2
10 473 Kč
p.č. 1476/95
26 m2
1 602 Kč
p.č. 763/349
42 m2
420 Kč
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
81 820 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č. 2432/314
656 m2
58 965 Kč
p.č. 2432/315
806 m2
10 411 Kč
p.č. 1476/40
169 m2
10 411 Kč
p.č. 1476/87
27 m2
1 663 Kč
p.č. 763/344
37 m2
370 Kč
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
85 052 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č. 2432/312
747 m2
60 956 Kč
p.č. 2432/313
810 m2
10 614 Kč
p.č. 1476/45
185 m2
11 397 Kč
p.č. 1476/86
28 m2
1 725 Kč
p.č.
763/56
36 m2
360 Kč
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
8 819 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č. 1497/128
238 m2
7 059 Kč
p.č. 1497/130
16 m2
1 760 Kč
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z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
59 990 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č. 2432/297
201 m2
22 110 Kč
p.č. 2434/70
917 m2
11 936 Kč
p.č. 1476/32
334 m2
20 576 Kč
p.č. 1476/84
80 m2
4 928 Kč
p.č. 763/269
44 m2
440 Kč
z ZO revokuje usnesení č.j. ZO−2012/12/5 z jednání
ZO dne 18. 4. 2012 ve znění „Zastupitelstvo obce schva−
luje prodej obecního pozemku p.č. 2432/393 o výměře
436 m2 v kat. území Ratíškovice z důvodu nesplnění
zákonné lhůty vyvěšení majetkoprávního záměru.
Cena 110 Kč/m2, cena celkem 47 960 Kč.“
z ZO schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 2432/393
o výměře 436 m2 v kat. území Ratíškovice. Cena
110 Kč/m2, cena celkem 47 960 Kč.
z ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ve vlast−
nictví ČR na Obec Ratíškovice, jedná se o pozemky:
p.č.
2634/2
57 m2
p.č.
2723/2
81 m2
p.č.
2751/8
159 m2
p.č. 2751/11
96 m2
z ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR na Obec Ratíško−
vice, jedná se o pozemky:
p.č. 2797/100
40 m2
p.č. 2797/97
54 m2
p.č. 2797/102
14 m2
p.č. 2797/103
4 m2
z ZO schvaluje nákup pozemků za celkovou cenu
15 206 Kč, jedná se o parcely v kat. území Ratíškovice:
p.č.
358/3
553 m2
15 070 Kč
p.č.
395/4
5 m2
136 Kč
z ZO schvaluje nákup pozemku za celkovou cenu
2 507 Kč, jedná se o parcelu v kat. území Ratíškovice:
p.č.
395/1
92 m2
2 507 Kč
z ZO schvaluje zadání ÚP Ratíškovice v předloženém
znění.
z ZO bere na vědomí informace z jednání Rady obce
Ratíškovice.
z ZO souhlasí se zapojením obce do realizace projektu
Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na
Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových
obcí.
z ZO bere na vědomí informace ve věci přípravy žá−
dosti na komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Ratíš−
kovice.
z ZO souhlasí se zneprůjezdněním proluky z ul. Vítězná
k Hliníčku. Do proluky bude osazen sloupek nebo
velký betonový květináč.
z ZO bere na vědomí informace o zaslání žádostí na
KÚ JMK bez připomínek.
z ZO schvaluje uložení finančních prostředků max.
do výše 2,5 mil. Kč na období max. jednoho roku
u UniCredit Bank.
Ing. Josef Uhlík, starosta
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Policie

Z deníku

obecní policie

Červen 2012
4. 6. Přijetí oznámení ve 12:25 od
paní XY, že v ulici Cihlářská se
pohybují rumunští občané a nabí−
zejí výměnu okapových rýn. Po
příjezdu hlídky OP na místo se zde
již muži nenacházeli, hlídka OP
provedla kontrolu obce s negativ−
ním výsledkem.
14. 6. Přijetí oznámení ve 20:25 od
PČR Dubňany o poskytnoutí sou−
činnosti hlídky OP při občanském
soužití v ulici Posvátná − omezení
na osobní svobodě.
15. 6. Přijetí oznámení ve 23:20, že
v lokalitě u muzea ve vagonu do−
chází k rušení nočního klidu mlá−
deží. Po příjezdu hlídky OP na
místo bylo zjištěno že se jedná
o procházející mládež ze sousední
vesnice. Ta byla poučena o cho−
vání v době nočního klidu.
16. 6. Přijetí oznámení v 0:54 od PČR
Dubňany, že v areálu FK Baník
dochází k rušení nočního klidu. Po
přijetí hlídky OP na místo byli
účastníci uklidněni a následně
poučeni o chování v době nočního
klidu v obci.
20. 6. Přijetí oznámení v 10:25, že se
v ulici Školní pohybují domovní
prodejci romské národnosti a na−
bízejí k prodeji motorové pily.
22. 6. Přijetí oznámení v 7:10 o pádu
stromu u zdravotního střediska.
K pořezání stromu byl starostou
obce povolán pan František Bábík.
25. 6. Přijetí oznámení ve 13:35 od
pana XY, že mu někdo ze soboty
na neděli odcizil kolo od místního

Navštivte obecní
webové stránky
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baru v ulici Dědina. Hlídka OP pro−
vedla kontrolu záznamu z kame−
rového systému a následně bylo
zjištěno, že kolo odcizil pan XX, tr−
valým bydlištěm Starý Poddvorov,
který se k odcizení kola přiznal
a po prošetření události kolo vrátil.
29. 6. Přijetí oznámení v 10:05, že se
v ulici Múdrá na zahradě domu
nachází pes. Po přijetí hlídkou OP
bylo zjištěno že se jedná o psa rasy
jagterier a jelikož pes nešel od−
chytit, byla povolána odchytová
služba z Hodonína, která psa od−
chytla a odvezla do útulku.
Červenec 2012
2. 7. Přijetí oznámení od pana XY,
že na cyklostezce před obchodem
Večerka majitel obchodu nainsta−
loval stojan na kolo, který zasa−
huje do cyklostezky a brání v jízdě
na kole. Po přijetí hlídky OP na
místo byl majitel na tuto věc upo−
zorněn a následně stojan přemís−
til na jiné místo.
5. 7. Přijetí oznámení ve 02:00 o ru−
šení nočního klidu u Hospody na
Smyku. Po přijetí hlídky OP na
místo bylo zjištěno, že k rušení
nočního klidu dochází skupinou
hostů, kteří seděli venku před
hospodou a hráli zde na kytaru
a housle. Skupinka hostů byla
hlídkou OP upozorněna na rušení
nočního klidu a přislíbila hlídce
OP, že se uklidní. Přestupek byl
řešen domluvou.
6. 7. Přijetí oznámení v 10:55, že se
na čerpací stanici pohybují rom−
ští občané a nabízejí různé zboží.
Po přijetí hlídky OP na místo se
zde již prodejci nezdržovali.

Přijetí oznámení ve 12:17 od paní
XX, že jí a její dceři vulgárně na−
dává a uráží je její druh pan XY.
Po přijetí hlídky OP na místo do−
šlo k uklidnění pana XY a paní XX
byla poučena, že se jedná o návr−
hový přestupek, který lze projed−
nat v KVP.
11. 7. Přijetí oznámení ve 20:02 od
paní XX, že pohřešuje svého man−
žela. Hlídka OP provedla vyrozu−
mění Městské policie v Hodoníně
a požádala ji o spolupátrání.
16. 7. Přijetí oznámení ve 12:15 od
PČR Dubňany, že v ulici Hor−
nická v domě paní XX pořád ně−
kdo neustále volá na tísňovou
linku a PČR Dubňany potřebují
součinnost hlídky OP z důvodu,
že jim nikdo neotvírá.
19. 7. Přijetí oznámení v 5:02 o na−
rušení objektu základní školy. Po
přijetí hlídky OP na místo byla
budova spolu s ředitelem ZŠ pro−
hlédnuta s negativním výsledkem.
24. 7. Sběr injekčních stříkaček za
areálem T Machinery a.s.
30. 7. Přijetí žádosti od PČR Dub−
ňany ve věci pátrání po vozidle
Škoda Octavia, kdy bylo oznáme−
no, že majitel auta šel na hřiby
a neví, kde zaparkoval. Hlídka OP
provedla kontrolu lokalit, kde by
se mělo vozidlo údajně nacházet,
ale vozidlo nebylo nalezeno.
Přijetí oznámení ve 14:40 o do−
pravní nehodě na křižovatce
u kostela. Po přijetí hlídky OP na
místo určení provedla hlídka OP
spolu s dopravní PČR řízení do−
JT & JH
pravy.

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Lucie Vodná
Nicolas Petr Michal
Radek a Roman Bílkovi
Anna Marie Foralová
Dominik Koplík
Zdeněk Koplík
Eliška Houšťová
Petr Šubín

Toman František ................................................. 92 let
Budovič Pavel ....................................................... 80 let
Tomanová Rosalie ............................................... 96 let
Směřičková Blažena ........................................... 80 let
Přibilová Maria .................................................... 85 let
Blahová Zdenka ................................................... 80 let
Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Koplíková Blažena ..............................
Biersacková Anežka ............................
Blahůšková Ludmila ...........................
Příkazský František ...........................
Foltýnová Alžběta ................................
Miléř Otto ..............................................
Michenka František ............................

86 let
97 let
79 let
65 let
70 let
77 let
92 let

Svatba...
Martin Kotásek a Petra Konečná

Zlatá svatba...
František a Eva Kordulovi

Výstavba

JK

Od Vítězné
Ke Stadionu

P

ráce na vybudování cyklostez−
ky v ulici Vítězná skončily. Dílo
bylo vyhotoveno v celkové ceně
3 678 000 Kč. Státní fond dopravní
infrastruktury přispěl finanční do−
tací ve výši 2 165 000 Kč, za což mu
patří hluboké poděkování.
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Souběžně s vybudováním cyklo−
stezky byly rekonstruovány na ná−
klady obce nájezdy a přístupy k jed−
notlivým rodinným domům. Dále
byly ještě osazeny svislé dopravní
značky a vodorovné značení. Děku−
jeme občanům za spolupráci při do−

končovacích úpravách pozemků a vý−
sadbu zeleně. V této chvíli obec
nechává zpracovat projekt výsadby
dřevin, které by potlačily dojem be−
tonového sídliště.
Téměř souběžně s dokončením
cyklostezky byla dokončena i rekon−
strukce místní komunikace v ulici
Ke Stadionu (od Rohatecké ke hřiš−
ti), která byla ve velmi špatném
stavu (o něco více než místní komu−
nikace v ulici Séčka).
Práce provedla firma Swietelsky,
s.r.o. Pracovní četa obce nyní pro−
vádí v této ulici rekonstrukci chod−
níku.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Ekologie

S

S Ecobatem
tak jako s Asekolem,
Elektrowinem a Ekolampem

eznam firem, s nimiž má obec
podepsanou dohodu o odebírání
odpadů či zařízení, se rozšířil
o společnost Ecobat, které budeme
odevzdávat nashromážděné vybité
baterie (po našem „vnitřky“). Ty již

dnes lze odevzdat v prodejnách, kde
jsme je koupili, nebo je možno je ho−
dit do schránky červených shromaž−
ďovacích kontejnerů firmy Asekol,
které jsou umístěny za obecním úřa−
dem a u prodejny COOP v ulici Po−

svátná, nebo je možno je vhodit do
krabic, které jsou umístěny ve ves−
tibulu obecního úřadu a budově zá−
kladní školy a sběrném dvoře.
Čím více se nám podaří baterií na−
shromáždit, tím méně jich skončí
na skládkách či v přírodě, a tím
méně si zamoříme naše životní pro−
středí.
Připomeňme, že na sběrném
dvoře odpadů shromažďujeme a po−
stupujeme k dalšímu zpracování
i světelné zdroje (žárovky, zářivky,
výbojky) a elektrospotřebiče, a to
zcela zdarma.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Certifikace biomasy
Po zahájení provozu kompostárny se biomasa (listí, tráva, vět−
ve), která se doposud postupovala jiným zpracovatelům, zpraco−
vává na technologické ploše v areálu sběrného dvora odpadů. Díky
součinnosti občanů je materiálu dosti, v některých dnech jsme
dokonce nestačili biomasu ukládanou do kontejnerů zpracovat,
tedy rozdrtit, promísit a vyskladnit na podélné posády.
Po spuštění provozu byla kompostárna navštívena kontrolory
z České inspekce životního prostředí a pracovníky Laboratoře
Morava ze Studénky, kteří provedli analýzu chemických a fyzi−
kálních vlastností kompostu a jeho mikrobiologický rozbor. Kon−
trola ČIŽP i laboratorní analýzy dopadly dobře.
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011
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PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Nefunkční zářivky
sbírá Ekolamp

V

ysloužilé lineární či úspor−
né zářivky a výbojky nepat−
ří do popelnice na směsný
odpad, protože z nich mohou při
rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo.
Přestane nám po letech svítit zá−
řivka a tak přemýšlíme, kam vyra−
zit pro novou, a jak naložit s tou ne−
funkční. Někde jsme již zaslechli, že
vysloužilé zářivky nepatří do komu−
nálního odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze skla vy−
robené. Ale proč vlastně? Zářivky (tru−
bicové i kompaktní úsporné) totiž ob−
sahují malé množství jedovaté rtuti,
která by při špatném zacházení a vyš−
ších koncentracích mohla ohrozit lid−
ské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zá−
řivku a odevzdat ji v obchodě při ná−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

kupu té nové. Další možností, jak
správně naložit s nefunkční zářiv−
kou, je její odevzdání na sběrném
dvoře. Obsluha sběrného dvora ji od
Vás zdarma převezme a uloží ji do
speciální sběrné nádoby, aby se ne−
rozbila. Zpětný odběr zářivek pro
naši obec zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa,
ale plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím našemu
obecnímu rozpočtu ušetří část pro−
středků určených pro nakládání s ko−
munálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec
skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběr−
ných míst EKOLAMP sváží kontej−
nery se zářivkami do specializova−
ných recyklačních firem. Zde jsou pro
opětovné použití získávány přede−
vším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hli−

ník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např.
pro součástky jízdních kol. Recyklo−
vané plasty jsou dobrou surovinou
pro zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a přečištěná rtuť je znovu vy−
užívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro
výrobu nových zářivek. Opětovně je
tak možné pro další výrobu použít
až 90 % materiálu, ze kterého byla
zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu
se ročně recyklují miliony zářivek
a výbojek. Stále ale velké množství
zářivek končí v koši. Právě vy mů−
žete pomoci tuto nepříznivou situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
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Folklor

J

Dambořice 2012
aneb povinně o víně...
těch 12 let existence vytvořili a na−
víc, vítězové minulého ročníku to
nesmí vzdát! A hned tu byl nápad
a realizace začala okamžitě. Zkoušky
byly každý den, malovaly se rekvizi−
ty, shánělo se, co se dalo. Vytvořili
jsme během 14 dnů pásmo, za které
jsme se na soutěži nemuseli stydět.
Soutěžilo celkem 9 souborů: FS Sa−
lajka z Dambořic, FS Pentla z Bor−
šic, NS Pálava z Mikulova, FS Lučina
z Brna, FS Hanýsek ze Šakvic, Hro−
zen z Velkých Bílovic, Kyjovánek
z Kyjova, Dubinka z Rohatce a na−
konec my – Ratiškovská Dolina.
Naše pásmo zavedlo diváky do
sklepů na Slavín, nechyběla Ratiš−
kovská drezína, koštující strýčkové,
tanec mezi vinohrady, obtúlání a aj

Hana Šupálková

Fotoaktuality

ako každý druhý rok jsme se
30. června 2012 zúčastnili soutěž−
ního festivalu folklorních sou−
borů v Dambořicích. Letos to byl už
4. ročník na téma „Povinně o víně“.
Když nám přišlo v lednu téma sou−
těže, řekli jsme si: „…jednoduché!“
Na Slovácku je pomalu každá druhá
písnička o víně, nebude těžké vytvo−
řit program. Ale jak šel čas, naráz
ubylo nápadů, aj té chutěnky do toho
moc nebylo, a tak jsme tápali. Mě−
nily se scénáře, ale pořád to nebylo
ono. A tak jsme si řekli, než nějaký
trapas – bylo nás i málo, že se
z účasti slušně omluvíme.
Rozhodující zkouška 19. června
ale vzala nečekaně obrat. Jakoby
jsme nechtěli vzdát to, co jsme si za

„šobrzňání v řádku“ – čímž program
začínal i skončil. Nejlepší věta Miše
Blahy: „Slávku, kdybych nevěděl,
že to víno je Tvoje, tak bych řekl, že
je moje, jak je dobré!“ a zhasínající
scéna ukončila vše, co jsme do toho
dali.
I když jsme nevyhráli a docela
jsme si věřili, tak byl z vystoupení
velmi dobrý pocit, a to je hlavní.
1. cenu za nejlepší hudební dopro−
vod si odnesla cimbálová muzika
Cangla z Hovoran, která nás pod
vedením Marušky Ostřížkové do−
provází již delší dobu – radost byla
obrovská a zasloužená. Však jsme
byli k nelibosti řidiče taky po−
slední autobus, který ze soutěže od−
jížděl.
Teď jsme si poprvé dali o prázdni−
nách pauzu. Doufám, že naberem sil,
které už docházely a v září už jsou
v plánu další vystoupení – Brno,
Slušovice atd. Za všechny vedoucí
díky moc všem členům souboru, cim−
bálové muzice Cangla, Marušce Os−
třížkové a přejem hezký zbytek
prázdnin.

Dláždění před kostelem
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2x foto Marie Bardúnová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

Foto Marie Bardúnová

Hledáte úlevu v tropických dnech doma, na pracovišti,
ve vinohradě či na poli? Pořiďte si na léto mobilní bazén!

Nástřik cyklostezky bezpečnostními prvky

Soutěž Vesnice roku 2012

Senioři roztančili

Pokračování z titulní strany

Regionhry 2012 ve Vacenovicích
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8x foto Tomáš Hanák

V

ůbec jsme neměli o tyto hry oba−
vy, protože ratiškovští senioři se
umí bavit a tančí vlastně furt.
Stárka a stárek 2011 jsou toho jas−
ným důkazem. A neměli jsme ani
předchozí zajišťovací starosti. Paní
Helena Vybíralová potvrdila své or−
ganizátorské schopnosti a dala do−
hromady naše soutěžící, rozhodčí
i početné fanoušky. Za Ratíškovice
zodpovědně bodovala paní Anna Vla−
sáková a soutěžily tyto páry: man−
želé Jiřina a Ladislav Bábíkovi
(u kostela), manželé Jaroslava a Sta−
nislav Čečátkovi (Humna), paní Eva
Hanáková a pan František Kordula
(stárci 2011) a manželé Marie a An−
tonín Uhlíkovi.
Všechny páry daly do přípravy
maximum, choreografie byly pod
odborným dohledem Nikoly Harami−

ové, která se sama tanci dlouho vě−
novala. Kostýmy ještě podtrhly
každý tanec – od lidového kroje,
přes společenské šaty až po retro
30. let – v tomto jsme byli perfektní!

A pak přišla naprostá bomba v po−
době hromadného tanečního čísla,
když se na plac přišúraly tetičky
ve vlňáčkách a s čagánkama s pís−
ničkou „Už mi lásko není 20 let…“.
strana 9

Pak ticho, střih a naráz jsme se
ocitli ve francouzském Moulin Rouge
a tetičky se proměnily ve svůdné
kankánové tanečnice a rozjely to ve
velkém stylu. Sukně až po brady, ko−
lénka aj celé nožky navrch a nako−
nec pěkně hodit sukně až na záda!
Neznalé obecenstvo nevěřilo, že ta−
nečnice splňují dolní věkovou hranici
soutěže a jsou to spolužačky ročníku
1957 (úžasný ročník!).
Body naskakovaly, někdy jsme
jich našim soutěžícím přáli ještě víc,
než se ukázalo na plackách sudích,
strana 10

ale konečné bronzové 3. místo je
skvělé! Moc gratulujeme a děku−
jeme!
Starostka Vacenovic se stylovým
žlutým boa vyhlásila výsledky, pře−
dala ceny, slavnostně ukončila hry
a předala putovní vlajku starostovi
Skoronic a pak si na parketu mohli
zatančit všichni.
Manželé Grufíkovi hráli a zpívali
hezky a tančilo se všechno možné.
Nikdo domů moc nespěchal, a to
byla ta pravá odměna organizáto−
rům.

Soutěž je sice soutěž, ale mnohem
víc tu v každém díle Regionher 2012
jde o to, abychom se společně setká−
vali častěji, než jednou na silvestrov−
ském pochodu. Aby se víc poznali
mladí, starší a všichni, kteří se po−
tkávat chtějí. Aby si uměli a měli co
říct ti, kteří žijí v obcích mikroregi−
onu Nový Dvůr.
Rok plyne neuvěřitelně rychle,
těšme se začátkem září do Skoronic!
Mít společné zážitky – to je to, oč tu
běží…
Ing. Vladimíra Motlová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

Historie

Vzdělávání
před sto lety a dnes

P

ři hledání v hodo−
nínském archivu
jsem měla možnost
nahlédnout i do starých
třídních knih, které
jsou tam uloženy. Potě−
šilo mě to, protože jsem
našla i opisy vysvědče−
ní, které dostali kdysi
dávno moji stařečci.
Když jsem těmito doku−
menty listovala, zau−
jalo mě především to, co
se vlastně v době před
mnoha lety děti učily.
Vybrala jsem si proto
třídní knihu z roku
1912, současně jsem
pročetla zápisy v tříd−
ní knize z posledního
školního roku 2011−12
a obojí jsem porovnala.
První, co zaujme, je
počet žáků. V letošní
IV.B jich bylo 18 – děv− Fotka ze školního roku 1911−12 není bohužel k dispozici žádná. Na této jsou děti o rok později, tzn. ve
čata a kluci půl na půl. školním roce 1912−13 už jako žáci V.B. Jejich bývalý třídní učitel František Nosterský odešel na nové
působiště do Prušánek a třídu převzal učitel František Hubert. Náboženství vyučoval místní farář Josef
Před sto lety bylo v „té Celý. Zapůjčila Marie Nesvadbová, č.p. 432.
samé“ třídě 27 chlapců
a 34 děvčat (v obou případech byla
Dnešní vysvědčení je pololetní, spěch je uveden na vysvědčení jako
i třída A).
před sto lety byli žáci klasifikováni prospěl s vyznamenáním, prospěl
V současnosti je v seznamu žáků čtvrtletně. V současnosti se používá a neprospěl. V minulosti bylo hod−
kromě jména a příjmení uvedeno „Třídní kniha pro 1. stupeň ZŠ“, nocení také pětistupňové, ovšem od
i číslo mobilního telefonu otce a mat− v minulosti se jednalo o „Třídní ka− jedničky po pětku se známkovaly
ky. V minulosti zde bylo uvedeno talog o návštěvě a prospěchu žáků“. i mravy (chvalitebné, uspokojivé, zá−
taktéž jméno a příjmení žáka, ale Jedna z jeho stran obsahuje také konné, méně zákonné a nezákonné),
k němu i datum a místo jeho naro− „Výkaz knih pro chudé ve třídě roz− pilnost (vytrvalá, náležitá, dostateč−
zení s popisným číslem rodného daných“. Ve IV.B v onom školním ná, nestálá a nepatrná), prospěch
domu, rodná země a náboženské vy− roce není zapsána žádná, ovšem ve (velmi dobrý, dobrý, dostatečný,
znání. K tomu také jméno, stav, byd− IV.A byly vydány čtyři čítanky; do− sotva dostatečný a nedostatečný)
liště otce či matky nebo poručníka stal ji Š.J. – syn domkaře, T.F. – syn a také se hodnotila „vnější úprava
a stravovatele. Takže jsou tu za− nádeníka, K.F. – dcera domkaře písemných prací“ (velmi úhledná,
psány nejenom děti havířů či zed− a H.A. – dcera nádeníka. Mimo to úhledná, méně úhledná, neúhledná
níků, ale hlavně čtvrtláníků, dom− mohly děti dostat také slabikář, čes− a nedbalá).
kařů či podruhů. Navíc měl každý kou či německou mluvnici, katechis−
Asi nejzajímavější jsou jednotlivé
z žáků uvedeno datum, „kterého dne, mus, knihu biblických dějin, evan− předměty a co se v nich čtvrťáci
měsíce a roku začal choditi do školy gelium či kancionálek.
vlastně učívali a učí. V současnosti
vůbec nebo vstoupil do školy této“.
Stupnici známkování chování je to český jazyk, anglický jazyk,
Následovala, tak jak v dnešní době, a předmětů v nynější době všichni vlastivěda, matematika, přírodo−
kolonka zameškané docházky – dnes známe – chování velmi dobré, uspo− věda, hudební výchova, výtvarná
se zapisuje v počtu vyučovacích ho− kojivé a neuspokojivé; prospěch výchova, pracovní činnosti, tělesná
din, dříve to byly zameškané vyučo− výborný, chvalitebný, dobrý, dosta− výchova a, pro dnešní dobu velice
vací půldny.
tečný a nedostatečný; celkový pro− užitečná, informatika. K tomu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012
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samozřejmě známka z chování a jako
nepovinný předmět náboženství.
V minulosti byly na předním místě
ve známkování mravy a pilnost,
z předmětů mělo prioritu nábožen−
ství, po něm čtení, psaní, jazyk vy−
učovací, počty a měřičské tvaro−
znalství (což je vlastně aritmetika
a geometrie), přírodopis a přírodo−
zpyt, zeměpis a dějepis, kreslení,
zpěv a tělocvik. K tomu pro děvčata
ženské ruční práce, které vyučovala
učitelka Štěpánka Vičarová. Jako
„druhý zemský jazyk“ je v třídní
knize uvedena němčina, ale ta se ve
čtvrté třídě ještě neučila. Nám dnes
už neznámý „Přírodopis a přírodo−
zpyt“ byl jako vyučovací předmět
zaveden v roce 1869 a znamenal
rozdělení přírodních věd do dvou
skupin – na vědy popisné, čili příro−
dopis (což je v dnešní době minera−
logie, zoologie, botanika, geologie
a morfologie), a na vědy zpyto−
vací (exaktní, vysvětlovací − což je
v dnešní době fyzika, astronomie,
elektrotechnika, chemie a fyziologie).
Podle „Methodiky přírodozpytu pro
ústavy učitelské“, vydané roku 1907,
„závisí na nich zdar a pokrok pol−
ního hospodářství, řemesel, umění,
zařízení domu, sklepa, udržování
zdraví a ochrana proti nemocem.“
Přírodozpyt se učil až do roku 1948,
kdy zanikl přijetím zákona o jed−
notné škole, a od té doby se fyzika
a chemie na základních školách vy−
učuje samostatně.
Dnešní čtvrťáci se v českém ja−
zyce učí používat například vyjme−
novaná slova, správně psát skupiny
s ě nebo bje, vje, shodu přísudku
s podmětem či určovat typy souvětí
a slovní druhy. V roce 1912 to bylo
rozdělení hlásek a dělení slov, psaní
y po tvrdých souhláskách, jednotné
a množné číslo, skloňování podstat−
ných a přídavných jmen, souvětí sou−
řadná a podřadná. Při porovnání jde
vidět, že dnešní děti jsou ve znalos−
tech svého jazyka o hodně vepředu.
V soudobé matematice se vyučuje
např. sčítání, odčítání a dělení do mi−
lionu, písemné násobení jednocifer−
ným a dvojciferným činitelem, žáci
pracují se zlomky nebo se učí písem−

Navštivte obecní
webové stránky
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nému dělení se zbytkem. Před sto
lety to bylo „písemné dělení dělite−
lem dvojciferným“, sčítání a odčí−
tání zlomků a „počty hospodářské“.
V hodinách čtení se dnešní děti se
seznamují s tvorbou Jaroslava Fog−
lara a Astrid Lindgrenové, prožívají
Boříkovy lapálie nebo čtou dětskou
sci−fi Kira Bulyčova; v minulosti
pročítaly ve své čítance články „Ne−
podezírej a buď smířliv!“, „Almuž−
na“, „Císař a cestář“ nebo „Pohádku
o bídě“.
Velký rozdíl je v pracovní a vý−
tvarné výchově. Pro dnešní děti jsou
tyto hodiny spíše hrou a zábavou,
kdy vyrábí třeba velikonoční a vá−
noční přání nebo modelují či kaší−
rují. V minulosti měla děvčata v ruč−
ních pracích získat dovednosti
praktické pro další život. Proto se už
ve čtvrté třídě učila steh obrubní
a obnitkový, steh přední a stopova−
cí, řetízek a prolamování, k tomu
kroužkování a ploché vyšívání. Na
konci školního roku už uměly žačky
ušít límeček, vyšít obojek ke kroji (už
ve třetí třídě se učily vyšít ho jed−
noduchým řetízkem) a uháčkovat
krajku. V současnosti jsou pro život
praktičtější znalosti MS−Wordu, klá−
vesových zkratek či Power−Pointu,
které děti získají v hodinách infor−
matiky.
Pořád stejný je asi jenom tělo−
cvik. Prostná, koupání a bruslení či
míčové hry jsou tu pořád, jenom
v dnešní době přibyl basketbal, base−
ball nebo florbal.
Na rozdíl od současnosti měly
v té době děti na konci každého škol−
ního roku uvedeno v třídním kata−
logu místo pro poznámku, kam
učitel mohl (ale nemusel) uvést odů−
vodnění špatnější známky z mravů
a byla tu možnost zápisu o zaned−
bání školní docházky. Ne všichni uči−
telé to využívali, nutný byl jenom
zápis o provedení závěrečných zkou−
šek při ukončení školní docházky.
Třídnímu učiteli uvedené třídy,
Františku Nosterskému, však po−
známky pravděpodobně pomáhaly
při práci ve třídě, proto jsou téměř
u všech žáků. Např. žák A.J. byl
„Slabě nadán. Nepozorný. Svéhlavý

k žákům. Má náchylnost k řemeslu“
a jeho spolužáci F.J. a F.F. mají
„špatnou výchovu z domu“. D.M. je
“krátkozraký a rodově slabě nadán“
a D.J. je „od žáků pro svou samoli−
bost nenáviděn. Vzdorovitý.“ Oproti
tomu je F.J. „nadaný a pilný žák.
Tichý a skromný“. Žák K.M. nebyl
pro nepřítomnost ve druhém čtvrt−
letí známkován a v poznámkách má
uvedeno, že je „lenoch, neupřimný.
Špatná domácí výchova“. Dívka F.F.
je “bystrá, ale lenivá“ a L.A. je „ne−
pozorná štěbetalka“. P.K. je „sna−
živá a úctychtivá“ a T.K. je „tiché
a skromné děvče“. T.M. byla zase
„Nepozorné, prostořeké děvče. Naklo−
něná k špatnostem.“ Do současné
třídní knihy se žádné poznámky o po−
vaze žáka nepíší. Pouze v několika
posledních letech musel sestavit
třídní učitel před přijímacím řízením
na střední školu či učiliště výstupní
hodnocení žáka. Odevzdávalo se na
danou školu a dostali jej také rodiče
− předpokladem byl jejich souhlas
s obsahem. V současnosti už na−
štěstí tento doklad není nutný
Nakonec je zajímavá i docházka
do školy. V dnešní době se neomlu−
vené hodiny řeší poznámkami v žá−
kovské knížce, případně doporuče−
ným dopisem pro rodiče s výzvou
k návštěvě školy. V minulosti to bylo
„Vyzvání k návštěvě školní“, v němž
„správa školy upozorňuje, že dítko...
nedbale chodí do školy (často pozdě
do školy přichází) a ji zanedbává...
Zdržovati dítě od školní návštěvy
a upotřebovati ho k... [většinou se
jednalo o domácí a polní práce] není
přípustno a jednání takové úřadem
školním se trestá.“ Rodič musel pod−
pisem potvrdit, že toto vyzvání četl.
Jak je podle třídních knih vidět,
každá doba si žádá jiné znalosti a má
úplně jiné priority. Změnil se nejen
způsob výuky, který se v součas−
nosti více přiblížil ke Komenského
„škole hrou“, ale je jiný také přístup
učitele k žáku a rodičů a žáka k pe−
dagogovi. Myslím si, že jestli je to
změna pro další život k dobrému či
špatnému, pozná každý rodič sám na
vlastních dětech.
Irena Bařinová

www.ratiskovice.com
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Výstava

Dopis,
který potěší...

V

posledních letech často jezdím
ze své rodné chalupy u Bouzo−
va do Ratíškovic na setkání se
svými žáky ze základní školy, kde
jsem prožil třináct zajímavých let,
prvních, ve své víc jak padesátileté
řadě let učitelské kariéry. Na pro−
středí slovácké dědiny vzpomínám
hodně a často, tak, jako bych v ní po−
řád žil. Vzpomínám rád, hlavně kvůli
lidem a svým bývalým žákům. Při−
padá mi, že to, co jsem jim v tehdej−
ších letech věnoval, se mi teď jakoby
vrací a každé pozvání mých bývalých
žáků jakoby mne zpětně posunovalo
do dávných let prožitých ve třídách,
na výletech či mezi lidmi v dědině.
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Když mne nedávno pozvaly třídy
letošních (neuvěřitelných) pětašede−
sátníků a hned na to těch o pět let
mladších, napadlo mne zejména pro
ně, ale i ostatní v dědině, udělat
výstavu svých fotografií vzniklých
v minulých letech. Jsou z domova, ces−
tování, hor v zahraničí a hlavně z pří−
rody. Já nefotografuji monotématicky
zcela záměrně, ale spíš tak, jako když
pro radost sbírám hříbky, tedy pro
radost z objeveného. Najdu často i to,
co druzí třeba nevidí, protože pořád
spěchají a neumí se zahledět do zdán−
livě všedního. Svou výstavou jsem jim
chtěl udělat setkání zajímavější. Ko−
nala se od 15. do 25. června 2012.

Výstavu jsme spolu se spolužáky
Petra Hnilici, také kdysi člena foto−
kroužku ve škole, nachystali v ate−
lieru základní školy po dohodě s pa−
nem ředitelem sice improvizovaně,
ale výsledek úsilí byl až nečekaně
úspěšný, i co se týká zájmu návštěv−
níků.
Nikdy bych nečekal, že vernisáž
výstavy se změní v jakousi vzpomín−
kovou slavnost mého jubilea a časů
mého kdysi působení zde na škole
a že se dozvím o sobě i po letech le−
dacos, co jsem ani netušil. Třeba
o hodinách dějepisu nebo malování
v kreslení i mimo školu, o exkurzích,
výletech či mých aktivitách v obci –
třeba filmování. Také jsem byl pře−
kvapen tím, co o mně ví lidé, se kte−
rými jsem se setkal docela nedávno,
jako pan ředitel školy Josef Hanák,
o mnoho mladší než já, třeba i pan
farář, pan současný starosta a další
občané. Od těch bych logicky neměl
čekat slova uznání, natož dárky, ky−
tice a podobně tím spíš, že za mého
působení na zdejší škole si na nic
takového za ta léta nepamatuji, ba
ve školní kronice (podle školního al−
manachu) se její zapisovatel ani
nezmínil o datu mého nastoupení do
služby na škole. Nepočítám ale di−
plomy od tehdejšího vedení obce
a ZK ROH Doly Ratíškovice a pří−
zeň občanů. O to víc mne potěšila
upřímná spontánnost a ocenění těmi,
co byli na vernisáži. Zdaleka nej−
větší pocty se mi tam ale dostalo de−
korováním modrobílou stužkou za
opravdického „Ratíškovjáka“ jednou
mou bývalou žákyní.
A tak jsem souhlasil s přáním
uspořádat podobnou výstavu ve stej−
ných prostorách i termínu jako letos
i v příštím roce, když se ve zdraví
dožijeme.
Václav Kopka
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Tradice

N

Festival dechovek

ejvětší akcí v Ratíškovicích je
tradičně festival dechovek. Le−
tošní byl již 44. ročník, proto or−
ganizátoři se snažili, aby i letos byl
návštěvník festivalu co nejvíce s na−
bídnutým programem spokojen. Byly
proto osloveny tzv. dechovky „tahou−
ni“, jako jsou Mistříňanka, Stříbr−
ňanka, Žadovjáci, ale i dechovky
Kateřinka z Mutěnic, Amatéři ze
Znojma a Hradčovjanka. Jihočeskou
dechovku prezentovala Libkovanka
z Libkovy Vody a z Valašska k nám
zavítala Lidečanka. Zahraniční de−
chovky ze Slovenska zastupovala
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nám již známá Drietomanka a ze sa−
motného Holandska přijela zahrát
dechová hudba Marlenticka. Zelenou
dostalo i dechovkové mládí, a to
dechová hudba Mutěňané – Čejkov−
jané, jako host se představila i ne−
dávno založená mládežnická de−
chová hudba ze Svatobořic−Mistřína
– Svatobořáci. Zahájení hlavního
programu patřilo tradičně domácí
Veselé muzice z Ratíškovic pod tak−
tovkou pana Josefa Nováka.
Dopolední program konferovala
již ostřílená dvojice moderátorů –
Růženka Dobešová a Karel Kopřiva,

odpolední program byl provázen
v noblesním podání v režii Karla
Hegnera. Mezi programem proběhl
i tradiční křest kalendáře dechovek
na rok 2013, jehož kmotry se stali
Josef Novák, Josef Ištvánek a prezi−
dent dechových orchestrů ČR Vác−
lav Hlaváček.
Za vedení organizačního štá−
bu děkuji tímto všem dob−
rovolníkům, Obci Ratíškovi−
ce a její pracovní skupině,
dále jmenovitě Josefu Nová−
kovi a Františku Pavlíkovi,
firmám Tente, s.r.o., a NI−
POS−ARTAMA Praha,
dále Sdružení dechových
orchestrů ČR, Baníku Ra−
tíškovice, s. r. o., Restau−
raci Sport Ratíškovice,
Mikroregionu Nový Dvůr,
Tiskárně Lelka z Dolních
Bojanovic, Joškovi Še−
bestovi, Pekařství Petr
Příkaský, Hudebnímu na−
kladatelství Steranka, Pivo−
varům Staropramen, a.s.,
za finanční a technickou vý−
pomoc.
Velké díky patří však
Ministerstvu kultury ČR,
Jihomoravskému kraji a Ochran−
nému svazu autorskému za fi−
nanční podporu této akce a rádiím
Dyje, Brněnskému rozhlasu, Rádiu
Jih, týdeníku Slovácko, Nové Slo−
vácko a deníku Rovnost za mediální
podporu.
Co popřát na závěr? Děkujeme
návštěvníkům, kteří přijíždějí kaž−
doročně do Ratíškovic – je to pro
nás velké uznání a zároveň výzva
k další práci. Spokojený návštěvník
je totiž naší největší odměnou.
Bc. Jana Koplíková
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Setkání Čechoameričanů
v Ratíškovicích

N

a začátku byl zajímavý email,
který poslal Zbyněk Blaha
z USA našemu starostovi, že
21. června přijede do Ratíškovic ko−
lem 18. hodiny folklorní skupina
z Minnesoty a její členové by se velmi
rádi setkali s vedením radnice.
Soubor „Loiuse Wessinger“ oslaví
v tomto roce 50. výročí založení folk−
lorního souboru a zakládající člen−
kou byla Dorothy Kucera, která
cestovala se svojí matkou právě do
rodných Ratíškovic, aby získaly kroje
pro začínající tanečníky. Tyto kroje
stále uchovávají v klubu, a to byl také

jeden z hlavních důvodů, proč navští−
vit právě Ratíškovice v tak nabitém
programu po České republice.
Krajany jsme netrpělivě očeká−
vali ve smluvenou hodinu na obec−
ním úřadě. Po příjezdu byli přivítáni
tradičně chlebem a solí a nechyběla
ani štamprlička slivovice, kterou
ochotně přinesl Vojta Koten. Ve ves−
tibulu je zpěvem přivítala cimbá−
lová muzika Náklo, drobotina z Dět−
ského folklorního souboru a Robky
ze Séčky. Slavnostní přípitek provedl
starosta a poté již nic nebránilo
tomu, aby se všechny skupiny spo−

Dědictví otců
zachovej nám, Pane...

M

omentálně nemám na mysli
dědictví duchovní, jak známá
píseň poukazuje, ale to hmotné
– v tomto případě kroj. Najdeme ho
snad v každé rodině. Oblečení po sta−
řečkovi, stařence, památka na ma−
minku, tatínka či tetičku. Ne každý
má ale ke kroji vztah, a tak se občas
stane, že skončí v popelnici či na sme−
tišti, v horším případě shoří na popel.
Už několikrát jsem zaslechla z úst te−
tiček: „Až já tady nebudu, ti naši to
všecko hodijú na vatru a popálijú….“
Díky výzvám v kabelové televizi
a na internetu se mi podařilo něko−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

lik krojových součástí
shromáždit. Jedná se
například o stejnokroj, svatební ko−
šili, lastiňák, kacabajku, delinku,
plátěné rukávce, kordulku, šátky,
mašle k čepci, předmalované šab−
lony na vyšívání a jiné. Poškozené
části se snažím opravit, některé za−
niklé oděvy znovu vytvořit podle fo−
tografií nebo podle popisu ze vzpo−
mínek pamětníků (např. oplečkový
rubáč, pupenka, karkulka atd.).
Jednotlivé krojové součásti bych
chtěla použít pro obecní účely – vý−
stavy a expozice v případném obec−

lečně pobavily. Atmosféru pra−
vého ratiškovického folklor−
ního dění dotvářely vyšívačky
a škrabačky kraslic v jednom,
a to paní Kateřina Gasnárková
a paní Terezie Pištěková. Jejich
fortel v obou činnostech se neo−
bešel bez uznání přítomných
návštěvníků.
Přátelská atmosféra, která byla
dotvářena písničkami a tancem, se
protáhla téměř na 2 hodiny a nebýt
večeře, kterou měli předem domlu−
venou v Hospodě Na Zelnicách, jistě
by trvala i déle.
Další program tohoto folklorního
souboru byl velmi zajímavý – v so−
botu se zúčastnil krojovaného prů−
vodu ve Strážnici na folklorním fes−
tivalu a odtud odjížděl do Prahy na
setkání krojovaných skupin ze za−
hraničí.
Bc. Jana Koplíková

ním muzeu a hlav−
ně jako sbírku his−
torického oblečení,
než nám úplně vy−
mizí jeho méně
známé a dnes už
nepoužívané do−
plňky. Bude sloužit
jako hmotný od−
kaz, aby další ge−
nerace měla tuto kulturní památku
k dispozici.
Děkuji všem, kdo již přispěli nebo
ještě chtějí darovat to, co už sami
nepotřebují. Všechny věci jsou řádně
sepsány, vyfotografovány a uloženy.
Případní další dárci se mohou kdy−
koliv obrátit na koordinátorku zacho−
vání krojových tradic:
Dana Mokrá, roz. Kovaříková
Tel.: +420 607 777 467,
E−mail: Dana.Kovarikova@seznam.cz
strana 15

Osobnosti

R

Rosťa

osťův hlas u nás v Ratíškovi−
cích všichni známe, což se
o „barkerém“ z našich hlasů říci
nedá. První, co mě k charakteris−
tice jeho hlasu napadá, že je nevy−
bočující. A dále − zní silně, srozumi−
telně a ozývá se z hřiště Baníku. Víte
jak dlouho? Za rok tomu bude už
čtvrt století!
Tato úctyhodná pravidelná doba
docházky k mikrofonu si zaslouží,
abych Vám k Rosťovi a jeho „práci“
při hlášení na fotbalovém hřišti
řekla více.
Co především. Fotbal je nutno
silně milovat, až na pár měsíců v roce
se totiž hraje furt, z čehož plyne, že
fotbalový „spíkr“ musí být na hřišti
rovněž tak často. Bůhvíjaká ab−
sence moc v úvahu nepřichází.
Rosťa začal hrát fotbal v osmi
letech, jak hodně kluků od nás.
Postupně hraje za dorost, dospívá
a přichází myšlenka stát se učitelem
tělocviku. I když byl v Olomouci
jasně přijat, z důvodů „komunistic−
kých“ přijat jednoduše nebyl. Nako−
nec studuje Vysokou školu technic−
kou, fakultu báňskou v Košicích, kde
se učilo nejen o uhlí, ale i o rudách.
Tady Rosťa Klimeš denně vidí na fot−
balové hřiště VSS Košice, ale fotbal
tam nehraje. V roce 1969 získává ti−
tul inženýra hlubinného dobývání
ložisek.
Místo jeho celoživotního zaměst−
nání nebylo podle umístěnky. Rosťa
je „Ratiškoviják“, lignitové doly má
v osudu, no a tím i fotbal. Pracuje ve
výboru ratíškovského fotbalu a od
roku 1988 je po Františku Antošovi,
Václavu Kovaříkovi, Bohumilu
Kremlovi, Mirkovi Küchlerovi a Pe−
trovi Vybíralovi tím, kdo na hřišti
TJ Baník HLÁSÍ. Od této doby do−
stávají soboty a neděle u Rostě a jeho
rodiny fotbalové razítko, za které se
neplatí.
Hlásící kabina je v současné době
uprostřed tribuny. V umístění ka−
biny změna je, jen není změna v roku
výroby používané aparatury, ta naše
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je teda dobrou pa−
mětnicí. Pro ty
z vás, kteří o hláše−
ní, jež tvoří nutný
doprovod každého
fotbalu, neví všech−
no, jsem u Rostě
zjistila, že: „Přede−
vším je nutno být
na hřišti nejméně
hodinu před zápa−
sem. K základním
povinnostem spíkra
patří vítání rozhod−
čích, hlášení sesta−
vy hráčů. V průbě−
hu zápasu musím
přesně informovat
o těch, kdo gól dali, o těch, kterým se
dostalo od rozhodčích napomenutí,
či dokonce vyloučení prostřednictvím
žluté a červené karty. Dále je nutno
v průběhu hry přesně seznámit di−
váky se střídáním hráčů.“
Předchozí napsané bych viděla
jako základ. Poté jsou vítány infor−
mace o hostujícím celku, o fotbalo−
vých výsledcích a dění nejen v na−
šem oddíle, ale i v okolí. Ing. Rosťa
si zde pochvaluje spolupráci se spor−
tovním redaktorem týdeníku Slo−
vácko Liborem Koplem, který je mj.
ratíškovskému sportu ve Slovácku
velmi prospěšný.
Dále k práci spíkra. Na trému není
při hlášení čas, na humor ano, tak
jako na doprovodnou hudbu. Stranou
neponechává Rosťa vhodné spor−
tovní zajímavosti, vyhledává si je
v encyklopediích i na internetu.
(V tato místa připisuji dvě nezbyt−
nosti: Fanyn Blaha je tím, kdo je za
Rosťu, a Jirka Vacenovský dělá na
hřišti svému příjmení čest novou „ne−
zištnou“ časomírou. – Radost nejen
pro Rosťu. Jirka se tak ruku v ruce
s neteří − letošní londýnskou olym−
pioničkou Ivetou Vacenovskou
skvěle zapisuje do kroniky sportu
v Ratíškovicích.)
Nedivím se, že Ing. Rosťa Klimeš
na našem stadionu vítal početné sil−

vestrovské průvody hostů z okolních
vesnic Mikroregionu Nový Dvůr
k ukonční roku 2011. Byl tím nej−
vhodnějším!
zzz
Další řádky se mně do hlavy
a ruky nehrnou, což je slabý popis.
Ukončení tohoto mého příspěvku do
Zvonu není ale možné bez nich.
Nejsu na používání přezdívek, ale
zde mosím udělat výjimku.
V nedělu 1. červenca t.r. nám
v Ratíškovicích zemřel Fana Příkaz−
ský − Kade. Sú s Rosťú Klimšem moji
rovníci. Enom maličko zpátky sme
sa všecí třé spoluúčastnili chystání
a pak likvidace výstavy fotografií
pana učitela Kopky. Vycházá nový
Zvon, kde píšu dlúho chystané o Ros−
ťovi a nemožu Ti Kade přeca nic ne−
řéct, když sis tak mezitím od nás
všeckých odešel.
Fany, v Tobě bylo VŠECKO a ani
sa nedá bez chyby vymenovat, CO
to všecko bylo. Proto nic nevymeno−
vávám. Rači použiju slova mého bra−
tra Tonika, kerý řekl: „Zhasla ratiš−
kovská kometa“. A já dodávám, že sa
zároveň narodila LEGENDA, kerá
nese TVOJE JMÉNO.
Marta Kordulová,
kronikářka Ratíškovic
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František Příkazský (* 11. 7. 1946, † 1. 7. 2012)
Čím je člověk veselejší
a čím vjec radosť rozdává,
o to vjec je to smutnější,
dyž na věčnosť odcházá.

S kým sa potkal, s tým špásoval,
každému dal ruku.
Na kole kraj procestoval
s partú stejných kluků.

Na začátku letních práznin
rozběhla sa pravda zlá:
slavení svých narozenin
už sa negdo nedočká.

Ale včíls‘ nám ujel, Fano,
na inačí závody.
Nikemu nám néni známo,
cos to měl za převody.

Fúkl větr, zhasla svíčka,
rožnút už sa nedá.
Slze řinú sa po víčkách,
běda, stokrát běda!

Už Ťa nigdo nedohóní,
byls moc rychlý, hochu.
V dálce enom Tvůj smích zvóní:
tož, pohnite trochu!

Zatmělo sa u Příkazských
a néni to snění.
Smutek nastal, utichl smích,
Fana už tu néni.

Včíl jezdíš mezi obláčkama
na kole, co samo pádí.
Navrch, dúle, zatáčkama…
Sbohem, Tví kamarádi.

Hřiby zbíral, to on uměl,
na to věčná spomínka.
Co překročilo dycky průměr,
to „ Kadenkova topinka “.

Vojta Koten

Starší než obecní kronika...
Č

tyři roky byly malému Františ−
ku Michenkovi, když pan učitel
Jan Mikl začal psát historii naší
obce. A v pátek 10. srpna jsme to−
muto nejstaršímu muži prokázali
poslední službu lásky. Připomeňme
si alespoň ve zkratce životní pouť
i důvody, proč budeme vzpomínat na
tohoto pozoruhodného muže.
Jeho kniha života se otevřela
31. ledna 1920, kdy se v rodině dom−
kaře a legionáře Josefa Michenky na−
rodil chlapec pokřtěný jménem Fran−
tišek. Jeho maminka, vacenovická
rodačka Anna, za svobodna Milé−
řová, se v tu dobu starala o dceru
Marii a netušila, že rodina bude mít
živitele jen do 13. března toho roku.
Tak malý František vyrůstal bez ta−
tínka, a proto po vychození ratíško−
vické školy nastoupil již ve čtrnácti
letech na důl Vlasta.
Havířině zůstal věrný po celý ak−
tivní život, a to i dlouho po přiznání
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

důchodu. Jeho životem se prolí−
ná důl Jan na Soboňkách, ratíš−
kovický Tomáš, fáral i na dub−
ňanském 1. Máji a do důchodu
odcházel z dolu Osvobození, kte−
rému havíři říkali podle pracov−
ního názvu „Céčko“. Díky zku−
šenostem i přirozené autoritě se
v havírně vypracoval na stěno−
vého předáka a byl i uznáva−
ným střelmistrem. Za tato úsilí
získal i řadu vyznamenání.
Dne 31. května 1944 se přiže−
nil do rodiny kovářů, když slíbil
manželskou lásku a věrnost nej−
mladší dceři Františka Hnilici
Johaně, které jsme říkali te−
tička Jenka. Jejich první dcera
Michenka na setkání pamětníků
se narodila v nejistých dnech při František
na obecním úřadě dne 21. 4. 2009.
osvobozování Ratíškovic Rusy
13. dubna 1945 na dole Theodor, kde narodila i Marie Theodora Svo−
se rodina ukrývala, a tak dostala rová, provdaná Příkazská, Theodora
jméno Marie Theodora. Pro zají− Anna Klimešová, provdaná Tomše−
mavost uvádím, že se tam v tu dobu jová, a Marie Theodora Vyskočilová,
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prov. Klašková. Rodina se pak časem rozrostla
i o syny Františka, Josefa a Petra a dceru Janu.
Ratíškovická havířská tradice sahá do polo−
viny XIX. století, ale svůj prapor, nošený při slav−
nostech i při posledních rozloučeních, mají od roku
1945 a dlouholetého praporečníka Karla Hocha vy−
střídal později právě František Michenka, který
s praporem jezdil na poslední rozloučení i do dě−
din a měst, kde havíři umřeli a prapor neměli.
Strýček Michenka měli obdivuhodnou nejen fy−
zickou, ale i duševní kondici. Hodně si pamatovali,
a tak byli hlubokou studnou informací nejen pro
paní profesorku Marii Frolcovou − Mackovou, ale
i pro autory poslední knihy o Ratíškovicích. Stopy
práce jeho mozolnatých rukou najdeme po celé dě−
dině, když pracoval v obecní četě, ve stavební sku−
pině v JZD i ve škole, kde pomáhal jako topič, či
na Vysočině, kam jezdil na brigády, a vinaři jej
znali z vinohradu, který s láskou pěstoval.
Daru zdraví se strýčkovi (všem stařečkovým
sourozencům a jejich partnerům sa v rodině dycky
říkávalo tetička – strýček) dostalo víc jak devade−
sát let, potom už to bylo složitější i s čagánkem.
Poslední úraz i následující dva zápaly plic byly
příčinou toho, že na něj teď už jen v dobrém vzpo−
mínáme a upřímně z celého srdce děkujeme.
Vašek Koplík, prasynovec

My životy,
vy lásku...

S

hodou okolností si přesně za se−
dmdesát let připomněla orelská
jednota a MO KDU−ČSL umu−
čení národního mučedníka Víta Pří−
kaského, který se narodil 15. června
1901 v Ratíškovicích, v rodině Fran−
tiška a Marie Anny Příkaských. Rol−
nická rodina nebyla moc majetná,
Vít dokončil školní docházku v do−
bách I. světové války, proto vyšší
vzdělání, čtyři roky měšťanky, absol−
voval až při práci v zahradnictví.
Pro otce byla příznačná víra v Bo−
ha, píše syn dr. Vít Příkaský, a tak
bylo logické, že se už v mládí stal čin−
ným v křesťanských společenstvích
Orel a ČSL i jejich výborů − nejprve
jako pokladník, později byl zvolen
náčelníkem orelské župy Tomáše
Šilingera. Zaměstnávala jej Země−
dělská nemocenská pojišťovna v Ho−
doníně, a to mu umožňovalo v ob−
dobí německé okupace využívat
služebních cest po obcích okresu
k organizování orelského odboje a vy−
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tvoření orelské ilegální orga−
nizace Lutinov. Činnost této
skupiny, ve které byl ustano−
ven vedoucím zpravodajství,
řídilo okresní velitelství pro−
tinacistického odboje s ná−
zvem Obrana národa.
Památným se stal jeho pro−
jev a výzva k odporu při svě−
cení spolkového domu 5. čer−
vence 1939 v Boleradicích, kde
byla za osm let, tedy 5. 7. 1947
umístněna pamětní deska,
kterou boleradičtí uchovávají
podnes. Činnost Obrany ná−
roda, která pomáhala při
přechodu vojáků a letců za
hranice a opatřovala jim do−
kumenty i finanční zabezpečení,
však nezůstala utajena v důsledku
mučení členů jiných odbojových
skupin.
Dne 12. srpna 1941 si pro Víta
Příkaského přijelo do domu č. 2420
v Muchově ulici v Hodoníně ge−

stapo. Protože byl v zaměstnání, sy−
nové Vít a Vladimír jej běželi varo−
vat, ale mezitím byl už zatčen. Vy−
slýchali jej čtrnáct dní v Uherském
Hradišti. V Kounicových kolejích
v Brně byl následně stanným sou−
dem odsouzen a v lednu 1942 trans−
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portován do koncentračního tábora v Mauthausenu. Tady jej
při otrocké práci v kamenolomu ukopal příslušník SS. Tra−
gédii rodiny dovršilo bombardování Hodonína 20. listopadu
1944, při kterém zahynula i manželka a dcera. Fascinující
bylo, že z celého domu zůstala neporušena jen stěna s jeho
urnou.
V červenci 1945 bylo jeho jméno na pamětní desce umís−
těno na Národní třídě č. 90 v Hodoníně na budově polikli−
niky naproti pomníku TGM. Ve výroční den jeho zatčení
12. srpna 1945 si orelská župa Šilingerova připomněla pa−
mátku svého náčelníka. Za přítomnosti 5 000 lidí z obce
i okolí byla urna s popelem uložena do rodinného hrobu, který
byl i díky iniciativě rodiny a Obce Ratíškovice 22. června 2012
zařazen do evidence pietních míst a válečných hrobů.
20. října 1945 prezident Československé republiky
dr. Edward Beneš udělil „Uznání bojových zásluh, které zís−
kal v boji za osvobození republiky Československé z nepřátel−
ského obsazení, Vítu Příkaskému Československý válečný kříž
1939 in memoriam“, č. 11321.
Před dvaceti lety zvěčnili Ratíškovice památku hrdiny
umístněním pamětní desky na rodném domě (dnes č.p. 747).
Zmiňovaného 1. července letošního roku byla jeho památka
uctěna přímluvou při mši svaté a položením kytic zástupců
Orla i MO KDU−ČSL, kteří takto naplnili myšlenku napsa−
nou na pomníku obětí II. světové války: My životy, vy lásku
dejte vlasti.

Školství

Václav Koplík

Všechny kroužky, které zajišťu−
jeme, jsou vedeny zábavnou for−
mou. Děti rozvíjejí svou osobnost
a získávají potřebné dovednosti v jim
dobře známém prostředí. Naši lek−
toři mají k dětem individuální pří−
stup s respektem k jejich možnos−
tem. Více na webových stránkách:
www.rytmik−krouzky.cz

Ráda bych se s Vámi podělila
o svou nedávnou zkušenost při ve−
dení kroužků společnosti RYTMIK
s.r.o. Pro výše zmíněnou společnost
jsem pracovala jako lektorka anglic−
kého jazyka v MŠ Mutěnice a MŠ
Rohatec. Troufám si tvrdit, že spo−
kojenost s průběhem kroužků byla
jak ze strany rodičů, tak ze strany
společnosti, ale to největší nadšení
sdílely samozřejmě děti. Každý tý−
den jsem se těšila na jejich rozzá−
řené obličeje, neskutečnou energii,
která z nich vyzařovala a především
touhu a chuť učit se nové věci, v na−
šem případě, nová slovíčka, fráze
a písničky. Z kroužku jsem vždy od−
cházela s směvem na tváři. Překva−
povalo mě, jak jsou ty děti učenlivé.
Hlavním cílem bylo vytvořit u dětí
vztah k určité činnosti, v mém pří−
padě k anglickému jazyku, a rozví−
jet jejich chuť dále se v ní vzdělávat
a zdokonalovat. Jsem maximálně
spokojena s výsledky dětí a musím
přiznat, že výsledky naší spolu−
práce předčily mé očekávání. Na tuto
zkušenost budu velmi ráda vzpomí−
nat a věřím, že i děti budou rády
a dlouho vzpomínat na kroužek RYT−
MIK s.r.o.

Za Rytmik s.r.o. Vítek Lindovský

Barbora Skoumalová, lektorka
anglického jazyka společnosti RYTMIK s.r.o.

Kroužky
při základní škole

V

ážení rodiče, již 15 let zajišťu−
jeme v základních a mateřských
školách organizování volného
času dětí. Umožňujeme jim tak
smysluplně využít volné chvíle a pod
vedením zkušených a milých lek−
torů rozvíjet jejich dovednosti. To
vše v jim dobře známém prostředí,
bez stresující změny místa a kama−
rádů.
Vám, rodičům, tak tedy odpadá
starost s často zdlouhavými pře−
suny z místa na místo, protože vše
potřebné zařizujeme my přímo v zá−
kladních a mateřských školách.
Proč je dobré zapsat vaše dítě do
vybraného kroužku?
z Naučíte vaše dítě, jak aktivně
a smysluplně naložit s volným ča−
sem.
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z Dítě pozná, co ho baví a pro co má
talent.
z Dáte mu možnost přirozenou
a hravou formou rozvíjet jeho ta−
lent a osobnost.
z Zvýšíte sebevědomí dítěte.
z Práce ve skupině udržuje kama−
rádské vztahy.
z Díky malému počtu dětí ve sku−
pince je možné zohlednit individu−
alitu každého dítěte.
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Souboj základních škol
mikroregionu Nový Dvůr

V

úterý 19. června se v obci
Svatobořice−Mistřín usku−
tečnil další „souboj obcí“
v rámci Regionher. Tentokrát
obce Mikroregionu reprezento−
vali žáci základních škol.
Již při cestě do Svatobořic−
Mistřína panovala v autobuse
bojovná nálada a cíl byl jedno−
značný – bez medaile se nevrá−
tíme! V 10 hodin začal tradiční
úvodní ceremoniál a seznámení
s tím, jak bude celé dopoledne
probíhat. Všichni žáci byli na−
stoupeni v barvách svých obcí
v čele se svou vlajkou. Disciplí−
ny byly následující: malá ko−
paná, střelba ze vzduchovky,
ruské kuželky, stolní tenis a at−
letický trojboj (skok daleký, vrh
míčem, sprint na 50 m).
Žáci byli rozděleni do dvou kate−
gorií – 1. a 2. stupeň. I přes tropické
teploty, které nás doprovázely od
samého začátku, nadšení neopadlo
a po zahájení se žáci rozeběhli ke
svým stanovištím. Všichni chtěli
soupeřům ukázat, že mají na vítěz−
ství!
Ve stolním tenise jsme přímo zá−
řili a získali jsme celkem pět prvních
míst – Natálie Charvátová (3.A),
Hana Kladňáková (4.A), Gabriela
Zemánková (4.B), Nikol Kaplanová
(9.A) a Jiří Kuchařič (7.A). Třetí
místo získala Marie Nedvědická (9.A).
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Dále jsme získali 1. místo v hodu
míčem, kde se jednoznačně umístila
dvojice Michaela Smutná (8.B)
a Kateřina Macková (8.A). Sprint na
50 m suverénně vyhrála naše nej−
mladší žačka Veronika Kožíková
(2.B). Ve střelbě ze vzduchovky se
na 2. místě umístil Filip Kotásek
(8.A). Co se týká malé kopané, tam
nám chybělo toho sportovního
štěstí.
Jelikož obce Vacenovice, Vlkoš
a Skoronice nemají 2. stupeň na
svých základních školách, hodnotily
se pouze výkony žákům z 1. stupně.

Ratíškovice se tedy umístily na cel−
kovém krásném 3. místě.
Celé dopoledne hodnotím jako vy−
dařené, ale po organizační stránce
nepřipravené. Je opravdu velmi
smutné, aby děti za svou dřinu a ob−
rovský elán do hry neobdržely dip−
lomy ani medaile, při kterých by se
jim rozzářily nadšením oči.
Chtěla bych poděkovat všem žá−
kům, kteří se zúčastnili těchto Regi−
onher a vzorně reprezentovali nejen
naši školu, ale i naši obec. Máme
u nás opravdu velké talenty!
Ing. Kateřina Uhlíková, ZŠ Ratíškovice
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Mykologie

Pozoruhodný

troudnatec

A

Olympiáda

rcheologické průzkumy proká−
zaly, že ve střední době kamen−
né − v mezolitu patřil do výbavy
tehdejších lékárniček kmene Magle−
mosanů troudnatec kopytovitý.
Touto houbou si obyvatelé severní−
ho Dánska zastavovali krvácení vzni−
klá při lovu jelenů a ryb. Před pěti
tisíci lety používal stejný druh houby
k rozdělávání ohně i legendární muž
Ötzi, jehož mumie je v boloňském
muzeu. Antičtí lékaři používali
troudnatec na vypalování hnisajících
kožních onemocnění již v 5. století
př.n.l. Ve 13. století Hugo a Theodo−
ric Borgognovi namáčeli kousky
troudnatce do narkotických šťáv,
které nemocnému přidržovali u nosu
po čas složitých chirurgických zá−
kroků a operací. I „starý Fric“ – ně−
mecký císař Fridrich II. – ve stejné
době nařídil, aby felčaři zastavovali
krvácení hubkami namočenými ve ví−
novém lihu a terpentýnu. On tento
troudnatec obsahuje adstrigentní
(stahující) látky, které zastavují kr−

vácení tím, že
stahují a zužují
ukončení otevře−
ných a poruše−
ných cév a žil.
Myšlenka na
vlastnosti této
houby mně blesk−
la hlavou při po−
slouchání evangelia, kde se čte:
„… voják namočil HOUBU do octa
a na rákosové...“ atd. Do této chvíle
jsem si vždy představoval tohoto vo−
jáka, jak napichuje nám všem dobře
známou houbu na mytí či utírání
školní tabule. Mohla to být i houba
mořská, ale právě toto lékařské vy−
užití troudnatce kopytovitého ve
mně vzbudilo myšlenku o tom, že to
mohl být vnitřek jeho plodnice na−
močený v octové nádobě.
O troudnatci s dřívějšími názvy
Agaricus chirurgorum i Fungus chi−
rurgorum či česky Choroš troudový
zápalný, jenž se používal jako dohla−
zovací plocha na ostření břitev i na−

hrazoval kaučuk při těsnění spár na
lodích a bez něhož se neobešli včela−
ři, kuřáci dýmek a který se používal
při zhotovování částí krojů a oble−
čení (vesty, klobouky, čepice, ruka−
vice, lehká obuv atd.) by vyšlo na půl
Zvonu. Přijďte se podívat na tuto po−
zoruhodnou houbu, která se použí−
vala spolu s jalovčím při deratizaci
– vykuřování šváby zamořených rou−
bených chalup i mnohé další do ha−
sičské zbrojnice od
22. do 24. září na
XXXII. výstavu hub.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku
v Ratíškovicích

Ivetu motivovalo slavnostní zahájení,

proto musí do Ria

S

tolní tenistku Ivetu Vacenovskou
natolik nadchlo slavnostní zahá−
jení olympijských her, že si ještě
před začátkem soutěží v Londýně
stanovila další cíl. Za čtyři roky
„musí“ na hry do Ria de Janeiro.
„Zahájení bylo neskutečné, už tam
jsem si říkala, do Ria prostě musím
jet. Budu makat jenom proto, abych
mohla na zahájení. Je to obrovská
motivace,“ zářila Vacenovská při
vzpomínce na páteční ceremoniál se
zapálením ohně.
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V londýnském turnaji a při své
olympijské premiéře vypadla Vace−
novská v třetím kole. V tom vzdoro−
vala nejlepší Evropance Wu Ťia−tuo,
ale Němce čínského původu podlehla
2:4 na sety. Vyřazení obrečela, ale
rychle se oklepala a hleděla do bu−
doucnosti a směrem k příští olympi−
ádě v Riu de Janeiro 2016.
„Tohle byla velká zkušenost, vel−
ká, a je to nesmírná motivace.
Na příští olympiádě budu v nejlep−
ších letech,“ řekla Vacenovská,

55. hráčka světa. „Chci jít dopředu,
zlepšovat se, postupovat na žeb−
říčku a uhrát tam lepší výsledek,“
řekla.
V hale fandili rodačce z Ratíško−
vic, která působí v rakouském Lin−
ci, rodiče a na její zápasy přijelo
i hodně kamarádů. „Ale nevím, ko−
lik se jich dostalo do hlediště,“
litovala, že měla jen lístky pro ro−
diče.
Z dalších šesti lidí sehnali místa
na sobotu dva. „Koupili je od překup−
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Setkání s legendou –

Danou Zátopkovou
K

níků za pětačtyřicet liber,“ řekla
Vacenovská. Cena vstupenek na
stolní tenis začínala na 25 librách,
ale v nabídce byly i za sto liber.
Na vyřazení z turnaje se šesta−
dvacetiletá Vacenovská pokusí zapo−
menout při fandění na jiných spor−
tech. Věděla, že půjde na basketbal,
ale chtěla hlavně na tenis. „Ten je
pro mě nejdůležitější. Holky sle−
duju v televizi a jsem moc ráda, že
jsme se tady seznámily, takže na te−
nis se určitě pokusím dostat,“ plá−
novala.
Z první olympiády je Vacenov−
ská jako většina nováčků pod pěti
kruhy nadšená. Všechno vnímala na−
plno. „Až jsem se musela krotit,
abych se soustředila na stolní tenis,“
řekla Vacenovská, která si v jídelně
fotila nejrychlejšího muže planety
sprintera Usaina Bolta z Jamajky.
„Měl okolo sebe čtyři bodyguardy,“
všimla si. „Ale mám velkou radost,
i když vidím naše sportovce, atlety
a další,“ dodala.
Z olympijského Londýna by měla
Vacenovská odjet v pátek, ale po−
kusí se svůj pobyt ve vesnici prodlou−
žit alespoň o tři dny. „Byla bych
smutná, kdyby to nevyšlo, protože
bych tady nejraději byla až do kon−
ce,“ dodala.
Libor Kopl
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rásné a přívětivé setkání jsem
měla možnost prožít 31. 7. 2012
ve Vacenovicích v domě č.p. 24,
kde se narodil můj tatínek, jeho bra−
tři a sestra Růženka. Ano, bylo to
setkání s legendou, olympioničkou
paní Danou Zátopkovou, která na−
vštívila Vacenovice právě v tento
den, kdy jí bylo předáno paní sta−
rostkou Ing. Ja−
nou Bačíkovou
v areálu vinných
sklepů čestné ob−
čanství Vaceno−
vic. Jejímu tatín−
kovi, plukovníku
Antonínu Ingrovi
bylo toto ocenění
předáno již před
67 lety.
K tetě Růžen−
ce velmi ráda
jezdím, protože
s tímto domem
mám spojeno
mnoho vzpomí−
nek z mého dět−
ství a jak mně
potvrdila i paní
Dana, také ona
se sem velmi
ráda vrací, pro−
tože tady bydlel
její stařeček Mar−
tin Ingr.
Při předání
Čestného občan−
ství obce Vaceno−
vice ve Žlébkách
zavzpomínala
i na rodinná setkání, tradice a pís−
ničky, které se zpívaly. Velmi pěkný
program plný písniček a osobních
přání připravily Marijánky, ženský
sbor z Vacenovic, ale pozadu ne−
zůstali ani členové obou mužských
sborů, Vacenovická cimbálová mu−
zika a harmonikáři z Dolních Boja−
novic.
Z důvodu svého zdravotního
stavu přijela paní Dana v dopro−
vodu místopředsedy Českého klubu

olympioniků, zápasníka a olympio−
nika z her v Mnichově, herce, kaska−
déra v jedné osobě pana Karla Engla.
Velmi mě potěšil jejich osobní
zájem o Ratíškovice, především
o sportovní i fotbalový klub Baník
Ratíškovice a pana „Pepika“ Vace−
novského. Vzpomněli jsme i „naši“
Ivetu Vacenovskou, olympioničku

z Londýna 2012 ve stolním tenisu,
které jsme drželi všichni palce do
dalšího postupu. Olympiáda to není
jen o sportovním soupeření, ale
i o štěstí, jak dodala paní Dana.
Přejeme jí brzké uzdravení,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
k jejím nadcházejícím 90. narozeni−
nám, které oslaví 19. 9. 2012. Ve
stejný den by se téhož stáří dožil
i její zesnulý manžel Emil Zátopek.
Bc. Jana Koplíková
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Fotbal

Voříškův memoriál

zemí,“ řekl bývalý li−
gový záložník a sou−
časná opora Mutěnic.
Pořádají Slovácko
na domácím turnaji
sice herně nepro−
padlo, za silnými tý−
my však zaostávalo.
„Byla to výborná kon−
frontace se silnými
soupeři. Mrzí nás, že jsme skončili
poslední, ale je potřeba se z toho po−
učit. Pro kluky je to obrovská zku−
šenost. Budeme se snažit dostat
tvrdou prací a postupnými kroky
na úroveň velkých klubů,“ prohlásil
Němčický, který v Ratíškovicích
vyzkoušel i hráče Mutěnic a Hodo−
nína. „Tento ročník byl v žákovské
kategorii nejlepší, přesto oproti
Spartě a Slavii zaostáváme, hlavně
v rychlosti a práci s míčem,“ řekl
Němčický.
Nejlepším hráčem osmého ročníku
Memoriálu Ondřeje Voříška se stal
hráč Nitry Nicolas Špalek. Nejlep−
ším střelcem byl Roman Konečný
ze Žiliny a cenu pro nejlepšího bran−
káře si domů odvezl gólman Sparty
Matěj Pulkrab.
Ceny předávali, kromě šéfa mlá−
deže Slovácka a hlavního organizá−
tora mládežnického klání Zdeňka
Botka, také předseda Baníku Ratíš−
kovice Petr Příkaský a sestra tra−
gicky zemřelého fotbalisty Lucie
Voříšková −Valášková.
„Jsem rád, že jsme si opět po roce
připomněli úmrtí mého syna On−
dřeje. Jsem přesvědčený, že po−
dobný turnaj má smysl. Znovu jsme
totiž viděli výborné zápasy a řadu
talentovaných kluků, kteří by mohli
proniknout až do ligy,“ pronesl otec
bývalého hráče Slovácka Jiří Voří−
šek.
Libor Kopl

poprvé vyhráli dorostenci Hradce Králové

P

rvní zápas prohráli, ve zbytku
turnaje dominovali. Mladší do−
rostenci Hradce Králové, kteří
na kvalitně obsazeném mládežnic−
kém turnaji v Ratíškovicích star−
tovali vůbec poprvé, ovládli osmý
ročník Memoriálu Ondřeje Voříška.
Ve finále zdolali Východočeši slo−
venskou Nitru 1:0. Třetí příčku ob−
sadily naděje pražské Sparty, čtvrtá
byla Žilina. Pořádající Slovácko
skončilo poslední.
O vítězi letošního ročníku Vo−
říškova memoriálu rozhodla akce
z poslední minuty. Nitra nezvládla
ve finále závěr zápasu, po sérii ne−
dorozumění inkasovala zbytečný
gól, který zajistil Hradci Králové
celkové prvenství.
Mladí Votroci tak dokázali trium−
fovat na stadionu v Ratíškovicích
hned při svém premiérovém startu.
„Turnaj měl zásluhou českých i slo−
venských mančaftů vysokou úro−
veň. Těší mě, že jsme vyhráli díky
kvalitní hře. Pochválit ale musím
i ostatní týmy. Všechna mužstva se
snažila o útočný fotbal, nikdo nebrá−
nil. Proto jsem moc rád, že jsme
v Ratíškovicích vyhráli,“ radoval se
kouč mladšího dorostu Hradce Krá−
lové Aleš Majer.
Jeho tým vstoupil do turnaje po−
rážkou se silnou Žilinou. Další zá−
pasy však mladí Východčeši zvládli.
Hradec si v základní skupině pora−
dil se Slavií Pra−
ha a Trenčínem,
v semifinále pak
zdolal i Spartu.
Rozjetou mašinu
nedokázala za−
stavit ani Nitra,
která se do finá−
le dostala přes
Olomouc, Slovác−
ko a Žilinu.
„Nejtěžší byl
první zápas. Žili−
na byla důrazný
soupeř s řadou
vyspělých kluků
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

v sestavě. Byl to hned na úvod těžký
zápas. Herně jsme se soupeři vyrov−
nali, i když jsme prohráli. Velmi kva−
litní bylo i semifinále se Spartou,“
pronesl Majer.
Ten pracuje s řadou talentova−
ných fotbalistů. „Nechci nikoho vy−
zdvihovat. V týmu mám ale něko−
lik hráčů, kteří by se mohli dostat
do ligy,“ uvedl mladý kouč Hradce.
Šikovných fotbalistů má v kádru
i šestnáctka Nitry. Slovenský tým
na Slovácku znovu dokázal, že na
jihu Slovenska umějí s nadanými
sportovci pracovat. Na vítězství to
však Nitře tentokrát nestačilo.
„Stejně jako ostatní týmy jsme
chtěli turnaj vyhrát. Hradci ale mu−
sím pogratulovat, vítězství si za vý−
kony zasloužil. I ve finále nás před−
čil,“ řekl kouč Nitry Marián Boch−
novič, který hodnotil mezinárodní
mládežnické klání pozitivně.
„Jsem rád, že jsme si mohli na
takto kvalitním turnaji zahrát. Ode−
hráli jsme pět zápasů se silnými
soupeři. Turnaj splnil účel. Otesto−
vali jsme výkonnost hráčů. Rádi při−
jmeme pozvání i za rok. Pořadate−
lům děkujeme,“ pravil Bochnovič.
Úroveň turnaje vyzdvihl i kouč
Slovácka Pavel Němčický. „Je to
jedna z nejlepších akcí pro tuto vě−
kovou kategorii v České republice.
Za to je potřeba poděkovat i Ratíš−
kovicím, které vytvořily skvělé zá−
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Chceme dělat lidem v Ratíškovicích
fotbalem radost, říká Vybíral

P

řed dvaceti lety odešel z Ratíš−
kovic do velkého fotbalu. Během
bohaté kariéry oblékal dres ob−
líbené Dukly Praha, v Olomouci hrál
pod koučem Karlem Brücknerem,
s druholigovými Vítkovicemi zase
dokráčel v roce 2000 až do semifi−
nále Poháru ČMFS. Po krátkém pů−
sobení v Českých Budějovicích se
Petr Vybíral přesunul do Prešova.
Na východě Slovenska vydržel té−
měř deset let. V létě se rozhodl čty−
řicetiletý fotbalista vrátit domů.
A Baník povede v nadcházející se−
zóně v roli hrajícího trenéra. „Bylo
by dobré vrátit Ratíškovice do vyš−
ších soutěží. Areál je tady krásný,
divácká obec bohatá. Baník díky
zázemí a tradici rozhodně patří
výš,“ říká v rozhovoru otec čtyř dětí.
Po dvaceti letech jste se vrá−
til natrvalo domů. Co rozhodlo
o vašem definitivním návratu
ze Slovenska?
Dostal jsem pracovní nabídku
od hlavního sponzora Baníku. Za−
tím nemohu říct, zda v Ratíškovi−
cích stoprocentně zůstanu. Ve firmě
T Machinery a. s. jsem ve zkušební
době. Uvidím, snad to klapne a zů−
stanu doma.
Vedení Baníku vás oslovilo
jako hráče. Vy však budete,
stejně jako na východě Sloven−
ska, působit jako hrající trenér...
Nepočítal jsem s tím, že bych měl
zase za Baník hrát. Dvacet let jsem
v Ratíškovicích pořádně nebyl, tak−
že jsem neměl velký přehled o dění
v mateřském oddíle. Začal jsem cho−
dit s kluky trénovat a nakonec jsem
nastoupil do přípravy.
Kouč Zdeněk Blaha sice zahá−
jil letní přípravu, ale u týmu pře−
kvapivě skončil. Překvapila vás
nabídka vést Ratíškovice jako
hrající trenér?
Nad nabídkou jsem dlouho nevá−
hal, protože se to upeklo během tří
dnů. Rozhodly určité faktory, o kte−
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rých bych nerad
mluvil. S vede−
ním jsme se do−
mluvili.
Na Hodonín−
sku mnoho hra−
jících trenérů
není. Vy jste
však na podob−
nou roli zvyklý
ze Slovenska,
kde jste dlouho
působil...
Na Slovensku
jsem v roli hrají−
cího trenéra fun−
goval sedm let.
Nejdříve jsem byl
v Ozexu Solivar,
což je čtvrť Pre−
šova.
Následně jsem
působil v Šariš−
ských Michala−
nech, kde jsem bydlel, a poslední
půlrok jsem strávil v Kendicích.
Takže se to dá bez problémů
zvládnout?
Určitě se to zvládnout dá. Já jsem
s tím nikdy problémy neměl. Pokud
v mančaftu všechno klape a nejsou
problémy, tak si to člověk ukočíruje
z toho hřiště.
Asistenta ale mít budete, ne?
Asistenta ještě řešíme. Pro mě
osobně je výběr trochu užší
V Ratíškovicích však určitě
všechno neklape. Jaký tým jste
v Ratíškovicích převzal?
V Baníku jsou zkušení hráči,
mladí kluci i velmi mladí fotbalisté.
Mně se to momentálně těžko hod−
notí, protože jsem měl jeden tré−
nink a s hráči jsem absolvoval před
týdnem turnaj v Kyjově a teď ve Vra−
cově. Je pravda, že mužstvo bylo
trochu rozbité. Na tréninky chodilo
pět lidí. Teď jsme se sešli ve vět−
ším počtu. Na prvním tréninku to vy−

padalo celkem slušně. Věřím tomu,
že kluci budou na tréninky chodit,
dáme dohromady dobrou partu a bu−
deme dělat lidem v Ratíškovicích fot−
balem radost.
Už vám vedení stanovilo ně−
jaký konkrétní cíl?
Vedení žádný cíl nespecifikovalo.
Bylo mi řečeno, že začínáme od za−
čátku. Do týmu přišli nějací noví
hráči, jiní se vrátili z hostování,
další chtějí odejít.
Na hřišti patříte i ve čtyřiceti
letech stále k nejlepším. Jak se
po zápase cítíte?
Jak kdy. Třeba v tomto vedru se
necítím nijak dobře (smích).
Řada starších hráčů se s při−
bývajícím věkem posouvá v se−
stavě dozadu. Vy neuvažujete
o tom, že byste mladší spolu−
hráče dirigoval ze stopera?
Já hraji pořád střední zálohu.
Je to můj post, tam mě to nejvíce
sedí. Pokud mám mužstvu co dát,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

Vraťme se k vaší bohaté kari−
éře. Na kterou štaci vzpomínáte
nejraději?
Na žádný klub, ve kterém jsem
působil, nejde zapomenout. Každá
štace měla něco do sebe. Ligu jsem
začal v Dukle Praha, což byl odmala
můj nejoblíbenější klub. Do nejvyšší
soutěže jsem naskočil ještě ve fede−
rální soutěži. V Olomouci mě tré−
noval kouč Brückner. Super jsem
se cítil v Poštorné, kterou tehdy
ve druhé lize vedl trenér Komňac−
ký. Super to bylo i ve Vítkovicích.
Angažmá v Českých Budějovicích
mi tolik nevyšlo, protože tam jsem
si zlomil klíční kost a achilovku jsem
měl v sádře. Prešov už byla kapitola
sama pro sebe. Po roce jsem musel
kvůli finančním problémům klubu
ukončit činnost.

Skauti

tak je to právě ze středu hřiště. Když
už nebudu platným členem týmu,
tak s fotbalem skončím a budu se
věnovat trénovaní. Ale kluci jsou
v Ratíškovicích šikovní, takže se
třeba na hřiště ani nedostanu
(úsměv).

Raftovačka
na Hliníku

Neděle 1. července 2012
Letos byly pouze 4 posádky. Asi proto, že bylo strašné vedro a bylo to
opravdu jen pro zdatné kusy. A dopadlo to následovně:
Pořadí

Tým

Čas (min:sek)

1.

Trosečníci

3:11

2.

Směs bílá značená

3:15

3.

TS (Tuláci + Squaw)

3:22

4.

Americká

3:33

Posádka
Ondra, Dan, Jano,
Sam, Radim, Aleš
Joka, Palis, Šakal,
Dan, Marci, Joška Panák
Hugo, Klára, Pája−Frenký,
Bob, Ela, Bubo
Rada Panák, Pája, Petřák,
Petřáčka, Luboš, Dušan

Cestu na ratíškovický stadion
jste určitě nezapomněl. Změnil
se areál Baníku k nepoznání,
nebo se od vašeho odchodu
U Cihelny nic nezměnilo?
Tak, já jsem pravidelně jezdil
k rodičům na návštěvy, takže jsem
byl na stadionu několikrát. Moc vel−
kých změn jsem nezaznamenal.
Když jsem ale nastoupil proti Ba−
níku v semifinále poháru ČMSF, tak
byl někde jinde než teď. Bylo by ale
dobré, vrátit fotbal v Ratíškovicích
do vyšších soutěží. Areál je tady
krásný, divácká obec bohatá. Ba−
ník díky zázemí a tradici rozhodně
Libor Kopl
patří výš.
Petr Vybíral
Datum narození: 12. června 1972
Herní post: záložník
Odehráno v české lize: 42 zápasů
Vstřeleno v lize: 1 gól
Přítelkyně: Martina.
Dcery: Tereza (19 let), Veronika
(9 let) a Eliška (1 rok), syn Petr
(6 let)
Hráčská kariéra: Ratíškovice,
Dukla Praha, Olomouc, Poš−
torná, Vítkovice, České Budě−
jovice, Prešov
Hrající trenér: Ozex Solivar, Ša−
rišské Michalany, Kondice
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012
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Rodinný tábor v Nové Vsi
již posedmé

T

zv. rodinný tábor proběhl jako
obvykle v prvním prázdninovém
týdnu na našem tábořišti v Nové
Vsi u Ivančic u Brna. Letos bylo opět
hodně účastníků – přes 40, z toho po−
lovina dětí. Mimo to, že jsme pose−
kali trávu a postavili si tábor, jsme
nechali dovézt 8 tun kamínků před
baju, kde je bylo třeba „roztáhat“.
Práce dětí je sice zakázána, ale měli
byste vidět, jak jim to šlo. A vzhle−
dem k tomu, že bylo každý den vedro
jak „sviňa“, bylo každý den na pro−
gramu koupání, a aby to nebylo tak
jednotvárné, střídali jsme řeku
Oslavu u tábora s místním krytým
bazénem a koupalištěm ve Zbýšově.
Největší atrakcí letošního tábora
byla jednoznačně návštěva nového
zábavního parku PERMONIUM,
které nám vyrostlo nedaleko tábora
v Oslavanech. Jedná se o tzv. zábavní
park s příběhem a vznikl na místě
bývalé šachty u těžní věže KUKLA.
(Ten příběh je o uhlí a permoníci
jsou zde všudepřítomní). Zde jsme
strávili takřka celý den, protože pro−
jítí celého areálu to vyžaduje. Po−
suďte sami: mimo bufetu a cukrárny
se zde nachází lanové centrum, leh−
ce aktivní sopka, několik bludišť
včetně podzemních, prales, jezírko
s vory, fárání do podzemí, zavalené
šachty, různé prolézačky, ale i ver−
štat s technickými úkoly a hlavně
perfektně zrekonstruovaná těžní
věž KUKLA, která se dá celá prolézt
a dokonce se z ní dá sjet po laně. To
celé je prošpikované různě těžkými
úkoly hry Magic Permon, kterou
můžete absolvovat, a celý pobyt
v Permoniu si tak značně zdrama−
tizovat. Více informací o tomto po−
zoruhodném projektu na: http://
www.permonium.cz. Návštěvu vřele
doporučuji.

Další kvalitní zážitek, tentokrát
neplánovaný, si pro nás připravili
ochotníci z nedaleké vesnice Hlína.
Měli jsme to štěstí, že zrovna v době
našeho tábora probíhalo jedno ze tří
hojně navštěvovaných představení
pohádkové divadelní hry „S čerty
nejsou žerty“. Byla to vynikající
zábava v přírodním amfiteátru, kde
na obrovské scéně 32 herců krá−

Kalendárium
aneb

co nás čeká a co nás nemine

Sobota 8. září 2012 − Táborák u klubovny
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lovsky bavilo přes 800 diváků. Před−
stavení trvalo skoro 3 hodiny a bylo
plné srandy, krásných kostýmů a ku−
lis, čertů, čertic a čerťat, pyrotech−
nických efektů a na scéně nechybělo
ani živé prase.
Samozřejmě nechyběly klasické
táborové srandy jako stezka odvahy,
spaní pod širákem, rozcvičky na−
boso v ranní rose, rozdělávání ohňů
(to nám moc nešlo), stavba pře−
hrady na řece, vycházky, občasné
zastávky U Slavíků (to nám šlo per−
fektně), brodění, střelba ze vzdu−
chovky aj flagačky... a letos dokonce
i táborové letní kino. Prostě rodinný
tábor jak má být, a tak je to správné,
a tak to má byt.
Palis
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ábor oddílů Trojka a Jižní Kříž
probíhal od 8. do 22. července.
Letos jsme se vydali na cestu
kolem světa.
V neděli večer, po zdárném pří−
jezdu na tábořiště, nás navštívila Pu−
tovní žena, seznámila nás se svým
příběhem a požádala nás o pomoc.
Abychom našli záhadné tajemství
světa a zachránili její přátele, mu−
síme se vydat po jejich stopách ko−
lem celého světa. Putovali jsme přes
mnoho zemí a zažili spoustu dobro−
družství. Ve Francii jsme po družin−
kách stavěli Eiffelovy věže, v Indii
léčili vedoucí, kteří se napili naka−
žené vody a v Austrálii jsme si zku−
sili „den naruby“ – vstávali jsme při
večerce a šli spát hned po rozcvičce.
V Mexiku jsme bojovali proti drs−
ným kaktusům, v Grónsku sbírali
polární záři, kterou nám kradli ta−
mější Eskymáci a v Egyptě se nám
po tábořišti proháněly mumie.
V sobotu náš tábor obléhal zlý ku−
bánský generál a donutil nás k od−
chodu. Vyrazili jsme proto hledat
mírovou smlouvu. Mladší absolvovali
cestu k Srdci Evropy – velký železný
zvon u Ivančic, starší do Moravského
krasu do jeskyně Výpustek. Po ná−
vratu jsme se ale s generálem sešli
a podepsali smlouvu. Ve středu jsme
se, v rámci návštěvy USA, podívali
do nově otevřeného zábavního parku
Permonia v Oslavanech, kde jsme
si prošli bludištěm, štolou, závalem,
těžní věží nebo si vyzkoušeli lanové
překážky. V pátek jsme se zúčast−
nili velkolepého karnevalu v Riu de
Janeiro, který byl plný barev, ma−
sek a tance.
Na táboře nesměly chybět ani tra−
diční táborové aktivity, jako pomoc
s vařením, nákupování, hlídky, pří−
prava dřeva, stavba brány, ale pro
nás spíš zábavnější večerní zpívání
u kytar, slibový oheň, krytý bazén
v Nové Vsi, rukodělky a já nevím co

Více informací
na stránkách
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

Foto Lenka Kordulová

Trojka & Jižní Kříž 2012
T

ještě. Naučili jsme se základy zdra−
vovědy, poznávat rostliny v okolí
tábora, rozdělat oheň a spoustu dal−
šího.

Všem účastníkům, vedoucím, or−
ganizátorům a těm, kteří se podíleli
na hladkém chodu tábora patří
velké díky.
Petra Bařinová – Liška

www.junak−ratiskovice.cz
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Tuláci a Squaw v Nové Vsi
L
etošní tábor oddílů Tuláci a Squaw
se nesl ve znamení zajímavých
návštěv. Protože kluci hráli tá−
borovou hru na armádní téma, na−
vštívili nás vojáci ze 74. lehkého mo−
torizovaného praporu z Bučovic.
Celkem šlo o deset mužů a tři kusy
techniky, mimo jiné i vozidlo Iveco
se střešním zbraňovým systémem.
Během 24 hodin, které vojáci na na−
šem táboře strávili, zaujali jak klu−
ky, tak děvčata, která hrála táboro−
vou hru na motivy Malého prince.
Během jednoho odpoledne jsme
se seznámili s jejich výzbrojí a vy−
zkoušeli vojenskou výstroj včetně
12 kg vážící neprůstřelné vesty,
se kterou statečně běhaly i ty nej−
menší světlušky. Oblíbenou krato−
chvílí byl také pohyb v ochranných
protichemických oblecích. Večer
nás ještě vojáci naučili některé zá−
klady sebeobrany a vysvětlili nám,
jaké úkoly na svých misích plní. My
i vojáci máme z návštěvy výborné
dojmy.
Druhou zajímavou návštěvou byli
zástupci České inspekce životního
prostředí a Agentury ochrany pří−
rody a krajiny ČR. Během jednoho
odpoledne promluvili o ochraně ohro−
žených druhů zvířat a jejich pašo−
vání. Bohužel kvůli horku nepři−
vezli žádná živá zvířata, ale mohli
jsme si alespoň sáhnout na pravou
tygří stehenní kost.
Z dalších zajímavých akcí můžu
zmínit třeba návštěvu zábavního
parku Permonium s hornickou te−
matikou nebo výlet do Třebíče, kde
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jsme si prošli pozoruhodný židovský
hřbitov a synagogu. Chci poděko−
vat všem kuchařům i vedoucím, kteří

se na letošním táboře podíleli, za vý−
bornou práci.
Tomáš Motl – Šam
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Neckyáda

Neckyáda 2012

očima diváků

Neděle 24. června

N

Rychlost − místo

Originalita − místo

Název plavidla

Posádka

1.
2.
3.
4.

1.
2.
4.
6.

Chladivá zebra
Stará vana
Konstancie
Trosečník

Adam & Hanz
Kristína
Michal & Monika
Peťa Macek

5.
6.

5.
3.

Woltswagen
PětkaPetka

Op & Krtek
Matěj z Fénixu
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eckyáda se konala v neděli
24. června 2012. Ve dvě ho−
diny odpoledne byl na Je−
zérku sraz všech plavidel a sou−
těž pak začala o půl hodiny
později. Bylo pěkné počasí a sví−
tilo sluníčko.
„Sluníčko, sluníčko, popojdi ma−
ličko…“ si zpívala moje nejmladší
vnučka pětiletá Martinka. Sedly
jsme si na lavičku do chládku pod
stromy.
Necky, necky, neckyáda tu
má ratíškovská mládež ráda…!
Ale koupání a plavání asi víc,
protože se u Jezérka mohlo sejít
děcek víc! Bylo tam šest plavidel
a nejvíce z nich se líbila „zebra“,
stará lednička natřená černými
pruhy. Jedna malá slečna, asi ju−
načka, chodila okolo se sešitkem
a zapisovala do něj, které plavi−
dlo se nejvíc líbí. Zebra se moc lí−
bila i vnučce Martince a také vy−
hrála 1. místo, a to i v rychlosti
přeplutí.
Starší kluci z Junáku měli
velký nafukovací člun – loď a když
skončila soutěž a po zásluze bylo
odměněni ti na prvním, druhém
a třetím místě, byla dětem vyhlá−
šena nabídka, kdo se chce povo−
zit po Jezérku. Martince půjčili
červenou vestičku pro neplavce.
Vedle ní si sedla Magdička Ha−
vránková a jiná děvčátka a už
kluci veslovali. Plulo se okolo Je−
zérka dvakrát sem a tam, kolem
krásných leknínů, které jsou oz−
dobou Jezérka.
Už ani nevím, kolik roků se
pořádá tato soutěž. Pamatuji si,
že dříve, před více roky, chodí−
valo na neckyádu více diváků. Je
to opravdu škoda, že už to tak
není. Vždyť pořádající Junáci
mají s uspořádáním hodně sta−
rostí.
Ale i tak bylo na Jezérku a ko−
lem něho moc radosti. Naše vnou−
čátka, děti a my s nimi jsme si
tak spolu zpříjemnili neděli a po−
bavili se. Touto cestou Vám, Ju−
náci, moc děkuji.
Marie Chvátalová
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Knihovna

Nové knihy
z projektu Česká knihovna

P

rojekt Česká knihovna je do−
tační program Ministerstva kul−
tury ČR na podporu nákupu
nekomerčních titulů uměleckých děl
české literatury pro profesionální
knihovny. Na vysvětlenou – za pro−
fesionální knihovnu je považována
ta, která má otevřeno pro veřejnost
minimálně 15 hodin týdně, jiné kri−
térium neexistuje.
Naše knihovna se do projektu za−
pojila již počtvrté. V minulých letech
jsme takto zdarma získali tituly jako
např. Korespondence Voskovce a We−
richa, Korespondence Boženy Něm−
cové, Divadelní hry Václava Havla
(Zahradní slavnost, Vyrozumění,
Ztížená možnost soustředění, Od−
cházení), Výbor z her Arnošta Gold−
flama, knihy autorů, jenž jsou no−
siteli ocenění Magnesia Litera
(Antonín Bajaja, Jan Balabán, Petra
Soukupová) a mnoho dalších.
V letošním roce vybrala literární
rada do projektu 146 titulů od 36 na−
kladatelů. Každá do projektu zařa−
zená knihovna si mohla vybrat knihy
v celkové hodnotě 7 200 Kč. Já jsem
objednala třicet titulů v celkové ceně
7130 Kč. V praxi to vypadá tak, že
objednané knihy nepřijdou najed−
nou, ale postupně, jak je naklada−
telé vydávají. V první várce jsme ob−
drželi patnáct titulů:

Bezděk Ctibor
Blatný Ivan
Čichoň Petr
Gruša Jiří
Kohout Pavel
Lomová Libuše
Novák Jan
Pacner Karel
Paul Jan
Procházková Iva
Skácel Jan
Sís Petr
Tučková Kateřina
Vaculík Ludvík
Záruba Bořivoj

Jak rád jsem žil ….
Pomocná škola Bixley
Slezský román
Život v pravdě aneb Lhaní z lásky
Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem
I. + II. svazek
Divoši (komiks)
Hic a kosa v Chicagu
Osudové okamžiky 20. století
O štěstí v umírání
Uzly a pomeranče
Noc s Věstonickou Venuší
Ptačí sněm
Žítkovské bohyně
Rušný dům
Záhady pravěku
Ing. Marie Škorpíková,
v otázkách a odpovědích
knihovnice

Literární soutěž Moje babička

V

letošním roce si připomínáme
150. výročí úmrtí významné české
spisovatelky Boženy Němcové.
Její próza a pohádky se staly národ−
ním pokladem, určitě všichni známe
minimálně její nejslavnější dílo Ba−
bičku, ať už jsme ji četli nebo shlédli
Moskalykův film s Jarmilou Kuran−
dovou a Libuškou Šafránkovou nebo
starší černobílou verzi s Terezií Brz−
kovou a Natašou Tánskou. A tak se
přímo nabízí téma k vyhlášení prv−
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ního ročníku literární soutěže. Téma
zní „Moje babička“ respektive „Moja
stařenka“.
Vybízíme širokou ratíškovickou ve−
řejnost, děti i dospělé, napište nám
svoji vzpomínku, ať nezapadne. Mů−
žete použít jakýkoliv literární žánr,
napsat třeba povídku či báseň, ale
vždy musí být hlavní postavou ba−
bička, stařenka, stařka, prastařenka.
Příspěvky můžete napsat rukou
nebo na počítači, přinést do knihovny

osobně nebo poslat elektronickou poš−
tou na adresu knihovny: knihovna
.ratiskovice@tiscali.cz, a to do
21. září 2012.
Autoři nejzajímavějších příspěvků
budou v Týdnu knihovnen (1.−7. října)
oceněni knihou a jejich příspěvky
pak s jejich souhlasem zveřejněny
v Ratíškovickém Zvoně. Věřím, že se
najde hodně odvážných pisatelů a tě−
ším se na zajímavé čtení.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Family Point

v obecní knihovně

J

Kuželky

iž v minulém čísle Zvonu jste si
mohli přečít o zřízení Family Po−
intu při obecní knihovně. V tomto
čísle bych Vás chtěla s Family Poin−
tem seznámit blíže.
Rozvoj Family Pointů v Jihomorav−
ském kraji je od roku 2010 dotován
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Od−
borným garantem projektu je Cent−
rum pro rodinu a sociální péči, Josef−
ská 1, Brno. V samotném Brně je již
zřízeno celkem 28 Family Pointů, nej−
blíže k centru je to na výše uváděné
Josefské ulici nebo v Knihovně Jiřího
Mahena v Kobližné ulici. Mimo Brno
je jich zřízeno 20, nejblíže na Měst−
ském úřadě v Hodoníně a v Kyjově.

V Ratíškovicích byl zřízen Fa−
mily Point v budově „staré školy“,
bezbariérový vstup je z dětského
hřiště. Je to místo, kde mohou ro−
diče a prarodiče nakrmit a přeba−
lit své dítě, společně si odpočinout,
starší děti si zde můžou pohrát a je
zde také možnost získat informace
týkající se rodinného života v po−
době různých letáčků, které budou
každý první týden v měsíci aktua−
lizovány.
K tomuto účelu je Family Point vy−
baven pohovkou, přebalovacím pul−
tem s podložkou, dětskou vysokou
židlí ke krmení, mikrovlnou troubou
pro ohřev stravy, odpadkovým ko−

šem na pleny, nočník je k dispozici
na WC pro ženy.
Provozní doba je shodná s oteví−
rací dobou knihovny. Zde bych chtěla
podotknout, že v úterý dopoledne
a ve středu je knihovna sice zavře−
ná, ale pokud zrovna nebudu na ně−
jaké poradě nebo nepojedu na nákup
knih, bude Family Point k dispozici
i v tyto dny.
Provozní dobu knihovny i etické
principy služby Family Pointu si mů−
žete přečíst na webových stránkách
knihovny: www.ratiskovice.knihov−
na.cz
A ještě bych chtěla všechny, nejen
rodiče a prarodiče, těhotné maminky,
ale i ostatní občany pozvat na den (re−
spektive půlden) otevřených dveří,
kde si budete moci prohlédnout ne−
jen Family Point, ale i nově zrekon−
struované horní podlaží, nové WC,
případně i knihovnu, a to ve středu
22. srpna od 14 do 18 hodin.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Moravsko−slovenský

pohár

V

závěru školního roku 29.−30. 6.
2012 se uskutečnilo kuželkář−
ské klání nevidomých a slabo−
zrakých sportovců z Moravy a Slo−
venska. Zúčastnilo se celkem 32
kuželkářů ze 6 měst. Jako obvykle
byli kuželkáři rozděleni do 4 kate−
gorií – B1 (nevidomí), B2 (prakticky
nevidomí), B3 (slabozrací) a OPEN
(vidící – navigátoři nevidomých).
Turnaj byl kvalitně obsazen a v jed−
notlivých kategoriích se nejlépe da−
řilo Jožkovi Borýskovi (B1) z TJ Lo−
komotivy – Ingstavu Brno. Nejen, že
vyhrál ve své kategorii, ale také byl
nejlepší z celého pole zúčastněných.
Výkonem 775 s přípočtem překonal
svůj národní rekord v kategorii B1.
Na druhém místě v celkovém po−
řadí a výkonem 725 poražených ku−
želek se umístil Pepa Paulus z SK
Michálkovice a jako třetí se umístil
zahraniční účastník s českými ko−
řeny Václav Trnka výkonem 709 ku−
želek (s přípočtem). Náš závodník
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2012

Jaromír Hasala obsadil až 13. místo
výkonem 604 kuželek. Nad všemi
kuželkáři bděla dlouholetá rozhodčí
Marie Gutová, která nejen pomáhá
nevidomým kuželkářům, ale také
bowlinkářům.
Nutno zde vyzvednout také dlou−
holetou pomoc Ivana Blahy, který
nám pomáhá při trénincích, ať už
navigací nebo radou. A v neposlední

řadě je nutno vyzvednout Obecní
úřad Ratíškovice v čele se starostou
Josefem Uhlíkem, kdy se ještě nesta−
lo, že by nám zastupitelé nebyli ná−
pomocni. Všem za jejich pomoc dě−
kujeme a vážíme si jí. Však to také
dáváme patřičně najevo při našich
turnajích na jiných kuželnách nebo
při zápasech.
Pavel Gut,
vedoucí kuželek nevidomých a slabozrakých
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Na cestách

B

Jedeme na EURO…

ylo pravé poledne, tudíž 12:00 ho−
din, a jelikož sem velký fanda
fotbalu a zrovna dnes, kdy je ta−
kový svátek fotbalu čtvrtfinálový zá−
pas mezi ČR –Portugalsko sem dostal
nápad, že bych se tam mohl podívat.
Otázka byla, ale jak? V tom mě na−
padlo, že bych mohl zavolat mému
kamarádovi Broňovi Blahovi, jestli
by nesehnal lístky. Mezi námi pro−
běhlo asi tak 5 telefonátů a nakonec
vše vyšlo. Lístky byly – celkem 4 ks,
ale museli sme si pro ně zajet do
Brna. A nastal nadlidský úkol se−
hnat dva spolucestující do Varšavy,
kde se mělo odehrávat čtvrtfinálové
utkání. Jak se říká, to by byl kumšt
někoho nesehnat.
Začal sem přemýšlet koho vzít s se−
bou a první, kdo mě napadl, byl syn
kominického mistra David Šťavík,
který zrovna dnes úspěšně splnil zá−
věrečné zkoušky na kominíka, a tak
sem si v duchu říkal, že by si mohl
dat pěkný dárek v podobě EURA.
Neváhal sem ani minutu a vyto−
čil jeho mobil a řekl mu, že jedem
na EURO a zda jede s námi. Málem
sem mu vyrazil dech, neboť v tele−
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fonu nebylo chvilku nic slyšet a pak
se jenom ozvalo: „Jo, jedu!“
Spolu s Davidem jsme začali řešit
toho čtvrtého a nakonec nás napadlo
po všech možných variantách, že to
bude Lasička (Jakub Voříšek), tak
jsme se spolu vydali za ním domů.
Kuba po zazvonění vyšel z garáže
mokrý, jak slépka (koupal se v bazé−
nu), na naší otázku, zda jede s námi
na EURO, odpověděl: „To je fakt?“
Dlouho jsme ho přesvědčovali, až
nakonec nám uvěřil a oznámil, že
na 100 % jede (prý by s námi jel i na zá−
pas Ukrajina − Malta).
Vše bylo tedy domluvené, tak jsme
se rozhodli, že pro lístky na EURO
zajedeme do Brna. Zašel jsem si pro
auto a kamarádům jsem řekl, že
v 15:00 je sraz na Sportě a odtud vy−
rážíme směr Brno. Když jsem sed−
nul do auta a ujel asi cca 20 m, tak
sem potkal Tondu Šupálka, zvaného
Haluzu, který jel přímo od zubaře
a samou radostí jsem mu sdělil, že
jedeme na EURO. On se však pou−
smál a zeptal se, kolik stojí lístek?
Já mu řekl, že asi 80 Euro a on na to:
„Vidíš, ty jedeš na EURO a já mám

zase v té ceně nové zuby!“ Oba jsme
se tomu zasmáli a já se vydal pro ka−
marády a jelo se do Brna pro lístky.
Po cestě jsem měl snad stovky
telefonátů ohledně vlaků, lístků
atd. Kolem 17. hodiny jsme dorazili
na Hotel Voroněž, kde jsme si pře−
vzali lístky, které nakonec stály 40
Euro. Po cestě z Brna, zpět do Hodo−
nína, mě moje přítelkyně Martina
zjišťovala vlaky. Nejdřív jsme chtěli
cestovat spolu s fanoušky vlakem,
ale všechna místa v něm už byla ob−
sazena, a tak nakonec padla volba
na vlak Vídeň −Hodonín −Varšava.
Po příjezdu do Hodonína jsme si za−
koupili lístky s odjezdem 21. června
v 9:24 a už konečně nám nezbývalo
nic jiného, než se těšit. Celý večer
jsme ještě domlouvali, co kdo vezme
(kolik gořalky, jaké dresy atd.).
Celou noc jsem však nemohl
usnout a těšil se, až bude ráno půl
osmé – v tolik hodin byl totiž sraz
u kominíka. Po příchodu na náš
sraz u kominíka jsem zjistil, že jsem
nebyl sám, kdo nemohl usnout. Kuba
říkal: „Tak sem sa snažil usnout, ale
to nešlo. Pořád sem měl před očima
C. Ronalda a borovičku.“ Tomu jsme
se všichni zasmáli a rovnou u toho
posnídali něco dobrého do žaludku
a vyjeli do Hodonína. Po cestě jsme
ještě vzali Broňu, neboť tomu se
nechtělo ráno jít přes celou dědinu
ke kominíkovi (měl totiž plný batoh
jídla a vypadalo to, jak kdyby jel
na Euro na celý měsíc). Po nased−
nutí do našeho vlaku směr Varšava
to začalo. Z vedlejšího kupé se ozý−
vali Češi, a to bychom nebyli my, aby−
chom se nepřidali. Cesta do Varšavy
nám trvala asi 6 hodin a během ní
se toho i hodně událo. Třeba mně
spadla do boty žvýkačka a já si mu−
sel vypůjčit ponožky od kluků z Led−
nice, kteří jeli taky fandit. Kuba se
seznámil s Filipíncem, ale žádného
českého fotbalistu vůbec neznal,
pořád mlel cosi o boxerech, David
a Broňa mluvili polsky – no prostě
nádhera. No, a u toho všeho se po−
píjela slivovička i borovička a jedly
řízečky – prostě klasická výprava
z Moravy.
Po vystoupení z vlaku kolem půl
čtvrté bylo znát, že ve Varšavě to žije
fotbalem. Jen, co jsme opustili vla−
kové nádraží, tak jsme zamířili do fans
zóny. Než jsme se rozkoukali, už u mě
a Kuby stála polská televize a začali
nás natáčet, jak umíme fandit. Kuba
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Fotbal

to rozjel ve velkém stylu, to však
nejde ani komentovat, co prohlá−
sil! Ve fans zóně jsme strávili asi
3 hodiny a během našeho pobytu
jsme se seznámili s fanoušky z ce−
lého světa. Nádherně jsme se za−
bavili a taky okoštovali pivečko
značky Carlsberg.
Kolem 7. hodiny jsme se rozhodli,
že teda vyrazíme najít ten národní
stadion. Cesta nám trvala asi tak
hodinku a během ní jsme poznávali
krásy Varšavy. Čím víc jsme se však
blížili ke stadionu, tím víc jsme na−
sávali fotbalovou atmosféru a jak−
mile jsme se objevili před stadio−
nem, tak mně, kominíkovi a Kubovi
spadla brada a kominík prohlá−
sil: „To je nádhera, toto!!!“ Jenom
Broňa byl klidný, ten už byl zvyklý
ze stáže v Udinese na takový krásný
stánek.

Po příchodu do útrob stadionu,
kde se na naše utkání vměstnalo
55 000 diváků, jsme si začali hle−
dat naše místečka, která byla hned
ve spodní části stadionu a s krásným
výhledem na hřiště. Sice jsme byli
mezi fanoušky Portugalska, ale to
nám vůbec nevadilo. Všichni jsme se
však těšili na nástup našich borců
na hřiště, jenom Kuba pořád hledal
toho vysněného Ronalda a naráz to
tady bylo. Před zahajovacím výko−
pem jsme si všichni poctivě ještě od−
zpívali českou hymnu, ze které nám
jde ještě teď mráz po zádech, a to
proto, že tolik lidí, co ji zpívalo na−
jednou, to se jen tak nevidí.
Utkání probíhalo s velkým nasa−
zením a ve velkém stylu. Naši borci
bojovali a my v hledišti je zase pod−
porovali, co to nejvíc šlo, jak mexic−
kými vlnami, tak chorálem: „Kdo ne−

skáče není Čech hop hop!!!“ Jenom
škoda, že jsme ten zápas nedokázali
dotáhnout do vítězného konce. Pro−
hráli jsme 1:0 a branku nám střelil
Broňův oblíbenec Cristiano Ronaldo.
„Kdybychom se probojovali do semi−
finálového utkání, to by byla třeš−
nička na dortě“, tvrdil celou dobu ko−
miník a nemohl se smířit s prohrou.
Kuba ten zase tvrdil, že Portugalci
byli o jeden gól lepší, proto vyhráli,
a tak nám nezbylo nic jiného, než se
pomalu začít chystat na zpáteční
cestu zpět do své rodné vlasti.
Co víc k tomu dodat, jenom že
na takový zážitek z polské Varšavy
budeme ještě dlouho vzpomínat a jak
říká Kuba: „Už se těším, jak poletíme
fandit do Brazílie našim klukům, to
bude jiné kafé!“
Petr Koplík, David Štavík,
Jakub Voříšek, Broňa Blaha

Kluci, děkujeme Vám

K

naší vesnici Ratíškovice kopaná
patří. A stejně jako v životě člo−
věka přichází chvíle dobré, bo−
hužel přichází i chvíle méně dobré –
a řekněme si od srdce, kdo si ty horší
chvíle přeje, asi nikdo. A stejně je to
tak i v životě fotbalovém.
V minulosti naše fotbalová ves−
nice prožívala čas na fotbalovém vý−
sluní. Kdo se o ratíškovický fotbal
zajímá si v tuto chvíli může říci: „To
už je minulost!“ Je, ale i dnes se
u nás fotbal hraje! A na rozdíl od dob
minulých ho hrají hlavně kluci z Ra−
tíškovic. Klukům, kteří fotbal milují
a za obec ho hrají, je přece špatné
ještě i brat chuť do hry.
Chodím na „náš“ fotbal celkem
často, ale to, co se totiž nyní z tribun
během fotbalových zápasů snáší
na hlavy kluků fotbalistů, tak to je
opravdu síla.
Povzbuzování je velmi prospěšné
v každém sportovním odvětví, tak
proč se u nás na fotbalovém hřišti
téměř nekoná? Spíše nadávky až
urážky, rádoby rady jak! Je to mno−
hdy velmi nepříjemné, co naši
kluci musí vyslechnout. Jistě, že
to mnohdy není tak, jak by i oni sami
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Finalista Krajského poháru FAČR 2011/2012. Horní řada zleva: Zdeněk Blaha (trenér),
Marek Kadlčík, Petr Machala, Dalibor Voříšek, Martin Brezina, Petr Kotásek, Jaroslav
Holeček, Stanislav Vacenovský (vedoucí mužstva). Dolní řada zleva: Zdeněk Petrů, Mar−
tin Kordula, Milan Koplík, Tomáš Kundrata, Bronislav Blaha.

„na place“ chtěli předvést a nedaří
se. Proč je nepovzbudit, proč jim to
ještě znepříjemnit? Vždyť jich není
nadbytek, snaží se a bojují, jak sami
mohou.
Tito, naši mnohými i zatracovaní
fotbalisté, se letos dostali až do fi−
nále Poháru JMFS a ve skončené
sezóně vybojovali 5. místo, což je

nejlepší umístění od sestupu z 2. ligy
před 10 lety.
Dovolte tedy, abych poděkoval na−
šim kluků za velmi dobré ukončení
fotbalové sezony. Kluci, věřte, že máte
za sebou i fanoušky, kteří Vás vždy
dojdou podpořit a kteří Vám do bu−
doucna drží palce.
Váš věrný a stálý fanoušek
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Zajímavost

Martina Šupálková

Malý průvodce obcí

J

iž bývalá žákyně ZŠ Martina Šu−
pálková (12 let), nyní studentka
primy na gymnáziu v Kyjově,
psala zajímavou domácí úlohu o Ra−
tíškovicích. Součástí práce byl i malý
průvodce po obci a desatero sta−
rosty. Vzhledem k tomu, že práce
byla učitelkou vysoko ceněna, při−
nášíme malý úryvek.
Průvodce po mé obci
Ratíškovice
1. trasa
Vycházíme z mého domu na ulici
Rohatecká č.p. 499. Půjdeme smě−
rem na jih. Ulicemi Ke Stadionu
a Múdrá se dostáváme k mateřské
školce, kam jsem chodila. V Ratíš−
kovicích se nachází ještě jedna
školka, ale úplně na opačném konci
dědiny. Od školky půjdeme ulicemi
Cihlářská a Sportovní tzv. na Sport,
kde se nachází kuželna, Restaurace
Sport, volejbalové hřiště, tenisové
kurty, tribuna, 2 travnatá hřiště,
1 škvárové hřiště pro fotbal a po ce−
lém okrese velmi známý krytý pla−
vecký bazén. K rybníku Hliník,
který je oblíbeným místem pro ry−
baření a v Ratíškovicích známý tím,
že se zde utopilo spoustu lidí díky
zrádné hlubině, se dostaneme uli−
cemi Sportovní, U Hřiště a U Hli−
níka. Na levé straně od Hliníka se
nachází kynologické cvičiště. Tato
část obce se stává mou nejčastější
vycházkou se psem.
2. trasa
Vycházíme z hlavní autobusové
zastávky v Ratíškovicích, kde skoro
každé ráno nastupuji do autobusu.
Přes ulici U Zastávky se dostáváme
ke knihovně s dětským hřištěm, kam
si chodím půjčovat knihy. Skoro na−
proti knihovny se nachází ratiškov−
ská pekárna. Ulicí Řádky přijdeme
k cukrárně. Když jdeme dál, dosta−
neme se k hasičské zbrojnici, která
stojí jen několik set metrů od lesa,
kde se každoročně koná akce MO
KDU−ČSL Pohádkový les. Napravo
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Rybník Hliník

od lesa se nachází něco jako minis−
kate park. Když se vrátíme zpět na za−
stávku, půjdeme směrem k poště.
Od ní se vydáme přes ulici Družstevní,
Za Mlýnem k restauraci U Fantů, kde
se čepuje Ratiškovskě pivo. Ulicí
Za Mlýnem se vydáme k bývalému
JZD a k dostihové stáji klusáků, kam
chodím často pomáhat.
3. trasa
Vycházíme od kostela sv. Cyrila
a Metoděje na ulici Vítězná. Ke kos−
telu patří také místní hřbitov. Ulicí
Dědina, která je kolmá k ul. Vítězná
a je hned naproti kostela, přicházíme
k novým bytovkám, které vznikly
přestavěním staré školy, kam jsem
chodila do 1. třídy. Nacházela se tam
velká jídelna, družina, 1. a 2. třída
a samozřejmě taky WC. Hned na−
proti bytovek se nachází kino, ve kte−
rém se konají různá představení
a koncerty nejen pro školu, ale taky
pro veřejnost, a také se tam promí−
tají různé filmy. Pár metrů od byto−
vek je přechod, kterým přijdeme
k menšímu rybníku – k Jezérku,
kde se každoročně koná Neckyáda.

Od Jezérka se vydáme směrem na zá−
pad po „polňačkocestě“ k areálu ra−
tiškovské základní školy, kde jsem
chodila na 1. stupeň. Ke škole patří
rozsáhlé hřiště. Školní areál z po−
loviny obklopují ratiškovská pole.
U školy se nachází větší parkoviště.
U školy je školáky směrem na sever
vyšlapána cestička k benzínce, kam
si někdy chodí kupovat svačinu, pití
či brambůrky.
Desatero starosty
1. Měl by respektovat názory
ostatních
2. Měl by šetřit penězi
3. Neměl by si zbytečně půjčovat,
aby nezadlužil obec
4. Měl by přispívat
ku prospěchu obce
5. Měl by podporovat různé akce,
např. kulturní, farní, školní atd.
6. Neměl by se povyšovat
nad ostatní občany
7. Neměl by podplácet občany,
například při volbách
8. Měl by reprezentovat obec
9. Měl by podporovat školu
10. Měl by pomáhat ostatním občanům
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Kynologie

Po delší odmlce

zprávy z domova…

L

ucky dogs mají za sebou své
první závody na domácí půdě.
Na Orlelském jsme uspořádali
naše první závody s názvem Iron
dog a začali jsme rovnou netra−
dičně. Zkusili jsme závody formou
vyřazovacího pavouka, který se po−
užívá na turnajích v šipkách a náš
turnaj měl úspěch.
Na těchto závodech odstartovali
svou závodní kariéru i některé do−
mácí týmy. No tedy vesměs skoro
všichni a náležitě jsme byli na ně
s Dušanem pyšní, a to opravdu
na všechny. Hláška, kdy Tobánek
od Aničky asi sledoval film Vesničko
má středisková a podle vzoru pana
doktora se začal kochat a přestal
vnímat a já zařvala do mikrofonu:
„Tobane nedělej to a makej“ a Toban
se fakt rozběhl, sklidila úspěch.
Nebudu jmenovat všechny naše
ovečky, které posbíraly odvahu
a opravdu si šly zazávodit, ale mají
náš obdiv, že po tak krátké době,
které se věnují agilitám, se do toho
daly a dokonce i přinesly Lucky dogs
Ratíškovice první úspěchy. Spousta
cizích lidiček si pochvalovala zázemí,
kantýnu a celkový chod závodů, i když
sem tam jsme krpu udělali. No, byly
to naše první závody, a tak se s tím mu−
selo počítat, a navíc trošku jiné, než
na jaké jsou všichni zvyklí. Ale
spousta kladných ohlasů nás oprav−
du potěšila. Za zmínku stojí, že v ka−
tegorii Large získal titul Iron dog náš
tým Kristýna Veislíková a Ben.
Naše týmy se účastnily i závodů
v jiných klubech a i tam ukázaly, že
s Lucky dogs se musí počítat. Děku−
jeme ovečky naše za to, že se snažíte
ukázat, že i v Raťkách se umí běhat
agility.
Dále pořádáme každý měsíc zá−
vod o nejlepšího „klubáčka“, který

Více informací
na strákách
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na konci roku dostane nějaké pře−
kvapení. Je to taková menší pří−
prava na závody a na těchto závo−
dech se lidičky víc snaží, protože jim
o něco jde. Tak uvidíme, který tým
si odnese trofej nejlepšího klubáčka.
Dále se událo to, že jsme se stali
spřáteleným klubem a naší po−
krevní sestřičkou se stal klub Flying
Paws Sedlec. Pacičky, jak jim „něžně“
říkáme, jsou klubem pohodových fajn
lidiček a jelikož taky začínají, jsou
rádi za rady od našeho trenéra Du−
šana, který je učí stejně jako nás.
První společnou akcí byl víkend
v Sedleci. Úžasné zázemí, které jim
poskytuje obec, je vážně pro spoustu
agiliťáků záviděníhodná. K závi−
dění toho u nich je víc a oni to vědí.
Pacičkám děkujeme za jejich podání
pomocné ruky a hlavně za nabíd−
nutí spřátelení.

A chystáme další akci zvanou
Čtyřlístek, na kterou jste srdečně
zváni. Opět na Orelském, na Zel−
ničkách se utkají profi i začínající
týmy, a taky ti nejmladší čtyřnozí
miláčci. Přijďte je povzbudit a po−
dívat se, jak se běhá agility v Ra−
tíškovicích, a ti co neví, o co jde, tak
se to alespoň dozví. No a kdy máte
všeho nechat a jít fandit? Čtyřlís−
tek se koná 18. srpna 2012, což je
sobota, takže žádné výmluvy „mu−
sím do pola“, nýbrž „Musím na Orla
fandit!“.
V poslední řadě bych chtěla podě−
kovat našim sponzorům Čtyřlístku,
a to panu Fantovi a Ratíškovskému
pivovaru a restauraci na Mlýně
a paní Novákové – textil a bytové
doplňky. Moc děkujeme za naši pod−
poru.
Za všechny Lucky dogs děkují
Lidka a Dušan

www.luckydogs.webnode.cz
strana 35

PŘIJĎTE PODPOŘIT NAŠE DOMÁCÍ TÝMY NA NAŠI DRUHOU AKCI ZVANOU

ČTYŘLÍSTEK
ZÁVODY SE KONAJÍ NA ORLOVNĚ NA ZELNIČKÁCH

18. SRPNA 2012 OD 8.00 HODIN
ZAJIŠTĚNA KANTÝNA, PRO MENŠÍ OBČERSTVENÍ. UVIDÍTE ZDE
ZAČÍNAJÍCÍ TÝMY AGILIŤÁKŮ, ALE I POKROČILÉ ZÁVODNÍKY.
TĚŠÍ SE NA VÁS LUCKY DOGS RATÍŠKOVICE
www.luckydogs.webnode.cz
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