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V

rámci své předvolební prezi−
dentské kampaně, avšak v roli
ministra zahraničních věcí, si
Karel Schwarzenberg, odskočil do
Ratíškovic. Souhrou času i místa se
kníže Schwarzenberg měl možnost
setkat se starostou francouzského
města Vouziers Claudem Ancelmem,
který každoročně se svými přáteli
a kolegy zavítá do Ratíškovic, aby
se zúčastnil v rámci česko−francouz−
ských družebních vztahů oslav
vzniku první Československé repub−
liky. Právě setkání našeho ministra
zahraničních věcí s francouzským

starostou je oceněním významu
i dlouholeté tradice Československo−
francouzské společnosti, která udr−
žuje mezinárodní vztahy přátelství
již od roku 1988.
Jelikož francouzský starosta má
zálibu v myslivosti, bylo svoláno
setkání francouzských hostů se za−
stupiteli obce a zástupci Českoslo−
vensko−francouzské společnosti do
klubovních míst Mysliveckého sdru−
žení Dúbrava na Vlastě. A právě sem
byl pozván na setkání i ministr za−
hraničních věcí Karel Schwarzen−
berg.
Pokračování na straně 9
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 49 ze dne 2. 10. 2012
Rada obce:
rozhodla o poskytnutí finančního
příspěvku na Sociální rehabili−
taci na rok 2012 neziskové orga−
nizaci Centrum pro rodinu a soci−
ální péči Hodonín,
rozhodla o zpracování dokumentu
Základní zhodnocení ekologické
újmy pro provoz sběrného dvora
a kompostárny,
rozhodla o prodloužení nájmů stá−
vajícím nájemníkům v DPS a v by−
tovém domě U Hájenky,
projednala možnost zpracování do−
kumentace zaměřenou na úsporu
elektrické energie v obecních budo−
vách prostřednictvím změny tarifů,
zabývala se možností zpevnění
cesty kolem lesa od Sokolského po
Rohateckou silnici, a to v rámci do−
tačních programů SZIF,
souhlasí s provedením geologic−
kého průzkumu pro oblast vace−
novické elevace. Průzkum bude
realizovat MND, a.s., Hodonín,
souhlasí s poskytnutím úvěru na
modernizaci bytového fondu
z obecního Fondu bydlení.
Rada obce č. 50 ze dne 16. 10. 2012
Rada obce:
projednala návrh nových webo−
vých stránek obce,
nesouhlasí s odvozem pozorova−
cího bunkru U Jezérka a jeho za−
řazením do sbírky vojenského ma−
teriálu VHÚ Praha,
rozhodla o zpracování projektové
dokumentace cyklostezky od So−
kolského podél lesa na Rohatec−
kou silnici za fotovoltaickou elek−
trárnou,
zabývala se cenovou nabídkou
firmy S4P a.s. Brno na zpraco−
vání opatření směřující ke sní−
žení spotřeby elektrické energie
formou změny tarifů,
projednala nezbytnost opravy vo−
zidla obecní policie,
rozhodla o provedení provozního
energetického auditu v areálu
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Baník. Audit provede firma MIX
MAX − ENERGETIKA Brno.
projednala návrhy na udělení pa−
mětních medailí udělovaných
každoročně při příležitosti výročí
vzniku ČSR občanům, kteří se za−
sloužili o rozvoj obce,
v rámci výběrového řízení roz−
hodla ze tří cenových nabídek, že
akci „Ratíškovice – rekonstrukce
MK a chodníků v ulici Ulička“
bude realizovat firma SWIETEL−
SKY s.r.o., Hodonín, která podala
nejnižší cenovou nabídku,
souhlasí s poskytnutím finanční
výpomoci občance, která se na−
chází v tíživé sociální situaci,
zabývala se podnětem o prošet−
ření psychického týrání dětí v ro−
dině,
byla seznámena s průběhem oce−
nění Knihovna roku 2012, které
bylo uděleno Ministerstvem kul−
tury ČR Obecní knihovně Ratíš−
kovice,
projednala průběh připravova−
ných oslav 94. výročí vzniku ČSR,
zabývala se konceptem projektu
sociálního podniku, který je doto−
ván z fondů EU,
projednala administrativní nále−
žitosti bezúplatného převodu po−
zemků z ÚZSVM,
souhlasí s podepsáním smlouvy
o poskytnutí finanční podpory
ze Státního fondu životního pro−
středí ČR na akci „Rekonstrukce
krytého bazénu v Ratíškovicích –
snížení energetické náročnosti re−
kuperací vzduchu“.
Rada obce č. 51 ze dne 30. 10. 2012
Rada obce:
zabývala se grafickou stránkou
nových webových stránek obce,
odročuje rozhodnutí o akceptaci
projektu sociálního podniku,
projednala protokol s městem
Vouziers ,
projednala program příštího XV.
zasedání Zastupitelstva obce Ra−
tíškovice,

projednala seznam možných in−
vestičních akcí na rok 2013,
seznámila se s výsledkem hospo−
daření ZŠ a MŠ Ratíškovice za
I.−III.Q 2012,
vzala na vědomí Výroční zprávu
o činnosti základní školy,
souhlasí s konáním akcí Mi2
„OPEN AIR SLET ČARODĚJ−
NIC“ dne 30. 4. 2013 a „OPEN AIR
PIRÁTSKÁ NOC – PORTUGAL“
dne 1. 6. 2013,
souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene na po−
zemcích obce s firmou E.ON Dis−
tribuce, a.s.,
souhlasí s předložením majetko−
právních záměrů – nákupu po−
zemků zastupitelstvu obce,
souhlasí s vyřazením majetku
DHIM dle seznamu,
schvaluje plán a příkaz k prove−
dení periodické inventarizace Ba−
níku Ratíškovice, s.r.o.,
rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy na DPS s novým nájem−
níkem,
zabývala se obecně závaznou vy−
hláškou o odpadech, o výši ná−
kladů a výdajů na odpadové hos−
podářství a o možném navýšení
poplatků,
byla informována o průběhu reali−
zace projektu opravy studní v obci,
předala pamětní medaile občanům
za zásluhy o rozvoj obce.
Rada obce č. 52 ze dne 13. 11. 2012
Rada obce:
souhlasí s podepsáním smlouvy
a provedením opatření vedoucích
k úspoře elektrické energie,
rozhodla o provedení opravy
kovového zábradlí na mostku
U Zbrodku,
projednala majetkoprávní záměry
ve věci směny pozemků. Záměry
budou vyvěšeny a předloženy
k usnesení na příštím zasedání za−
stupitelstva obce.
projednala žádost občana obce
o prošetření stavu topolů v loka−
litě U Jezérka,
zabývala se administrativou ve−
řejné služby,
rozhodla o přepracování projek−
tové dokumentace na úpravu
vodní nádrže Hliníček a o podání
tohoto záměru úprav se žádostí na
SFŽP o přidělení dotace,
rozhodla o nákupu plynového ohří−
vače,
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na základě dvou podaných ceno−
vých nabídek rozhodla, že bude
zpracován projekt stavebních
úprav směřujících k vybudování
dalšího ubytovacího pokoje v ob−
jektu krytého plaveckého bazénu,
zabývala se změnou a ukončením
nájemních smluv s nájemníky
v bytových domech obce.
Rada obce č. 53 ze dne 27. 11. 2012
Rada obce:
se seznámila s usnesením Vrch−
ního soudu v Olomouci ve věci
nezrušení společnosti ECOMO−
SYS Ratíškovice, spol. s r.o.,
rozhodla o rozšíření elektroinsta−
lace na kompostárně v areálu
sběrného dvora odpadů,
projednala záměr stavební adap−
tace kanceláře v objektu krytého
plaveckého bazénu na ubytovací
prostor,
na základě doporučení sociální
komise rozhodla o poskytnutí pří−
spěvku ve výši 300 Kč na svoz
TKO za rok 2012 samostatně žijí−
cím osobám starším 75 let s trva−
lým pobytem v obci,
na základě podané cenové na−
bídky rozhodla o dodávce plasto−
vých pytlů pro obec od firmy Be−
Tong spol. s r.o.,
rozhodla o nákupu dvou bezdrá−
tových mikrofonů pro potřeby obce
a Osvětové besedy Ratíškovice,
neschválila slevu při dlouhodobé
inzerci v obecní kabelové televizi,
rozhodla o prodloužení podnájem−
ních smluv na rok 2013 mezi Ba−
níkem Ratíškovice s.r.o. a jednot−
livými subjekty v areálu Baník
Ratíškovice,
projednala program příštího zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
rozhodla o úpravě projektu, a tím
i rozpočtu rekonstrukce místní
komunikace v ulici Séčka,
starostou byla informována o prů−
běhu rekonstrukce dvou studní
a s výší vícenákladů,
starostou byla informována o pro−
bíhajícím projektu Mikroregionu
Nový Dvůr , který je zaměřen na
nedestruktivní archeologický prů−
zkum v lokalitě Náklo a na studii
využití této lokality,
starostou byla informována o vý−
sledcích výběrového řízení na do−
davatele plynu pro rok 2013,
zabývala se organizační struktu−
rou obecního úřadu.
RŠ
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Zastupitelstvo obce...
Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konaného dne 7. listopadu 2012
v 18.00 hodin
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 4/
2012.
ZO schvaluje rozpočtové provizo−
rium na rok 2013, leden − březen.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 41 550 Kč, jedná se
o parcely v k.ú. Ratíškovice:
p.č. 10/17
151 m2 1 280 Kč
p.č. 10/153
35 m2
300 Kč
p.č. 10/228
74 m2
630 Kč
p.č. 10/364
233 m2 16 850 Kč
p.č. 11/6
267 m2 2 270 Kč
p.č. 12/6
468 m2 1 280 Kč
p.č. 13/15
334 m2
910 Kč
p.č. 17/91
1893 m2 16 080 Kč
p.č. 18/53
27 m2 1 950 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice
ZO schvaluje nákup pozemku za
cenu 370 Kč, jedná se o parcelu
v k.ú. Ratíškovice:
p.č. 2433/19
34 m2
370 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 76 280 Kč, jedná se
o parcely v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 763/197
82 m2
820 Kč
p.č. 764/121 1225 m2 75 460 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 1 130 Kč, jedná se
o parcely v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 804/3
23 m2
290 Kč
p.č. 807/1
63 m2
840 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice.
ZO schvaluje nákup pozemků za
celkovou cenu 24 720 Kč, jedná se
o parcely v kat. území Ratíško−
vice:
p.č. 10/200
22 m2
1 590 Kč
p.č. 17/15
2165 m2 18 390 Kč

p.č. 18/74
31 m2
2 240 Kč
p.č. 20/4
10 m2
510 Kč
p.č. 4016
54 m2
460 Kč
p.č. 4021
62 m2
530 Kč
p.č. 4026
61 m2
520 Kč
p.č. 4030
57 m2
480 Kč
Kupující: Obec Ratíškovice.
ZO souhlasí s navrženým vzájem−
ným darováním pozemků mezi
Obcí Ratíškovice a Jihomorav−
ským krajem, bude vyvěšen ma−
jetkoprávní záměr a odsouhlasen
na prosincovém ZO.
ZO schvaluje bezúplatný převod
pozemků do vlastnictví obce Ra−
tíškovice. Jedná se o parcely v kat.
území Ratíškovice zapsané na LV
č. 60000:
p.č. 2429/25
580 m2
p.č. 2429/28
89 m2
Převodce: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno, Příkop 11,
604 47 Brno.
Nabyvatel: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300.
ZO schvaluje bezúplatný převod
pozemku do vlastnictví Obce Ra−
tíškovice. Jedná se o parcelu v kat.
území Ratíškovice zapsanou na
LV č. 60000:
p.č. 2429/26
626 m2
Převodce: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno, Příkop 11,
604 47 Brno.
Nabyvatel: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300.
ZO schvaluje bezúplatný převod
pozemku do vlastnictví Obce Ra−
tíškovice. Jedná se o parcelu v kat.
území Ratíškovice zapsanou na
LV č. 60000:
p.č. 2306/30
46 m2
Převodce: Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Brno, Příkop
11, 604 47 Brno.
Nabyvatel: Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300.
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ZO bere na vědomí informace
z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
ZO schvaluje nákup státních dlu−
hopisů ve výši 4 mil. Kč s dobou
splatnosti 1,5 roku.

Společenská rubrika

ZO pověřuje místostarostu obce
PhDr. Radima Šťastného k zastu−

pování obce na valných hroma−
dách VaK Hodonín, a.s.
ZO pověřuje Radu Obce Ratíš−
kovice vypracováním změny vy−
hlášky č. 4/2005 O poskytování
úvěrů vlastníkům obytných budov.

Navštivte obecní stránky

Vítáme nové občánky...
Čajková Petra
Gajda Jan
Junaštíková Adéla
Rozumová Gabriela
Varvažovská Martina
Vasická Helena

ZO souhlasí se sníženým poplat−
kem na připojení TKR ve výši
1 500 Kč v období od 7. 11. do
31. 12. 2012 (podmínkou je reali−
zace připojení do konce března
2013).
Ing. Josef Uhlík, starosta

www.ratiskovice.com

Šebesta Jan ........................................................... 80 let
Kordulová Josefa ................................................. 90 let
Jandová Josefa ..................................................... 91 let

Z našich řad odešli...
Blahopřejeme...
Pouchová Terezie ................................ 85 let
Procházková Libuše ........................... 85 let

Junec Oldřich ....................................................... 87 let
Příkazský Petr ...................................................... 56 let
Kordulová Marie .................................................. 85 let
Klimešová Terezie ............................................... 76 let
Tomečková Josefa ............................................... 73 let
Ingrová Vlasta ...................................................... 85 let
Kotásková Terezie ............................................... 71 let
JK

Předání pamětních medailí
Rada obce Ratíškovice udělila Pamětní me−
daile obce u příležitosti vzniku ČSR těmto osob−
nostem:
Ludmila Bačíková, Múdrá 569 –
za dlouholetou činnost v oblasti sociální
a zdravotní služby
Ludmila Kouřilová, Zelničky 1031 –
za dlouholetou činnost v oblasti sportu
a vedení sportovní gymnastiky
Josef Nedvědický, Zelnice 1037 –
za rozvoj genealogie v obci
Vojtěch Koten, U Radnice 154 –
za dlouholetou činnost v oblasti kultury
v obci
Aneta Šabová, U Hliníka 1253 –
za vzornou reprezentaci obce v oblasti
sportu
Dominika Šabová, U Hliníka 1253 –
za vzornou reprezentaci obce v oblasti
sportu
Martin Gajdík, Zlaté Písky 1326 –
za vzornou reprezentaci obce v oblasti
sportu.
J. Hanák
strana 4

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Investice

Nové autobusové

zastávky

J

Ekologie

ednou z posledních investičních
akcí v letošním roce byla instala−
ce zastřešení na autobusové za−

stávce „U Cihelny“ a „Na Hlavní“.
Prosklené konstrukce zastřešení vy−
robila a osadila ratíškovická firma

Zámečnictví Stokláska, která po−
dala z oslovených výrobců nejnižší
cenovou nabídku. Touto instalací
jsme postoupili o kousek dál při ob−
nově komunikačně nejfrekventova−
nější ulice Vítězná. Dalším krokem
bude revitalizace zeleně. V současné
době vyhodnocují pracovníci led−
nické fakulty Mendlovy univerzity
stav stromů na veřejných prostran−
stvích v obci a zpracovávají projekt
výsadby v ulici Vítězná.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Z Velkých Pavlovic

do Ratíškovic

Odměna
pro Ratíškovice

D

louhodobá spolupráce
obce s firmou Elek−
trowin, a.s přináší své
ovoce. Na sběrném dvoře
odpadů se během roku na−
shromáždily a vytřídily od
občanů elektrozařízení
(chladničky, pračky, mikro−
vlnky, vysavače atd.), a to
v množství, jež nás oprav−
ňovalo u firmy Elektrowin
k získání finanční odměny
50 000 Kč. Tyto peněžní
prostředky jsou účelově vá−
zány na dovybavení sběrného dvora
tak, aby provoz a shromažďování bílé
elektroniky byl bezpečnější a plynu−
lejší. Za získané peníze byla vybu−
dována další část kovového oplo−
cení, neboť původní drátěný plot byl
děravý jako řešeto. Nenechavci plot
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

záměrně poškozovali, aby měli snad−
nější přístup do areálu. Nyní bude
jejich pohyb ztížen a navíc je i moni−
torován instalovanou kamerou, kte−
rou jsme pořídili s finanční pomocí
Elektrowinu v loňském roce.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

V

e dnech 4.−5. 10. 2012 se usku−
tečnila v novém školícím eko−
centru ve Velkých Pavlovicích
dvoudenní konference Jihomorav−
ského kraje o odpadovém hospodář−
ství. Součástí této konference byla
i exkurze do provozu, který se za−
bývá odpadem. Účastníci konference
(starostové, manažeři společností
Asekol, Elektrowin, SAKO, SITA,
pracovníci Jihomoravského kraje,
Ministerstva životního prostředí ČR
a Státního fondu životního prostře−
dí) tak zavítali i do Ratíškovic, kde
v jednom areálu mohli shlédnout re−
kultivovanou skládku, sběrný dvůr
i novou kompostárnu (tzv. „Balí−
ček tři v jednom“). Setkání expertů
z „odpadářské branže“ na místě sa−
mém vytvořilo pracovní atmosféru
nabitou otázkami i odpověďmi, jak
se kde problémy s odpady řeší.
Že bylo více otázek jak odpovědí,
svědčí o tom, že téma odpadů je na−
nejvýše živé.
Na závěr je třeba poděkovat Ji−
homoravskému kraji za to, že se
obec Ratíškovice mohla na zdárném
průběhu konference spolupodílet.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Nová sběrná hnízda

V

loňském roce jsme v Ratíško−
vicích vytřídili 52 tun plastů,
2,1 tuny tetrapaků (krabice od
mléka a džusů), 20 tun skla a 52 tun
papíru. Tříděný odpad mohou obča−
né odkládat do kontejnerů na sběr−
ných hnízdech nebo přímo na sběr−
ném dvoře. Navíc jsou plasty jeden−
kráte do měsíce sváženy od domů
v modrých (PET láhve) a žlutých
pytlech (ostatní plasty) a následně
jsou PET láhve tříděny podle barev
a postupovány k dalšímu zpracová−
ní. Vzhledem k tomu, že čtrnácti−
denní vývoz kontejnerů je nezřídka
nedostatečný – kontejnery se zaplní
dříve, byla vybudována další tři
zpevněná sběrná hnízda, a to na So−
kolském, u Restaurace Sport a na
Baťovce. Hnízda jsou vybavena dvě−
ma kontejnery na plast, jedním kon−

Výzva

V

nových kontejnerů do dalších loka−
lit obce přibližujeme shromažďovací
nádoby k domácnostem s cílem
usnadnit třídění a zvýšit jeho míru.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!

ážení spoluobčané, ve spolu−
práci s Jihomoravským krajem
a společností ASEKOL jsme pro
Vás připravili soutěž ve sběru drob−
ného elektra. Zapojit se můžete
ihned, od okamžiku, kdy si vytisk−
nete leták s razítky z webových strá−
nek www.asekol.cz, sekce Sbírej
a vyhraj! Potom už stačí najít doma,
v garáži, na půdě nebo na chatě
staré vysloužilé elektro a odnést je
spolu s tímto letákem na sběrný
dvůr. Tam Vám letáček orazítkují
(1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich
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tejnerem na barevné sklo a jedním
kontejnerem na sklo bílé.
Kontejnery byly bezplatně poskyt−
nuty firmou EKO−KOM a Ekor, za
což jim patří poděkování. Instalací

budete mít pět, vyplňte kontaktní
údaje a odpovězte na otázku, zda
elektro patří do směsného odpadu.
Pak leták odešlete na adresu: PO
BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Tisk
letáků není omezen, naopak, čím více
donesete elektra a odešlete orazítko−
vaných letáků, tím větší šanci máte
na výhru zbrusu nového tabletu
Samsung, nebo další elektroniky.
Více informací o soutěži je k dispo−
zici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý
kraj, první místo bude oceněno

zbrusu novým tabletem od společ−
nosti Samsung, hodnotné spotřebiče
obdrží i vylosovaní na 2.−5. místě. Za−
pojením do soutěže můžete vyhrát
nejenom hodnotné ceny, ale zároveň
přispějete recyklací elektra k ochraně
životního prostředí. Každý spotřebič
totiž obsahuje až 80 % materiálů,
které lze znovu využít. Navíc se za−
brání úniku škodlivých látek, jako je
rtuť nebo olovo. Nenechte proto le−
žet staré elektro v šuplíku, raději
sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do
28. 2. 2013!
Asekol
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Začerveňá sa Dubňanská?

T

éměř na dvacet junáků a jejich
podporovatelů – dětí i dospělých
– se sešlo v zimomřivé a větrné
sobotní ráno 17. 11. u DPS, aby prací
oslavili státní svátek, a to znovuosá−
zením třešňové aleje u Dubňanské
silnice. Za pomoci „obecního kopát−
ka“ bylo vyhloubeno 120 jam, které
pojaly i ratíškovický kompost a nový
stromek, jenž byl poté přihrnut hlí−
nou a zalit vodou. Od silného větru
vyfúkaní, trošku promrzlí a nadě−
laní jsme uvítali přívětivé krbem
prohříté prostředí myslivecké búdy
na Vlastě, která byla navíc plná kou−
řících klobásků, párků, horkého čaje
a svařáku, jež pro nás připravila se−
stra kmotřenka Petřáčka. Poděko−
vání patří všem, kdo se na tomto díle
podíleli. Pakliže stromky nikdo ne−
ukradne či nepoláme, budou pro nás
pro všechny dozrálé třešně z Dub−
ňanskej největší odměnou.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Kalendář
2013

N

ejinak, stejně jako tomu je za po−
sledních 7 let, i letos Obec Ra−
tíškovice vydává svůj nástěnný
kalendář. A nejinak, jako tomu bylo
i loni, bude kalendář distribuován
občanům na sběrném dvoru odpadů,
a to jako protihodnota za jakýkoliv
odevzdaný elektrospotřebič. Jeden
kalendář bude takto vyměněn na
dané číslo popisné. Bude−li mít ob−
čan zájem o kalendář další, bude
si jej muset zakoupit na obecním
úřadě.
Kalendář 2013 nese název Dny
sváteční a nevšední, a na 13 foto−
grafiích jsou zaznamenány události
ze života obce. Osoby na fotografiích
jsou z velké části identifikovány, lze
na nich poznat řadu známých, ka−
marádů i příbuzných, lze si připome−
nout i ty, jež už nejsou mezi námi.
Tak je kalendář povýšen na interak−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

tivní hru „Najdi si svého příbuz−
ného či kamaráda“. Prostřednictvím
fotografií lze též zaznamenat, jak se
mění tvář ratíškovické obce, třeba,
jak to vypadalo u kolotočů v okolí
staré základní školy u drogerie.
Užitná hodnota kalendáře je navíc
umocněna seznamem společenských

akcí, které se v daném měsíci mají
uskutečnit.
Je naším přáním, aby se náš ratíš−
kovický kalendář 2013 stal ozdobou
každého domu a aby naše občany včas
informoval, kde a na jaké společenské
akci se lze setkat se svými přáteli.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Policie

Z deníku

obecní policie

Říjen 2012
2. 10. Přijetí oznámení od paní XX,
že včera došlo k odcizení krabice
s houbami, kde se nacházela
prudce jedovatá houba závo−
jenka olovnatá. Hlídka OP pro−
vedla upozornění občanů pomocí
hlášení v místním rozhlasu.
3. 10. Přijetí oznámení ve 13:55 hod.,
že na lesní cestě směrem na Ho−
donín leží muž. Po přijetí hlídky
OP na místo události bylo zjiště−
no, že muž leží v zatáčce směrem
ke kapličce a nejeví známky živo−
ta. Na místě byl již řidič, který pro−
jížděl okolo. Byla zahájena masáž
srdce do příjezdu RZS, po jejím
příjezdu však byla lékařem kon−
statována smrt.
8. 10. Přijetí oznámení v 10:15 hod.,
že u hlavní autobusové zastávky
pobíhá kůň. Po přijetí hlídky OP
na místo byl vyrozuměn majitel
koně, který si koně následně od−
chytil.
18. 10. Přijetí oznámení ve 22:45
hod., že v ulici Cihlářská leží
opilá žena. Po přijetí hlídky OP na
místo určení se žena již na místě
nenacházela, ale zanechala zde
jen své jízdní kolo, které hlídka OP
policie zajistila a odvezla na OÚ.
21. 10. Přijetí oznámení od pana XY,
že v lokalitě za Rúdníkem byla
nalezena dělostřelecká mina.
Hlídka OP provedla spolu s panem
XY výjezd na místo určení nálezu
a informovala Operační středisko
PČR Hodonín, které k místu ná−
lezu přivolalo hlídku PČR Hodo−
nín a pyrotechnika. Po prozkou−
mání nálezu pyrotechnikem bylo
zjištěno, že se jednalo o německou
dělostřeleckou minu ráže 80 mm.
21. 10. Přijetí oznámení od PČR Ho−
donín v 10:30 hod., že v lokalitě
strana 8

mezi Ratíškovicemi
a Hodonínem v lese ob−
jevil pan XY kosterní
pozůstatky. Hlídka OP
s nálezcem a hlídkou
PČR Hodonín vyrazila
na místo nálezu, kde
místo zajistila a celou
záležitost si poté pře−
vzala PČR oddělení kri−
minální služby.
24. 10. Přijetí oznámení
v 9:25 hod. od pana XY,
že při sběru hub v loka−
litě za drůbežárnou nalezl chemi−
kálie na výrobu drog. Po příjezdu
hlídky OP na místo byla policejní
hlídkou vyrozuměna PČR Ho−
donín, protidrogové oddělení. Spo−
lupráce s PČR Hodonín odbor
protidrogové při likvidaci nálezu
chemikálií na výrobu drog.
Listopad 2012
1. 11. Sběr injekčních stříkaček v lo−
kalitě za areálem firmy T Machi−
nery, a.s.
8. 11. Poskytnutí součinnosti firmě
Gemos, která zajišťovala opravu
poškozeného radaru u MŠ u Je−
zérka.
13. 11. Sběr injekčních stříkaček
v lokalitě za areálem firmy T Ma−
chinery, a.s.
15. 11. Přijetí oznámeni v 19:15 hod.
od pana XY, že dochází k napa−
dání osob – došlo k napadení mezi
bratry. Po přijetí na místo určení
bylo zjištěno, že v domě dochá−
zelo jen k vulgárním nadávkám
a neshodám mezi rodinou.
23. 11. Přijetí oznámení v 10:45 hod.
od ředitele školy, že v ulici Vace−
novická došlo k dopravní nehodě
na křižovatce mezi ulicí Vaceno−
vická a Příční, a to mezi vozidly

Peugeot Partner, patřící ZŠ Ratíš−
kovice, a vozidlem Fiat Ducato,
patřící doručovací službě Geis.
Řidič Fiatu Ducato nedal přednost
řidičce Peugotu Partner jedoucí po
hlavní silnici a důsledkem toho
došlo ke střetu vozidel. Vozidlo
Fiat Ducato se zastavilo nárazem
o dům pana XY, ke zranění osob
nedošlo. (viz foto)
24. 11. Přijetí oznámení v 10:05 hod.
od pana XY, že v ulici Vinařská
došlo k poškození fasády, což měl
zapříčinit jeho soused. Po přijetí
hlídky OP na místo určení došlo
k nafocení poškození fasády a bylo
požádáno vysvětlení od pana XX,
který podal vysvětlení, že k poško−
zení fasády došlo dne 23. 11. 2012
asi kolem 21. hodiny, a to souse−
dem, který se v tu dobu vracel
domů a choval se nevhodným způ−
sobem – hodil mačetu do jejich
fasády, následkem čehož došlo
k poškození.
25. 11. Přijetí oznámení ve 20:30 hod.
od paní XX, že v jejím bytě se ne−
vhodně chová pan XY. Po přijetí
hlídky OP došlo ke zklidnění situ−
ace a na žádost paní XX byl pan
XY z bytu vyveden. Hlídka OP
poučila výtržníka o vhodnosti
chování a celou věc řešila domlu−
vou.
TF & PK
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Původně hodinová návště−
va byla po jednání s pracov−
níky štábu ministra pro−
dloužena na dvě hodiny, aby
poté byla zkrácena pouze na
30 minut. Ale počasí k nám
bylo milostivé a hrálo nám do
karet, pršelo a pršelo a pr−
šelo. Vlkoš, kde se měl pan
kníže stavit a pozdravit ho−
daře, hlásil, že kvůli dešti se
průvod odkládá o hodinu,
a tak pan ministr s námi mohl
v myslivecké chatě pobýt ho−
dinu a půl.
Ještě před jeho příjezdem
se v mysliveckém areálu na
Vlastě objevili muži z ochran−
ky, prohledali místo a bedýn−
ky s věcnými dary pro pana
ministra. Po podivném ku−
ličkovém atentátu na prezi−
denta Václava Klause muži
policejního sboru nenechali
nic náhodě. Ministr přijel do
rozbředlého ratíškovického
blacka a pod zastřešením cha−
ty byl přivítán Antonínem Vr−
bou, který má hlavní zásluhu
na tom, že kníže zavítal i do
Ratíškovic. Poté byl přivítán
starostou obce Ratíškovic Jož−
kou Uhlíkem, jenž panu mi−
nistrovi předal stříbrnou
obecní pamětní medaili. Se−
tkání ministra se starostou
Claudem Ancelmem bylo bezpro−
střední a samozřejmě ve francouz−
štině, takže my nefrankofonní jsme
o obsahu zdravic nevěděli zhola nic.
Ratíškovický místostarosta v rám−
ci „pěstování neřestí“ obdaroval pana
knížete fajkou a tabákem a poté i mo−
ravskými víny a ratíškovickým pi−
vem z místního pivovaru. Slivovicový
aperitiv, prokoštovaná vína, kávová
ristreta, bažantí polévka, srnčí gu−
láš, opečená kančí žebírka, koláčky
a laty, to vše bylo hodno knížecí hos−
tiny. Vyhřátá chata, prosvětlená pla−
meny krbového ohně, plískanicová
slota za okny, obtěžkané stoly hoj−
nosti a rozjasněné tváře stolovníků
svědčily o spokojenosti všech, včetně
pana ministra, který si po dvakráte
zapálil dýmku a současně vedl kon−
verzaci s mnohými přítomnými.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

4x foto Josef Hanák

Ojedinělá návštěva

Pokračování z titulní strany

Václav Koplík, prezident mykolo−
gického kroužku, mu věnoval zava−
řené sviňúrky, Vladimíra Motlová
mu ukázala fotografii, kde je on
a její dcera při jeho zářijové ná−
vštěvě Washingtonu. K tomu do−
dala, že dcera za knížetem musí do
Ameriky, kdežto ona – matka niko−
liv, neb kníže za ní přijede do Ratíš−
kovic. Jana Koplíková, ředitelka
osvětové besedy, zase knížeti připo−
mněla, že její strýc Petr Příkaský po
mnoho let pracoval na Orlíku, který
patří do domény Schwarzenbergů,
jako kastelán. Ministr se rovněž vě−
noval francouzskému hovoru se sta−
rostou Vouziers, kdy padlo mnohé
o dějinách. Svou konverzaci pan mi−
nistr obohatil i o peprnější vtip
a sdělení zásady prezidentské kam−
paně: „...pozor, hlavně se nepřežrát

a neožrát!“ a proto některý z chodů
vynechal a vína jen usrkával. Poho−
dový čas plynul, až uplynul. Na zá−
věr proběhlo fotografování, předání
darů a rozloučení.
Po odjezdu ministra zahraničních
věcí setkání ratíškovických zastupi−
telů s francouzskými hosty pokračo−
valo, přičemž duch knížete s námi
v útulné chatě uprostřed plískanic
přetrval.
Jsem rád, že Karel Schwarzenberg
zavítal do Ratíškovic. Jsem rád, že
jsem se s ním mohl osobně pozdra−
vit, tedy popřát mu zdraví a sílu,
a to i v prezidentském klání. Jsem
rád, že jsme mohli v kalupu prezi−
dentské kampaně vytvořit oázu krát−
kého odpočinku, kdy se našel čas
i na fajku.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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& Vouziers 2012

V

pátek 26. října 2012 přijela do
Ratíškovic čtyřčlenná návštěva
z družebního městečka Vou−
ziers. Naši francouzští hosté se zú−
častnili oslav 94. výročí vzniku sa−
mostatného československého státu.
Ratíškovice zvolily tento den (pátek)
za stěžejní pro pořádání lampióno−
vého průvodu a pro slavnostní ve−
čeři za účasti francouzských přátel
a představitelů obce.
Sobota byla zaměřena na pro−
hlídku Ratíškovic, v rámci které si
francouzští hosté prohlédli místní
knihovnu, dům pokojného stáří
i farní centrum. Navštívili také dře−
vovýrobu společnosti Motloch a syn
na Vlastě. Obhlídka Ratíškovic byla
zakončena na myslivecké chatě, kde
místní myslivci připravili pro své
hosty zvěřinové hody. Všichni pří−
tomní netrpělivě čekali na příjezd
hosta nejvzácnějšího, prezident−
ského kandidáta pana Karla Schwar−
zenberga, který zařadil návštěvu
Ratíškovic do programu v rámci své
volební kampaně. Sobotní den byl
zakončen účastí delegace na folklor−
ním vystoupení ve Svatobořicích−
Mistříně.
V neděli dopoledne si francouzští
hosté prohlédli junáckou klubovnu,
hřebčín pana Jarka Kotáska a ratíš−
kovický pivovar Na Mlýně. V podve−
čer položil starosta města Vouziers
společně se starostou obce Ratíško−
vice květiny u pomníku T. G. Masa−
ryka v Hodoníně. Po lampiónovém
průvodě a velkolepém ohňostroji
byla delegace z Francie včetně do−
provodu přijata starostou města
Hodonína. V pondělí ráno, po vyčer−
pávajícím a bohatém programu, od−
jela „francouzská čtyřka“ domů.
Za čtrnáct dní nato odjela v jejich
stopách osmičlenná delegace zástup−
ců obce Ratíškovice a Československo−
francouzské společnosti na oslavy
ukončení I. světové války v městečku
Vouziers. V sobotu 10. 11. 2012 byla
ratíškovická delegace přivítána pa−
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nem starostou a správ−
ními zástupci Vouziers
na tamní radnici.
V neděli 11. 11. 2012
proběhly v dopoledních
hodinách hlavní oslavy
u památníků padlých
francouzských, sloven−
ských a českých legio−
nářů a na vojenském
hřbitově ve Vouziers i za
účasti vojenského atašé
Slovenské republiky,
zástupce velvyslanectví České re−
publiky, naší delegace a delegace
družebního městečka Gräfenroda
z německé, tehdy (rozuměj za I. svě−
tové války) znepřátelené strany.
Odpoledne uspořádali hostitelé
pro všechny pozvané hosty slav−
nostní oběd v místní restauraci, kde
při několika chodech měli k sobě
všichni návštěvníci velmi blízko
a tlumočnice paní Dana Voříšková
byla na roztrhání.

Rozhovor

Družba

Ratíškovice

P

Večeře proběhla ve školní jídelně
v přátelském duchu za účasti Fran−
couzů, Němců a ratíškovické dele−
gace.
V pondělí v dopoledních hodinách
odjelo do Ratíškovic jen sedm členů
delegace. Dana Voříšková zůstala
ve Francii, kde hodlá se svým sy−
nem oslavit Vánoce i Silvestra a do
Ratíškovic se vrátí až v lednu
2013.
Vlasta Kotenová

Cyril Gajdík
2012

an Cyril Gajdík je amatérským
fotografem, přesto jsou jeho fo−
tografie známy a uznávány pro−
fesionály po celém světě. Jedno stře−
deční říjnové odpoledne jsme spolu
proběhli jeho uměleckou kariéru,
kterou chci čtenářům Zvonu nyní ve
stručnosti nabídnout. Zájemci o foto−
grafii jsou vždy vítáni v jeho útulné
soukromé galerii, kterou si před léty
vybudoval, kde své fotografie před−
stavuje s láskou ke kumštu, který
opravdu umí.
Pane Gajdíku, jaké je vůbec
vaše fotografické zaměření?

Já dělám (fotím) všechno –
a všechno dělám pro potěšení. Je
mylné se domnívat, že dělám pouze
fotografie na výstavy – tam dávám
své fotky víceméně proto, abych se
nějak přesvědčil, že jdu správným
směrem. Spousta lidí mi vyčítá, že
se nespecializuji na určité téma, ale
já mám stejně nejraději fotografo−
vání lidí – reportáž. Mezitím fotím
portréty, akty, zátiší nebo krajinu.
Prostě dám si nějaký úkol, jestli to
zvládnu, a pak to pošlu do soutěže
nebo na výstavu, které jsou pořá−
dány pod organizací FIAP. Moc mne
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

těší, že mám úspěchy ve všech kate−
goriích. Když se totiž fotograf speci−
alizuje, když mu jde o výsledek, tak
jde jen jedním směrem a musí to
neustále vypilovávat. Já jdu do toho
– jak se říká – „lážo plážo“, mne to
skutečně hlavně baví, není v tom
žádný zisk, opravdu nic víc.
Co rozhoduje o tom, kdy pů−
jdete fotit? To dobré světlo, jež
je ze všech podmínek snad nej−
důležitějším faktorem? Každý
den není zrovna vhodný pro fo−
cení?
To opravdu dobré světlo, což je pro
nás fotografy určitě nejpodstatnější,
je, když nesvítí sluníčko. Každý si
myslí, teď je hezky, je ideální čas na
focení. Ne, není to pravda. Přímé
slunce je pro zkušeného fotografa to
nejhorší, co může být. Pro fotografa
je dobré, když je mlha či pod mra−
kem. Možná jsem ze „staré genera−
ce“, že nepoužívám fotografický blesk
nebo umělé přisvětlování, ale já se
snažím používat pouze světlo přiro−
zené a snažím se si s ním v daném
okamžiku poradit, tedy využívám
maximálně ty světelné podmínky,
které mám právě k dispozici.
Já jsem toho důkazem, že bez
blesku neumím fotit ☺!
To se pochopitelně musíte naučit.
Pokud používáte při běžných pod−
mínkách ještě blesk, tak ta fotka je
tzv. placatá – obraz na fotografii
nejde do hloubky, nemá prostor.
Nabízí se obligátní otázka – co
Vás přivedlo k fotografování?
Teď už to vím, že to mám v sobě
zakódované, protože fotil již můj dě−
deček, kterého jsem bohužel nepo−
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znal – zemřel v třiatřiceti letech na
tetanus. Přestože vím, že po něm
zbyl plný vojenský kufr skleněných
negativů, nezachoval se ani jeden.
Vztah k výtvarnému umění ve mě
vzbudil i pan učitel Václav Kopka,
známý ratíškovické veřejnosti. Foto−
grafovat mne sice neučil, avšak zá−
kladní pravidla si pamatuji už ze
základní školy.
Vzpomínáte si na své první fo−
tografie?
To jsem bydlel v Jihlavě a psal se
rok 1968. Koupil jsem si svůj první
fotoaparát Flexaret za trošku úsměv−
ných okolností – s ženou jsme si šli
koupit nový koberec do bytu a nedo−
stala se na nás řada. Naproti v ob−
chodě dostali nové Flexarety, tak
jsem přišel domů namísto s kober−
cem s fotoaparátem. (Musím ale po−
dotknout, že moje žena mne dodnes
spíše podporuje tím, že řekne: „Tak
už si to prosím tě kup!“ No, ale i to
těšení se na novou věc je na tom pro
mne to nezajímavější.) Když jsem si
potom v provozovně, kde jsem si fo−
toaparát koupil, nechal udělat fotky,
tak vedoucí si tyto moje, vůbec první
fotky u sebe v prodejně vystavil za
sklo. Byla to pro mne velká pocta.
V Jihlavě byl v té době fotokroužek
a moje žena mne přesvědčila, ať tam
mezi ty kluky zajdu. Tak jsem se stal
členem jihlavského fotoklubu. Ji−
nak prvním tématem, které jsem na−
fotil, bylo zátiší.
Byla to vždycky fotografie,
která Vás zajímala?
I když moje fotografie byly od za−
čátku dobré, protože cítím, že je to
ve mně, přesto jsem dnes mohl
možná být, kdybych nedělal toto fo−

cení, uměleckým kovářem. Já jsem
v Jihlavě původně měl nastoupit
k uměleckému kováři Habrmanovi,
který byl ve své době vysoce umě−
lecky uznávaný. Málokdo ví, že jsem
dělal různé plastiky, jež jsem poz−
ději porozdával. Dodnes mám rád na−
příklad staré věci, které sbírám.
Mám například sbírku starých foto−
aparátů, rádií, mincí nebo bankovek.
Je mi líto, kdyby to někdo jenom tak
vyhodil. Dokonce jsem zvažoval, že
si otevřu vetešnictví, ale moje žena
mi často říká: „Ty bys nic neprodal,
ty bys jenom kupoval a plnil obchod!“
Ve skutečnosti by mne hodně bavil
ten kontakt s lidmi stejného smýšle−
ní, zájmů apod.
Jak vzniká vaše fotografie?
Snažím se své budoucí fotografie,
nebo chcete−li záběry, již předem
promýšlet. I v době digitální fotogra−
fie není možné jenom cvakat spoušť.
Já už musím vidět určitý koncept,
musím vidět i vědět dopředu, jak ta
fotografie bude vypadat. Snažím se
cítit ten okamžik, kdy je vhodné fo−
tit – tak fotím, ale ještě v průběhu
expozice promýšlím, jak by šel zá−
běr vylepšit, například z jiného úhlu.
Fotograf je od toho, aby si našel ten
správný moment. Spousta lidí, kteří
jsou v záběru reportáže, jdou často
v průběhu děje do různých póz, ale
já už to mám většinou vyfocené, pro−
tože jakmile se podívá někdo do ob−
jektivu, tak skoro vždycky strne
a vše je jinak.
Dokážete pojmenovat, co v té
vznikající fotografii hledáte či
vidíte?
Přímo asi ne, to je vždy souhra
několika věcí a okamžiku, trvajícím
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tisícinu vteřiny. Dnes se fotí v tzv. ná−
znacích – aby si tam každý našel
svoji představu, co hledá, aby ho fo−
tografie nutila přemýšlet. Moje foto−
grafie jsou rozhodně čitelné, po−
dobně jako u Jindřicha Štreita.
Máte nějakou vizi – představu,
po čem ještě toužíte ve fotogra−
fii?
Ne, budoucnost nijak neřeším. Na−
příklad soutěžení jako takové není
dobré, protože tím vždycky pokoříte
toho druhého. Svoje focení beru jako
takovou sebereflexi, jestli na to mám.
Někdo například jednou vylétne,
jednou se mu podaří jedna fotka
a myslí si, že je mistr světa, ale tady
jde spíše o to vydržet a být dobrý
třeba těch třicet let. Takže je dobré
si dát nějakou laťku a k ní se blížit.
Vím, že působíte ve skupině fo−
tografů KONTAKT. Můžete nám
fotoklub přiblížit?
Scházíme se u nás pět kluků a pod−
mínkou schůzky je přinést alespoň
jednu fotku. Každou přinesenou
fotku rozebereme, v dobrém zkriti−
zujeme, a tím, že každý ví něco ji−
ného, se navzájem obohacujeme.
Scházíme se podle potřeby, jak to
komu vyhovuje, vychází to většinou
jednou za měsíc. Zájemce se může
podívat na naše stránky: www.

fotoklub.estranky.cz,
kde se mimo jiné dočte
tuto příjemnou zprávu:
1. 10. 2012
Dvacáté sedmé bienále
mezinárodní fotografické
soutěže Interfotoklub
Vsetín 2012 zná své ví−
těze. Ty koncem minulého
týdne vybrala odborná pě−
tičlenná porota. Medaile
FIAP tak putují do Argen−
tiny, Irska, Belgie, Indie
či na Slovensko. Některé
z nich však zůstávají i v České re−
publice. V letošním bienále této me−
zinárodní fotografické soutěže s více
než padesátiletou tradicí, kterou za−
štítila mezinárodní federace umě−
lecké fotografie FIAP, hodnotila od−
borná porota celkem 1017 snímků
z 19 zemí. V kategorii fotoklubů zís−
kal zlatou medaili Fotoklub KON−
TAKT Hodonín, v kategorii jednot−
livců získal Cyril Gajdík čestné
uznání.
Co na té fotce řešíte – v čem
spočívá jakési kolokvium nad
fotkou?
Tak každý hlavně může říct svůj
názor a jistá kritika vás posouvá dál,
pouhé chválení stojí za prd. No a buď
se s kritikou ztotožním, nebo i zu−
řím (smích), ale hlavně popřemýšlím.
Někdy se stane, že i pře−
svědčíme kolegu kritika,
že se mýlí – prostě zvítě−
zí síla argumentů. Jinak
fotku dělá zejména síla
myšlenky, kterou musí
fotograf vycítit, respek−
tive vidět. Rovněž jste
povinen respektovat ur−
čitá pravidla, například
kompozice, přinést ne−
všední úhel pohledu, po−
kud chcete, aby fotogra−
fie obstála.
Jaký je váš největší
úspěch?
Já si vážím mnoha
svých úspěchů, mezi
těmi posledními je zís−
kání ocenění AFIAP (Ar−
tiste FIAP [viz foto]
v květnu tohoto roku
a také skutečnost, že
moje dvě fotky byly vy−
brány z 1400 fotografií
mezi 30 nejlepších, jež
visely v belgickém Bru−
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selu [viz foto] (to nebyl pro mne až tak
velký úspěch, ale spíše možnost pro−
pagovat naší obec v sídle komise EU).
Jinak každý úspěch potěší, třeba i do−
pis nebo email od jednotlivců, kteří
viděli moje fotografie a natolik jich
oslovily, že museli reagovat a napsat
mi. Velmi mne těší i úspěchy foto−
klubu Kontakt – zvláště získání
zlaté medaile ve Vsetíně, já jsem zís−
kal zlatou medaili v roce 2008. Na−
víc fotoklub příští rok oslaví 35 let své
existence. (Někteří si možná vzpome−
nou na pravidelně prezentované foto−
grafie ve skleněné vitríně na drogerii
u Mühlbauera v Hodoníně.)
Pan fotograf Cyril Gajdík je vy−
učený autokarosář a své řemeslo
dělal až do okamžiku, než šel do dů−
chodu. Během příjemného rozho−
voru u kávy jsme spolu vzpomenuli
jeho vnoučata (má dvě děti – dceru
a syna), která mají a zatím rozvíjejí
nadání hudební (housle, trumpeta,
klavír). Zcela samovolný vliv zkuše−
ného fotografa Cyrila Gajdíka se po
čase objevil u jeho zetě, který nyní
studuje fotografii na vysoké škole,
též samostatně vystavuje své práce
a fotografii si zvolil jako povolání.
Zájemci o fotografie mohou kdy−
koliv zavolat nebo poslat email panu
Gajdíkovi a domluvit si návštěvu
jeho minigalerie:
tel. 723 744 177
GajdikCyril@seznam.cz
www.GajdikCyril.estranky.cz
Za povídání a milé přijetí děkuje
Josef Hanák

Dodatek:
FIAP (Federation Internationale
de l’Art Photographique) je meziná−
rodní organizace národních fotogra−
fických sdružení, jehož členy je více
než 85 národních asociací, zahrnu−
jící téměř jeden milion fotografů –
jednotlivců [viz www.fiap.net].
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Historie

První ratiškovská

samoobsluha

P

řed padesáti lety byla v Ratíš−
kovicích slavnostně otevřena
první samoobsluha – dnes na−
prostá samozřejmost, dříve však věc
nezvyklá a moderní. Nacházela se na
č.p. 123 a jejím předchůdcem i sou−
dobým nástupcem je obchod „U To−
mečků“. Podle zápisu v obecní
kronice z roku 1962 „Hostinec u ‚To−
mečků‘ nevyhovoval jak již svým
uspořádáním vnitřním, tak i potře−
bou větších oprav a úprav státnímu
pohostinství RAJ [Restaurace a jí−
delny]. I dosavadní zaměstnanci (bý−
valí majitelé z rodiny Tomečků) měli
své námitky na výhodnost zaměst−
nání u RAJ. Tak již koncem minu−
lého roku počalo jednání s MNV
[Místním národním výborem], ředi−
telem pohostinství RAJ, majiteli bu−
dovy (Tomečkovi, kteří na této par−
cele mají postaven rodinný domek
a užívají ostatní části dost velké par−
cely, mimo objekt potřebný pro pro−
voz hostince) a nakonec i se státním
obchodem Pramen“. Protože RAJ
nechtěly provést potřebné úpravy,
dohodla obec se státním obchodem
zřízení samoobsluhy. V průběhu
roku se prováděly stavební úpravy
a 29. září 1962 byla samoobsluha
otevřena. Tehdejší předseda Míst−
ního národního výboru Vojtěch Ma−
cek „pravil k shromážděným ženám,
že jim samoobsluha ušetří čas. Je
třeba však také poctivosti, aby dobré
jméno obce nebylo nepoctivci špině−
no. Vedoucí prodeje měl pak k ženám
několik připomínek o způsobu náku−
pu. Po obou stranách dveří u vchodu
do obchodu jsou stolky s pokladnou.
U těchto je složeno dvacet nákupních
košíků, do kterých nakupující uklá−
dají vybrané zboží z regálů. Košík si
berou s sebou mezi regály, které jsou
umístěny po délce místnosti podél zdí
a dva prostředkem. Jsou přístupné
ze tří uliček. Také místnost je značně
prostorná. Zboží podle druhů ulo−
žené v regálech urychlí výběr. Vy−
brané zboží u pokladny pokladní vy−
bírá z košíku a na pokladní lístek
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zaznačí ceny. Žena si nákup při tom
ukládá do své nákupní tašky. Ná−
kup šel rychle a ženám se to líbilo.“
Obchod stál v místě, které bylo
dříve nazýváno „židovským uzlem“.
V roce 1848 Židé získali svobodu
pohybu a usídlování a roku 1867
byly tyto změny potvrzeny ústavou,
která jim přiznala stejná práva jako
ostatním obyvatelům Rakouska−
Uherska. Nemuseli
proto žít v ghettech,
postupně se stěho−
vali po celé monar−
chii a někteří přišli
i do Ratíškovic.
Podle dokumentů,
uložených v Okres−
ním archivu v Ho−
doníně, je ještě v r.
1857 na čp. 123
zapsána se svou
rodinou katolička
Tomanová Maria−
nna (*1784), která
žádnou živnost neměla, takže se jed−
nalo o obytný dům. Ovšem už v roce
1869 je zde zapsán jako majitel žid
David Püchler (*1837, Rohatec).
Jako povolání je uvedeno jako „hos−
tinský a pekař“, byl však také „maji−
tel chalupy čp. 77“. Jeho manželka
Hanni (*1841, Hodonín) i dcera
Františka (*1867, Břeclav) byly „hos−
podyně při hostinci“. Za měsíční
mzdu zde s nimi žil také pekařský
tovaryš Martin Kostelecký a tovaryš
Jan Morbitzer, oba však byli nábo−
ženství římsko−katolického.
Roku 1880 zde měl hospodu v náj−
mu Salomon Löwenrosen (*1843, Pre−
špurk, dnes Bratislava). Domácnost
obstarávala jeho žena Rosa (*1852,
Olomúc) a společně se synem Jaku−
bem a dcerou Sidonií (oba narozeni ve
Vídni) mají všichni uvedenou jako „řeč
obcovací“ němčinu. Jako „služka při
obyčejné domácí práci“ je u nich ve−
dena „děvka“ Anna Šupová, katolička
rozená v roce 1844 v Bojanovicích.
Od obce si Löwenrosen pronajal
také obecní cihelnu a v prosinci 1886

„byl předvolán a tázán co zamýšlí
s tou cihelnou činiti jelikož dle
úmluvních se nezachoval, co se pá−
lených cihel týče a cihle se v obci
potřebují – máme toho že zle cihelna
bez dozoru pustne a všelicos se od−
tamtud tratí.“ Židovský obchodník od
smlouvy odstoupil a cihelnu odevzdal
obci, „by si v ní zařídila jak nejlépe
rozumí“.
Löwenrosen zde žil ještě v roce
1890, to už je však veden jako „hos−
tinsky a rolnik maly“; na č.p. 123 je
zapsán „obchod zmyšenym zbožim“.
Syn Jakub v té době pracoval jako
obchodní pomocník v Uherském Os−
trohu a dcera Sidonie byla pomoc−
nicí v obchodě. V roce 1883 se jim
v Ratíškovicích narodila dcera Ka−
mila a v roce 1890 syn „Zykfryc“. Slu−

žebnou jim byla Maria Vojta (*1874,
Křenov) a v malém hospodářství
mají zapsány i dvě kozy.
Zajímavostí je, že 31. května
1883 si zažádal o povolení hospody
„Gast und Schank“ žid Püchler
(jméno je nečitelné, pravděpodobně
Michal), ale v knize živností je zápis
přeškrtnut, takže živnost mu buď
udělena nebyla nebo ji provozoval
krátkou dobu.
V květnu 1898 žila v domě č.p. 123
Marie Růžičková (*1866, Mikulčice),
která má jako živnost uvedeno „Krä−
merei und Greislerei mit Verkauf
von Zucker, Kaffei und Petroleum“,
tzn. obchod a hokynářství s cukrem,
kávou a petrolejem. Jednalo se prav−
děpodobně o manželku Adolfa Rů−
žičky z Dubňan, který měl v Ratíš−
kovicích jatka a masnu a po několik
let byl také nájemcem obecní hos−
pody („Komunálu“).
V roce 1900 provozoval v tomto
domě „živnosť hostinskú“ katolík
František Kozák (*1849, Vlkoš), kte−
rému v práci pomáhala jeho žena
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Marie (*1854, Blišice). Jejich syn
František (*1879) pracoval jako po−
mocník v pilníkářství Dvořák v Ho−
doníně, dcera Marie byla pomocnicí
pro ženské ruční práce v „oděvnictví
pro dámy Steva v Koryčanech“. Syn
Josef (*1882) byl tovaryšským po−
mocníkem a pacholkem, jeho zaměst−
navatelem byla „Tramvayová do−
prava osob Vídeň“. Dcera Štěpánka
(*1886) byla „služka při pracech do−
mácích“, dcera Bernardina (*1886)
„pomáhá při živnosti hostinské“.
Další dvě děti – Methoděj (*1888)
a Eliška (*1891) chodily do školy.
Do Ratíškovic přišel Kozák pravdě−
podobně z Mistřína, protože tato obec
je uvedena jako rodiště dětí.
Roku 1901 opět rodina Püchlerova
žádala o povolení živnosti k nálevu
piva a kořalky, ale obec ji znovu ne−
dovolila, protože „obecní výbor usne−
sl. že v obcy Ratiškovské není zapo−
třeby aby koncese ta povolená byla
poněvádž v obcy 3 koncese nalevu
piva a kořalky se nachazí a dále
6 živnosti nálevu kořalky v zapeče−
těných láhvych“.
Od března roku 1903 patřila hos−
poda Adolfu Urbánkovi (*1864,
Dolní Němčí), který měl na č.p. 123
zaveden „prodej piva, vína a kužel−
ky“. Pomáhala mu manželka Julie
(*1876, Ohrozima, okr. Plumlov); syn
Antonín (*1896) a dcera Anděla
(*1898) byli žáky reálné školy. Děti
byly narozeny ve Slavkově a celá
rodina je „národnosti rakouské“.
K hospodě měli ještě malé hospodář−
ství a v něm 1 jalovici, 2 prasata,
5 slepic a 1 husu.
V červenci roku 1906 rodina
Püchlerova opět převzala živnost
a při jednání obecní rady „na žádost
ústní Adolfa urbanka týkajicí se kon−
cesí na domků č. 123. by jemu od
obecního výboru nato přislibeno bylo
výbor se jednohlasně usnesl. že po−
sáváde vdova Pichlerova koncesi má
tak že pro urbanka Adolfa se posá−
vádě přislíbiti nemůže“. V srpnu toho
roku „se širší výbor jednohlasně
usnesl. když vdova Pichlerová od−
stoupí koncesí, pro p. Urbanka se
přislibuje“.
V roce 1921 už byla majitelkou
domu vdova Julie Urbánková. Do−
mácnost vedla její matka Františka
Konšelová (*1856, Ohrozima), jako
„hostinský a číšník“ je veden syn Ilja
(*1896, Slavkov). Matka a dcera mají
vyznání „česko−slovenské“ , tzn. pat−
řily k Církvi československé husit−
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ské, která vznikla oficiálně v roce
1919, a syn byl „bez vyznání“. Podle
zápisu všichni tři „umějí čísti a psá−
ti“. V nájmu žila v tomto domě
společně s nimi rodina Dechova.
Evangelík Karel Dech (*1897, Horo−
cholina, Halič, dnešní Ukrajina) byl
vrtacím mistrem firmy Opiag Vídeň,
která prováděla petrolejový vý−
zkum a vrty v okolí Ratíškovic. Jeho
manželka Anděla (*1898, Slavkov)
a dcera Helena (*1919, Ratíškovice)
byly bez vyznání.
V lednu 1923 obecní výbor povo−
luje na čísle domu 123 Julii Blaž−
kové „živnosť hostinskú provozovat“
a přitom také dovoluje, aby “hry ka−
ret se odbývali v neděli a ve svátky
po třetí hodině od poledne tež kou−
leni kuželek“. Podle Chytilova úpl−
ného adresáře Československé repub−
liky, vydaného v roce 1924, to byla
Urbánková Julie, provdaná Blaž−
ková. (V tomto roce je zde zapsána
ještě Klimešova hospoda č.p. 25
v ul. Dědina a obecní hospoda „Ko−
munál“, kterou měl v nájmu Franti−
šek Šťastný.)
V listopadu 1930 žádá obecní rada
o „vystavení vysvědčení zachova−
losti... pro občana Jana Litochleba...
za účelem živnosti výčepní.“ Jeho žá−
dost o povolení živnosti byla projed−
návána v lednu 1931 a obec „o udě−
lení koncese hostinské a výčepnické
v domě č. 123 v Ratiškovicích ni−
čeho nenamítá.“
V květnu 1932 byl povolen trvalý
pobyt v Ratíškovicích manželům
Janu Tomečkovi (*1904, Zarazice)
a Františce, roz. Ivanové (*1907,
Vnorovy). Jan Tomeček pracoval
jako topič lokomotivy u firmy Baťa
a zpočátku žili v nájmu „na Miléřo−
vém“ v dnešní ul. Cihlářská (maji−
telé domu, tehdejší č.p. 185, žili v En−
dicottu v USA). V pozdějších letech
Tomečkovi zakoupili dům a hos−

podu č.p. 123 a na základě žádosti
ze dne 30. prosince 1940 okresní
úřad v Hodoníně udělil v dubnu 1941
Františce Tomečkové „koncesi ku
provozování živnosti hostinské a vý−
čepnické v domě číslo 123“. Měla
povoleno „1) podávati pokrmy. 2)
nalévati pivo a víno. 3) nalévati
a prodávati v drobném pálené li−
hové nápoje. 4) podávati kávu, čaj,
čokoládu, jiné teplé nápoje a občer−
stvení a 5) míti dovolené hry.“ Na
konci dokumentu je uvedeno, že „kon−
cese fy Družstevní vinné a ovocné
sklepy ve Strážnici byla vymazána“,
takže je pravděpodobné, že určitou
dobu před Tomečkovými měla hos−
podu v nájmu i tato firma, i když se
pořád udržoval název „hospoda u Li−
tochlebů“. Od konce roku 1948 byla
za využití různých forem nátlaku vy−
vlastňována jak maloobchodní síť,
tak i hostinské živnosti. Proto 1. čer−
vence 1952 Okresní národní výbor
v Hodoníně zrušil „oprávnění ku pro−
vozování živnosti host. a výčep−
nické“ a po upozornění, že „nevrá−
cení koncesní listiny je trestné“ , byla
Františka Tomečková nucena živ−
nost zavřít a předat státu. V doku−
mentu je uvedeno, že živnost „byla
... začleněna do OSKP Hodonín“, což
byl v tehdejší době Okresní sdružený
komunální podnik.
Podle zápisu v kronice pak pohos−
tinství převzal podnik RAJ (Restau−
race a jídelny), pod jehož hlavičkou
manželé Tomečkovi pracovali jako
vedoucí prodejny a prodavačka.
V roce 1962 byla hospoda přesta−
věna na první samoobsluhu v naší
obci. Obchod je tu dosud − dcera
bývalé majitelky, paní Františka
Kotásková, ji po restitučním navrá−
cení v roce 1992 přebudovala a zmo−
dernizovala do podoby, jakou známe
v současnosti.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Profese

Porodní asistentky
včera a dnes

P

ro porovnání péče o maminku
a jejich „bábečka“ dříve a nyní
jsem vyzpovídala dvě ženy z Ra−
tíškovic – porodní babičku paní Lud−
milu Bačíkovou (*1932) a porodní
asistentku slečnu Dagmar Piskatou
(*1988).
Jakou školu jste kvůli Vaší
profesi vystudovala?
L.B. „Vychodila jsem školu v Ra−
dějově a pak jsem dělala dvouletou
školu zemědělskou. Měla sem z ní
udělané dva roky a vzaly mňa do tře−
tího ročníku tej zdravotní škole, jme−
novalo sa to „větev porodních asis−
tentek“ a bylo to ve Zlíně, tenkrát
Gottwaldově. Ty první ročníky sem
si dodělávala po večerech.“
D.P. „Nejdříve jsem odmaturo−
vala na čtyřleté Střední zdravotní
škole v Kyjově jako všeobecná zdra−
votní sestra a pak jsem tři roky stu−
dovala bakalářský obor porodní asi−
stentka na Univerzitě Palackého
v Olomouci, protože pro výkon této
profese je nutný titul Bc. nebo Dis.
(diplomovaný specialista). Navíc
ještě studuji nepovinné dvouleté
magisterské studium na Ostravské
univerzitě v oboru komunitní péče
v porodní asistenci.“
Jaké předměty se ve vaší
škole vyučovaly?
L.B. „Všecky... Ruštinu, češtinu,
chemii a ze zdravotních předmětů
to byly dětské předměty, potom
zubní, potom aj interní, chirurgie,
všecky... Na to porodní to bylo
směrované až myslím ve třetím roč−
níku.“
D.P. „Mimo jiné to byla také ana−
tomie, fyziologie, patofyziologie,
embryologie, genetika, pak přímo
porodní asistence, kterou jsme si ově−
řovaly i v praxi. Při ní jsme se teore−
ticky naučily, jak se rodí dítě a zá−
klady péče o ženu, a pak v rámci pra−
xe jsme to zkoušely ,na živo‘. Navíc
jsme kvalifikované pečovat i o dítě
do tří let.“
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Jaký jste získala titul?
L.B. „Potom sem udělala v tem
jednapadesátém diplomovú zkúšku
a dostala sem titul diplomovaná po−
rodní asistentka.“
D.P. „Teď jsem bakalář – Bc., po
ukončení univerzity bych měla mít
titul Mgr. – magistra.“
Měla jste během studia i něja−
kou praxi?
L.B. „Ano, měla... Na všecky od−
dělení sme chodívaly. Už si nepa−
matuju, esli už ve třetím nebo až ve
čtvrtém ročníku. Chirurgie, interna,
gynekologie, dětské − všecky oddě−
lení, co byly ve Zlíně.“
D.P. „Během praxe jsme se vlast−
ně naučily všechno. Byly jsme jak na
porodním oddělení, na oddělení asi−
stované reprodukce, také na novo−
rozeneckém, šestinedělí a oddělení
rizikového těhotenství. Je to zave−
deno tak, že je mentor, což je člověk,
který se vám věnuje. Například
na porodním sále každá žákyňka do−
stane k sobě asistentku, která jí
všechno vysvětluje a je tam s ní.
Když má nějaké otázky, tak jde za
ní − jako by dělaly tu práci společně.
Když už je žákyňka šikovnější, tak
mentorka jenom dohlíží.“
Kde jste po ukončení školy
pracovala?
L.B. „Když sem ukončila školu, tak
sem nastúpila v Hranicích na Mora−
vě, protože sem byla mladá a mosela
sem jít, kde nás dali. Keré byly vda−
né, tak měly přednosť a dostaly místo
tam, kde si podaly žádosť. Tam sem
byla jako sálová porodní asistentka.“
D.P. „Pracuji jako porodní asis−
tentka na novorozeneckém odděle−
ní, které zajišťuje péči o fyziologické
novorozence [laicky řečeno „jsou
v pořádku“] ve Fakultní nemocnici
Brno Bohunice.“
Odváděla (odvádíte) jste po−
rody sama nebo to bylo spo−
lečně s lékaři?

L.B. „Tehdy sme dělaly porody my
samy a doktorů sme volaly, enom dyž
bylo třeba, třebas na šití.“
D.P. „Teď je to kompletně na do−
mluvě mezi asistentkou a lékařem.
Jsou ještě nemocnice, kde porodní
asistentky nechtějí odvádět porody,
a tím na sebe přebírat zodpovědnost,
ale to není často, spíš výjimečně. Ví−
ceméně je to na oddělení tak, že rodí
porodní asistentky a doktor přijde
buď až přímo po porodu, případně
dělá dohled nebo zasahuje tehdy,
když se objeví nějaká komplikace.“
Jaký byl (je) vztah lékařů a po−
rodních asistentek?
L.B. „Tehdy byl dobrý. Doktoři
mohli spat a dyž bylo neco, co sa nám
nezdálo, třeba poloha nebo to dítě sa
přidušovalo lebo matka neco měla,
tož sme volaly doktora. Ten to
usměrnil spíš než my...“
D.P. „I když vědomostně a vzdě−
láním jsme na vysoké úrovni, ta−
ková ta mírná rivalita je tam spíš asi
pořád...“
Jakou možnost starat se o děti
měly maminky v porodnici?
L.B. „Tehdy to bylo tak, že matka
porodila a jak došla doba kojení, tak
sa rozvážaly ty děti na vozíku. To
měly v referátě dětské sestry, dalo
sa dítě matce a až nakojila, tak ho
zase zebraly a odvézly. Oni ty ma−
minky ho ani neviděly. Teď už je to
ináč... Šak je to dobře, dyž už to tá
maminka všecko zná. Dyž sem byla
potem v teréně, tož sme sa k ní do−
staly jednú denně a ona tá matka si
mosela vědět rady sama. Podlé ná−
vodů naších starých porodních
babek.“
D.P. „Teď je nastavený systém
rooming−in, kdy maminka má celou
dobu hospitalizace dítě u sebe. Sna−
žíme se jí co nejvíc pomáhat při ko−
jení i ošetřování dítěte jak ústní, tak
i písemnou radou v informačním de−
níku. Existují i tzv. hostinské poko−
je, kde může zůstat delší dobu, než
si řádně osvojí péči o dítě a kojení.“
Kdy jste začala pracovat jako
terénní porodní asitentka?
L.B. „Já si to mosím zesumírovat.
V sedmapadesátém sme sa stěho−
vali sem z Radějova a tu sem teda
začala jak terénní v Ratiškovicích.
A potom tak za dva roky mě přidali
eště Rohatec. To mňa sem přidělila
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Jak vypadala (vypadá) péče
o šestinedělky?
L.B. „Kontrolovaly sme dělohu jak
je vysoko, krvácení, esli má mléko,
esli to temu dítěti stačí, esli sa hlásí
o víc. Dyž sem mohla, tož sem cho−
dila každý deň, to ze začátku tak ten
týdeň nebo čtrnáct dní. A dyž už to
bylo celkem v normě šecko, tož sem
chodila enom tak nahlédnút jednú
za čas... Tehdy tu dětská doktorka
ani nebyla. Až potom tu byla mys−
lím doktorka Šestáková, tož chodili
do poraden... Dyž potřebovali neco
nutného, tož chodili k obvodnímu
nebo do Hodonína.“ [V r. 1941 byla
zřízena zdravotní služba na Baťov−
ce. Od 1. 2. 1956 bylo zdravotní stře−
disko v poschodí obecního domu
(„Komunálu“) a ordinoval dentista
dr. Řádek a praktický lékař MUDr.
František Sehnal.]
D.P. „V současnosti po příjezdu
z porodnice musí navštívit maminku
dětský lékař. Ten se ale vlastně
stará jenom o to miminko. Pak ma−
minka navštíví na konci šestinedělí
svého gynekologa. Ale toto období je
pro ni asi nejhorší, protože například
prvorodička vůbec neví, co a jak, pro−
tože nemá zkušenosti, neví, jestli
správně kojí, jestli se správně stará
o děťátko, v prvních třech týdnech
je psychicky labilnější, necítí se dob−
ře, leckdy s ní zůstává doma i man−
žel... Teď vlastně jediný region, kde
se po osmdesátých letech zachovala
návštěva porodních asistentek, je
zlínský okres. Tam to funguje jako
předtím, mají vybudovaný systém
porodních asistentek podle spádo−
vých oblastí. V prenatální poradně
dostane koncem těhotenství ma−
minka tiskopis k vyplnění, a jak−
mile porodí, nemocnice kontaktuje
porodní asistentku, která ji má po
celou dobu šestinedělí v péči. Problé−
mem, proč to tak nefunguje všude,
je malé finanční ohodnocení zdra−
votní pojišťovnou. Asistentky to dě−
lají spíš jako doprovodnou práci.“
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Jste pro porody doma nebo
spíš v nemocnici?
L.B. „Já si myslím, že pro klid
ostatních, aby nebyli tak rušení, a aj
pro to miminko a aj z hygienických
důvodů je to v nemocnici lepší. Aj tá
matka si odpočine od starostí doma...
Je víc v klidu, nemosí hlídat hodi−
ny...“
D.P. „Nejsem zastáncem porodů
doma. Myslím si, že je to strašně
riskantní. Vím z porodního sálu, že
stačí pár minut a situace a stav dí−
těte i matky je úplně někde jinde
a jsme rádi, že to stihneme, aby ma−
minka i miminko byly v pořádku.
A ani nejzkušenější porodní asis−
tentka či lékař nedokáží dopředu
odhadnout ten stav tak, aby to
všechno vždycky dobře dopadlo.“
Měla jste nějaký zajímavý po−
rod?
L.B. „No byly takové. Nejaké ná−
hlé, co sa porodilo buďto doma nebo
v sanitě, že sa nestačilo. A najsmut−
nější bylo, dyž třeba aj v nemocnici
to děcko umřelo. A pamatuju si na
jeden případ, umřela matka aj s dí−
tětem. To sem měla tenkrát službu
na sále a porodní asistentka terénní
volala, že vezú porod urgence. Tož
honem sem primářovi volala, do−
vézli ju, ale mrtvú. Skoro ráno zdě−
lávaly seno ze žebřin a dávali to na
patra. A ona byla na tem patře a pro−
bořila sa a nabodla sa na neco. Pri−
mář sa snažil eště na mrtvéj udělat
řez a už ho nezachránili. Tož to bylo
najsmutnější. Úplně husí koža ně aj
včil ide...“

Koncert

vrchní sestra, protože porodní asis−
tentka Zaviačičová tu tehdy maró−
dovala už do důchodu, a že taký ve−
liký obvod, že to nemože tak ostát.
Tož sem žádala o byt, tož ně dali na
Baťovce byt, tam sem bývala mys−
lím tři lebo čtyry roky, a jelikož
s tama to bylo do teho Rohatca ta−
kové neschůdné − jezdila sem aj na
kole, aj autobusem nebo pěšky, tož
sme si kúpili tento barák.“

V

Co vám tato práce dala?
L.B. „Co mně mohla dat? Ako−
rát pokazené zdraví... [zasměje se]
V zimě v létě sem mosela chodit,
jednú sem spadla z kola a tak sem
potom měla částečný invalidní dů−
chod. Ale moc ráda sem to dělala,
ináč bych to tak dlúho nedělala. Ale
neměnila bych za žádnú inačí. Dě−
lala sem to skoro 36 roků...“
Co je tvůj sen, co se týká tvé
práce?
D.P. „Doufám, že se rozjede ko−
munitní péče, protože v současnosti
ani zdravotní sestry, ani porodní asi−
stentky nemají moc dobré postave−
ní, přijde mi, že oproti světu u nás
nejsou brány moc vážně. Doufám, že
v budoucnu budeme mít možnost mít
vlastní ordinaci − tak jak to funguje
třeba v Anglii, kdy třeba maminka,
kterou je tam i Lenka Foltýnová,
chodí po celou dobu těhotenství je−
nom k porodní asistentce a k lékaři
by šla jen v případě nějakých kom−
plikací. Já bych třeba chtěla vést
předporodní kurzy, dělala bych
s těma maminkama terénní péči, to
by mě moc bavilo... A co je mým přá−
ním? Aby byly porodní domy. To zna−
mená, že v blízkosti nemocnice nebo
třeba v nemocnici jsou v jednom pa−
tře porodní sály a u nich třeba na
druhém patře klasicky vybavené
pokoje, jako byste byla třeba doma
v obýváku či v ložnici a pro tu ma−
minku je to psychicky lepší. A lékař
by se volal jenom v případě kompli−
kací.“
Irena Bařinová

Svatomartinské

jazzování

předpředvečer svatomartinské−
ho otevírání vín se opět v ratíš
kovickém kině jazzovalo. Ses−
tava tradičních jazzových bardů,
tvořená bubeníkem Jaromírem He−
lešicem, kontrabasistou Františkem
Uhlířem a kytaristou Adamem Tvr−
dým, byla doplněna multiinstrumen−
talistou a zpěvákem Petrem Krouti−
lem, tedy Danny Smiřickým se svou

fenkou foxteriérkou Čapkovou Dá−
šeňkou. Hudba byla proložena ver−
šem našeho poety Jiřího Hubáčka
a průběžně byla prolévána letošními
víny svatomartinskými i víny star−
šími. Kvalitní výkony muzikantů
i přívětivé publikum vytvořily pří−
jemnou přátelskou, ne−li rodinnou
atmosféru listopadového večera.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

listina

Č

tyři sta let uplyne 26. ledna 2013
od prvního prokazatelného pou−
žití pečetě (a znaku) obce Ratíš−
kovic. Starobylá Dúbrava se tehdy
rozprostírala až po dnešní Šidleny
a byla útočištěm i skrýší pro lapky
a vrahy. Pro takovéto individua bý−
val jediný trest, a to ztráta hrdla.
Obce neměly dostatek prostředků
na udržování mistra ostrého meče.
Na popud hodonínského purkmistra
a rady, shromáždili představitele dě−
din Ratíškovic, Dubňan, Hovoran,
Dolních Bojanovic, Mutěnic, Lužic
a Těšic a usnesli se, že si budou po−
máhat, pokud by byl chycen člověk,
který měl být potrestán mistrem po−
pravním. To pak obce provedou
sbírku a peníze odevzdají do města
Hodonína. Jestliže tak neučiní včas,
mohou být jejich zástupci vsazeni do
vězení a drženi v něm tak dlouho,
až obec zaplatí stanovenou částku.
Aby toto usnesení nabylo trvalé plat−
nosti, vtiskly v sobotu po sv. Pavlu
na víru obrácení všechny uvedené
obce na Katovskou listinu své pe−
četi.
Nejstarší ratíškovickou pečeť
zdobí tři žaludy s úpony a dvěma
hvězdičkami, na jejím okraji je ná−
pis Wes Ratisskowicze Wes. Ža−
ludy – znak Dúbravy – přijaly do
svého znaku také obce Rohatec a Va−
cenovice i město Dubňany. Webové
stránky obce Hovorany uvádějí, že
právě jejich pečeť z roku 1613 patří
mezi jedny z nejstarších na jižní
Moravě. Lužická pečeť má dokonce
letopočet 1604. Existuje i ratíško−
vická pečeť z roku 1703, která je po−
dobná žaludy i hvězdičkami.
Katovská listina patří mezi nej−
starší a nejvzácnější dokumenty,
je uložena v hodonínském archivu
a k vidění je možná jen vzácně a na
malou chvíli. Ta se naskytla 28. lis−
topadu 2008, kdy byla vystavena
pouhé dvě hodiny za značného zá−
jmu veřejnosti a ke cti paní kroni−
kářky patří, že ji při prohlížení i vy−
fotila.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

K osobě mistra popravčího snad
jen tolik, že byl nejen vykonavate−
lem trestů, včetně toho nejvyššího,
ale i ranhojičem a léčitelem dobyt−
ka. S letopočtem 1613 a znakem,
pečetí obce se poprvé seznámili
hlavně vinaři v roce 1966, kdy můj
otec Antonín Koplík inicioval na pa−
mátku založení sklepů na Slavíně vý−
robu džbánků a pohárků ve sklárně
v Karolince za přispění našeho ro−
dáka Josefa „Pepička“ Kremla a od

Mykologie

Historie

Katovská

P

té doby byla kombinace kostelní
věže, pečetě a vinného hroznu pou−
žita mnohokrát.
Pečeť na Katovské listině byla
předlohou i pro obecní znak. Jeho
autorem je pražský akademický
malíř Zbyněk Kočvar. Obecní znak
byl vyhotoven v roce 1991 ku příle−
žitosti 850. výročí první literární
zmínky o Ratíškovicích. Modré pole
je odvozeno od modrého pole ve
znaku Moravy, modrého nebe nad
dědinou, modrých pánských nohavic
a modrých žúder. Doplňující bar−
vou k modrému poli bývá stříbrná,
proto je barva žaludů, úponů i hvěz−
diček stříbrná. Wikipedie i paní
Frolcová datují listinu na 20. ledna,
obrácení sv. Pavla na víru je 25.,
proto v úvodu článku to datum
26. ledna.
Václav Koplík

Zamykání lesa

ři tomto aktu vždy houbaři dě−
kují a ohlížejí se – rekapitulují
uplynulou sezónu. A tak trochu
s nadhledem přeslýchají připo−
mínky mudrců a rádobyodborníků –
však ještě rostou, co to zavíráte
a proč? Podstatné je, vážit si darů
a slušně vychovaný člověk za každý
dar poděkuje, i když si jej musí najít
a správně určit sám.

Datum 17. listopadu bylo vybráno
proto, aby se zavírání mohl účastnit
každý člen – kdo může a chce. Proto
ve sváteční sobotní odpoledne ratíš−
kovičtí houbaři procházeli Dúbra−
vou, vzpomínali a děkovali: Kolik
kroužků se podílelo na natáčení se−
riálu Na houby s Arnoštem Gold−
flammem, Josefem Poláčkem a Vla−
dimírem Antonínem? Ratíškovičtí
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ano, a to v době, kdy jinde nerostlo
nic a na všechny naše nálezy nebyl
ani prostor. Poslechli jsme si před−
nášky v brněnském muzeu, rozdá−
vali vědomosti při besedách v Klubu
zdraví v Hodoníně, brněnská Česká
televize nás natáčela při focení
vzácného ucháče svazčitého i při
určování hub na letním táboře
ve Vřesovicích v Pevnosti Boyard
a ukázala další exotické druhy,
které rostou kolem Ratíškovic, ur−
čitý úspěch byl i v pořadu Před půl−
nocí a pověst hub z našeho okolí se
dostala i do země vycházejícího
slunce do Japonska. Fotografie na−
šeho „dvorního fotografa“ byly otiš−
těny v různých periodikách a „nalo−
žené sviňúrky“? Ty byly odměněny
Krajáčem za nejchutnější pokrm

C

Otázky
a odpovědi

elá řada otázek, nejasností i pro
blémů vyvstávala organizáto−
rům letošní Besedy nad kroni−
kou. Tu pořádala tradičně MO KDU−
ČSL ve sváteční odpoledne 28. října
v prostorách školní jídelny. Jako host
byla pozvána paní Milada Bimková,
bydlící v Hodoníně, která v padesá−
tých letech sbírala a zapisovala li−
dové písně a tance i v Ratíškovicích.
Část Besedy navštívili i hosté z fran−
couzského družebního města Vou−
ziers.
Další inovací byl vstup paní kni−
hovnice Ing. Marie Škorpíkové. Udá−
losti, které se odehrály v letech
končících dvojkou, začaly zápisy
z půhonných knih – soudních zápi−
sů, v nichž se popohánělo k soudům
– z časů, kdy nám vládl Ladislav Ja−
gellonský (rok 1482), a kde se maji−
telé panství soudili o poddané. Urči−
tou paritou (porovnáním) pokut byly
ceny produktů i výdělky v té době.
Velice zlé časy nastaly našim před−
kům za „tureckých válek“, trvajících
čtrnáct let, a které začly v roce 1592.
„Mustruňk“, nebo−li vojenská pře−
hlídka a revize ozbrojenců, probíhal
v Hodoníně, a tak se to týkalo i na−
šich předků, a to blízkostí vojen−
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od krajského hejtmana Michala Haš−
ka v jihomoravské soutěži Vesnice
roku a chutnaly i ministru zahraničí.
Na výstavě hub v září nebyl jen
rekordní počet druhů, ale i dosud
nikde nevystavovaná rarita s ná−
zvem hřib sírový. Víc jak tisíc lidí
v hodonínské ZOO obdivovalo foto−
grafie Ladislava Špety i exponáty na−
chystané při Dnech zdraví. Přispělo
se i na výstavy v Dubňanech a Niv−
nici a tradičně i ve slovenské Mari−
ance, čili za hranicemi. Co se týká
prezentace v tisku, to je záležitost
a zájem redaktorů – jediné, co se sna−
žíme anoncovat je výstava, o které
dáváme vědět, kde se dá. Také fila−
telisté byli obohaceni o dva korespon−
denční lístky s přítiskem s kresbami
Jirky Polčáka.

ského tábora i válečnou daní a odvo−
dem rekrutů.
Rok 1622 byl význačný tím, že
z Rúdníka odešli novokřtěnci – Ha−
báni, kteří tam chovali 150 krav
a 1000 ovcí a byli vyhlášeni i nožíř−
skou dílnou s vysokou kvalitou.
(Možná, že zbytky zušlechťování že−
lezné rudy na tavení železa pochází
z této doby?).
Celkem 120 zlatých měli ratíško−
vičtí sousedé poslat 16. března 1742
jako „brandsteuer“ (výpalné) do
Hodonína za pruských válek. O čtyři
dny později major Kleistz vypsal
další proviantní povinnost, a to
pro Ratíškovice v podobě 1 vola,
100 pecnů chleba, 20 měřic ovsa
a 2 q sena. Dalších 120 zlatých,
40 měřic ovsa a 10q sena měli poslat
na hodonínský zámek 4. dubna. Po−
sádky se v Hodoníně rychle střídaly
a výstižný je zápis „... husaři dopili
zbytek vína a kořalky od Židů a ne−
chali napéct chleba z mouky co tu
Prusové zanechli.“ Obyvatelé pak
jako vděk za mír uspořádali 6. května
a 20. června dvě děkovná procesí
k Panně Marii do Šaštína.
Ratíškovice v létě 1742 zasáhlo
velké krupobití i s bouří. Blesk za−

Přiznám se, že aktiva i aktivity
byly, ale houby ne. Až koncem září,
čtyři dny po skončení výstavy, za−
čaly růst a rostou i tolik populární
čirůvky zelánky a ryzce v době, kdy
se píše tento článek na samém konci
listopadu.
Nakonec dvě citace ze zavírání
lesa: „… rok a měsíc trval půst, než
začaly houby růst!“ a „… loni jsem ti
děkoval za jednu sviňůrku. Teď mám
zavařené, namražené a ještě jsem
dost rozdal“.
Takže Dúbravěnko, poděkovali
jsme ti, připili a zazpívali, zamkli na
jeden západ, odpočiň si – ty i my –
a na jaře s nadějí a ve zdraví očeká−
vejme další houbařskou sezonu a ať si
ji bez újmy prožijem. Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

pálil jedno stavení a od něj se vzní−
tila další a tak vyhořelo 17 domů.
Situaci o dvacet let později (1762)
a jeho pána Josefa Czobora popsala
svým vstupem melodickým hlasem
paní knihovnice Marie Škorpíková.
Četla úvod knihy, která patří do
zlatého fondu české literatury Do
3. a 4. pokolení od Jana Herbena.
Když toho roku (1762) koupil hodo−
nínské panství manžel císařovny
Marie Terezie František Lotrinský,
tak jeho zástupce Adam Pusche
přijal poddané, které v Hodoníně
zaujala slavobrána vytvořená ze
stromů, na nichž rostly telecí a vep−
řové pečínky, klobásy a další po−
choutky.
Poté se účastníci besedy dověděli,
že se v roce 1772 začaly na panství
i v obci pěstovat brambory. Franti−
šek Lotrinský zveleboval svá panství
a v roce 1782 zavedl sázení mladých
stromků v lese na místo používané
síje (tj. setí semen) a myslivce –
správce revíru – najdeme i v Ratíš−
kovicích. Ten měl k platu i naturá−
lie, mezi nimiž bylo i 16 věder piva.
Vrtalo mi hlavou k čemu? Odpověď
jsem dostal 27. října 2012 při ná−
vštěvě Ratíškovic od ministra zahra−
ničních věcí knížete Karla Schwar−
zenberga: „Tito úředníci (panští)
dostávali deputát v různých formách
− pivo, ryby, obilí atd., ale jejich po−
vinností bylo dělit je mezi své zaměst−
nance – pacholky, služebné, pomoc−
níky apod., čili neměli je jen pro
sebe.“ Takže těch 896 litrů piva, to
je dnes 1792 piv za rok, nevypil re−
vírník sám.
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ve které v roce 1890 přenocovala cí−
sařovna Alžběta Bavorská, man−
želka Františka Josefa I., nazývaná
Sisi.
Bylo vzpomenuto narození muzi−
kanta a kapelníka Josefa Chludila
(*1882) i s ukázkou jeho baskříd−
lovky, kterou získal od PhDr. Miro−
slava Dekaře z Plzně ředitel školy
Josef Hanák, dále první mlátička
v Ratíškovicích (1902), volba ma−
lých stárků (1912) i modely Joži
Úprky a Josefa Koudelky, odjezd za
prací do Ameriky, vznik Českoslo−
venského červeného kříže, návrat
učitele Mikla, peripetie kolem zalo−
žení Československé církve i to, že
v obci žilo v roce 1922 celkem 1857
obyvatel.
Paní kronikářka Marta Kordu−
lová pak pokračovala zápisy z kro−
niky od roku 1922 a v závěru vzpo−
mínala sběratelka paní Milada
Bimková na Soňu Dekařovou − Žiž−
lavskou, „strýca Jošku“ – Josefa Bla−
hu, Marii Příkaskou, na Ratíškovice
v půlce padesátých roků i svůj ži−
votní příběh.
Celá řada informací byla díky ře−
diteli školy Josefu Hanákovi do−
plněna vizuálně obrázky i zvukově
− starý záznam „Letěl, letěl roj“.
Spokojenost návštěvníků byla
i s preclíky od Přemka Kouřila,
který se postaral také o dopravu paní
Bimkové.
za MO KDU−ČSL Václav Koplík

Pak byly vzpomenuty vinohrady,
škola, instalace hodin na kostele –
donátoři Tomáš Nesvadba a Pavel
Kordula – i narození jednoho z du−
chovních správců Jaroslava Pospí−
šila (1892). A pak došlo na další oří−
šek. Většina z nás zná kostel i se
sousoším Nejsvětější trojice [viz
foto], ovšem původně byl na tom pod−
stavci nápis „Tento kříž byl po−
staven 10. 8. 1892 na místě staré
kaple.“ Tuto informaci doplnila paní
kronikářka Marta Kordulová s tím,
„že sousoší zakoupila její tetička Jo−
sefa Gajdíková − Vánocká“. Pan Alois
Zelinka potvrdil, že sousoší bývalo
u nich v ložnici, což později přiznala
i jeho sestra Marie. Byla objevena
fotografie s křížem před kostelem
a tak zbývá zjistit, kdy se dělala re−
konstrukce hřbitova (padesátá léta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

po povodni?) a odkdy je vlastně nej−
starší památka v obci (1783) hlav−
ním křížem na hřbitově [viz foto].
A když už jsme byli u těch archi−
válií, nejstarší budovou v obci je
panská hájovna – prý ze 16. století,

P.S.: Kříž u panské hájenky (Reví−
ru) má letopočet 1908, ale na starých
vojenských mapách je už nějaký za−
znamenaný, takže je možné, že (ten
původní) naši předkové umístili
nejprve u kostela a pak naše gene−
race na hřbitově?! A v Besedě se za−
pomnělo na jedno výročí (určitě je
jich víc), a to na sochu sv. Jana,
která má letopočet 1842.

Výzva

K

do z občanů vlastní jakékoliv písemné materiály, týkající se vystě−
hovalectví do Ameriky ve 30. letech (dopisy, písničky, básničky…),
prosíme o jejich zapůjčení. Tyto materiály budou použity do při−
pravované publikace o vystěhovalectví, jejíž autorkou bude paní
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (spoluautorka knihy Ratíškovice − minulostí
obce a Písně a tance z Ratíškovic). Písemné materiály přineste na OÚ
paní Janě Koplíkové, kde budou pro tyto potřeby okopírovány. Děku−
jeme.
Bc. Jana Koplíková
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Knihovna

Fotovzpomínky
z naší obecní knihovny

4.A paní uč. Foltýnové

Delegace z družebního
města Vouziers

Děti si hrají,
maminky si půjčují

Akce české spořitelny v naší knihovně

Návštěva ze Slovenska
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Posezení u čaje
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Moja stařenka
(Druhý vítězný příběh literární soutěže Moja babička, moja stařenka)

N

evím, esli sa do kategóryje lite−
rární sútěže „MOJE BABIČKA“,
vyhlásenéj ve Zvoně, vpasuju,
ale mně o žádnú sútěž neide. Moja
tetička Rozka sa o mňa a moju se−
stru starali a společně s našíma ro−
dičama aj vychovávali. Svoje pravé
stařenky sem nepoznal – stařenka
Karolína Kotenová umřeli, dyž sem
ešče nebyl na světě a stařenka Ma−
rie Kordulová odešli na věčnosť, dyž
mně nebyly ani štyry roky. A tak,
po pravdě, úlohy stařenky sa zhos−
tili tetička Rozka Michenková, ro−
zená Bařinová, sestra mojéj sta−
řenky Marie.
Tetička Rozka sa vdali za Pavla
Michenku („… to bys viděu, jak uměu
cvičit a jaké uměu děuat kotulence.
A dyž sa točiu na hrazdě, nekeré roby
si aj zacpávaly oči, jak sa bály, že sa
neudrží a pácne na zem. Ale Paveu
měu svale jak ze železa…“). Měli
spolem dvě děti:
Růženka umřela ešče v peřince
a syn Fanoš byl tetičce velikú oporú,
lebo strýček Pavel odjeli do Argetý−
ny, aby vydělali nejaké peníze, a te−
tička s Fanošem, že za něma dojedú.
Ale nestalo sa tak, protože z Argen−
týny žádné peníze nedošly a strýček
Pavel sa časem přestali ozývat. Te−
sařské umění sa rozplynúlo v pití
a v kartách.
Za války Fanoš těžko onemocněl.
V havírni, gde pracoval, dostal silné
revma a ostál ležat. Proto sa moja
mamka, neteř tetičky Rozky, přestě−
hovala k nim, aby jim pomáhala
s opatrováním nemocného Fanoša
a s prácú na malém hospodářství.
Dyž Fanoš brzo po válce ve dvaceti
rokách umřel, ostala mamka bývat
u životem těžko skúšanéj tetičky.
Dva roky po válce sem sa narodil já
a štyry roky po mně moja sestra
Růženka. Pamětníci vijú, že peněz
nebylo a žití bylo těžké. Mamka
s taťkú chodili do práce a tetička
sa starali o nás, o domácnosť, o pole
a o malé hospodářství. Měli sme pra−
se, dvě koze, slépky, nekolik králíků
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a husí. Tyto každodenní starosti, ale
aj radosti, dávaly tetičce zapomenút
na svůj přetěžký úděl.
Tetička byli velice hodná. Nepa−
matuju sa, že bych od nich negdy
dostal lepanec, aj dyž bych si ho sem−
tam (viděné dnešníma očima) zaslú−
žil. Šecky tresty vypadaly a končily
stejně: „Zatrápené děcka! Já bych ti
hned takú jednu břinkua, až by sa ti
huava otočiua kúsavým dozadu!“
Měl sem ščestí, že mně rodiče ne−
bránili v ničem, o co sem projevoval
zájem. Ze šeckého najvjec sem rád
čtl knižky − od pohádek až po knižky
o přírodě. Měl sem psa, kočku, hrd−
ličky, ochočenú slépku a aj kaču
(kavku). A právě s kačú to bylo
pro mňa srandovní, ale pro tetičku
negdy na saméj hranici, co sa ešče
dalo vydržat a znést.
Tetička chodili každý deň ráno do
kostela a jednú sa stalo, že měli dom
velice napilno. Potřebovali ít rychlo
na záchod a tož v kalupu za sebú
zabúchli vráta, položili páteřkama
omotané modlitebí knižky na schody
a taktak, že jim to vyšlo dosednút.
Záchod stál v rožku na dvoře pod
karlátkú a dyž s velikú úlevú vyšli

ven, spadla jim samú hrůzú brada.
Kača stačila udělat s modlitebníma
knižkama pořádek po svojém. Poda−
řilo sa jí vyškubat nekolik listů, pá−
teřky byly na cucky a svaté obrázky
byly rozházané kamkerý. Svatý Jo−
sef byl rozglvaný a rozkmásaný na
několik kúsků, panence Mariji chy−
běla hlava aj svatozář a dvojčátka
andělíčci byli rozdělení jak po sijam−
skéj operaci. Kača už seděla na ko−
rýtkách a v zobáku měla pár posled−
ních guliček z páteřků. Na celý
konec vyřvávala: „Kúúrrrník, sa−
krrra“ a ešče aj bárco horšího (ne−
vím, gdo ju to naučil?). Tetička
stáli rozkročená jak bohyňa pomsty
a s metlú v ruce to téj nepleše kači
vytmavili pěkně od plíc: „Éj, šak po−
čkaj, ty odrhlico odrhnútá, enom co
zletíš dúle, tož ťa gécnu do řiti až ně
nohu osereš!!! Toto sa děuá?! Pá−
teřky posvětěné až na Hostýnku
a už je po nich… V čechmanu, snáď
ťa sem sám čert poslau“. Já sem byl
skovaný v šopce za dvércama a při−
padalo mně to velice srandovní, ale
tetička byli rozčílená na nejvyšší
stupeň, tak sem čučal, ani sem ne−
dutal.
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Jak šly roky, tetičce ubývalo na
fortelnosti, až sa z nich stala ba−
bička od Boženy Němcovéj. Už ne−
měli potřebu brblat, ale co řekli, to
mělo váhu. Do dneška sa řídím je−
jich múdrú radú: „Dyž neco děuáš,
dávaj si dobrý pozór, dycky je po ruce
nejaký hňup…!“
Dyž sem sa chtěl ženit, projevili
sme aj s mojú budúcí ženú Vlastú
přání, že bysme chtěli slováckú
krojovanú svaďbu. Netrvalo dlúho
a naše rodiny sa pustily do příprav
ostošest. Ze začátku nekeří krútili
hlavama, ale postupně sa našéj myš−
lenky chytili šecí. Tetička, zručná ve
vyšívání zástěr, košelí a obojků, háč−
kování obrusů, deček a šelijakých

přehozů měli v chystání krojů jas−
no: „Budeš sa ženit v téj vyšívanéj
košeli, co sem vyšiua mojému Pa−
vuovi k našéj svaďbě. Od téj doby je
naškrobená a nažehlená v téj ška−
tuli na mojéj skříni“. Padla ně, jak
ulétá, a aj my ju od téj doby opatru−
jem jak rodinnú relikviju.
Smrť tetičky Rozky mňa utvrdila
v tem, jak sem to měl po celý jejich
život u nich dobré… Už ležali bez−
mocná doma na posteli. Došel sem
za něma a bylo jasné, že už sú napůl
v nebi, ale dyž sem jich hladil po ruce,
slabo mně ju stiskli a slabučkým hlás−
kem z nich zaznělo: „Fanošu…!“
Dodneška s něma mlúvím. Doma
máme jejich obrázek, kerý namalo−

vali strýček Lojzik Holeček a dyž si
s nečím nevím rady lebo (enom tak),
dyž je ně dobře, tož sa natočím k ob−
rázku a udělám to, čím sem jich drá−
žíval: fúknu jim do ucha. A pokaždé
učuju, jakdyby trochu nadurděnú,
ale stejnako laskavú odpověď: „Po−
súchaj, ty trúbo húpá, víš gde ně
možeš nafúkat!“
Spomínku na tetičku nenosím
enom v sobě, ale v nekerých chvílách
(dyž sa to hodí) to svojému blízkému
okolí předávám a připomínám, že
člověk, kerý to měl za života pře−
těžké a přesto měl v sobě laskavosť,
múdrosť a dobrotu, si zaslúží našu
najvěčí úctu.
Vojta Koten

Cena facky Josefa Holcmanna

V

e čtvrtek 22. listopadu bylo v obecní knihovně opět
živo a čtivo. Tentokráte k nám zavítal spisovatel
a rodák z nedalekých Skoronic, zlínský soudce
a spisovatel JUDr. Josef Holcman, kterého k Ratíškovi−
cím vážou vzpomínky z mládí, kdy k nám v polovině
50. let jezdil se svým otcem na kole na slavné fotbalové
zápasy. Souběžným přáním při souhlasu k účasti bylo
přizvání kamaráda − legendárního fotbalisty Františka
Korduly – Fajze, jenž se skutečně dostavil, čímž se přá−
telská atmosféra autorského čtení umocnila.
Josef Holcman, autor řady knih (Týden co týden,
O slivovici, Sváry, Trvalé bydliště, Hýlom hálom), se
v tento večer zaměřil především na svou novou knihu
Cena facky, která byla nominována na cenu Magnesia
Litera, přičemž jde o dílo, jež autorovi přináší nejen uzná−
ní, ale i rozhořčené reakce, neb tématem knihy jsou léta
kolektivizace slováckého venkova.
Při ratíškovickém setkání se tak komické příhody ze
života skoronských vinařů střídaly s chvílemi kremel−
ského mrazu, který přechází po zádech, s pocity bez−
moci a zmaru, když „kulakům“ bez náhrady odváděli
krávy a koně a děti vyhazovali ze škol. Pochmurné to
čtení bylo překryto historkami veselejšími, historkami
ze slováckých vinohradů a búd.
Téměř dvouhodinové čtení a spolubytí s autorem vy−
plynulo do ovzduší pohody, pokory k tíživým okamži−
kům minulosti a přání, abychom se s Josefem Holcma−
nem sešli i příští rok u jeho nové knihy.
PhDr. Radim Šťastný

Navštivte obecní
webové stránky
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Vzpomínka

Pomníčková

pomazánka

P

an Alois Holeček, v pořadí čtvr−
tý kronikář obce, právě začínal
svou práci, když se psal rok
1959 a musel pořídit i tento smutný
zápis. Cituji: „21. srpna 1959 byl
pohřeb Josefa Koplíka, který zahy−
nul v aktivní vojenské službě při ha−
várii auta. Na pohřbu bylo účastno
mnoho občanů i vojáci útvaru ze Zno−
jma s vojenskou hudbou“. Mně bylo
tehdy 13 roků, měla jsem angínu
a se zprávou došel taťka. Jak kdy−
bych tu tíživost měla „živou“. Ne−
štěstí nás zasáhlo všechny, velké
i ty menší. Tak je to na dědině se
soucítěním dodnes.
Byly to Strachotice u Znojma
a 16. srpen 1959, co jedenadvaceti−
letého svobodníka Jožku Koplíka
zastavilo. Za dva měsíce měl být
z vojny doma. Na místě neštěstí je
pomníček, u kterého roste a vy−
kvétá růže od Koplíkového. Slova
v kameni dělajú Jožku nesmrtelným.
Rok co rok, letos už po padesáté−
třetí, za Jožkú dojede jeho ratíš−
kovická rodina. Pomníček je umyt
a znovu ozdoben, růžička podle po−
třeby ošetřena, okolí uklizeno a se−
mknutá rodina se nádherně rodi−
nuje.
Dostalo se mně cti, že jsem byla
„za Jožkou“ pozvána. Bylo nás cel−
kem 21, velikých aj malých. Ta−

kovou besedu hned vedle silnice je
i těžké popsat. Byl to kolotoč pocitů
ze smutku a lidské milosti zároveň.
Vítězství patřilo všemu dobrému,
včetně následné přepestré svačinky
od každého každému.
POMNÍČKOVÁ POMAZÁNKA.
Dělala ji „na cestu za synem“ už Jož−
kova maminka. Pomazánka se u po−
mníčku jí bez výjimky každý rok.

Termíny plesů v roce 2013
12.
19.
20.
26.
2.
3.
9.
16.
23.
2.
3.

1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Obecní ples (hraje Kombet)
Krojovaný ples
Dětský krojovaný ples
Ples fotbalistů (FK Baník)
Hasičský ples
Ples seniorů
Lidový ples – Fašaňk
Skautský country ples
Ples T Machinery, a.s.
Rockový karneval
Dětský karneval (RC Bambino)
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Zkuste ji: Upečte tak půl kila boko−
viny s velikú cibulú. Nechte vychlád−
nút, cibulu odstraňte. Zchládlé maso
pomelte, přidajte na drobno nakrá−
jané − čerstvú cibulku a zavařený
oharek. Na barvu tam nasekajte tak
jedno uvařené vajíčko. Směs osolte,
opepřite, přidajte obyčejnej hořčice
a pozor –nezapomeňte vmíchat zoft
z upečenej bokoviny. To je všecko.
Pomazánka je výborná, uvidíte.
P.S. Rodina Koplíková jezdí k Jož−
kovu pomníčku vždy jedenkrát za
rok. Toto místo však ani během roku
opuštěno nebývá. Po celých dlouhých
53 let se o okolí pomníčku pečlivě
staral pan František LENIKUS, kte−
rému jsou všichni Koplíkovi vděčni
a moc mu za to DĚKUJÍ.
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic

Pozvánka na 65. krojový ples
V sobotu 19. ledna 2013 se uskuteční v tělocvičně
ZŠ krojovaný ples. K tanci i poslechu bude hrát de−
chová hudba Vlkošáci a cimbálová muzika Javor. Máte
tedy jedinečnou příležitost se nastrojit do krojů, které
byly pracně připraveny na hody, ukázat je, udržet a pod−
pořit tak jednu z nejstarších folklorních akcí v obci.
V neděli 20. ledna 2013 velmi rádi přivítáme i ty
nejmenší děti. Pro děti bude tradičně připravena bohatá
tombola, průvod krojovaných dětí a společné foto. Tra−
dičně se představí děti z folklorního souboru, k dobré
náladě zahraje Veselá muzika z Ratíškovic a cimbálová
muzika Náklo.
Bc. Jana Koplíková, předsedkyně OB
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Výstava

Ludmila Kovaříková

a „Hlina+“

V

Školství

e čtvrtek 29. listopadu v zámeč−
ku v Záhorské galerii ve slo−
venské Senici byla vernisáží
zahájena výstava „Hlina+“ děl ratíš−
kovické výtvarnice Ludmily Kovaří−
kové. Za hojné účasti Ratiškovjáků,

J

a lákala diváky ke hře číst artefakt ve
shodě s pojmenováním. Ukázkou to−
hoto „čtení“ bylo Desatero, které bylo
sestaveno z desíti kachlíků různých
barev a „malůvek“ či kameninová se−
stava Sedm dní či sada kachlů Roční
období. Vedle samotné řeči tvaru,
kterážto byla velkou měrou geomet−
rická, je umělecká výpověď artiku−
lována rovněž strukturou a barvou.
Výslednicí pak je dílo esteticky kul−
tivované a k zamyšlení hodné.
PhDr. Radim Šťastný

Poděkování

e doba vánoční, lidé jsou na sebe
milejší a navzájem se obdarová−
vají, dělají si radosti.
Jsem ráda, že mezi rodiči a praro−
diči dětí, našich „sluníček“, se najdou
takoví, kteří nečekají na zvláštní pří−
ležitosti a umějí udělat radost kdy−
koliv během roku. Třeba pomocí při
úpravě zahrady, darováním stromu
k zasazení nebo vánočního stromku
k nazdobení, drobnou opravou hrač−
ky, ušitím oblečení pro panenky,
darováním barev, různého materi−
álu, vhodného ke tvoření, a nebo by−
linkového vonného oleje, pozváním
domů ke včeličkám a zakoupením
kuklí, aby děti mohly včeličky bez−
pečně pozorovat zblízka, darová−
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při muzicírování hudebního usku−
pení Ensemble Marijan pod taktov−
kou rektora Janáčkovy akademie mú−
zických umění prof. MgA. Ing. Ivo
Medka, Ph.D., a za úvodního slova
kurátorky Dany Janáčkové byla vý−
stava otevřena. Ke
shlédnutí v historic−
kých rokokových pro−
storech jsou arte−
fakty z keramiky,
kameniny i šamotu,
v barevném glazuro−
vém provedení se
uplatňovala nezříd−
ka tradiční japonská
technologie raku.
Díla byla pojmenová−
na s tím, že jejich jmé−
na korespondovala ve
větší či menší míře
s tvarem a barvou

ním medu, pouč−
ného puzzle, hra−
ček, omalovánek,
doporučením pěk−
né knížky pro děti
atd. O to víc pře−
kvapí, když se jedná o někoho, kdo
nemá svoje dítě ve školce. Úmyslně
neuvádím jména těchto lidí, protože
by mě mrzelo, kdybych na někoho
zapomněla. A jak je znám, nedělají
to kvůli tomu, aby se o nich psalo,
ale z lásky k dětem, z lásky k bliž−
nímu. Děkujme za tyto lidičky,
kteří svým přístupem k životu při−
spívají k vytváření pravých hod−
not a jsou vhodným příkladem pro
děti.

Ještě chci poděkovat všem, kteří
zhotovovali výrobky nebo si je zakou−
pili na vánoční výstavě v MŠ Sluníč−
ko. Výtěžek z této akce činil 6 156 Kč.
Polovina financí byla zaslána dětem
do Tanzanie a za druhou polovinu
naděloval „Ježíšek“ dětem v naší škol−
ce. Na vánočním jarmarku v tělo−
cvičně jsme s dětmi v jedné písni zpí−
vali: „MĚJTE LÁSKU V DUŠÍCH!“
a to vám za všechny z Mateřské školy
Sluníčko přeje
Emilie Kudrová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

Školní střípky
Ve středu 31. 11. 2012 navštívil
základní školu Josef Zimovčák
(*1956), aby nám představil spor−
tovní projekt „Na kole dětem“ pod−
porující onkologicky nemocné děti.
Josef Zimovčák je známý český spor−
tovec a cyklista, který dokázal jíz−
dou na vysokém kole „kostitřasu“
najet několik desítek tisíc kilomet−
rů, mimo jiné v USA, Francii, Špa−
nělsku nebo Itálii. Je osminásobným
mistrem světa na vysokém kole na
1 míli i 100 mil, je dokonce držite−
lem světového rekordu jízdou na
24 hodin výkonem 522,250 km. Žáci
ZŠ tak měli jedinečnou příležitost se
setkat s legendou, ale i možnost
přispět na konto onkologicky nemoc−
ných dětí částkou 2 740 Kč. Více na:
www.nakoledetem.cz
Pedagogický sbor ZŠ byl proško−
len v rámci projektu Vzdělávání pe−
dagogů na ZŠ a SŠ, jehož nosite−
lem je Vzdělávací společnost Eurion
se sídlem v Brně. Obsah třídenního
prezenčního vzdělávacího kurzu
s podtitulem Problematika evrop−
ské integrace obsahoval infor−
mace týkající se zejména dlouhodo−
bých problémů EU, krize eurozóny
a budoucnosti Evropské unie. Pomocí
aktivizačních metod, které jsou
uplatnitelné i ve výuce na základní
škole, se učitelé detailně seznámili
se sociálními, politickými a ekono−
mickými aspekty evropské integra−
ce. Lektorský tým tvořili pracovníci
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Mendelovy univerzity v Brně pod
vedením vedoucího Ústavu financí
doc. Ing. Lubora Laciny, Ph.D.
I v tomto školním roce nadále
probíhá úspěšný projekt „EU pe−
níze školám“. V první etapě se
škola vybavila především novými
počítači, fotoaparátem, HD videoka−
merou a magnetofony pro výuku ci−
zích jazyků. Součástí a podmínkou
obhájení dotace projektu je tvorba
digitálních učebních materiálů
(DUMů), jejichž používáním ve vý−
uce mají učitelé možnost inovovat vý−
ukové metody. V první etapě bylo
nutno vytvořit 450 materiálů, které

pomáhají učitelům v motivaci žáků,
opakování a prohlubování stávají−
cího učiva i k ověřování získaných
vědomostí a dovedností, a to přede−
vším ve třech klíčových (profilač−
ních) předmětech naší školy – český
jazyk, anglický jazyk a matematika.
V druhé etapě bude realizována re−
konstrukce odborné učebny chemie
a fyziky a zbudována nová audio−
vizuální učebna.
Zajímavý třídní projekt realizo−
vali žáci 5.B spolu s třídní učitelkou
Mgr. Kristýnou Kotáskovou s ná−
zvem Planety sluneční soustavy
formou projektového a skupinového
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Tradice

učení, které probíhalo v průběhu pěti
vyučovacích hodin. Děti se mohly
rozdělit samy do čtyř skupin, poté
došlo k rozdělení rolí v každé sku−
pině. Jednotlivé skupiny si vyloso−
valy planety, které musely následně
zkoumat – Galaxiáni (Merkur, Ve−
nuše), Měsíčňané (Země, Mars), Mar−
ťané (Jupiter, Saturn) a Kosmané
(Uran, Neptun). Nejdůležitější částí
celého projektu byla prezentace

K

mou aplikací témat osobnostní a so−
ciální výchovy.
V úterý 27. 11. besedovali
s dětmi naší školy Ondřej Horecký,
zástupce o.s. Bez mámy, a Christo−
pher Zacharia Lameck, tanzánský
koordinátor prací pro o.s. Bez mámy,
v rámci přednášek a besed s dětmi
a studenty v ČR.
Mgr. Bc. Josef Hanák, ředitel školy

Dětský soubor v Brně

Svatomartinské hody

dyž jsem byla před dvěma mě−
síci kontaktována pořadateli
Svatomartinských hodů v Br−
ně, aby dětský soubor vystoupil na
této akci, moc jsem nevěřila, že by−
chom mohly s novým složením sou−
boru na této akci reprezentativně
vystoupit.
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svého tématu ostatním skupinám
a obhajoba vlastnoručně vyrobených
informačních plakátů. Na závěr pro−
jektu získal každý z účastníků pro−
jektu certifikát, jenž stvrzuje, že se
žák 5.B stal odborníkem na planety
sluneční soustavy.
Uvedený projekt je významný
zejména svým rozsahem klíčových
kompetencí, které žák v průběhu
jednoho projektu používá, a pří−

Ale ukázalo se, že se sešla v sou−
boru „stejná krevní skupina děvčat“,
která umí pěkně zazpívat a tanco−
vání mají prostě v krvi. Bylo tedy
rozhodnuto, že do Brna jedeme. Sou−
bor doprovodila cimbálová muzika
Náklo, která zde měla i svůj vlastní
vstup v programu hodů. Děvčatům

i muzice děkujeme za pěkné vystou−
pení a rodičům za podporu nejen
v Brně, ale i při zkouškách. Nyní
pilně nacvičujeme i s mladší sku−
pinkou dětí koledy na živý Betlém
v Ratíškovicích, na který Vás děti sr−
dečně zvou.
Vedoucí dětského souboru
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

7. ročník Vánočního jarmarku
– vánoční dílničky aneb jak to začalo

P

řed sedmi lety, když jsme se
s hlavní organizátorkou Evou
Schüllerovou domluvily, že zku−
síme udělat něco pro děti i dospělé,
vznikla nejprve myšlenka vánočních
dílniček. Osvětová beseda měla
k dispozici prostory na bývalé škole
u drogerie (dnešní knihovna). Tehdy
za velké ochoty Milky Gajdíkové,
Šárky Koplíkové, Ivky Václavíkové,
Dity Gasnárkové a samozřejmě Evy
Schüllerové byl v roce 2007 uskuteč−
něn první ročník této, nyní již tra−
diční akce. Tehdy jsem se já, ale
i spousta ostatních návštěvníků,
a hlavně děti seznámili s technikou
korálkování, drátkování, dekupáže –
známá jako ubrousková technika (fr.
découpage – výtvarná technika vyu−
žívající řezání, stříhání nebo sekání
materiálů), zdobení perníčků a dal−
šími technikami tvořivosti.
Protože akce se moc líbila a sa−
motná děvčata byla taky moc spoko−
jená, domluvily jsme se akci uspořá−
dat i v dalším roce, kde se k nim
přidali i prodejci s vánočním aranžmá
a místní květinářky. Na chodbě
i v druhé místnosti v knihovně byla
uspořádána výstava Vánoční strome−
ček pokaždé jinak. Děti z družiny pod
vedením Ilony Příkaské nazdobily
dva krásné stromečky, jeden si vy−
tvořili i členové folklorního sou−
boru (z těstovin). Ostatní ochotně
připravila paní Helena Vybíralová −
perníkový stromeček, stromeček
slámový, stromeček nazdobený
z háčkovaných ozdob, ale nechyběl
zde ani stromeček v moderních bar−
vách – modrý a zlatý. Pod stromeč−
kem byly k shlédnutí i Betlémy,
které nám zapůjčili ochotně místní
občané.
Další roky se přidávali jak ochotné
maminky, kterým nebyly ruční
práce cizí, tak i další prodejci. Z ka−
pacitních důvodů bylo tedy nutno
změnit místo pořádání. Tělocvična
základní školy, ochota pana ředitele
a vstřícnost obecního úřadu vždy
připravit prostory pro tuto akci, bylo
i letos to pravé místo pro pořádání
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

již sedmého ročníku. Přítomno bylo
34 prodávajících, jarmark proběhl ve
dvou dnech a v rámci kulturního
programu se představily: děti z ma−
teřské školy U Jezérka a Sluníčko,
Ratíškovská Dolina, cimbálová mu−
zika Náklo, Dětský folklorní soubor
Ratíškovice i nově Band při ZUŠ
Dubňany, který navštěvují děti
z Ratíškovic.
Děti zde mohly za pomocí svých
rodičů a prarodičů vytvářet vánoční
dárečky, vánoční nebo marcipánové
dekorace. Maminky se mohly dát
profesionálně nalíčit kosmetikou
Mary Kay, kterou prezentuje paní

Hana Slezarová. Tatínkové měli
možnost nakoupit šperky, vánoční
dekorace, vánoční oplatky a jiné
dárky nebo jen tak ochutnat svařák
či různé druhy medoviny. Součástí
dílniček byla i výstava obrazů pana
Zdeňka Poláčka z Kyjova.
Děkuji všem návštěvníkům, pro−
dejcům, vystupujícím, paní Evě
Schüllerové – hlavní organizátorce,
četě OÚ, vedení obecního úřadu
a v neposlední řadě i Josefu a Tomá−
šovi Hanákovým − všem, kteří jste
byli nápomoci při organizaci této
akce.
Bc. Jana Koplíková
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Pozvánka
k živému betlému

Ž

Šachy

ivý Betlém se bude konat ve
středu 26. 12. 2012. Do průvodu
zveme všechny − buď v dobových
kostýmech (řezník, myslivci, po−
nocný apod.), nebo v krojích a stej−
nokrojích. Sraz účastníků bude ve
13.30 hod. u obecního úřadu. Odtud
se průvod vydá ke kostelu za dopro−
vodu Veselé muziky. U kostela bude
připraven Betlém se svatou rodi−
nou, v programu se představí děti
z folklorního souboru, Ženušky,
Robky ze Séčky, mužský sbor a cim−
bálová muzika Náklo. Bude zde při−
praveno i malé občerstvení ve formě
teplých nápojů. Děti budou moci
nakrmit zvířátka, která zde budou
v ohradách, a zapívat si u jesliček.

Vánoční koncert dechové hudby

Pokud se budete chtít zapojit i do or−
ganizace této akce, velmi rádi Vás
přivítáme.
V případě nepříznivého počasí
(musíme i s tímto počítat, protože
počasí je nevyzpytatelné zvláště

Mistrovství
Moravy a Slezska

V

e středu 24. října 2012 byl v 7.15
na parkovišti u ZŠ Ratíškovice
sraz malé skupinky šachistů −
Gabka Zemánková, Lenička Krato−
chvílová + doprovod (A. Kubáčková,
R. Diviak), jedoucí reprezentovat
Šachový klub Ratíškovice na turnaj
republikové úrovně − Mistrovství
Moravy a Slezska v Loučné nad Des−
nou.
Vyjeli jsme směrem na Kyjov, aby−
chom přibrali pátého člena naší vý−
pravy – Katku Šimečkovou, pak už
cesta ubíhala směrem na Vyškov,
Olomouc a dále na Jeseníky. Bez
kolize jsme dojeli, vše bylo připra−
veno s profesionální dokonalostí:
přivítání, ubytování, zahájení a vzá−
pětí první (z celkového počtu devíti)
šachové kolo. Nervozita, cizí prostře−
dí, ztráta soukromí − to vše se pode−
pisovalo na výkonu našich děvčat.
A právě v tomto okamžiku se náš do−
provázející trenér Rudolf Diviak pro−
jevil s dokonalostí profesionála. Do−
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kázal nejen rozebrat tah po tahu
každou odehranou partii, najít ještě
lepší tahy a vysvětlit, proč zvažovat
právě tento tah místo tamtoho, ale
i zaklimatizovat naše šachistky do
situace, která byla pro ně nová.
Trenér, psycholog i dočasný sta−
rostlivý táta byl pro nás nejen pan
Diviak, ale od pátečního poledne jej
vystřídal Karel Klimeš. Oba pánové
si zasluhují poděkování a úctu za
svůj přístup i odvedenou práci. Já
sama se považuji za organizátora
šachového klubu a trenéra nejmen−
ších, proto je pro mne radost pře−
dávat děti se základy šachové hry
právě takovým trenérům.
Den po dni ubíhal stanovený čas,
výhra se střídala s prohrou, radost
se smutkem – jak už to na takových
akcích bývá. Denně šest hodin při
šachové hře − příprava, šachová
hra, rozbor spojený s výukou. Hotel
Dlouhé Stráně nabídl této akci vše –
prostory k dokonalé organizaci ša−

pro nás v Ratíškovicích) se usku−
teční koledování u jesliček v kostele
v 15.00 hodin. Bližší informace však
budou včas oznámeny na kabelové
televizi a v místním rozhlasu.
Bc. Jana Koplíková

chové akce, ubytování podle poža−
davků, stravování perfektně připra−
vené − opět můžeme vyslovit velké
uznání a poděkování, cokoli se ře−
šilo okamžitě.
Mistrovství Moravy a Slezska bylo
pro nás velkým zážitkem nejen
vzhledem k dosaženým výsledkům −
všechna tři děvčata postupují do
republikového kola, ale i vzhle−
dem k tomu, že zde bylo možno na−
vázat nebo upevnit šachová přátel−
ství. Nikde jinde, než na velkých
turnajích, se nesejde tolik šachových
trenérů, organizátorů, mistrů, vel−
mistrů a profesionálních šachových
osobností.
V neděli jsme již mohli hodnotit.
Naší hvězdičkou se stala Gabka Ze−
mánková, která dokázala získat pět
bodů (náš trenérský předpoklad byl
do třech bodů) a tak vzbudila pozor−
nost spoluhráčů i dospělých.
Účast na Mistrovství Moravy
a Slezska Šachovému klubu v Ratíš−
kovicích ukázalo cestu dál a k vyš−
ším cílům. Vždyť není až zas tak roz−
hodující, zda začínající šachista je
z malé či větší vesnice nebo městeč−
ka, rozhodující je, zda CHCE nebo
NECHCE trénovat, hrát a chtít být
dobrým šachistou.
Více na: http://www.chess−results.com/
tnr83398.aspx?art=4&lan=5&turdet=YES
Alena Kubáčková
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Šachy v Brankovicích

P

rvním dílem seriálu Rapid ša−
chu pro mládež Jihomoravského
kraje je turnaj v Brankovicích −
O brankovického krále. Šachové par−
tie na 20 minut (pro každého ša−
chistu, tedy celkový čas partie může
být při maximálním využití času
40 minut) jsou první zkouškou hráč−
ské odolnosti a výkonnosti pro
všechny šachisty. Náš tým tvořilo
10 dětí: Jan Toman, Jakub Toman,
Ondřej Latinský, Adam Michenka,
Dominik Zemánek, Pavel Kotásek,
Jožka Škorpík, David Toman, David
Dorňák a Jonáš Smetana) a 4 dospělí
(p. Tomanová, p. Brázda, p. Slatin−
ský a p. Kubáčková).
Celkem 157 šachistů z Jihomorav−
ského kraje do 16 let se sešlo, aby

předvedli své šachové znalosti i do−
vednosti. Opět své sehrála tréma,
nervozita, napětí, ale to už patří ke
každému sportu. Podstatné je, že se
bojovalo o každý bod a z každé pro−
hry si šachisté odnášeli poučení
z vlastních chyb. Nárůst šachistů
oproti minulému roku v Brankovi−
cích poukazuje na smysluplnost pod−
pory této hry, vždyť je to královská
hra stará 2000 let a jedním z mála
duševních sportů, který v podstatné
míře zdokonaluje celkově duševní
výkonnost a odolnost.
Klasické otázky po každém tahu
– Co se změnilo? Co mi hrozí? Jaké
mám možnosti? Která možnost je
nejlepší a proč? – jsou otázkami ne−
jen pro šachisty, ale snad pro kaž−

První přátelské šachové setkání

Ratíškovice – Skalica

dého z nás, obecně vzato do každé
situace.
Do Brankovic členové ŠK při ZŠ
a MŠ Ratíškovice již nejeli v tak sil−
ném obsazení, jako předcházející
školní rok. Zájem dětí již upoutávají
i šachové turnaje hrané na 1 hodinu
a více (se zápisem), dochází tak
k přirozenému vyčleňování dětí.
Někomu tzv. sedí rapidy a někomu
zase vážné partie. Rozhodnutí
o účasti je ponecháno na samotném
šachistovi, vždyť každý z nás sám
nejlépe zná své možnosti a své sla−
biny.
Uznání a ocenění si zasluhují
všichni zúčastnění šachisté, za kaž−
dým bodem je soustředění a pozor−
nost. Brankovice jsou již tradičně
vzorem pro organizátory i šachisty.
Kompletní výsledky najdete na na−
šem webu:
http://internet.tgroup.cz/chess/
Alena Kubáčková

každá správná odpověď byla hodno−
cena bodem nebo i vícero body, po−
kud bylo nalezeno více řešení (to není
v šachové hře nic neobvyklého).
Poslední bod v přátelském set−
kání bylo možné získat v šachové
partii tak, že dva vybraní šachisté
z každé strany bojovali za celé druž−
stvo a ostatní tzv. sám za sebe. Sou−
těžní napětí provázelo celou akci od
začátku až do konce, vše probíhalo
v atmosféře pohody a klidu − vždyť
i bojovat lze s cílem upevnění přá−
telských vztahů.
Hodnocení:
1. Antálek Rudolf (Skalica)
2. Medlen Richard (Skalica)
3. Toman David, Zemánková Gabri−
ela, Dobeš Adam−Vladimír (Ratíš−
kovice)

V

úterý 23. října 2012 v 9.00 byl
čas setkání s názvem Šachy –
přeshraniční bitvy přátel−
ství – setkání malých šachistů ze
Šachového klubu Ratíškovice a ša−
chistů ze Skalice pod dohledem
Aleny Kubáčkové, Karla Klimeše
a Viery Haraštové.
Po uvítání a představení hostů
ředitelem školy Josefem Hanákem
následoval krátký rozbor šachové
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2012

partie, kde trenér Karel Klimeš ve
zkratce poukázal ve vybrané partii
na taktické prvky s možnými varian−
tami v dané pozici. Pak následovalo
postupně deset úkolů ze šachových
tréninků, pozice na mat 1. tahem,
pozice na mat 2. tahem, zisk figury,
odtažné napadení, přilákání a oběť
figury se ziskem matové pozice.
Všichni soutěžící šachisté dali do
svého výkonu maximum znalostí,

Další soutěžící:
Skalica
Budinský Juraj, Snopek Matúš, Špa−
ček Ján, Romanová Ema, Hertlová
Katka, Budinská Dorota, Tomšová
Terezka, Masaryk Denis.
Ratíškovice
Škorpík Josef, Šimečková Katka,
Nebytov Maxym, Toman Tibor, Kra−
tochvílová Lenka, Toman Jan, To−
man Jakub, Michenka Adam, Zemá−
nek Dominik, Antošová Jolanka,
Kulíšková Lucie.
Alena Kubáčková
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Šachy – přeshraniční bitvy přátelství

Š

achový klub při ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice byl úspěšný v grantovém
řízení Fondu mikroprojektů a zís−
kal finanční podporu z Programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR na
projekt „Šachy – přeshraniční bitvy

přátelství“. Partnerem a šachovým
soupeřem mu je Šachový klub Sou−
kromé základní školy ve Skalici.
V rámci projektu se již uskutečnila
dvě klání a další dvě setkání proběh−
nou v příštím roce. Součástí pro−

jektu je nejenom zabezpečení oněch
čtyř turnajů, jež zahrnují i semi−
náře o šachové taktice a strategii, ale
i nákup hodin, šachových souprav,
stolních her, audiovizuální techniky
a odborné literatury. Dobré materi−
ální zabezpečení je tak dobrým před−
pokladem pro rozvíjející se ratíško−
vický šachový klub.
PhDr. Radim Šťastný

Silvestr 2012 Výsledky voleb
aneb ve Svatobořicích
na nás čeká celý svět!

J

e to neuvěřitelné, ale je to tak! Blíží
se poslední den roku 2012 a ptám
se: „Dodržujete rádi tradice? A pa−
tří mezi ně také společný Silvestrov−
ský pochod za prasátkem?“ Pak právě
vám je určena tato výzva, abychom
společně vymysleli něco originálního,
vtipného, milého a zajímavého! Aby ni−
kdo neměl pochybnosti, že jdou po−
chodníci z Ratíškovic.
Zadání je jas−
né – vymyslet
společný prvek,
písničku, scénku,
cokoliv, co nás
napadne a půjde
udělat. Pár prvních nápadů už máme,
ale možná právě váš bude ještě o něco
lepší! TÉMA: Ve Svatobořicích−Mist−
říně se sejde celý svět a jeho všechny
SVĚTADÍLY.
Každá obec bude představovat bar−
vou jeden světadíl. Ratíškovice – bu−
deme představovat naši starou, dob−
rou modrou Evropu. S čím na pochod
půjdeme? – očekávání nejsou malá, je
třeba cosi vymyslet a potřebujeme se−
stavit dobrý organizační tým! Proto:
VOLEJTE na 731 609 135
(V. Motlová)
PIŠTE na mail obecního úřadu
podatelna@ratiskovice.com
SLEDUJTE Kabelovku
a webové stránky obce!

do zastupitelstev krajů konané
dne 12.−13. 10. 2012 v Ratíškovicích
Obec Ratíškovice
Počet zapsaných voličů
Počet vydaných obálek
Volební účast v %
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů
tj. %

3 436
1 152
33,53
1 152
1 113
96,61

Okres
Hodonín

Jihomor.
kraj

Česká
republika

130 008
47 167
36,28
47 133
45 930
97,45

954 117
360 236
37,76
359 562
347 336
96,60

7 491 806
2 763 464
36,89
2 757 176
2 637 115
95,65

Přehled počtu získaných hlasů – obec Ratíškovice
Kandidátní listina
číslo
3
5
7
8
13
16
20
22
26
30
43
44
48
51
60
65
70
77
80
82
84
92
93

Platné hlasy

název

celkem

„Sdružení nestraníků“
Koruna Česká (monarch. strana)
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Folklor i Společnost
Strana soukromníků ČR
Moravané
Národní socialisté – levice 21. stol.
NEZÁVISLÍ
Věci veřejné
KSČM
SUVERENITA – Blok JB pro JMK
TOP 09 a Starostové pro JMK
Strana zelených
ČSSD
Republ. Strana Čech, Moravy a Slezska
ODS
Strana svobodných občanů
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Konzervativní strana
KDU−ČSL
Nezávislí demokraté
Česká pirátská strana

31
3
10
16
2
0
18
0
76
3
207
8
20
15
293
0
63
12
8
1
303
3
21

v%
2,78
0,26
0,89
1,43
0,17
0,00
1,61
0,00
6,82
0,26
18,59
0,71
1,79
1,34
26,32
0,00
5,66
1,07
0,71
0,08
27,22
0,26
1,88

Vlaďka Motlová
Zdroj: www.volby.cz
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Skauti

75 let od založení
prvního junáckého oddílu
v Ratíškovicích

P

o stopách prvního oddílu jsme
začali pátrat někdy v roce
2007, kdy jsme oslavili 100 let
od vzniku světového skautingu (po
ratiškovsky − zabijačkú). Aby bylo co
slavit příště, nabídla se otázka: Od
kdy vlastně Junák v Ratíškovicích
působí?
Nejstarší střediskové materiály se
ale týkaly většinou až založení stře−
diska v roce 1969, šli jsme tedy do
pramenů starších. Školní kronika
žádnou zmínku o Junáku neobsa−
huje, v obecní kronice je v rámci po−
pisu událostí po skončení druhé svě−
tové války uvedena věta „Mladí si
založili Junáka“ (rok 1945). Jiná in−
formace byla ale uvedena v tenké
brožurce s názvem „Ratíškovice“,
kterou obec vydala v roce 1991.
A sice: „V roce 1938 zásluhou míst−
ního faráře pana Emanuela Va−
louška vznikl 1. skautský oddíl.“
Proto jsme se rozhodli oslovit naše
pamětníky, abychom zjistili, jak to
vlastně bylo. Tipy jsme dostali na
bratra Karla Němce – Bručouna,
kterého jsme navštívili jako první−
ho, dále Josefa Příkaského (Pepu
Hadače) a Jana Příkaského (orel−
ského činovníka).
Všichni tři se shodli na tom, že
Junák v Ratíškovicích založil pan
farář Emanuel Valoušek, a to záhy
po svém příchodu do obce – již v roce
1937! Do Ratíškovic přišel dle záz−

namů 6. července
1937 a hned začát−
kem školního roku
zorganizoval činnost
tzv. homogenního ju−
náckého oddílu (tj.
křesťansky orientova−
ný oddíl – před válkou
totiž v Českosloven−
sku paralelně působi−
lo několik typů skaut−
ských organizací:
Svaz junáků, skautů
a skautek RČS, Juná−
ci volnosti, Švehlovi
junáci, …). V letošním
roce uběhlo tedy už
75 let od založení prv−
ního junáckého od−
dílu v naší obci.
Oddíl, do kterého
chodilo asi kolem 50 dětí, byl rozdě−
len na družinky (družstva), vždy asi
po sedmi členech (známy jsou Tygři
a Racci), zástupcem vedoucího od−
dílu P. Emanuela Valouška byl Ol−
dřich Příkaský – zvaný Biggles,
bratr Josefa Příkaského (který měl
přezdívku Kačer). Schůzky probí−
haly ve staré hospodářské budově na
farním dvoře, v místě, kde dnes stojí
nové pastorační centrum. V rámci
činnosti oddílu se stanovalo v lese,
například v lokalitě u potoka blízko
vacenovického přejezdu (Snopkovo
smrčí), poblíž Rúdníku u Panenky
Marie, kam se v noci chodilo
na stezku odvahy nebo u dolu
Adolf, odlévaly se stopy zvě−
ře, určovaly světové strany,
hrály se orientační hry, sig−
nalizovalo se praporky, sa−
ňovalo se na Vinohrádkách,
hrálo se loutkové divadlo atd.
Kromě uvedených pamět−
níků (kterým bylo v době za−
ložení oddílu 7 let) byli dle
jejich slov dalšími členy na−
příklad Kovboj − Franta Pří−
kaský, Pork – Laďa Hadač,
Činovnický průkaz zástupce vedoucího oddílu
Oldřicha Příkaského, vydaný v roce 1940,
Šutr – Jan Kordula, Punťa –
s podpisem náčelníka Junáka Dr. Rudolfa Plajnera.
František Holeček, Kolík –
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Družinka homogenního
oddílu na farním dvoře

Franta Koplík, Vojta Kundrata, Luďa
Tříska či Kovomat − Vojta Toman.
Od vypuknutí 2. světové války
v roce 1939 Junák ještě působil
s omezenými možnostmi na území
Protektorátu Čechy a Morava. V létě
1940 ale gestapo zasáhlo v něko−
lika pořádaných táborech, které
rozehnalo, a 28. října 1940 vydal
K. H. Frank nařízení o rozpuštění
Junáka, které vstoupilo v platnost
4. 11. 1940.
Po konci války v Ratíškovicích
kromě homogenního oddílu, který ob−
novil svou činnost, byl založen také
oddíl klasického Junáka. Činnost
organizace pak byla do konce dvacá−
tého století zrušena a znovuobno−
vena ještě dvakrát, ale o tom zas
třeba příště.
Na závěr bychom chtěly poděko−
vat především pamětníkům, díky
nimž jsme se mohli dozvědět, jak
to tenkrát bylo, i když dnes už dva
z nich nejsou mezi námi (Rozhovory
s pamětníky byly natočeny v únoru
– květnu 2008.). Velký dík patří také
všem, kdo se o rozvoj Junáka nejen
v začátcích, ale také v následujících
těžkých časech zasloužili.
HB & Kamka
strana 31

Junácký kalendář 2013
Letos naše junácké středisko vydává vlastní kalen−
dářík na rok 2013, kde jsou již předtištěny termíny plá−
novaných střediskových a akcí pro veřejnost. Každý re−
gistrovaný člen Junáka Ratíškovice dostane jeden kus
od vedoucího oddílu. Pro ostatní jest možno kalendář
zakoupit za pouhých 15 Kč v prodejně Serafína.

Dušičkový závod
aneb 23. ročník Bigglesova memoriálu proběhl v so−
botu 3. listopadu 2012 v Ratíškovicích u junácké klu−
bovny za rekordní účasti cca 120 dětí v 37 hlídkách. Mimo
místních Ratíškovic se letošního závodu zúčastnily hlídky
z Hodonína, Mutěnic, Kyjova a Mikulčic. Počasí bylo slu−
nečné, nějaké medaile jsme v této obrovské konkurenci
vybojovali, a tím jsme po skautsku uctili památku všech
zesnulých skautů a skautek nejen z Ratíškovic.

Kalendárium
pondělí 24. 12. 2012 Betlémské světlo
sobota 12. 1. 2013 „posunutá”
Junácká zabíjačka
sobota 16. 2. 2013 skautský ples
ve stylu country

Redakční rada Zvonu
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití svátků
vánočních a všechno nejlepší
do nového roku 2013.
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Fotbal

Baník se chce na jaře

porvat o postup

R

atíškovice daly nejvíce branek
ze všech účastníků první A tří−
dy a společně s Velkými Pav−
lovicemi obdržely nejméně gólů,
přesto na tom mohly být v tabulce
krajské soutěže ještě lépe. Fotba−
listé Ratíškovic však v závěru pod−
zimní části doplatili na početnou ma−
rodku a po několika zbytečných
porážkách klesli na čtvrtou příčku.
Na vedoucí Rohatec ztrácí Baník po
polovině ročníku pět bodů.
„Spokojení jsme především s úvo−
dem sezóny, kdy jsme hlavně v do−
mácím prostředí bavili diváky dob−
rým fotbalem a pravidelně jsme
bodovali. V první polovině podzimní
části nám vyšlo několik zápasů. Po−
stupem času, jak nám přibývala zra−
nění, šly výkony dolů. Ani hra už
nebyla tolik pohledná,“ pravil před−
seda FK Baník Ratíškovice Petr
Příkaský. Ten je rád, že Sportovně−
technická komise Jihomoravského
krajského fotbalového svazu odlo−
žila předehrávku 14. kola. „Měli jsme
šest marodů, naše situace byla slo−
žitá. S Rohatcem si to chceme na jaře
rozdat o postup,“ uvedl Příkaský.
Vedení Baníku by se návratu do
krajského přeboru rozhodně nebrá−
nilo. I když trenér Petr Vybíral ani
další hráči pod žádným enormním
tlakem nejsou. „Chceme hrát v po−
předí první A třídy. Když soutěž vy−
hrajeme, určitě postup do vyšší
soutěže neodmítneme,“ řekl Příkaský.
Členové výkonného výboru inten−
zivně shánějí prostředky na dopl−
nění prvního mužstva. „Podle finanč−
ních možností chceme tým posílit
o nějaké hráče. Všechno je to ale o pe−
nězích. Pokud nás však budou dva
největší sponzoři, Obec Ratíškovice
a firma T−Machinery, podporovat
stejně jako doposud, mohli bychom
někoho získat,“ věří zkušený funkci−
onář.
Zájem je však i o hráče Ratíško−
vic. Ve vyšší soutěži by se rozhodně
neztratili talentovaní mladíci Lukáš
Koplík s Jakubem Bábíčkem. Ve−
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dení Baníku však chce své klenoty
udržet. „Zatím nás nikdo nekontak−
toval. Očekáváme, že se v zimě ně−
kdo ozve. Věřím, že se s kluky stejně
jako v létě domluvíme a že tým ni−
kdo neopustí,“ prohlásil Příkaský.
Celek z Hodonínska vstoupil do
letošního ročníku domácí porážkou
s Rohatcem. Pak ale Baník vyhrál
čtyřikrát v řadě a s dvanácti body se
vyhříval na čele soutěže. V domácích
zápasech dokázaly Ratíškovice bodo−
vat, venku se však Vybíralova parta
střelecky i herně trápila.
„Spokojenost je poloviční. Je to
takové nedotažené. Největší bolestí je
neproměňování šancí. Klidně jsme
mohli dát dvakrát více branek,“ říká
hrající kouč Baníku Petr Vybíral.
Ten se domů vrátil po dlouhých le−
tech ze Slovenska. Bývalý hráč
Olomouce a Dukly Praha patřil na
trávníku vždy k těm lepším. V závěru
podzimní části však čtyřicetiletý zá−
ložník laboroval, stejně jako další
stabilní hráči, se zraněním. Absence
opor se na hře a výsledcích Baníku
projevila. „Určitě marodka hrála
svoji roli. Mančaft se nám rozsypal,
látali jsme to všelijak. Na druhé stra−
ně kluci si tento půl rok zvykali na
nový tréninkový řád a pravidla,
která pro ně byla novinkou. Z tohoto
pohledu je čtvrté místo slušné. Na
vedoucí Rohatec ztrácíme pět bodů.
To je celkem slušná pozice do jar−
ních odvet,“ říká Vybíral. Ten při
vyrovnanosti soutěže žádného favo−
rita na postup nevidí. „Ze Slovenska
mám zkušenosti z nižších soutěží,
že mužstva jsou každý půlrok jiná.
Takže těžko odhadovat, jak to bude
na jaře vypadat,“ pravil Vybíral.
Podle něj se může z celkového pr−
venství radovat hned několik týmů.
„Postoupí někdo z prvních pěti týmů.
Z výsledků je jasné, že první A třída
je soutěž, kde každý může porazit
každého. Kdo dá do toho na jaře
nějakou nadstavbu, tak se bude ra−
dovat z postupu,“ míní Vybíral,
který bere příznivé skóre s rezervou.

„Není to vypovídající o výkonnosti.
Je to pouze údaj do statistik. Důle−
žité jsou body,“ říká Vybíral. Jeho
tým si připsal nejvyšší porážku
v Lanžhotě, kde prohrál 0:3. „Dovo−
lím si tvrdit, že jsme ve všech ostat−
ních zápasech byli lepší a fotbalo−
vější než soupeři, ale doplatili jsme
na neproměňování šancí,“ uvedl Vy−
bíral.
Hrající trenér Ratíškovic se mohl
na podzim spolehnout na několik
opor. V brance si držel stabilní vý−
konnost gólman Myšák, slušně
hráli i Milan Koplík, Ňorek a Kadl−
čík, velkým přínosem byli navrátilci
z RSM Hodonín Lukáš Koplík a Ja−
kub Bábíček. Byl to právě devatenác−
tiletý útočník Jakub Bábíček, který
s deseti brankami kraluje tabulce
střelců. Vybíral však vyzdvihl ze−
jména přínos Petra Kotáska. Ten byl
díky svému přístupu k tréninkům
i zápasům a výkony na hřišti nejlep−
ším hráčem Ratíškovic v první polo−
vině sezony.
Hrající trenér Baníku by rád
v zimě přivítal posily. „Mančaft mu−
síme doplnit na třech postech,“ uvě−
domuje si Vybíral, který nemá ale
o hráčích z okolí velký přehled. „Ni−
koho pořádně neznám, i když něco
jsem si stačil obhlédnout. Členové
výboru ale mají vytipováno několik
hráčů, které v zimě vyzkoušíme,“
uvedl Vybíral.
Jeho tým trénoval do konce listo−
padu na orelském hřišti. V prosinci
si hráči užijí volna, zimní příprava
odstartuje 18. ledna. O týden poz−
ději vstoupí Baník do zimního tur−
naje v Dubňanech, kde loni neztratil
ani bod. „I proto chci hrát s kvalit−
nějšími soupeři,“ říká Vybíral.
Hráči Ratíškovic se budou v zimě
připravovat v domácích podmínkách.
„Trénovat budeme v terénu a v tělo−
cvičně. Soustředění kvůli pracovním
povinnostem neplánujeme,“ infor−
muje Vybíral. Ten bude v přestávce
řešit i post asistenta.
Libor Kopl
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P
A
B
C
D
N
S

Autobusový jízdní řád
Hodonín−−Kyjov (Bzenec) a zpět
Hodonín

Ratíškovice

Kyjov/Bzenec

X
X
4:30
X
5:04
5:30
6:00
6:00
6:20
6:30
6:50
6:55
7:00
X
8:05
8:30
9:05
9:10
10:05
11:05
12:05
12:10
12:30
12:45
13:05
13:35
14:05
14:20
14:30
14:30
14:35
14:50
15:05
15:10
15:35
15:50
16:05
16:10
16:30
16:35
17:15
17:20
18:15
18:30
19:15
20:30
20:45
22:30
22:45

4:18
4:48
4:48
5:18
5:22
5:48
6:18
6:18
6:38
6:48
7:08
7:13
7:18
7:23
8:23
8:48
9:23
9:28
10:23
11:23
12:23
12:28
12:48
13:03
13:23
13:53
14:23
14:38
14:48
14:48
14:53
15:08
15:23
15:28
15:53
16:08
16:23
16:28
16:48
16:53
17:33
17:38
18:33
18:48
19:33
20:48
21:03
22:48
23:03

4:44
5:14
5:14
Bzenec
5:44
6:14
Bzenec
6:44
7:04
7:14
7:34
7:39
Bzenec
7:49
8:49
9:14
9:49
Bzenec
10:49
11:49
12:49
Bzenec
13:14
13:29
13:49
14:19
14:45
15:04
15:14
Bzenec
15:15
15:34
15:45
Bzenec
16:19
16:34
16:49
Bzenec
17:14
17:19
17:59
Bzenec
18:59
19:14
19:59
21:14
21:29
23:14
23:29

Ratíškovický Zvon

Pozn.
P
P
D, N, S
P
P
P
P
P, A
P
D, N, S
P
P, A
P
P
P
D, N, S
P
P
P
P
P
P
D, N, S
P
P, A
P
P, A
P
D, N, S
P
P
P
P
P
P
P, A
P
P
D, N, S
P, A
P
P
P
C, N, S
P
B, N, S
P
B, N, S
P

Jezdí v pracovních dnech
Nejede od 27. 12. do 2. 1. a od 1. 7. do 30. 8.
Nejede 24. 12. a 31. 12.
Jede také 31. 12., nejede 24. 12.
Jede také 31. 12.
Jede v neděli a státem uznané svátky
Jede v sobotu

Kyjov/Bzenec

Ratíškovice

Hodonín

4:15
4:32
4:39
Bzenec
4:55
5:15
Bzenec
6:00
6:14
6:32
6:40
6:49
Bzenec
Bzenec
7:25
8:15
9:15
9:56
Bzenec
10:15
11:15
12:15
12:46
12:55
Bzenec
13:45
14:05
Bzenec
14:24
14:35
14:46
14:54
15:05
Bzenec
15:25
15:45
16:15
16:46
16:49
17:25
18:25
18:46
20:35
20:46
22:35
22:46

4:41
4:58
5:01
5:17
5:21
5:41
6:17
6:26
6:36
6:58
7:06
7:11
7:17
7:22
7:51
8:41
9:41
10:22
10:37
10:41
11:41
12:41
13:12
13:21
13:37
14:11
14:31
14:37
14:46
15:01
15:12
15:16
15:31
15:37
15:51
16:11
16:41
17:12
17:11
17:51
18:51
19:12
21:01
21:12
23:01
23:12

4:59
5:16
5:19
5:35
5:39
5:59
6:35
6:44
6:54
7:16
7:24
7:29
7:35
7:40
8:09
8:59
9:59
10:40
10:55
10:59
11:59
12:59
13:30
13:39
13:35
14:29
14:49
14:55
15:04
15:19
15:30
15:34
15:49
15:55
16:09
16:29
16:59
17:30
17:29
18:09
19:09
19:30
21:19
21:30
X
23:30

Pozn.
P
D, N, S
P
P
P
P
P
P
P, A
D, N, S
P
P, A
P
P, A
P
P
P
D, N, S
P
P
P
P, A
D, N, S
P
P
P
P, A
P
P
P
D, N, S
P, A
P
P
P
P
P
D, N, S
P
P
P
C, N, S
P
B, N, S
P
B, N, S

Platí od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
Zdroj: www.idsjmk.cz
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