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znova a znova.
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Pohlazení po dui
D

není uspìchaný svìt. Vichni to
známe. Èas nám nestaèí, práce
máme hodnì, sotva se staèíme
vìnovat dìtem, zahrádce. I pøesto
jsem pøijala pozvání na setkání s poezií do Brna, do Divadla Husa na provázku. Poøad se jmenuje Zelené peøí
a moderuje ho Miroslav Kovaøík, spisovatel. Pravidelnými hosty jsou zaèínající básníci.
Tentokrát se mìl pøedstavit veøejnosti i ing. Jiøí Hubáèek ml. Pan
Kovaøík pozval jetì dalí tøi básníky. Velmi jsem se tìila, protoe
s poezií se èlovìk setkává málo.
Básnì pøednáeli jak autoøi, tak pan
Kovaøík. Posluchaèi pak mìli monost srovnání. Atmosféra byla
skvìlá, bylo zde i troku nervozity,
ale hostitel zvládl svou roli opravdu
profesionálnì. Dovìdìli jsme se, proè
konkrétní báseò vznikla, co autor
chce posluchaèùm øíci, jaké mìl pocity.
Jirku Hubáèka znám dlouho. Vím,
e je spíe technický typ - alespoò se
mi tak jeví, je skromný a pohodový.
Básnièky napovídají o citlivé dui,

také o tom, jak vidí svìt a lidi v nìm.
Jsou inspirací k zamylení, k zastavení se, ke zklidnìní mysli.
Hodnocení básníkù obecenstvem
bylo ve prospìch Jiøího. Jeho básnì
nejvíce zaujaly, posluchaèe oslovily.
Dùkazem, e se objevil nový talent, je i rozhlasová relace, vysílaná
z Prahy asi 14 dnù po pøedstavení
v Brnì. Tento poøad trval 30 minut
a s Jiøím u se kontaktovali dalí
lidé, které jeho básnì oslovily. Máme
tedy básníka pøímo v Ratíkovicích.
Je to skvìlé. Je to pohlazení po dui.
Díky.
Ing. Jiøí Hubáèek vybral jednu ze
svých básní pro ètenáøe Zvonu:
Inspirace vyhoøela
a doutnající poleno v popelu slov
nezahøeje dui
Nikdo u nevzkøísí
mylenky tonoucí ve vínì
Za hranicemi
naeho chápání
svítá
Anna Foltýnová

Telegram

V

e ètvrtek 8. kvìtna se koná jubilejní XX. roèník Pochodu kolem Ratíkovic. Start je na stadionu SK Baník Ratíkovice od 6.30 do 9.00 hod. Trasy pro pìí 11
a 20 km, pro kolaøe 46 a 67 km. Srdeènì zvou poøadatelé.
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10. zasedání dne 14. 2. 2003
l se seznámila se 16 ádostmi
o místo vedoucího provozu SK Baník Ratíkovice, s.r.o, a vybrala
pìt uchazeèù do druhého kola.
11. zasedání dne 18. 2. 2003
l projednala jednací øád rady obce,
l projednala zøízení informaèní komise, náplní èinnosti komise bude
vydávání Ratíkovického Zvonu,
dohled nad infokanálem kabelové televize a webovými stránkami obce.
Sloení komise: pøedseda (éfredaktor) - PhDr. Radim astný
èlenové - Mgr. Josef Hanák,
PaedDr. Zdenìk ebesta, Vojtìch
Koten st., ing. Jaromír kola ml.,
Mgr. Alena upálková,
l schválila prodejní cenu výtisku
Ratíkovického Zvonu: do 16 stran
10 Kè, od 17-20 stran 12 Kè, více
ne 20 stran 15 Kè,
l projednala návrh smlouvy o údrbì a provozu kotelny kina a DPS
a zajitìní bìné údrby v tìchto
objektech od firmy Svatopluk
Stokláska.
12. zasedání dne 25. 2. 2003
l podrobnì se seznámila se ádostmi uchazeèù o místo vedoucího provozu SK Baník Ratíkovice, s.r.o.
13. zasedání dne 4. 3. 2003
l schválila pana Petra Nesvadbu
jako vedoucího provozu SK Baník
Ratíkovice, s.r.o.,
l schválila nabídku firmy Tespra,
s.r.o., Hodonín na odprodej nakladaèe KTO 150 za cenu 120 000 Kè,
l schválila nákup pneumatického
kladiva v cenì do 30 000 Kè,
l projednala havarijní stav septiku,
který slouí pro vypoutìní odpadních vod z kabin. Rada navrhuje
vybudování 30 m nové kanalizace
+ 2 achty. Pøedpokládaná cena je
40 000 Kè. Práce provede firma Artesia.
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l jmenovala knihovnici Obecní
knihovny Ratíkovice - ing. Marii
korpíkovou,
l schválila nákup digitálního fotoaparátu OLYMPUS Camedia
C-4000 s pøísluenstvím,
l schválila poskytnutí finanèních pøíspìvkù:
- Èeský svaz vèelaøù - pøíspìvek
100 Kè/1 vèelstvo
- Svaz dùchodcù - pøíspìvek
15 000 Kè
- Sdruení zdravotnì postiených
- pøíspìvek 15 000 Kè
- letecký modeláø pan Nìmec pøíspìvek 3 000 Kè
l schválila monost platby za svoz
odpadkù od II. pololetí 2003 formou
SIPO.
14. zasedání dne 18. 3. 2003
l se seznámila se stíností na stav
komunikace ve smìru Hodonín Kyjov a rozhodla, e vyzve zhotovitele kanalizace v ulici Vítìzná,
aby provedl opravu propadlých
pøekopù,

15. zasedání dne 1. 4. 2003
l schválila návrh organizaèního øádu
Osvìtové besedy Ratíkovice,
l se seznámila s návrhem projektu
Westernové mìsteèko Ratíkovice pana S. Krajtla,
l projednala úpravy v okolí pomníku z I. a II. svìtové války,
l schválila zapravení výtlukù v obci
v hodnotì 50 000 Kè,
l projednala rekonstrukci komunikace v ulici Vacenovická.
Z

Obecní
zastupitelstvo...
3. zasedání dne 26. 2. 2003
Program:
1. Zahájení
2. Rozpoèet obce na rok 2003
3. Bytové drustvo RABYD
- volba èlena pøedstavenstva
4. Osvìtová beseda Ratíkovice
- zmìna zøizovací listiny
5. SK Baník Ratíkovice, s.r.o.
- volba jednatelù
6. Èeská spoøitelna, a.s.
- kupní smlouva
7. Obecní vyhláka

Policie

Obec

Obecní rada...

l se seznámila se sdìlením pana Jiøího ainky, HORS Hodonín, o zruení turnaje starích ákù v kopané HORS-CUP 2003 z dùvodu
nezájmu poøádajících sloek,
l projednala výsadbu 6 ha lesa, pøedpokládané náklady 574 140 Kè,
l schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku Svazu skautù a skautek
ÈR, støedisko Ratíkovice ve výi
70 000 Kè na celkovou rekonstrukci ústøedního topení,
l jmenovala pracovníky pracovní
èety a urèila termín nástupu 1. 4.
2003,
l schválila nákup nových knih pro
Obecní knihovnu za 40 000 Kè,
l schválila ádost spolku Modrý ivot o umístìní pomníku pøipomínajícího místo seskoku parautistické skupiny CARBON u lesní
pìiny vedoucí v ose ulice Séèka
v blízkosti potoka.

JSDH - OZ bude z rozpoètu vyèlenìna potøebná èástka na dokrytí nákupu, o typu automobilu bude OZ jednat.
Z dosavadního pøedstavenstva bytového drustva RABYD odstoupil
pan Marian Kántor. Novou èlenkou
pøedstavenstva byla schválena
ing. Jitka Gajdíková.
Èlenùm OZ byla pøedloena zøizovací listina Osvìtové besedy Ratíkovice, v ní se uvádí hlavní úèel a pøedmìt èinnosti. Dále byla pøedloena
zøizovací listina Obecní knihovny
Ratíkovice.
Dalím bodem jednání byla zmìna
názvu SK Baník Ratíkovice, s.r.o. na
Baník Ratíkovice, s.r.o. a odvolání
stávajících jednatelù. Novými jednateli Baníku Ratíkovice, s.r.o. byli
schváleni starosta obce a zástupce
starosty. Dozorèí radu tvoøí èlenové
obecní rady.
Èlenùm zastupitelstva byla pøedloena kupní smlouva s Èeskou spoøitelnou, a.s. o prodeji nebytových
prostor (v budovì radnice). Kupují-

8. Majetkoprávní zámìr
9. Rùzné
10. Usnesení
Pøedsedkynì finanèního výboru
ing. Vladimíra Motlová informovala
o rozpoètu obce na rok 2003 a upozornila èleny zastupitelstva, e se
nejedná o úsporný rozpoèet a mìlo
by se uvaovat o pøípadných opatøeních, která by vedla k úsporám v prùbìhu letoního roku. Rozpoèet byl
po dílèích úpravách schválen. V pøípadì získání dotací na automobil
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cím je Obec Ratíkovice - kupní cena
je 181 780 Kè.
Zástupce starosty paní Anna Foltýnová pøedloila obecnì závaznou
vyhláku è. 1/2003 O místních poplatcích. Cena za umístìní reklamního
zaøízení je 500 Kè/m2 roènì - za
kadý zapoèatý m2, umístìní reklamního zaøízení podléhá schválení stavební komise.
OZ schválilo nákup èásti PK p.è.
1387 a 1394 o výmìøe 622 m2 za cenu
35 Kè/m2 (jedná se o èást komunikace na Vlastì). Prodávající - DIAMO,
s.p., Strá pod Ralskem, kupující Obec Ratíkovice. Byl pøednesen
pøedbìný návrh na prodej èásti
obecní p.è. 478 panu Petru Mackovi,
Dìdina 93. OZ nemá námitek k podání ádosti.
V bodu Rùzné byly projednány,
popø. schváleny tyto body:
l zmìna smlouvy o provozování televizního kabelového rozvodu firmou Noel, v.o.s., jedná se o termín odstranìní závad pøi vysílání
- bez navýení poplatku,

l ádost majitelù rodinných domkù
v ulici Sportovní (u høitì) na kácení topolù ve sportovním areálu,
OZ odroèilo rozhodnutí,
l odmìny neuvolnìným èlenùm
obecního zastupitelstva od 1. ledna
2003
- èlen OZ - radní 1 390 Kè/mìsíc
- èlen OZ - pøedseda komise, výboru 700 Kè/mìsíc
- èlen OZ - èlen komise, výboru
470 Kè/mìsíc
- èlen OZ 470 Kè/mìsíc
- èlen komise 180 Kè/mìsíc
Podmínkou získání odmìny je minimálnì 50% úèast na jednáních
komise nebo výboru.
l komunikace v ulici Øádky - úprava
po vybudování kanalizace - zúení
komunikace o 1m na 5,5 m, vybudování chodníku, úprava deových
vpustí,
l prodej nákladního automobilu
JSDH AVIA - valník,
l informace o monosti koupì èásti
kulturního zaøízení U astných.
Z

Policisté opìtovnì varují vechny
obèany a zejména dùchodce pøed
rùznými podvodníky. 

Jak chránit svùj majetek?

ìtina obèanù si pøeje ít v bezpeèném prostøedí. Pro pocit bezpeèí podnikají obèané kroky
k zabezpeèení majetku a zdraví, s vyuitím rùzných technických prostøedkù a pøi respektování pravidel
bezpeèného chování. Bohuel i pøes
nae èastá varování se stále nacházejí jedinci, kteøí základní preventivní opatøení podceòují. ádný objekt nelze zabezpeèit na 100 procent,
ale na druhou stranu právì podceòování prevence usnadòuje pachatelùm
páchání jejich trestné èinnosti. K takovým nejzákladnìjím preventivním opatøením patøí:
l vdy (i v denní dobì) zamèené
vstupní dveøe,
l pøi odchodu vdy zajistit vechna
okna i dveøe, to platí i u motorových vozidel,
l mít se na pozoru pøed lidmi, kteøí
nabízejí velijaké podnikání, zboí
èi sluby. Mùe to být trik, jak otiRATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

l
l

l
l

povat byt. Nepodléhejte naléhání
tìchto osob a radìji zavøete pøed
nimi dveøe.
nechlubit se majetkovými pomìry,
neponechávat v bytì vìtí mnoství penìz, ve vozidlech neponechávat cenné vìci, doklady, peníze,
udrovat dobré vztahy se sousedy,
vyplatí se dobré osvìtlení (chodeb,
nejbliího okolí obydlí).

Policisté opìtovnì varují vechny
obèany a zejména dùchodce pøed rùznými podvodníky. Pachatelé se snaí
pod nejrùznìjími záminkami vniknout do rodinných domù èi bytù (kontrola elektrických rozvodù, jindy je
to napø. podomní prodej nebo oznámení o výhøe). I kdy se záminky
rùzní, výsledek je vdy stejný, pachatelé zjistí finanèní situaci, v oka-

miku nepozornosti prohledají byt
a odcizí ve vìtinì pøípadù finanèní
hotovost.
Proto vem doporuèujeme:
l nevpoutìt cizí osoby do bytù,
l po zástupcích firem nebo organizací poadovat pøedloení prùkazù,
l v pøípadì vstupu cizí osoby do
bytu ji rozhodnì nespoutìt z oèí,
pøípadnì radìji zavolat nìkoho
z rodiny èi ze sousedù,
l v bytì neponechávat vìtí obnosy
penìz.
Právì zde je namístì sousedská
sounáleitost a vímavost. Policisté
vdy uvítají informace, které napomohou k odhalení pøípadných pachatelù. Obèané, kteøí si vimnou
pohybu podezøelých osob ve svém
okolí mohou, volat na policejní linku
158.
mjr. Mgr. Stanislav Lupaè,
vedoucí Obvodního oddìlení PÈR Dubòany
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Denisa Janíková
Martin Macek
Viktorie Tomanová
Daniel Toman
Josef Pøíkaský

Blahopøejeme...
Frantika Tomanová ............................ 80 let
Aneka Macková.................................... 80 let
Anna Tomanová ..................................... 91 let
Frantika Pøíkaská .............................. 92 let

Antonín Macek ...................................................... 72 let
Frantiek Mahdal ................................................ 68 let
Jan Ilèík ................................................................. 72 let
Vít Kadlèík ............................................................. 76 let
Ing. Ludvík Tøíska ............................................... 73 let
Andìla Vacenovská .............................................. 60 let
Aneka Vacenovská ............................................. 80 let
Jaroslav Pavelka .................................................. 53 let
Marie teflová ....................................................... 87 let

Vyli jsme ze sklepa, vechny stromy nás vítaly rozkvetlé.

Vzpomínky dvanáctileté dìvèice
na proitou frontu ve sklepì

ìch, kteøí zaili frontu ve sklepì, s postupujícími roky ubývá.
Chtìla bych tyto události pøipomenout nastupující generaci.
Jak se fronta pøibliovala k Ratíkovicím, bylo z dálky slyet dunìní
a na obloze vidìt záblesky. Mui
z naí ulice Sportovní chodili na veèer k Mináøíèkovému na roek pozorovat, jak je nad Slovenskem ozáøená obloha. Taky my dìti jsme byly
zvìdavé. Jeden podveèer byl osudný
mui, netuícímu, co se mùe stát,
kdy si pøi povinném zatemnìní zapálí cigaretu. Pøi krtnutí zápalky se
právì pøibliovalo prùzkumné letadlo
Rudé armády. Osádka letadla zpozorovala záblesk. Letadlo se sneslo
tìsnì nad domy a s ohluujícím rachotem a støílením z kulometù proletìlo ulicí Sportovní, kolní a Rohateckou. Zanechalo za sebou spou,
ranìné a mrtvé. Právì jsme se s bratrem vraceli z venku, zavøeli dveøe
na chodbì, kdy se to událo. Stáli
jsme na chodbì a zacpávali si ui, abychom neslyeli ten hrozný rachot.
Vidìli jsme jen pøes svìtlík, jako
kdyby na ulici létaly blesky. Tu noc
jsme ji spali ve sklepì.
Druhý den bylo runo, lidé se stìhovali do dolù, aby tak pøeili frontu.
Pøila k nám sousedka paní Rozka
Michenková s prosbou a s pláèem, e
ona se synem Frantou nemùe jít do
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Z naich øad odeli...

dolù. Jak by se tam dostala, kdy je
nemocný, leící. Byl mladý, asi devatenáct let. Rodièe ji utìili a rozhodli, e zùstaneme doma ve sklepì,
aby nemìla starost. Kde budeme my,
bude i ona s nemocným synem. Hned
je pøestìhovali k nám do sklepa.
Napoledne pøiletìla letadla a zaèala
bombardovat. Krouila nad vesnicí
a kropila kulometní dávky kolem cihelny, kde nìkdo po nich vystøelil.
Tøetí den k nám pøila dvojice
muù kontrolovat sklep. Konstatovali, e je nevyhovující, musí být pod
domem, a my mìli sklep na dvoøe.
Matka la hned k Dudom, ale mìli
sklep obsazený, pak u Kordulù na
rohu a u Pavelkù to samé. Pøiel
k nám Petr Kordula, to byl ná strýèek, e u Petra Tomana za jejich
vedle Voøíkù mají jetì místo. Pøestìhovali jsme se - matka, já, bratr
Joka, sousedka Rozka Michenková,
syn Franta a snacha Rùenka Kordulová, která pøila tetièce Rozce
pomoci s nemocným Frantú.
Otec a jeho bratr Vojta, který
u nás býval, zùstali u sousedù Pøibylù ve sklepì i pan Jaroslav Pøibyl
a jeho syn Jarin. Mìli jsme krávu,
mìla mít telátko u kadou chvíli.
Proto zùstali, aby byli nápomocni,
kdyby bylo potøeba. U Tomanù ve
sklepì byla ji paní Frantika Foltýnová (Václavka), pan Petr Matuina,

strýèek Petr Kordula, sousedka paní
Antonie Pøibylová, dcery Lidka,
Maøka a Anièka. Celkem nás u Tomanù ve sklepì bylo osm dospìlých
a pìt dìtí. Leeli jsme na zemi na
slámì. Tento den odpoledne se
fronta pøiblíila k naí vesnici. Støílelo se a do 23 hodin, bylo to
strané. Dospìlí se modlili a my dìti
jsme drely matky kolem krku a plakaly.
Ètvrtý den ráno se za námi ná
otec a pan Pøibyl pøili podívat, jestli
jsme na ivu. Nìmeètí vojáci se ubytovali u Tomanù v domì. Kdy uslyeli, e nìkdo proel, hned byl jeden
za námi ve sklepì. Chtìl nás postøílet, míøil na nás samopalem. Strýèek Kordula a pan Matuina umìli
nìmecky, tak ho prosili, aby nás nechal na ivu. Nabízeli mu jídlo,
okvarky, maso, vechno, co jsme
mìli, ale byl neúprosný, nic od nás
nechtìl. Pak zapálil svíèku a dával ji
k slámì, na které jsme leeli. V tu
chvíli pøiel dalí Nìmec ozbrojený
a s granátem v ruce a ten ho zadrel
a vyhnal ze sklepa. To jsme si oddechli. Otec a pan Pøibyl odeli do
Pøibylového sklepa. Jenom odeli,
zaèalo se støílet. Pøiletìla letadla
a zaèala bombardovat a støílet z kulometù. Ozývaly se støely z kauí
i z dìl. Støílelo se do pozdních hodin.
V noci byl klid a z Kordulového
RATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

Historie

Spoleèenská rubrika
Vzpomínky

T

Vítáme nové obèánky...

sklepa se lidem podaøilo utéct do dolù.
Okolo cihelny a v naí ulici Sportovní bylo umístìno hodnì Nìmcù,
útìk do dolù nebyl snadný.
Pátý den zase otec a pan Pøibyl
pøili za námi nás informovat, jak to
venku vypadá. Ploty a støechy byly
poboøeny, okna vytluèena, na kadém
rohu ulice zákopy i v zahrádkách
a v nich nìmeètí vojáci s kulomety.
U Minaøíkù u dveøí pod laveèkou byl
zákop a v nìm voják s kulometem.
Co nám vyprávìli, ozvaly se strané
rány. Støely létaly a tanky jezdily
ulicí. Zemì s námi tøepala a nadhazovala nás, jak padaly støely. Jedna
støela zahvízdala vzduchem, spadla
a pan Matuina se otoèil k otci a øíká:
Matìji, má na hùøe seno nebo
slámu? A bude klid, pùjdeme se
k vám podívat. V poledne støelba
ustála. Mui odeli k nám na kontrolu. Kdy se vrátili, øekli, e jsme
dostali zásah do jizby (lonice). Nábytek roztøítìný, skøíò u hoøela,
tak ji uhasili, e máme díru ve
støee ve stropì a proraenou zeï.
Za chvíli se zase støílelo, ale u to
bylo víc a víc silnìjí a stranìjí.
Trvalo to do 22 hodin.
estý den. Kadé ráno nás Nìmci
kontrovali. Matka a paní Foltýnová
chodily ráno dojit krávy, které buèely bolestí od nevydojeného mléka.
Jídla jsme mìli dost, ale ádný nemìl chu, jenom jsme mìli ízeò. Byli

jsme jak v horeèkách. V tento den se
zaèalo støílet v 9 hodin ráno. Vichni
ve sklepì byli unavení, nevycházeli
jsme ven. Jen potmì sedìli nebo leeli na slámì. Vzduch byl patný,
okénko bylo ale zatluèené deskami.
Jenom jsme se modlili, potichu a jak
zaèali støílet, tak vichni nahlas.
Støelba zase trvala do 23 hodin.
Sedmý den byl nejhorí. Od rána
zaèala palba, støílení ze vech zbraní.
Tanky jezdily ulicí, støely hvízdaly
a padaly kolem sklepa. Jedna støela
spadla tìsnì vedle sklepa k Voøíkom
do zahrady. To bylo hrozné, na
slámì jsme se nadhodili, u jsme
mysleli, e je s námi konec. Takovou
to mìlo sílu. Byli jsme vichni vyèerpaní, vynervováni støelbou, e nám
bylo jedno, jestli budeme ít. Èekali
jsme, kdy nás to zabije a bude konec. Celý den a noc se bojovalo, a
k ránu se støelba utiila. Únavou
a vyèerpáním jsme usnuli. Ve ètyøi
hodiny ráno bylo ticho. Matka nás
vechny vzbudila, e jdeme do dolù.
Ta støelba se nedá vydret, tak abychom se sbalili. Matka la øíct do Pavelkového sklepa, e jdeme do dolù,
aby li taky. Vyla ze sklepa a uvidìla na dvoøe krev. la na chodbu pro
nosítka nemocného Franty, byla
pryè. Kdy pøicházela k Pavelkovému, z roku vybìhl voják Rudé
armády a za ním druhý. Volali:
Mama, mama, my zdìs! Zaèali se

s matkou objímat radostí a øekli, e
kdyby se jim tuto noc nepodaøilo probojovat, Ratíkovice by srovnali se
zemí.
Matka ohlásila u Pavelkù ve
sklepì, e je po frontì. Vichni vyli
ven, radostí plakali, objímali se s vojáky. Jetì se objevil nìmecký voják
na druhém roku a hodil granát do
Kordulového sklepa. Ve sklepì
ádný nebyl. Rutí vojáci ho hned zastøelili. Matka se vrátila za námi øíct,
e je po frontì, Rusi u jsou tady. Co
to bylo radosti, e je konec a e jsme
vichni na ivu a zdraví.
Vyli jsme ze sklepa, vechny
stromy nás vítaly rozkvetlé. Radovali jsme se. Jetì jsme nevìdìli, co
nás èeká doma. Do domu jsme dostali tøi zásahy. Jeden do jizby, druhý
do chléva, tøetí mezi pøedsíò a kuchyò. Nemìli jsme na èem vaøit, sporák byl rozbitý. Zùstala nám jen
jedna svìtnice. Ve chlévu koza zabitá, kráva, která mìla mít telátko,
ranìná. Mìla v boku elezný nosník.
Rodièe zavolali vojenského doktora,
aby jí pomohl. Chtìli, aby ji vymìnil
za zdravou nebo vzal na zabití na
maso. Doktor ji nechtìl, oni na maso
mají krav dost. Potom rodièe zavolali øezníka Aloise astného, ten
krávu zabil a první maso po frontì,
co se prodávalo, bylo z naí krávy.
Mìla v sobì dvì telátka.

Moravan - kalendáø vlastenecký
a katolický na Moravì,
vydaný r. 1857

dlouhá, 1 sáh iroká a 1 sáh 1´ vysoká; za kterou pøíèinou se více podobná sklepu, neli posvátnému
místu, na kterém ji od roku 1797
me svaté sloueny bývají.
Avak nevede se o mnoho lépe
Radikovským, jdou-li na sluby Boí
do Dubòanského kostela, kterému
pøivtìleni jsou. Musejí s velikou obtíností hodinu cesty uraziti a pak té
èastokráte venku státi, an DolnoDubòanský chrám Pánì sotva pro
domácí staèí. Podobnì si nepolepí
osadníci tamnìjí, pakli svoji pobonost v Miloticích na hodinu cesty
vzdálených vykonávají.V tamním
farním kostele musejí se spokojiti
s místeèkem jim ponechaným; i stává
se také èastokráte, e pøed dvéømi
chrámovými slubám Boím pøítomni
býti musejí, an Milotický kostel
vlastními farníky ji naplnìn bývá.
Jetì hùøe se jim vede, jdou-li do Rohatce nebo do Hodonína svým køesanským povinnostem zadost uèinit.

Nový kostel
v Radikovicích

(Jan migmator,
kaplan v Dolních Dubòanech)

Hospodine,
miloval jsem okrasu domu
Tvého, a místo pøebývání slávy Tvé.
alm 25, 8.

V

e valném shromádìní obce Radikovské 19. listopada na 24.
nedìli po Sv. Duchu odpoledne
1854 u pøíleitosti svìcení nového
køíe na cestì k Mistøínu a svìcení
nového obrazu Panny Marie na kolním stavení, promluvil v. p. faráø,
Karel Koneèný, po vykonaných církevních obøadech v následující smysl:
Milí sousedé! Nyní jste se právì pøeRATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

svìdèili, kterak horlivostí a pevnou
vùlí jenom jedna rodina postavila
køí, který ji pøes 100 zl. stø. stál,
a vy vichni jste svorností zbudovali
tento obraz.  Zdalibyste té zvìtenou horlivostí èasem nemohli postaviti sobì vìtí kaplu, do kteréby
z vás vìtí díl aspoò mezi mí sv.
vejíti mohl, abyste nemuseli vdy
vichni mezi slubami Boími v deti,
ve snìhu a v horku pod írým nebem
státi? A skuteènì musejí vdy
osadníci Radikovtí o slubách Boích pod írým nebem státi, an temnìjí kaplièka jest jenom 2 sáhy

Terezie Pitìková
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Nikde, ani doma ani jinde, nenacházejí bezpeèného pøítulku! Z té pøíèiny ji po mnohá léta projevováno
spravedlivé pøání, aby mìli svého
vlastního knìze a svùj stánek Boí,
by se nemuseli potulovati jako národ
koèující, nebo jak Izraelité na pouti
z místa na místo. K tému konci byli
èastokráte od osadníkù peníze odkázány, aby se aspoò èasem potøebì
køesanské vyhovìti mohlo.
Ji r. 1828 se vyjednávalo stranu
této záleitosti, a stavivo se obstaralo, ale bohuel pro nepøízeò a jiné
obtínosti nepøilo se k ádnému výsledku. Odkazy a poruèené peníze
pøily v zapomenutí a stavivo k jinému úèelu rozebráno a rozneseno.
Od té doby na stavení kostela ji
ádný nezpomnìl, a v. p. faráø pøi
dotèené pøíleitosti se o budování
stánku Boího zmínil. Slova: Zdali
byste sobì nemohli svorností postaviti vìtí kaplu? projela jako elektrická jiskra íly vech. Obèané se
vyjádøili, e nikoliv kaplu, nébr poøádný kostel by sobì rádi vystavìli
a faru zbudovali, aby také o vlastního knìze ádati mohli; v èem jim
v. p. Karel Koneèný nejen nepøekáel, ale i nápomocným býti slíbil.
Nepøestal vak horlivý pastýø na
prvním vyzvání. Po nìjakém èase
pozval sousedy do Radikovské
koly do hromady, pøedstavil jim
jetì jednou potøebu kostela, vybízel
je, aby mìsíènì nìjaký pøíspìvek
skládali, z èehoby jistina povstala,
a aby se pøedevím stavivo zaopatøiti mohlo, an svorností nepatrné
vìci rostou. Proèe sám prozatím
hned 10 zl. poloil. Slova povzbuzují, pøíklady táhnou; to se stalo
i zde. Pøíkladu pánì faráøova následoval Frant. Foltin, starosta, a poloil 6 zl.stø., za ním Jakub Vacenovský té 6 zl. a po nich mnozí. Tu
vichni plní odhodlanosti pøíspìvky
buï skládali, buï skládati se uvolili,
vystoupil jeden Slovák, jménem Jan
Baøina øka: Já dám vechen do základù potøebný kámen! An v okolí
Radíkovském ani kaménka není
a takový s velikou obtíností dováen býti musí, dá se mysliti o radosti, s jakou toto vyjádøení slyáno
bylo. Pøes 200 zl. stø. ten kámen stál.
Za tou pøíèinou, an takovou obìtí poèátek stavby urychlen jest, mùe Jan
Baøina zakladatelem kostela Radikovského jmenován býti.
Kdy se tyto vìci proti vemu oèekávání byly udály, obrátila se obec se
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svým pøedsevzetím na c. k. podkrajského v Kyjovì, p. Josefa Chornicera, jakoto politického pøedstaveného, a na p. Leopolda Krejpíka c. k.
správèího statku v Hodonínì a shledala v tìchto dvou lechetných pánech silné podpory. Byla ustanovena
kommise na 22. bøezna 1855, ku
které vichni osadníci Radíkovtí vyzváni byli. Jednání se dìlo p. aktuarem Stokláskou, protokoly se podepsaly a ji byli vichni obèané
pøesvìdèeni, e mylénka zboná tentokrát se stane skutkem. Vyzváním
c. k. správèího uèinil pan Jiøí Licht,
stavitelský mistr z Hodonína nákres
nového kostela a uvolil se ku stavbì
dohlíeti zdarma. Pan Frantiek Vogel, zednický mistr z Hodonína, pøijal na sebe vedení stavby. Náklad
na nový chrám Pánì vypoèítán na
28 000 zl. stø., z kterých jenom zednickému mistru 4 000 zl. stø. pøipadnouti mìlo.
Pøièinìním c. k. p. podkrajského
byla od c. k. politických úøadù
stavba povolena a nákres byl potvrzen, naèe hned 4. kvìtna základy ve
tøech hodinách vykopány byly, pøi kterém zboném poèínání se kadý
osadník zúèastnil, an chrám Pánì
jest domem vechnìm spoleèným.
(Jan Zlatoústý).
Jetì vak nebyl nejvyí duchovní úøad diocéze Brnìnské poádán o dovolení k posvátné stavbì.
K tému konci se odebrali poslanci
obecní do Brna, kteréto vyslanstvo
sám v. p. faráø dobrovolnì k nejdùstojnìjímu p. biskupu ... (èást
stránky utrena) ... a svou prosbou
podporoval; èeho .... (èást utrena)
.... bylo, e ji v sezení konsistorním
dne 10. kvìtna 1855 stavba kostelní
povolena jest byla. Poloení základního kamene ustanoveno jest na
úterek svatoduní dopoledne dne
29. kvìtna, ku které slavností
mnozí hosté pozváni byli.
Ne ale jako nábonému poèínání osadníkùv ji od mnohých rokù
nepøízeò a obtíností v cestì byly
a teprùv roku 1855 odstranìny jsou:
takté nìco podobného se stalo i tentokráte. Sama pøíroda se zdála proti
poloení zakladního kamene se zpouzeti. V pondìlí svatoduní k veèeru
obloha se zatemnila, èernými mraky
potáhla, strhl se náramný lijavec,
jeho straným øádìním sem tam
potoky ze svých bøehù vystoupily.
Malými pøestávkami prelo po celou
noc a jetì ráno bylo nebe zataeno.

Èím blíe ale pøicházela doba svìcení základùv, tím ménì prelo, nebe
se víc a víc vyjasòovalo, a pøed poèátkem slavnosti teplé sluneèko mile
se usmívalo na zemi. Èlovìk mohlby
ovem ji to pokládati za dobré znamení, za rukojemství, e se tu poèalo dílo líbezné Bohu.
Pozvaní hosté se poznenáhla sjídìli a v. p. dìkan slouil s èetnou assistencí slavnou mi svatou v tamnìjí kaplièce. V. p. faráø, pùvodce
náboného podniknutí, mìl slavnosti pøimìøené kázání, kteréto
ze srdce plynouc i do srdcí náboných posluchaèù padalo, tak e pøes
3 000 lidí ku vroucným slzám pohnuto bylo.
Napotom zpùsobem slavným poloen základní kámen, do kterého se
poloily památné listiny. Leí pak
vedlé sakristie v pilíøi, kterýto presbyterium od kostelní lodì dìlí, asi
3 støevíce hluboko v zemi. Místa, kde
jsou nyní hlavní dvéøe, a kde bude
oltáø, byly skvostnì bøízemi a kvítím
okrálena.
An èetné duchovenstvo odzpìvovalo almy, poehnal dùstojný p. dìkan dle obøadu církevního místa základùv a uhodil tøikráte kladívkem
na kámen, v kterémto významném
obøadu kromì duchovenstva pøísluhujícího také p. Ignác Gläser c. k.
okresní z Hodonína, p. Leopold Krejpík c. k. správèí, páni stavitelé,
obecní výbor atd. se zúèastnili. Napotom základní zdì okropeny a okadìny byly, naèe modlitba závìreèná
následovala. Zpìv Ambroianský
Tebe Boha chválíme, pìkná hudba
a hluèná støelba z modíøù oznamovala duchovní radost obèanù netoliko pøítomným hostùm, nýbr
i celému okolí. Den ten od osadníkù
jako nejvìtí svátek svìcený zùstane zajisté v dlouhé a blahé památce.
Památné listiny byly po vykonaných obøadech podepsány kromì od
c. k. okresního a c. k. správèího také
od dùst. p. Karla Èecha, dìkana
a faráøe v eleticích, Karla Koneèného, faráøe v Dolních Dubòanech,
Osvalda Niklasa, kooperatora v Hodonínì, Vincentia Janalíka, duchovního správce z Milotic a Frantika
Webra, koop. tamté; Jana Veèera,
lokalního v Rohatci, Frantika Mlèocha, koop. v Dubòanech, Jana migmatora, koop. v Mutìnicích, písatele tìchto øádkùv a od pp. stavitelùv a t. d.
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Tého roku jetì poloen základ,
kterého témìø do polovice hned
29. kvìtna zbudovalo se. Tím se konèí
první doba stavby Radikovského
kostela, an ostatní stavba pro nedostatek staviva na budoucí rok odloena jest byla, krom pøíprav, které
s velikou nadeností se dìlaly.
Jak mile roku 1856. Slavíci v okolních lesích radostné zvìstovali jaro,
hned se nesmírná èinnost jevila. Tu
bylo vidìt jedny na obecných pastviskách døíví sekat, jiné zase nasekané
k cihelnì vlastním potahem dováet.
Tito pomáhali ruèní prácí cihláøùm,
onino zedníkùm u kostela.Tito dováeli vápno, onino pøiváeli cihly. Jiní
dováeli vodu, jiní køidlicí, a to bez
ustání. Byla to èinnost, jakou jevil
národ idovský po zajetí Babilonském u stavby chrámu Jerusalémského. Nebo èteme v I. knize Esdráovì: Kdy byly Zorobabel
s bratøími, navrátive se do Jeruzaléma, s pláèem a køikem, s radostí
a s plesáním velikým poèali stavìti
dùm Pánì, snáeli jsou vichni obìti Hospodinu, skládajíce s radostí
peníze, potravy a nápoje kamenníkùm, øemeslníkùm sváejíce kamení a døíví cedrové z Libanonu; vechen národ, nýbr i vzdálení bratøí
hledìli míti úèastenství v díle Boím.  To se také stalo, by i v pomìru mením, v této dìdinì. Muové pálili vápno, eny dìlaly maltu,
mládenci stavìli leení, panny podávaly vápno enám; jiní pøináeli
desky, jiní podávali maltu; ano
i dítky na øebøíkách sedìly a zedníkùm cihly podávaly. A proè to èiní
osadníci Radikovtí? Proto e vìdí
dle slov sv. Jana Zlatoústého e
ve chrámì se rozdávají dùstojenství
a milosti, které nebudou míti
konce, které nemohou býti znièeny
ani smrtí, alébr právì smrtí stávají
se pevnìjími a stálejími.
Uzøev cizinec tuto èinnost pro èest
a slávu Boí, tìkem se udrel slzí
vida patrné poehnání Boí, pakli
potkal nìkterého na dìdinì a otázal
se ho, kam pospíchá, odpovìdìl jemu:
Kambych el, leda ke kostelu! Takovéto pospíchání zajisté se líbí Bohu
nebo: Do chrámu, jako k ivé studánce, jako k duchovní øece máme
pøicházeti, abychom naèerpali vody
ivé, o níto dí Pán; ízní-li kdo, pojï
ke mnì a napí se!  Uslyeve okoleèné dìdiny o tìchto skutcích pro
èest a slávu Boí konaných, s radostí
penìzi ku pomoci pøispívali. Mezi
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dobrodinci vynikala v této dobì obec
Vacanovská se 154 zl. 55 kr. stø.
V tomto èase vynikly kostelní zdì nad
zemí a po okna. Zde se konèí druhá
doba, an nemohlo pokraèováno býti
z nedostatku prostøedkù. To se stalo
na poèátku èervna 1855.
Mezi druhou a tøetí dobou stavby
vystoupila øeka Morava detìm,
a døíví ji dávno ve Valaích u Vsetína nakoupené, poslalo se na pltích
do Nedakonic za Pískem, an øeka
toho roku tak se nebyla rozvodnila,
aby se døíví a do Hodonína, jako jiné
roky poslati bylo mohlo. Tam tedy na
4 hodiny cesty museli Radikovtí
v nejdelím dni pøi nesmírném
horku pro døíví na kostelní krov se
svým umdleným potahem jeti. Kdy
byli a na poslední dìdinu pøed domovem døevo dovezli a s potahem
svým ji dále nemohli, tu osadníci Vacanovití zapøáhli potah svùj a døíví
do Radikovic dovezli. Ne za døíví
se mìli poslati peníze, jak stálo
v písmì. Kde si jich hned zaopatøiti?
 An starosta celý zarmoucený z Hodonína domù pøiel, tu mu doruèen
byl list  list pøeradostný. V nìm
oznamoval v. p. faráø, e dle zprávy
od v. p. dìkana Jeho Velièenství císaø Ferdinand Dobrotivý a císaøovna
Maria Anna za prosbou obce Radikovské na stavbu nového kostela
1000 zl. stø. darovati ráèili, a e dne
15. èervence se pro nadzmínìnou
sumu do eletic pojede. Kdy je nouze nejvyí, Pán Bùh bývá nejblií.
Proto e se stavìlo dílo Boí, nemohl
je Hospodin opustiti. Najednou se
vyjasnilo oko zasmuilé a srdce radostí plesalo, zvlátì dne 17. t. m.,
kdy v. p. dìkan srdeènou øeèí obèany
k díkùm a k plesání povzbuzoval
a pak s assistencí èetnou v tamnìjí
kaplièce mi svatou zpíval na podìkování Bohu za poskytnutý dar a na
vyprosení u Pána Boha dlouhého ivobytí císaøským dobrodincùm.
Kdy bylo mnoho cihel napáleno
a vápno zaopatøeno, tu se zaèala
tøetí doba stavby kostela a sice poèátkem mìsíce záøí.
V této dobì dosáhla horlivost bratøí
nejvyího stupnì; 22 zedníkù a 12 tesaøù muselo vemi potøebnostmi pøi
stavbì obstaráno býti. Tøi i ètyøi dni
v týdnu musel kadý s potahem býti
u kostela a to v èas setí. Práce polní
ustoupila dílu Boímu! Pøes 100 lidí
bylo po nìkolik dní u kostela ruèní
prácí zamìstnaných! Vidouce vùkolní dìdiny takový nával práce u Ra-

dikovských, s radostí netoliko rukama, nýbr i potahem ku pomoci pøispívali, chtìjíce míti úèastenství
v díle Hospodinovì, dle pøíkladu sv.
Frantika, kterýto se pøipojil k dìlníkùm v Assisi chrám ke cti sv. Damianu stavícím a kamení, písek
i vápno jim podával. V tom ohledu se
vyznamenaly obce: Vacanovice, Milotice, Rohatec, Vlko a Bojanovice
Dolní.
Na podzim postavili zedníci 6° vysoké a 22° dlouhé kostelní zdì. Mezi
tím ukonèili tesaøi z Vídnì pøilí té
krov, který bez odkladu vytahován
a køidlicí pokryt byl. An jetì zedníci
o vìi a tesaøi o krovu pracovali, ráèil nejjasnìjí zemìpán Jeho Velièenství milovaný císaø Frantiek Josef
u pøíleitosti odbývaného dvorního
honu spatøiti nový kostel. Na obdrenou zprávu, od koho se ta svatynì
staví a jakými prostøedky, ráèil horlivost a obìtivost osadníkùv a bratrskou pomoc sousedních osad milostivì pochváliti.
Zedníci pracovali o vìi a do zimy,
kdeto je nastalé mrazy pøinutili, aby
od práce ustáli. Tesaøi vak dokonèili
jetì toho roku 1856 v adventì krov
na vì. Na budoucí rok 1857 odloeno
postavení vìe a klenutí kostelního.
Tak se vypíná kostel Radikovský
k nebesùm. Z jeho zdí jest vidìti Javoøinu a staroitný Buchlov. Náboný
poutník vidí s nìho celou krajinu,
kde leelo hlavní mìsto Velehrad. Vidí
tu krajinu, kde svatí apotolové Moravtí Cyril a Method hlásali poprvé
evangelium pøedkùm Slovanùm; vidí
krajinu onu, po její pùdì zakládali
kaply a koly; vidí z daleka místo, kde
jsou zøíceniny kaply svato-Klémentské, a s radostí poznává, e vdìèní
potomci náboných pøedkùv Slovanských hodnými prokázati se snaí
skutky spasitelnými velikých apotolùv a vìrovìstùv svých, a tak se dùstojnì chystají na slavnost tisícleté
památky jejich pøíchodu na Moravu.
Snanì ádám vel. p. dopisovatele,
aby mi ráèil zavèas pokraèování
o dùleitém pøedmìtu tomto pro Moravana na rok 1858 laskavì zaslati.
Dílo to zajisté zasluhuje, aby se tiskem zachovalo pozdním potomkùm
a slouilo za pøíklad. Poøadatel
Dìkuji tímto paní Drahomíøe Klimeové z è.p. 21 za laskavé zapùjèení
tohoto kalendáøe a za svolení publikace èlánku.
Irena Baøinová
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Ratíkovický Salón

ije jetì dosti pamìtníkù v Ratíkovicích, kteøí se pamatují na
malou zdìnou budovu v lese
Doubrava, která se jmenovala Salón.
Bylo ji v naem èasopisu o tom nìkolikráte psáno, ale já se domnívám,
e dnení mláde potøebuje si jej zvìènit ve svých pamìtech tak jako já!
Rád jsem chodil po lese, a zvlátì
s mým dìdeèkem ze Stavìic Josefem Kotenem, který byl výborným
krejèím a jeho øemeslo jsem po tatínkovi i dìdovi podìdil i já! Kdy bylo
hodnì práce pøed svátkama Velikonoc a hlavnì Vánoc a hodù, pøiel
dìdeèek tatínkovi vdy pomoci.
Pøiel, pozdravil, odloil si svoje
svrky, vytáhl bílou zástìrku s lackem, protøepal jí a øekl pøi opásání:
Zlatá krejèovina, v létì ve stínu
a v zimì u kamen není zima! Velmi
rád chodil po lese a tatínek mu vdy
doporuèoval, aby se zael podívat
k Salónu, e je zde hezky a zdravo.
Jednou si dìdeèek vyel k Salónu,
vrátil se asi za hodinu a smutnì povídá: Tak já chodím tím lesem, hledám ten Salón, a ona tam stojí jen
taková bouda! K èemu slouil? zeptal
se dìdeèek mého tatínka, a tu on vyprávìl, e v Ratíkovicích se konávaly Císaøské hony, na které bylo pøivezeno hodnì zvìøe z jiných revírù,
která byla v den lovu vyputìna
a panstvo do ní støílelo. V ten den
bylo i v ratíkovické kole prázdno
a starí koláci chodili zvìø nadhánìt. Hlomozili v lese, pernatá zvìø
létala dosti vysoko a to byla pro panstvo lahùdka! O tom mi zase vyprávìl mùj staøeèek Hnilica - kováø!
Po dìdeèkovì pochybnosti i já
jsem zapochyboval, e taková
bouda nemohla být pro C.k. Salónem, a vidíte byla! Zde se vaøil na
ukonèenou honu chutný obìd èi svaèina a vìøte, chutnala vem pøítomným. Ano, chutnala i ratíkovické
mládei, která z nedojezených porcí
sytì se najedla. Salón byl postaven
ve slohu rakouském, to znamená
kostra ze døeva byla vyplnìna pálestrana 8

zvìø. Co bylo nejhorí, e se stal Salón útoèitìm rùzných pobudù. Vìcí
se zaèalo zabývat obecní pøedstavenstvo, které uváilo, e bude lépe salon zlikvidovat, ne-li nechat vyhoøet tøeba i èást zdravého lesa. Byl zde
strach, e nìkterý nocleník si na
pùdì zapálí cigaretu, zaspí a netìstí
bude dokonáno! Proto byl vydán rozkaz, e Salón je nepotøebný a povanými cihlami a dìlala pìkný dojem. leèùm slouit nebude. A tak se stalo,
Vevnitø byla zaomítána a zdobila ji e tato historická malá budova byla
freska. Víno bylo obstaráno, jako zlikvidována a zùstalo po ní jen poi pivo, a tak se hodovalo do pozdních jmenování té èásti lesa, které se dodnes øíká - U Salónu.
hodin noèních.
Snad by se jetì nali pamìtníci,
Píi o tom proto, protoe jsem to
místo dokonale znal. Vzbuzovalo ve hlavnì eny, které si na tuto malou
mnì dojem èehosi zvlátního s pøi- nevýraznou stavbu pamatují, napøípomínkou onìch honù - lovù na zvìø. klad paní R. Opavská, která ije
v Domovì dùchodcù v Hodonínì, èi dalí. Nevím, ale
zdá se mi, e v nìkterém
èísle Ratíkovického Zvonu
byl napsán èlánek vzpomínky pana Jana upálka,
který vyprávìl, e jeho otec
se zúèastnil také jednoho
z honù jako náhonèí a e pøi
chutné svaèinì, která byla
panstvu pøichystána, se
zvedl císaø a zadíval se smìrem k Ratíkovicím, pøièem promluvil: Pane revírní, co je to tam za pohyb.
Tolik lidí zde chodí a pracuje? Revírník se postavil
do haptáku (pozoru) a císaøi odpovìdìl: Jeho velièenstvo, tam pracuje pilný
ratíkovický lid na stavbì
svojeho kostela! Tu se císaø zamyslel a odpovìdìl:
A kde vzal tolik penìz, aby
mohl vystavìt kostel? Tu
mu revirník odpovìdìl, e
u nìkolik let se ji jedná
Anièka Antoová, roz. Kotásková,
o stavbu alespoò kaple, ale
Petr Kordula - krejèí, Marie Zemánková
e lid je pilný, etrný a míA je mi líto, e se na Salón zapo- rumilovný, take koná sbírky mezi
míná. Byl, jak mi bylo sdìleno, z bez- sebou a e i do okolních vesnic zapeènostních dùvodù zboøen. Salon chází a tito obèané ratíkovickým fimìl pìknou historii. Konaly se zde nanènì sbírky podporují. Císaø se
letní výlety, kde se bavívala mláde, zamyslel a do mìsíce poslal 1000 zlav minulosti slouil Myslivecké spo- tých se zprávou, proè nepoádali raleènosti za místnost, kde se konaly tíkoviètí o pomoc?
Snad by se dalo sepsat jetì více
schùze a oslavy. Pozdìji, kdy si tato
spoleènost postavila dùm na Slavínì, o Salónu a jeho osídlencích, ale pase zde na chvíli zabydlili skauti, mìtníci této doby dávno u odpoèía kdy si tito postavili z vlastní píle vají na ratíkovickém krásném høbiklubovnu, pøila doba oputìnosti. tovì svùj vìèný sen a své tajemství
Byly zde skladovány potøeby pro les, si odnesli do hrobu spolu.
Vojtìch Koten st.
myslivci zde údajnì mìli krmení pro
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...byl postaven ve slohu rakouském,
to znamená kostra ze døeva, byla
vyplnìna pálenými cihlami...

T

Frantiek Bábík s enami pøi výsadbì

Vesnice
mezi lesy

ak nazvala nae rodaèka paní
Marie Macková - Frolcová jednu
z kapitol své knihy Ratíkovice
minulost a pøítomnost obce, ve
které popisuje úsilí obecní samosprávy o rozíøení obecního lesa
a zlepení jeho stavu, a proto zajistili odborný dozor v osobì lesního inenýra Jaroslava ubrta ze Vsetína,
který posléze vykonával správu lesù
od roku 1927 pravdìpodobnì a do
let váleèných. Nejvíce lesa bylo vysázeno v letech velké hospodáøské
krize, kdy napø. v roce 1932 bylo na
desetihektarovou plochu vysázeno
200 000 borových sazenic a 50 000
dvouletých akátových sazenic na 5 ha
obecní pùdy. Ze záznamù vyèteme,
e v r. 1935 bylo vysázeno dalích
100 000 jednoletých a 50 000 dvouletých borových sazenic, které byly
dodány ze státní kolky na Pánovì,
a tak byly zalesnìny ménì úrodné
pozemky na idovinách a na Panisádku. Tím se uskuteèòoval plán
obecního zastupitelstva z poèátku
20. století - pøemìna obecního pasuòku v les.
Také zaèátkem 21. století je zájmem vedení obce zlepovat kvalitu
ivotního prostøedí pro své obèany
roziøováním výmìry lesa v majetku
obce. Les ve své podstatì pùsobí
jako dùleitý krajinotvorný prvek
s úèinky estetickými, rekreaèními
a bioklimatickými a speciálnì v naich podmínkách má velmi dùleitý
význam protierozní (pùdoochranný) na
naich pøevládajících lehkých písèitých a hlinitopísèitých pùdách. Proto
obecní zastupitelstvo podporuje zalesòování málo produktivních zemìdìlských pozemkù, a to za pøispìní dotací Ministerstva zemìdìlství ÈR. Dle
zkueností z vyspìlých státù Evropy
je nejefektivnìjí zpùsob trvalého
vyøazení neekonomických zemìdìlských pozemkù jejich navrácení pùvodnímu vyuití, tj. jejich zalesnìní.
A tak v letoním roce se zalesòuje
6 ha obecních pozemkù v trati Pasuòk, na které bude vysázeno 30 000
RATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

jednoletých borových sazenic a 28 000
dvouletých dubových sazenic. Tato
výsadba je z èásti plnìním závazku
obce, která v uplynulých letech vykácela cca 2,3 ha lesa za úèelem výstavby rodinných domkù (lokalita
U Lesa).
Stávající lesní majetek obce Ratíkovice má výmìru 364 ha, z toho je
350 ha porostní pùda, zbylá výmìra
jsou prùseky vysokého napìtí a lesní
prùseky - cesty irí ne 4 m. Pro
hospodaøení v lese je Ústavem pro
hospodáøskou úpravu lesù v Kromìøíi vypracován desetiletý lesní hospodáøský plán, který je pro vlastníka závazný v maximální výi tìby
(12 318 m3) a minimálním ploném
rozsahu výchovných zásahù v porostech do 40 let vìku (30,10 ha). Celková døevní zásoba byla zjitìna ve
výi 87 062 m3. Procentuelní zastoupení døevin je následující: borovice
78 %, bøíza 13 %, ole 5 % a dub jeho plody jsou ve znaku naí obce má
podíl pouze 2 %, co je necelých 7 ha
lesa, tento podíl døevin na zastoupení v lesních porostech je dán jak
pùdními a klimatickými, tak historickými okolnostmi.
Plán obnovy lesa je stanoven ve
výi 33 ha, kdy pøeváná èást výsadby je soustøedìna do porostù s velkým podílem bøízy, která ve vìku
70 let je fyzicky pøestárlá, prosychá
a znehodnocuje se. Obnova se provádí pøedevím borovými sazenice,
které na naich pùdách nejlépe odrùstají, ale zároveò respektujeme
podíl melioraèních a zpevòujících døevin pøedepsaných zákonem o lesích
è. 289/95 Sb., kdy vysazujeme dle
hospodáøských souborù a lesních typù
25 - 30 % dubových a lipových saze-

nic, z výmìry zalesòované holiny.
Obnova lesa v naich podmínkách
není jednoduchá a je výraznì ovlivnìna klimatickými výkyvy - extrémním suchem a nízkými srákami,
které se pohybují v naí pøírodní pìstební oblasti - Jihomoravské úvaly
v prùmìrné roèní výi 500 mm a jsou
navíc ve vegetaèním období velmi nerovnomìrné. Tím dochází k vysokým
nezdarùm zalesnìní, které navíc
umocòují v nìkterých letech kody
ponravou chrousta, co bylo patrné
napø. v roce 2001 a 2002, kdy mladé
lesní porosty byly znièeny a z 85 %
a výmìra kody byla 6 ha.
Souèasný stav lesa je ovlivòován
nejen klimatickými výkyvy (globální
zmìny), ale také zdravotním stavem
stromù, kdy nae borovice mají
v korunách jeden a dva roèníky jehlièí, oproti zdravým stromùm, které
mají pìt a est roèníkù jehlièí, tato
skuteènost byla zjitìna v 60. letech
minulého stol. v souvislosti s enormním rozíøením invazní trávy Tøtiny køovitní, která zaèala zabuøeòovat borové porosty ji ve stáøí
40 let, kdy se pøedtím vyskytovala
jen ve starích více rozvolnìných porostech.
Tyto skuteènosti mají vliv na celkové oslabení lesních porostù a snadnìjí roziøování druhotných kùdcù,
zvýený výskyt souí a tím nahodilé
tìby, která se v posledních letech
podílí 28% na celkové výi tìby
døíví.
Pøes vekeré tyto negativní skuteènosti je snahou stav lesa zlepovat, a tak naim následovníkùm pøedat lesní porosty v takovém stavu,
aby i nadále mohly plnit vekeré
funkce oèekávané od lesa.
L. Tomanèák
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Hudba

V

Absolventský
koncert

èal hru na trumpetu
studovat na Konzervatoøi P. J. Vejvanovského v Kromìøíi u profesora Lázara Cruze.
V souèasné dobì svùj
èas pro hudbu Petr
rozdìluje na dokonèení studia, esový
kvintet KOBR a spo-

Cestování

P

Nezapomeòme
se napít 

V

sobotu 26. dubna se
koná od 14.00 do 24.00
hod. v sále U astných Tradièní výstava vín.
K dobré náladì hraje cimbálka
z Vacenovic, obèerstvení zajitìno. Zvou poøadatelé.

Podél Dunaje se blííme k oblasti
Banát, kde bydlí Èei.

Drum bun Romania!
pokraèování

o druhé noci v kempu Benelux,
který nás trochu zhýèkal, vyráíme do sedmnáctitisícového
mìsta Sibiu, zaloeného ve 12. století. A Sibiu mì nadchlo! Støed tvoøí
tøi námìstí, okolo nich vyrostly zajímavé ulièky a taky opevnìní. Dominantami, co do významu i výky,
jsou dvì katedrály. Pøed evangelickou byl na poèátku 16. století zavradìn Draculùv syn Mihei, a taky
ho tady zrovna pohøbili. V pravoslavné katedrále byl k vidìní pozoruhodný rituál, kdy nìkolik bábuek apkaje podlézalo po ètyøech
stùl, symbolizující dle vysvìtlení hrob
Jeíe, poøád dokola. K oèistì ducha
se tady pøidává i oèista tìla ... Vyvrcholením sibijské promenády byla
pragulka po místním triti s neopakovatelnou atmosférou. I kdy
nemám rád nákupy a shon lidí, tady
bych hodinku vydrel.
Ale u musíme putovat dál, jeliko
nás èeká nejvyí rumunské pohoøí Fagara. Postavili pøes nìj silnici,
která pøekonává na nìkolika kilometrech pøevýení 1400 metrù. Nae
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Antonín Bábíèek

Pozvánka

pondìlí 7. dubna 2003 pøedvedl svùj absolventský koncert
v secesním sále Psychiatrické
léèebny v Kromìøíi Petr Gajdík.
V jeho podání zaznìl Koncert pro
trubku a orchestr Alexandra
Arutjunjana za klavírní spolupráce
prof. Evy Koèaøové.
Petr Gajdík svou hru na trumpetu zaèínal v místní mládenické
dechovce Veselá muzika. Po ukonèení základní koly v roce 1997 za-

lupráci s dechovou hudbou adovjáci.
Do dalího osobního i umìleckého ivota mu mnoho tvùrèích sil
pøejí vichni ratíkoviètí muzikanti a Osvìtová beseda v Ratíkovicích.

Karosa to zvládla s jednou pøestávkou,
je to dobrý stroj (aspoò nìco umíme
jetì udìlat). Nahoøe, ve výce 2034
metrù nad moøem fotíme jezírka
a okolní vrcholy. Tunelem se pak dostáváme na jiní stranu pohoøí a klesáme kolem pøehrady Vidraru a ke
zlatému bodu naeho putování - ke
zbytkùm zaruèenì pravého Draculova
hradu Poienari (viz foto).
Hrad se tyèí nad údolím na skále
a vede k nìmu jediná cesta pìky po
schodech lesem - 1330 schodù! Nìkteøí èlenové výpravy si cik-cak cestièku na vrch zkracovali a pøi této
èinnosti kamarádovi Liborovi vypadl
foák a øítil se na zbytek týmu. Natìstí ho pohotovì odchytl Michal
za letu a zamezil tak jednak moné
sráce èlovìka s foákem a jednak totální devastaci pøístroje.
Nahoøe nás èeká pøekvapení - hlídaè a výbìrèí v jedné osobì - neoblomný dùchodce chce po nás vstupné
a jetì kamerné èi fotografovné bez
grupen slevy! Za kameru chce po
Zbyòkovi takové peníze, e by si za
nì mohl tuto polozøíceninu kúpit. My

ostatní tradiènì chytøe pronáíme
pøístroje pod obleèením a dobýváme
zbytky hradu, který byl obléhán
Turky a legenda øíká, e Draculova
manelka se vrhla radìji do údolí, ne
by se nechala zajat. Její manel prý
prchl na koni lstí - jeho oø mìl obrácené podkovy - a otázkou zùstává,
proè ji nevzal s sebou ...?
Nazpátek bedlujeme a pod hradem
jsme se rozhodli pøenocovat pod dohledem vojákù, hlídajících zøejmì
blízkou elektrárnu. Tady se toti poøád hlídá kdeco - pozùstatek Ceauescového hlídacího socialismu - aby
nám nìco náhodú neukradli ...
Ráno prohlííme dortové kostely
v Curtea de Arges a nejvìtí kláterní
komplex Valaska Horezu, který je
pod ochranou UNESCO (odtud asi pochází Bolkovi Valai!). Nádherné
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fresky na kadém centimetru stìn, øádové sestry se tie mísí s námi turisty
a u vchodu ebrák se tøemi prsty na
ruce. Takový je obrázek sobotního sluneèného dopoledne. Blízké mìsteèko
je známé výrobou pohøební keramiky.
Úèastníci pohøbù jsou zde toti obdarováváni drobným keramickým výtvorem. Aspoò na dotyèného dlouho nezapomenou. Dobrý nápad, co!
Odpoledne pøijídíme do soutìsky
Oltetulni s jeskyní, v ní nacházíme
nezapomenutelného prùvodce Mirela, jen s kulichem vypadá jako pasák ovcí, a jak jsme hned zjistili, neovládá zbla cizího jazyka, co je pøi
této profesi asi chyba. Natìstí se
mezi místními turisty nael borec,
pøekládající nám výklad Mirela do
zpracovatelné angliètiny. Nejvìtím
záitkem je ale fantazie místních,
kteøí vidí v témìø kadém podzemním výtvoru nìjaké zvíøe, stavbu èi
osobnosti. Je to dáno tím, e klasických jeskynních útvarù, mám na
mysli krápníky, je zde poskrovnu
a pokud se tady vyskytovaly, byly
pøedchozími návtìvníky zøejmì pouráeny. Na konci osvìtlené èásti jeskynì dlouhé 800 metrù tak mùeme
spatøit tváø Jeíe Krista, egyptskou
pyramidu èi indický Tád Mahál.
U vchodu se louèíme s Mirelem, vybírajícím vstupné bez lístkù (s takovou moc penìz na památky nebude)
a smìøujeme k Dunaji, kde byla spoleènýma rumunsko-srbskýma rukama vybudována nejvìtí evropská
(nepoèítaje Rusko) hydroelektrárna
- elezná vrata.
O nìco severnìji nás naveèer èekají láznì Baile Herculae, které byly,
jak název napovídá, zaloeny Øímany, kteøí si tady u pøed dvìma
tisíci lety lebedili v horkých pramenech (v Rumunsku je asi tøetina
vech kontinentálnì evropských vøídel). Dnes si tady lebedují vìtinou
Rumuni, protoe úroveò oblasti zvané
Sedm pramenù je pro západního
turistu asi neakceptovatelná. Podél
silnice je zde nìkolik kilometrù rádobykempù, které jsou pøeplnìné, a tak
nacházíme volnou louku o kus dále.
Ráno se jedeme léèit do horkých
pramenù. Jsou na nìkolika místech,
vybírám si ty pod silnicí a vrhám se
do umpy mezi oèividnì spokojené
Rumuny. A za slabou pùlhodinku vylézám také spokojený (jen nelápnout do hovna, jemu jsem se na poslední chvíli vyhnul na pøístupové
cestì). Takové láznì si dám líbit.
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Podél Dunaje se blííme k oblasti
Banát, kde bydlí Èei. Jetì pøedtím
projídíme dvìma kazanskými soutìskami, které zuují tok øeky. Vytesali zde do skály reliéf dáckého krále
Dacebala a také umístili desku øímského císaøe Trajána. Vypovídá to
o pestré historii Rumunska, jak u
tomu v této oblasti bývá.
Chceme navtívit dvì èeské vesnice ze esti, které se tady nacházejí.
Obì pøístupné cesty do Eibenthalu
jsou ale pro ná bus nesjízdné, a tak
pokraèujeme po hlavní. V mìsteèku
Coronini nám zablokoval cestu svatební tanec místních krojovaných
a pozvánku na svatební rumunské
cukrové jsme nemohli odmítnout
(jak jsme zanedlouho zjistili, pékli ho
Èeky z nedaleké vesnice Svatá Helena).
Tam jsme dorazili po kamenité
cestì krokem - na asfalt se tady penìz nedostává. Setkání s krajany,
jejich pøedci sem pøili v první polovinì 19. století za prací, jsou nezapomenutelné. Kromì dvou pøienivích
se Rumunù umí vichni velmi dobøe
èesky (lepí ne mnozí z nás) taky
díky kole, kde se vyuèuje na prvním
stupni èetina. Rumuntina se pøidává a na druhém stupni. Novou budovu koly spolufinancovala nae
vláda a byla otevøena v roce 1998. Její
budoucnost a tím i budoucnost celé
vesnice je ale ve hvìzdách. V okolí
se toti zavírají doly, v nich byli krajané pøevánì zamìstnáni, a tak hledají uplatnìní jinde, vìtinou u nás
doma. Poèet obyvatel Svaté Heleny
proto klesl za poslední ètyøi roky
z 1200 na 800. Starí generace tady
u doije (jsou zvyklí tvrdì pracovat
na poli), mladí tu stìí nìco udrí.
Pøestoe je zde ivot tìí ne u nás,
zdají se mnì domorodci jaksi vyrovnanìjí a astnìjí ne my, anebo je

to dáno jen dnení nedìlnì odpolední siestú?
Louèíme se skupinovým fotem
u cedule a protoe máme naspìch
domù, øidiè odmítá zastavit a chvilku
poseèkat jednomu úèastníku výpravy, jen ve vesnici zapomnìl adresu svých nových pøátel.
Asi existuje nìco mezi nebem
a zemí, nebo po pùldruhém kilometru máme defekt. Je tedy monost
vrátit se do vesnice a zbytek výpravy
naposledy vaøí za nádherného západu
slunce nad Dunajem. Velitel Laïa tady
sejmul nejlepí fotku zájezdu (je zralá
do soutìe World Press Foto) a u za
tmy razíme zpátky na Moravu...
PS1: Co Vás v Rumunsku nemine:
l psi, témìø vudepøítomnì pobíhající, nikomu nevadící
l tradiènì jianský nepoøádek,
slunì øeèeno bordel (kromì center velkých mìst)
l ikovné babky (hlavnì ty postavy ...)
l turecké záchody (jsou ekologiètìjí, ale tìko si na nì zvykáme)
l plynové potrubí vedené zásadnì
nad zemí
l povozy taené koòma
l troubení pøi pøedjídìní
PS2: Motto naí rumunské výpravy:
Zapomeòte na Egypt
- Sfingu máte na Bábele,
zapomeòte na Pisu
- ikmou vì máte v Mediasu,
zapomeòte na výcarsko
- alpskou lanovku máte v Busceni.
zapomeòte na Indii
- Tád Mahál máte v Oltetulni,
zapomeòte na Paøí
- Champs Elyseé a vítìzný oblouk
máte v Bukureti
zapomeòte na Neapol
- zemøete v Braovì!
Drum bun Romania! astnou
cestu Rumunsko!
Pøemysl Kouøil
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nedìli 16. bøezna pøipravili v sále kina Junáci pro publikum nevední kulturní záitek. Tak jako v pøedchozích letech
si pøipravily oddíly bohatý program:
oddíl Trojka
- ètyøi varianty Polednice
oddíl Squaw
- Svìtluka v èerném lese
- O zlaté kulièce

oddíl Sviti
- Tanec Makaréna
- Zlatovláska
oddíl Tuláci
- Franta Nebojsa
- videoklip Proklatej vùz
- diskusní poøad A jak to vidíte Vy?
To ve v excelentním moderování
Svatika Stoklásky a Kostièky - Veroniky Zemánkové. Na závìr celé akce
jako tøenièka na dortu probìhla
bohatá tombola.

aneb Za karpy krásnìjí
se konala jako kadoroènì
12. dubna s cílem oèistit okolí
Ratíkovic od nepoøádku, který
zpùsobují nezodpovìdní obèané
a projídìjící auta.

Telegraficky
l V úterý 29. dubna se uskuteèní
Akce Drákula - hromadný
odbìr krve. Sraz v 6.30 hod.
na hl. autobusové zastávce.
l V nedìli 27. dubna se uskuteèní Svatojiøský závod, kdy
uctíme naeho patrona sv. Jiøího tradièním závodem trojèlenných hlídek.
l Ve støedu 30. dubna se uskuteèní Den otevøených dveøí
na Junácké klubovnì aneb
Dondite sa podívat. Pøivítáme
Vás v dobì od 15 do 18 hodin.
Kdo vydrí déle, má monost se
úèastnit táboráku a pálení èarodìjnic. K dobré pohodì hraje
skupina Mokasín, obèerstvení
zajitìno.

Moravská Sahara
je starí název lokality mezi Bzencem a Rohatcem v oblasti lesa Doub-

rava, kam se v poslední bøeznový den
vydaly oddíly Tuláci a Squaw.

l Dne 17. kvìtna se uskuteèní
elezná sobota - sbìr kovového odpadu.
Kdo má zájem o podrobnìjí informace o skautském dìní, mùe
se informovat u oddílových vedoucích, na junáckých nástìnkách
nebo èlenù vedení skautského
støediska. Koncem mìsíce dubna
vyjde po pìtileté pauze èasopis
ratíkovických skautù Bumerang.

Rébusy

Palis
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Sport

Junák

V

V. Junácká
akademie

Akce
Brontosaurus

V

Zúèastnilo se ho
47 hráèù.

Soustøedìní
fotbalové mládee

e dnech 23. 2. a 1. 3. 2003 se
zúèstnila drustva základny
mladích a starích ákù FK
Baník Ratíkovice zimního soustøedìní v Luhaèovicích. Zúèastnilo se ho
47 hráèù. Poèet pøihláených byl
vìtí, ale chøipková epidemie nedovolila nìkterým hráèùm odcestovat.
Chøipka nás provázela po celou
dobu soustøedìní. I pøesto hráèi vìdìli, proè na soustøedìní pøijeli, a to
nabrat fyzickou kondici na jarní sezónu. Po dobu pobytu hráèi navtívili bazén ve Zlínì, sehráli pøátelská
utkání s áky z Luhaèovic v nové
moderní sportovní hale. V hotelu
ROSA, kde byli hráèi ubytováni, si
vyzkoueli rehabilitaci, kterou byl
hotel vybaven. Vìøím, e soustøedìní vem hráèùm prospìlo a budou
dobøe pøipraveni na jarní sezónu.
Podìkování
FK Baník Ratíkovice a trenéøi
základny mladích i starích ákù
Karel Stokláska, Rudolf Svozil, Ladislav Koryèánek, Milan Kordula, Zdenìk Køika, Jan Dohnálek a Petr

Karel Stokláska

Výsledky z turnajù mikroregionu Nový Dvùr v kuelkách a stolním tenisu
Kuelky, dne 29. 3. 2003,
drustva byla sloena z øad zastupitelù jednotlivých obcí.
POØADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBEC
VACENOVICE
MILOTICE
SKORONICE
VLKO
RATÍKOVICE
SVATOBOØICE-MISTØÍN

Øeení
z minulého èísla:
1. Na stopì tajemství.
2. Závin, nákyp
a bábovka jsou sladkosti.

RATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

Macek dìkují vem sponzorùm za
finanèní pomoc, kterou pøispìli na
zimní soustøedìní v Luhaèovicích:
Jaroslav Chovanec - ARTESIA
spol. s r. o. l Jan Pøíkazký - P-Gas l

Jiøí Stokláska - Tom Servis l Jiøí
Marcián - TENTE l Ing. Pavel krobák - Hodonín l Vinaøství Pleingr Rohatec l Jan Kovaøík - stavební
firma l paní Krabièková - cestovní
kanceláø Lido l Agropodnik Ratíkovice l Mgr. Vlastimil Valenta l Zuzana Varvaovská l Petr Dubas l Potraviny u Tomeèkù l manelé Klimeovi - ití pracovních odìvù l
Pavel Bábík - BAST l Jana Koplíková l Bronislav Blaha - obchodní
èinnost l Kamila Kordulová l Václav Jirásek - autobusová doprava

RATÍKOVICKÝ ZVON 2/2003

BODY
360
353
353
338
324
296

POM. BODY
14
11
-

Stolní tenis, Vlko 8. bøezna 2003
Mui:

1. Kouøil Petr (Ratíkovice)
2. Elznic Drahomír (Vlko)
3. Skoèík Luká (Ratíkovice)
Mláde: 1. Skoèík Luká (Ratíkovice)
2. Zùbek Tomá (Vlko)
3. Holakovský Jiøí (Vlko)
Dívky:
1. Holakovská Petra (Vlko)
2. Hrbáèková Kristýna (Ratíkovice)
3. Výletová árka (Svatoboøice - Mistøín)
Mui (ètyøhra):
1. Záleák Radek, Elznic Drahomír (Vlko)
2. Ondrùek Vlastimil, Zùbek Tomá (Vlko)
3. Kouøil Petr, Skoèík Luká (Ratíkovice)
Mláde (ètyøhra):
1. Chladil Ondøej ( Milotice) - Skoèík Luká (Ratíkovice)
2. Zùbek Tomá - paèek Roman (Vlko)
3. Holakovský Jiøí - Kuchaø Tomá (Vlko)
Nejmladí úèastník:
Hrbáèková Kristýna (Ratíkovice) 7 let
strana 13

Mikroregion Nový Dvùr

Mikroregion Nový Dvùr

UC

IHE

LN

Y

KÁ

HU

MN

A

M

OK

RÉ

ZELNICE

ØÁ

DK

Y

PØÍ

UH
LIN
ÍKA

ÈN

Í

Y

orientaèní plánek obce (schválené názvy ulic)

Ratíkovice

EM

C

ZA M
LÝN

ÚZ

LÁ
IH

KA
UL
IÈ

Á

DUBÒANSKÁ

KE

ØS
K

U
ION
ST
AD

NÍ

H

POL

Ì
IT
UH
Ø

Á
SK
AS
IÈ

BAOVKA

Á
ØSK
CIHL
Á

UH
Ø

LÁ
I

TÌ

LEH
BK

PØI
VR

KO

LM

Á

ZBRO
DEK

