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Obec

Obecní rada...
Obecní rada ze dne 12. 10. 2004
z Rada se seznámila s peticí občanů
ulice Vinařská upozorňující na
špatný povrch vozovky v této ulici.
z Výběrové řízení − víceúčelová hala
areál Baník Ratíškovice − projekt.
OR doporučuje zadat zakázku
panu ing. Vladimíru Dobešovi.
z Rada souhlasí s výměnou radio−
stanic obecní policie se středis−
kem JSDH Ratíškovice.
z Rada schválila plán inventari−
zace za rok 2004, a to k 31. 12.
2004, a jmenovala členy hlavní
inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí.
z Rada projednala a souhlasí se zru−
šením internetu přes mobilní te−
lefon na OÚ.
z Rada souhlasí se zapůjčením
obecní kroniky KDU−ČSL, MO
Ratíškovice na den 28. 10. 2004.
z Rada projednala návrh sociální
komise a souhlasí s poskytnu−
tím jednorázového příspěvku pro
neúplné rodiny s dětmi a pří−
spěvku pro tělesně postižené.
z Rada se seznámila s informací
starosty o požadavku VaK Hodonín,
a. s., o převodu části kanalizace
z majetku obce do majetku VaK
Hodonín, a. s., v hodnotě finanční
spoluúčasti VaK Hodonín, a. s.,
na budování kanalizace I., II.
a III. etapy ve výši 580 tisíc Kč.
z Rada se seznámila s přehledem
odebraných igelitových pytlů.
z Starosta informoval o opatře−
ních ze závěrů předběžného au−
ditu KÚ JmK, odbor financí.
z Rada souhlasí se změnou orga−
nizace práce na kabelové televizi
− zadávání inzerátů bude v pon−
dělí, středu, pátek za standardní
poplatek. Mimo stanovený termín
bude účtován příplatek ve výši
100 %. Paní Moravčíková, pracov−
nice Baníku Ratíškovice, s. r. o.,
bude provádět kopírování.
z Rada bere na vědomí žádost Mgr.
Tučka na odkoupení pozemku
na výstavbu garáže.
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z Rada bere na vědomí výpověď
z užívání obecního pozemku p. č.
22 v k.ú. Ratíškovice.
Obední rada ze dne 26. 10. 2004
z Rada projednala možnost vynětí
pozemků v bývalé pískovně z půd−
ního fondu. Dopracováním pro−
jektu rekultivace pískovny a vyně−
tím pozemků je pověřen pan Čechal,
který seznámil radu se stávajícím
stavem území a dalším postupem,
jenž musí být projednán s KÚ
JmK, odbor zemědělství.
z Firma Noel, v. o. s., informovala
radu o konci platnosti smlouvy
mezi vysílatelem programu sta−
nice „O“ a firmou Noel, v. o. s.,
k 31. 12. 2004. Od 1. 1. 2005 na−
vrhuje vysílatel zvýšení ceny
o 3Kč/měsíc na účastníka TKR.
Rada souhlasí.
z Rada se seznámila s etapizací
realizace přístavby a nástavby
ZŠ ul. Vítězná 701. PD bude roz−
dělena na dvě etapy. I. etapa pří−
stavby ZŠ, II. etapa nástavba
ZŠ. Opětovně bude zaslána žádost
na dotaci I. etapy ze státního roz−
počtu.
z Rada se seznámila s rozhodnu−
tím valné hromady společnosti
VaK Hodonín, a. s., ze dne 27. 5.
2004, kde byla schválena změna
podoby akcií na jméno společnosti
VaK Hodonín, a. s., ze zakniho−
vaných na listinné. Obec Ratíš−
kovice převzala 13 ks hromad−
ných listinných akcií v hodnotě
1 000 000 Kč, 3 ks hromadných
listinných akcií v hodnotě 100 ti−
síc korun, 6 ks hromadných listin−
ných akcií v hodnotě 10 000 Kč,
2 ks listinných akcií v hodnotě
1 000 Kč.
z Rada se seznámila se třemi na−
bídkami na výměnu oken ZŠ,
ul. Vítězná 701, rada rozhodnutí
odročuje. Schválení závisí na zís−
kání finančních dotací.
z Rada se seznámila s nabídkou na
výměnu krytiny, svodů a okapů
na budově MŠ I, rada rozhodnutí

odročuje. Schválení závisí na zís−
kání finančních dotací.
z Rada se seznámila s cenovým ná−
vrhem inženýrské sítě v ulici U Há−
jenky − okapový chodník, okrasná
zídka, kolárka, odstavná plocha
pro kontejnery v ceně celkem
131 773 Kč. Rada se seznámila
s cenovým návrhem výsadby tráv−
níků, keřů a stromů v ul. U Há−
jenky a Rohatecká. Rada navrhu−
je snížení nákladů (počtu sazenic),
rada se seznámila se skutečností
oprav, údržby, hrazení energií
a investic v areálu Baníku Ratíš−
kovice.
z Rada se seznámila s náklady na
opravu ubytovny Ratíškovice −
II. etapa, které bude investovat
SK Baník Ratíškovice, o. s. Cena
s DPH činí 330 511 Kč, opravu
bude provádět firma INPOS Ro−
hatec. SK Baník Ratíškovice zís−
kal dotaci z KÚ JmK 180 000 Kč,
obec dofinancuje částkou 150 000
Kč. Obec požádá o cenové na−
bídky na vybavení nových ubyto−
vacích kapacit.
z Rada schválila nájemné pro firmu
Data−Systém−Xtro o.s. ve výši
2000 Kč/měsíc na umístění zaří−
zení na bezdrátový internet na bu−
dovu ZŠ, ul. Školní.
z Rada projednala žádost firmy
Net−Connect o pronájem plochy na
budově hasičské zbrojnice pro
umístění zařízení pro bezdrátový
internet. Pokud firma Alfa Con−
nect v.o.s. neumístí zařízení do
konce října a odstoupí od smlouvy,
bude smlouva uzavřena s nájem−
cem Net−Connect.
z Rada se seznámila s nabídkou
ceny na zhotovení projektu ing.
Vladimírem Dobešem.
z Rada se seznámila s výzvou MěÚ
Hodonín o zapravení železničních
přejezdů na státních komunika−
cích v katastru obce a odstranění
nefunkčních výstražníků firmou
Tomáš Group, spol. s r. o. Ratíš−
kovice.
Obecní rada ze dne 9. 11. 2004
z Ing. Motlová seznámila členy rady
s návrhem 3. úpravy rozpočtu
roku 2004.
z Rada projednala problematiku
vzrostlých chvojek na hřbitově.
Rada neschvaluje kácení. Pokud
vznikne nebezpečí narušení sta−
tiky hrobů, může se v jednotlivých
případech kácení povolit.
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z Aktivní centrum Ratíškovice −
projekt, bude proveden výškopis
a polohopis stavby, hydrogeolo−
gický průzkum (3 vrty 8 − 9 m) na
základě požadavků projektanta.
Po dohodě s ing. Dobešem bude
vytvořena pracovní skupina pro
upřesnění dispozice stavby (zá−
stupce RO, stavební komise, OB,
SK, FK).
z Rada projednala žádost firmy
Telecom−Servis Hodonín o mož−
nosti umístění přístupového bodu
bezdrátové internetové sítě na
střechu obecního úřadu. Měsíční
nájemné bude formou kompen−
zace připojení OÚ nebo 2000 Kč/
/měsíc.
z Rada projednala žádosti na jedno−
rázové finanční příspěvky pro ne−
úplné rodiny s dětmi a pro držite−
le průkazu ZTP/P.
z Rada projednala žádost o pro−
dloužení nájmu p. Ludmily Zicháč−
kové v domě č. p. 938 na rok 2005.
z Rada se seznámila s nabídkou
členství v občanském sdružení
Drokon. Rada nesouhlasí s člen−
stvím, ale spolupráci se nevy−
hýbá.
z Rada se seznámila s připomínkou
p. Jiřího Daněčka k výsledku
soutěže na rekonstrukci kuželny
Ratíškovice.

z Radní podali návrhy možného
využití areálu základní školy; je
nutné, aby návrhy podali ředitel
ZŠ a stavební komise.
Obecní rada ze dne 23. 11. 2004
z Rada projednala dvě varianty
řešení odkanalizování RD v ulici
Ulička dle návrhu projektanta
firmy Artesia, s. r. o.
z Rada projednala žádosti o jedno−
rázový sociální příspěvek pro ne−
úplné rodiny s nezaopatřenými
dětmi a pro držitele ZTP/P, schvá−
lila příspěvek 500 Kč pro Domov
pro matky v tísni.
z Rada projednala návrh Smlouvy
o dílo na vypracování projektu
Aktivní centrum Ratíškovice.
z Rada projednala zařazení majetku
do účetnictví obce − socha Samota
a socha Torzo, slavnostní odha−
lení a umístění v obci bude na
jaře 2005.
z Rada se seznámila se smlouvou
mezi Mikroregionem Nový Dvůr
a firmou Artesia s. r. o. Jedná se
o projekt odkanalizování průmys−
lové zóny v oblasti Padělky a Vlasta.
Cena Projektu činí 129 999 Kč,
dotace z KÚ JmK 50 %, max.
60 000 Kč.
z Na OÚ bude zřízen elektronický
podpis a elektronická podatelna od
1. 1. 2005.

Obecní
zastupitelstvo...
Obecní zastupitelstvo ze dne
3. 11. 2004 (usnesení)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
z studii kulturně sportovního zaří−
zení ing. Vladimíra Dobeše a ing.
arch. Tomáše Havlíčka ve sportov−
ním areálu −varianta 2,
z zpracování projektu kulturně
sportovního zařízení − varianta 2,
I. etapa, ing. Vladimírem Dobešem
za cenu do 2 000 000 Kč s DPH,
z rozdělení bytového domu, ul. Polní,
č. p. 938 na pozemku p. č. 5/2 na
9 bytových jednotek včetně po−
zemku pod budovou (p. č. 5/2)
a pozemku p. č. 5/5 ostatní plocha
v areálu bytového domu. Garáže
s pozemky pod nimi nebudou
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součástí bytů (4 garáže jsou po−
staveny, 3 rozestavěny).
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
z dopis nemocnice TGM v Hodoníně
s požadavkem na Město Hodonín
o finanční příspěvek na krytí ná−
kladů spojených s lékařskou
službou první pomoci pro děti spá−
dové oblasti Hodonínska.

z Rada projednala žádost ředitele
firmy Candy Plus o pronájem
pokoje s kuchyňkou na ubytovně
v areálu Baník Ratíškovice − dlou−
hodobě, rada souhlasí s pronájmem
na dobu určitou do 30. 5. 2005.
z Rada stanovila mzdu účetní Ba−
níku Ratíškovice, s. r. o., dále schvá−
lila převedení mobilního telefonu
z Obce na Baník Ratíškovice s. r. o.,
za zůstatkovou cenu 100 Kč.
z Rada projednala žádost SK Ba−
níku Ratíškovice o. s., o dotaci na
stavební úpravy ubytovny Ra−
tíškovice ve výši 150 511 Kč.
z Rada projednala žádosti o odstra−
nění nové výsadby stromů v ul.
Rohatecká před RD. Rada s od−
straněním nesouhlasí.
z Rada se seznámila s návrhem paní
Kundratové na zakoupení ozvučo−
vací aparatury pro potřeby Osvě−
tové besedy. Rada souhlasí za pod−
mínky, že nákup se uskuteční dle
zůstatku finančních prostředků
rozpočtu OB.
z Rada projednala dispoziční ře−
šení jednotlivých podlaží Aktiv−
ního centra Ratíškovice za pří−
tomnosti zástupců SK, stavební
komise, OB, rady obce. Požadavky
budou předány ing. Dobešovi,
který předloží zpracovaný návrh
do 3. 12. 2004.
AF

z rozdíl mezi rozpočtem schváleným
zastupitelstvem obce dne 4. 2. 2004
a účetní sestavou FIN 2−12 zasla−
nou na krajský úřad v únoru 2004.
Oprava byla provedena při
I. úpravě rozpočtu schválené
ZO v červnu 2004.
z probíhající reklamační řízení s do−
davatelem stavby kanalizace a jeho
subdodavateli v ulici Dědina a Va−
cenovická − hlučnost poklopů
kanalizačních šachet. Oprava je
plánována na jaro roku 2005.
z získání dotací SK Baník o. s. z kraje
ve výši 180 000 Kč pro II. etapu
rekonstrukce ubytovny na bazénu.
Předpokládané náklady rekon−
strukce činí 330 000 Kč. Obec
přispěje částkou 150 000 Kč.
AF

(v tis. Kč)

Příjmy

Výdaje

Rozpočet schválený ZO

32 643

41 345

8 702

Rozpočet v FIN 2−12

35 694

42 726

7 032

3 051

1 381

1 669,9

Rozdíl

Financování
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Volby

Volby do zastupitelstev krajů
5.− 6. listopadu 2004

Výstavba

Volební výsledky v Ratíškovicích
11. ODS
12. KDU−ČSL
13. KSČM
14. ČSSD
15. Zelená strana pro Moravu
16. Sdružení nezávislých kandidátů
17. US − DEU
18. Nezávislí
19. Pravý blok
10. Moravská demokrat. strana
11. Evropští demokraté
12. Národní sjednocení
13. Koalice jižní Morava
14. Koruna česká

V

27,7 %
27 %
20,5 %
9,3 %
4,1 %
3,6 %
2,6 %
2,2 %
0,9 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,1 %

Počet voličů − seznam .............................................. 3 274
Voliči − vydané obálky ................................................ 900
Platných hlasů ............................................................ 851
Volební účast .......................................................... 27,5 %

Volby do Senátu Parlamentu ČR
5. − 6. 11. 2004 − I. kolo
12. − 13. 11. 2004 − II. kolo
Volební výsledky v Ratíškovicích
1. MUDr. Alena VENHODOVÁ ....................... 301 hlasů
2. Ing. Josef KAŇA .......................................... 205 hlasů
VOLEBNÍ ÚČAST (II. kolo) ............................... 15,46 %

„Kolaudací byla ukončena
více jak dvouletá
investiční akce...“

Osm bytů
předáno uživatelům

červnovém čísle Zvonu jsem vás
krátce informoval o květnové
kolaudaci prvního ze dvou by−
tových domů v ulici U Hájenky. V pá−
tek 26. listopadu, při slavnostním
otevření domu druhého, si mohli
hosté a občané Ratíškovic prohléd−
nout osm nově zkolaudovaných bytů.
Kolaudací byla ukončena více jak
dvouletá investiční akce, která si
vyžádala náklady ve výši 32,5 mil.
Kč. Navázali jsme na investice před−
cházejících pěti let, podporujících ro−
dinnou výstavbu a nájemní bydlení
(nástavba dvou bytů na bytovce v ul.
Polní, vybudování inženýrských sítí
pro 18 rodinných domů v lokalitě
U Lesa, výstavba dvaceti malomet−
rážních bytů pro seniory − DPS).
Pro úspěšné zahájení stavby mu−
sela obec učinit řadu kroků. Nej−
dříve byl na základě schváleného
územního plánu převeden na obec
pozemek bývalé zahrady hájovny
(vlastník −Lesy ČR, a. s.). Obec zís−
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236
230
174
79
35
31
22
19
8
5
4
4
3
1

kala z Ministerstva pro místní roz−
voj ČR dotaci 1,6 mil. Kč (80 000 Kč/
/byt) na vybudování komunikace
a ostatních inženýrských sítí, kdy
celkové náklady činily 3,2 mil. Kč.
Dále obec dosáhla na dotace ze Stát−
ního fondu rozvoje bydlení na vý−
stavbu dvaceti bytových jednotek
ve výši 6,4 mil. Kč (320 000 Kč/byt).
Se zájemci o bydlení obec založila by−
tové družstvo Rabyd, které se stalo
spoluinvestorem stavby.
Pro vypracování projektu byla vy−
brána firma Projektis, s. r. o., Kyjov,
generálním dodavatelem stavby po
výběrovém řízení se stala firma Sta−
voservis, s. r. o., a technickým dozorem
investora byl pověřen ing. Stratil.
S budováním inženýrských sítí se
začalo již v roce 2002. Podílely se na
něm firmy Strabag, a. s., Artesia,
s. r. o., Baník, s. r. o., Noel, v. o. s.,
Jan Příkazký a další. Hned v za−
čátku stavby domů jsme se museli
potýkat s nemalými problémy. Z dů−

vodu odhlášení některých členů
družstva na konci roku 2002, byla
zahájena na jaře roku 2003 jen vý−
stavba prvního, dvanácti bytového
bloku. Po zvýšení počtu zájemců
a úpravě projektu v první polovině
roku 2003 byla spuštěna v srpnu
i výstavba druhého domu. Proto také
došlo k jeho kolaudaci o půl roku
později.
Dvacet bytů projektant umístil do
dvou bytových domů. V prvním je
dvanáct a ve druhém osm bytů. Jsou
to byty dvou, tří a čtyřpokojové
o podlahové ploše 65 až 97m2. Oba
domy jsou částečně podsklepeny.
V každém z nich jsou dvě kolárky,
dvě dílny a kóje pro byty o výměře
7 až 10m2. Na jednotlivých podlažích
je vždy pro dva byty sušárna prádla.
Celkové náklady stavby samotných
domů dosáhly 29,3 mil. Kč, z toho
bytové družstvo uhradilo 14,4 mil. Kč
a obec 14,9 mil. Kč včetně dotací.
Josef Uhlík, starosta obce
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Jan Toman ............................................................. 80 let
Oldřich Junec ....................................................... 80 let
Zdeněk Vanďurka ................................................ 80 let
Marie Holečková .................................................. 80 let
Božena Hubáčková .............................................. 80 let

Adam Opluštil
Matěj Gasnárek
Nina Tomanová
Radovan Zelinka
Jan Toman
Pavlína Gajdíková

Z našich řad odešli...

Diamantová svatba...
manželé Marie a František Tomanovi

Redakce

Blahopřejeme...

Obecní
noviny

V

ážení čtenáři Zvonu, již po
deset let si můžete pročítat
stránky obecních novin. Prvot−
ním záměrem vydavatele − Obecního
úřadu Ratíškovice bylo informovat
Vás o dění v obci. K tomu především
sloužily a dodnes slouží rubriky se
zkrácenými zápisy ze zasedání rady
obce, zastupitelstva obce a obecní
matriky. Vedle těchto rubrik jsou ve
Zvonu pravidelně prezentovány i in−
formativní články o činnosti spolků
a sportovních oddílů. Nedílnou sou−
částí obsahu novin jsou stati o histo−
rii obce a vzpomínky pamětníků.
Jelikož jedním z dílčích záměrů re−
dakce je udržování povědomí slo−
váckého dialektu, vítáme slovesné
útvary psané naším ratíškovickým
nářečím. Publikační činnost z oblasti
literatury krásné a odborné v obec−
ních novinách rovněž dostává svůj
prostor.
Jak je patrné, obsahové zaměření
Ratíškovického Zvonu je široké.
Ještě širší je však čtenářská obec −
čtenáři se liší věkem, politickými
názory, životní zkušeností, záli−
bami... Proto je pro redakci těžké
připravit takové vydání novin, které
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Josef Macek ........................................................... 52 let
Zdenka Čajková ................................................... 79 let
Eva Foltýnová ....................................................... 62 let
Františka Klimešová........................................... 89 let
Cyrilla Gmytriaková ........................................... 76 let
Josefa Dobešová .................................................. 88 let
Květoslava Vařáková .......................................... 78 let
Josef Zahradník ................................................... 80 let

by se zcela zalíbilo všem. Proto se,
a mnohdy oprávněně, setkáváme
s kritikou úrovně Zvonu. Často−
vání tohoto obecního plátku názvy
„Uhlíkovština“, „Ratíškovické ka−
tolické noviny“ či „Ratíškovický ci−
gán“ nás těší, neboť je to důkazem,
že noviny čtete a jejich obsah Vám
není lhostejný. Vaše námitky vážně
zvažujeme a snažíme se tyto pod−
něty, pakliže mají zdravé jádro, re−
spektovat.
Zvon vychází jako dvouměsíčník.
Na jeho tvorbě se podílejí redaktoři,
pracovníci obecního úřadu a dobro−
volní dopisovatelé. Mnohdy některé
dopisovatele musíme zklamat a je−
jich články odmítnout, a to pro jejich
vysokou odbornou úroveň, včetně
odborného jazyka s mnoha cizími
výrazy. Naše čtenáře nepodceňu−
jeme, ale odborné články v dané po−
době je vhodné publikovat v odbor−
ných časopisech a nikoliv v obecních
novinách. Má−li být odborný článek
publikován ve Zvonu, musí být pře−
devším „česky srozumitelný“ a pro
čtenáře prakticky užitečný. Intelek−
tuální kreace dokládající přede−
vším chytrost autora odborné stati
nechceme upřednostňovat. Redakční
rada rovněž odmítá články politicky
příliš vyostřené, obzvláště pak,
jde−li o všeobecný výlev nespokoje−
nosti na vše. Ne, že by v naší společ−
nosti bylo vše ideální, avšak s vše−
obecnou kritikou ať se společenští
kritikové obracejí na redakce novin
a časopisů s nadregionálním význa−

mem. Mnohdy s politováním re−
dakční rada musí odmítnout i články,
které jsou obsahově zajímavé, avšak
příliš dlouhé (někdy i více než deset
stran). V ojedinělých případech lze
přistoupit na publikaci na pokra−
čování, ale nemělo by to být pro do−
pisovatele pravidlem. Publikace
příběhu na pokračování po dvou
měsících se nám jeví jako problema−
tická. Tímto povzdechnutím ne−
chceme odradit stávající dobrovolné
dopisovatele. Naopak bychom byli
potěšeni, kdyby se počet autorů
rozšířil.
Vydávání Zvonu má i svou finanční
stránku. Víme, že zdražení čísla na
12 Kč a více (to podle počtu stránek)
se nesetkalo s nadšením, nicméně
náklady na vytvoření daného čísla
(do nákladů se nezapočítávají ho−
noráře dopisovatelů − žádné nejsou,
ani odměny redaktorům) převyšují
příjmy z prodeje. Rozdíl hradí Obec
Ratíškovice. O skutečných finanč−
ních nákladech za rok 2004 Vás bu−
deme informovat v příštím čísle
Zvonu.
PhDr. Radim Šťastný,
vedoucí redaktor

V

ážení čtenáři Zvonu, děku−
jeme Vám za Vaši čtenář−
skou přízeň a do nového roku
2005 Vám přejeme, vedle zdraví
a rodinné pohody, dobrý zrak,
abyste si i příští rok a po další
léta mohli pročítat ve Zvonu
ty články, které Vás zajímají.
Redakce Zvonu
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„V první etapě, a to v návaznosti
na finanční možnosti, by se
vybudoval objekt
pro kulturní
akce…“

Kam kráčíš
ratíškovická kulturo?

a listopadovém zasedání zastu−
pitelstva obce bylo přistou−
peno k závažnému rozhodnutí.
Obecní zastupitelé rozhodli, že Obec
Ratíškovice nechá zpracovat pro−
jektovou dokumentaci na výstavbu
nového „Aktivního centra“, které se
bude nacházet na obecních pozem−
cích, a to v místě stávají kuželny.
Tomuto rozhodnutí předcházela
řada jednání a rozvah.
Využití rozestavěné tunelové haly
v areálu „Baníku“ je problematické,
neboť o pozemky pod touto stavbou
se vede soudní spor. Dokud v dané
věci nerozhodne soud, je neobez−
řetné a rizikové do této stavby in−
vestovat obecní peníze. Navíc na
stavbu na cizím pozemku bychom
nemohli žádat o finanční podporu
z veřejných fondů (např. státní roz−
počet či prostředky Evropské unie).
Na základě těchto skutečností byla
rada obce pověřena vypracováním
dvou variant nového centra kultury
a sportu. Byly osloveny tři projekční
kanceláře, z nichž dvě předložily
v daném termínu své návrhy. V za−
dání ze strany rady obce bylo zpra−
covat variantní řešení takovéhoto
centra, a to: 1. varianta − polyfunkční
jednoprostorová hala s využitím pro
sport i kulturu, 2. varianta − objekt
s dvěma halami − sportovní a kul−
turní.
V rámci posuzování návrhů, kdy
byla sestavena komise ze zástupců
rady obce, stavební komise, spor−
tovních oddílů a osvětové besedy,
a po prověření provozu polyfunkč−
ních hal v Dubňanech a Sudomě−
řicích (kde se ukázalo, že změna po−
vrchů sálu pro sport a např. plesy
je časově a organizačně náročná),
bylo zastupitelstvu obce hodnotitel−
skou komisí i radou obce doporu−
čeno řešení dvou prostorů dle studie
ing. Vladimíra Dobeše a ing. arch.
Tomáše Havlíčka. Jejich řešení je
koncepční a lze je realizovat etapo−
vitě. V první etapě, a to v návaznosti
na finanční možnosti, by se vybudo−
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val objekt pro kulturní akce v místě
stávající kuželny s tím, že kuželna
by se přesunula do prostor suterénu.
V druhé etapě by se měla, a opět zdů−
razňuji, s ohledem na finanční mož−
nosti, vybudovat sportovní hala, na−
vazující na komplex bazénu. V třetí
etapě by se v ulici Sportovní dobu−
doval objekt architektonicky uzaví−
rající celý areál „Baníku“. Výhodou
předloženého řešení výše uvedených
autorů je mimo etapovitosti výstavby
i napojení nových prostor určených
pro kulturu na stávající provoz re−
staurace Sport.
V současnosti je jednáno o podobě
projektové dokumentace 1. etapy −
tedy o podobě prostor určených pře−
devším pro kulturu. Nový objekt
bude podsklepen. V suterénu bude
čtyřdráhová kuželna, navrženy jsou
i dvě dráhy pro bowling. Zázemí bude
vybaveno šatnami s WC a sprchami
pro kuželkáře a samostatnými šat−
nami pro další sportovce (volejba−
listé, ženské oddíly sálového cvičení).
V přízemí je situován samostatný
vstup do restaurace a samostatný
vstup do prostor kulturního sálu.
V hale bude v druhém podlaží insta−
lována terasa − galerie. Sál bude mít
stabilní pódium a zázemí pro účin−
kující. V druhém podlaží bude men−
ší sál pro konání akcí komorního
charakteru či pro zkoušky národo−
pisných souborů. Celý objekt novo−
stavby je komunikačně propojen
s prostorami restaurace a kavárny,
takže v době konání velkých spole−

čenských akcí či plesů bude zajiš−
těno občerstvení.
Realizací takto zamýšleného cen−
tra dojde k odlehčení plně vytížené
tělocvičny tím, že se do nových pro−
stor přesunou nemíčové sporty,
koncepčně se vyřeší provoz kuželny,
kde se tak budou moci odehrávat
vyšší kuželkářské soutěže, taneč−
ním souborům se k nácviku nabíd−
nou prostorově optimální podmínky,
počet návštěvníků plesů lze zvýšit
cca na 400, což umožní i organizaci
koncertů tak, aby si na sebe finančně
vydělaly.
Jak patrno, záměr využití i po−
doba nového centra jsou, troufám si
sám za sebe říci, dobré, nicméně
alfou a omegou jsou peníze na reali−
zaci stavby a poté i na provoz da−
ného zařízení. Prvním krokem k do−
sažení vytčeného cíle je zpracování
projektu stavby se stavebním po−
volením, který je vždy nedílnou pod−
mínkou pro podání žádosti o finanční
podporu z jakéhokoliv fondu. Dru−
hým krokem je získání finanč−
ních prostředků ze zdrojů mimo roz−
počet obce. A třetí podmínkou je
upravit rozpočet obce tak, abychom
mohli koncentrovat finanční pro−
středky obce na naše priority, a tím
jsou dle mého soudu přístavba Zá−
kladní školy Ratíškovice (v pořadí
první) a výstavba první etapy aktiv−
ního centra (v pořadí druhá). Právě
třetí podmínku můžeme my všichni
(občané, spolky) ovlivnit nejvíce, a to
svým zodpovědným zacházením
s majetkem obce a přístupem a fi−
nančními požadavky na obecní roz−
počet. Nebudeme−li zodpovědně
hospodařit a respektovat finanční
možnosti obce, tak si můžeme o kva−
litním a tolik potřebném zázemí
pro kulturu a sport nechat tak ako−
rát zdát.
Radim Šťastný, radní

Cimrmanovskou optikou

P

ozornosti zahraničí neunikla vý−
znamná událost vztyčení liliové−
ho kříže na Nákle, o čemž svědčí
článek v Piatom ALMANACHU Kon−
štantnej metodickej univerzity na
Prašniciach. V něm naši bývalí spo−
luobčané, nyní spoluevropané − Slo−
váci informují o této akci, přitom

s cimrmanovským kriticismem zpo−
chybňují vyřčenou hypotézu o exis−
tenci centra Velké Moravy právě na
Nákle. Své tvrzení opírají o autoritu
Kybernéta, bratra sv. Cyrila a Meto−
děje, o němž nepadlo při oslavách na
Nákle ani zmínka.
KŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004
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Škola

U

Komentář k vnitřnímu
řádu základní školy

stanovení zákona č. 29/1984 Sb.,
o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odbor−
ných škol (školský zákon), § 38 ukládá
školám vést tzv. povinnou dokumen−
taci, kam náleží i školní řád, resp.
vnitřní řád školy. Pro obsah školního
řádu se uplatňují obecné principy,
stanovené pro vydávání školního
řádu v základních školách vyhláškou
č. 291/1991 Sb., o základní škole,
§ 15, která je prováděcím předpisem
citovaného školského zákona: „Řád
školy obsahuje zejména ustanovení
o chování žáka, docházce do školy,
zacházení s učebnicemi, školními po−
třebami a školním majetkem, povin−
nostech chránit zdraví své i svých
spolužáků, plnění dalších pravidel
vnitřního režimu školy a provozu
školy a povinnostech pracovníků
školy.“
Metodický pokyn MŠMT ČR k pre−
venci sociálně patologických jevů
u dětí a mládeže, č. j. 14514/2000−51,
zavazuje ředitele škol a školských
zařízení doplnit školní řády o zákaz
nošení, držení, distribuci a zneuží−
vání návykových látek v areálu školy
nebo školského zařízení s tím, že
z porušení tohoto zákazu budou vy−
vozovány patřičné sankce. Zároveň
ukládá v řádu stanovit opatření proti
projevům šikanování a rasismu.
Cílem školního řádu je stanovit
jednoznačná pravidla (mantinely,
hranice) chování a jednání žáků vůči
učitelům a sobě navzájem, je souhr−
nem základních norem a zásad čin−
nosti škol a školských zařízení, je in−
terním právním dokumentem školy.
Některé části školního řádu jsou
určeny i rodičům, aby byla zacho−
vána funkční jednotnost výchovného
působení v pomyslném trojúhelníku
„rodiče − žák − učitel“. Ve školním
řádu naší základní školy se jedná
o následující čtyři položky:
Bod 21: Každé poškození nebo zá−
vady v učebně hlásí žák vyučujícímu,
třídnímu učiteli nebo školníkovi.
Škodu nahradí žák, který ji způso−
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„Cílem školního řádu je stanovit
jednoznačná pravidla chování
a jednání žáků vůči
učitelům a sobě
navzájem,…“

bil. Při ztrátě učebnic zakoupí žák
nové, při poškození učebnic uhradí
žák částku předepsanou školou.
Bod 23: Každá nepřítomnost žáka
musí být do 48 hodin omluvena ústně
nebo písemně rodiči. Třídní učitel
uznává pouze omluvení v žákovské
knížce podepsané zástupci žáka.
V odůvodněných případech může
škola požadovat lékařské potvrzení
o nemoci žáka či jiný úřední doklad
potvrzující důvod nepřítomnosti
žáka. Omluvenka se předkládá
třídnímu učiteli hned první den pří−
chodu do školy.
Bod 24: Z vyučování uvolňuje na
jednu hodinu vyučující, na jeden den
třídní učitel, na více dnů ředitel
školy. Uvolnění je možné pouze na
základě písemné žádosti rodičů, kte−
rou žák předloží předem.

Bod 31: Rodiče mají právo vzná−
šet připomínky a podněty k práci
školy u vyučujícího nebo u ředitele
školy.
Z výše uvedených ukázek
je patrné, že:
z Téměř každý žák v průběhu své de−
vítileté školní docházky něco ve
škole rozbije nebo zničí. Vzhledem
k počtu dětí by však brzy škola byla
k nepoznání, proto je důležité, aby
rodiče vycházeli škole vstříc a pří−
padné (chtěné i nechtěné) škody
a poškození uvedli do původního
stavu, tak jako tomu bylo dosud.
z V současné době je kladen velký
důraz na zdraví dětí a odpověd−
nost rodičů za docházku do školy,
jak jim ukládá zákon č. 94/1963

Sb., o rodině, §§ 31−35, 44. Vzhle−
dem k zajištění bezpečnosti žáků
ve škole je nezbytně nutné, aby
rodiče informovali třídní učitele
o vědomé nepřítomnosti svého dí−
těte včas a předem, aby se před−
cházelo např. záškoláctví nebo
nedocházelo ze strany rodičů k za−
nedbávání péče o povinnou školní
docházku žáka (zákon č. 200/1990
Sb., zákon o přestupcích, § 31).
z Je důležité, a praxe to potvrzuje,
aby rodiče uvolňovali své děti z vy−
učování co nejméně, neboť každé
zameškání výuky představuje u vět−
šiny žáků mj. nemožnost slyšet vý−
klad učitele, který je v mnoha pří−
padech nenahraditelný, ne každý
žák si dopíše podstatné zápisy z jed−
notlivých hodin, ne každý žák se
zeptá svého spolužáka „co bylo ve
škole“ během jeho nepřítomnosti.
S porušováním ustanovení škol−
ního řádu souvisí velmi choulostivá
záležitost, a to výchovná opatření.
Podle § 13, vyhlášky č. 291/1991 Sb.,
jsou to pochvaly a jiná ocenění a opat−
ření k posílení kázně. Třídní učitel
může žákovi podle závažnosti provi−
nění udělit napomenutí nebo důtku
a udělení důtky (třídního učitele)
neprodleně oznámí řediteli školy.
Ředitel školy může žákovi po pro−
jednání v pedagogické radě udělit
důtku (ředitele školy). Ředitel školy
nebo třídní učitel pak oznámí dů−
vody udělení výchovného opatření
prokazatelným způsobem zástupci
žáka (v žákovské knížce nebo dopo−
ručeným dopisem). Třídní učitel za−
znamenává udělení výchovných
opatření do katalogového listu žáka.
Zvláštním druhem opatření k po−
sílení kázně je tzv. „poznámka v žá−
kovské knížce“. Většina žáků se
mylně domnívá, že se jedná o písem−
nou formu trestu za nevhodné cho−
vání nebo jiné porušování zásad škol−
ního řádu. „Poznámka v ŽK“ však
není trestem, ale písemným sděle−
ním rodičům, že ten či onen žák se
dnes ve škole choval v rozporu se
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004

školním řádem, resp. narušoval prů−
běh vyučování. „Trest“ by měl násle−
dovat až doma, pokud dítě pravdivě
ozřejmí své chování ve škole nebo se
rodiče informují u vyučujícího.
Závěrem chci poznamenat, že přá−
ním každého ředitele a učitele na
všech typech škol je bezkonfliktní jed−
nání se všemi žáky, protože i jeden
problémový žák dokáže „rozhodit“
celý kolektiv třídy, a aby výchovná
opatření měla co nejvíce charakter
pochval a jiných zasloužených oce−
nění. Od 1. ledna 2005 problematiku
obsahu školního řádu beze změny řeší
i nový školský zákon č. 561/2004 Sb.

Pokud se dítě ze závažného důvodu
nemůže k zápisu dostavit, je zá−
konný zástupce povinen tuto sku−
tečnost oznámit (tel. 518 367 120)
a domluvit se na náhradním termínu.
O případných odkladech školní do−
cházky rozhodne ředitel školy
na základě odborných vyšetření.
K zápisu přineste rodný list dí−
těte.

„V měsíci květnu byl zkušebně
spuštěn provoz nové
turistické atrakce
mikroregionu…“

turistické sezóny by však měly
být připraveny plnit svoji novou
funkci. Projekt bude také doplněn
ještě jednou šlapací drezínou.
Tímto projektem se rozšíří turi−
stická nabídka mikroregionu. Jedná
se o unikátní projekt v rámci ČR
a svědčí o tom i zájem České tele−
vize, která zde natočila krátký do−
kument, ale také jiných médií
i návštěvníků. Projekt byl finančně
podpořen z grantu Jihomorav−
ského kraje a programu Green−
ways Nadace Partnerství.
z Mikroregion se začátkem května
podílel na organizaci akce posvě−
cení liliového kříže na Nákle. Ne
všichni místní obyvatelé vědí, že
vrchol Náklo, který leží na ka−
tastru obce Milotice blízko hra−
ničky s Ratíškovicemi, je nejvyšším
bodem Dolnomoravského úvalu.
Místo skutečně skýtá úchvatný
výhled do širokého okolí a lze z něj
přehlédnout všechny obce našeho
mikroregionu. Záměrem protago−
nistů akce na Nákle − Cyrilometo−
dějského spolku Náklo, je vybudo−
vat zde v budoucnu archeopark
s ukázkami starých zvyků a řeme−
sel, naučnou stezku Náklo s roz−
hlednou a další atraktivity. Cílem
je poukázat na význam a bohatou
historii tohoto regionu a zvýšit
turistickou přitažlivost.
z V červenci proběhl druhý ročník
sochařského sympozia na zámku
v Miloticích. Tentokrát se jednalo
o mezinárodní akci, která byla zor−
ganizována s rakouskými part−
nery a za účasti mladé sochařky
z Rakouska. Akce byla podpořena
z programu Phare CBC EU. Šest
soch, které na sympoziu vznikly,

Stalo se

Mikroregion
v roce 2004
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pátek 28. ledna 2005 proběhne
zápis dětí do 1. tříd Základní
školy Ratíškovice. Zápis pro−
běhne ve třídách nad školní jídel−
nou v době od 15.00 do 17.00 hod.
Zúčastní se jej děti narozené do
31. srpna 1999, které dosud nena−
vštěvují základní školu. Děti, které
se zápisu zúčastnily v loňském roce
a mají odklad školní docházky, se
letošního zápisu zúčastnit nemusí.

Mgr. Josef Hanák, ředitel školy

z

Zápis do 1. tříd ZŠ

ětšina akcí mikroregionu byla
v letošním roce zaměřena na
kulturu a sport.
Zahájili jsme sportem, kdy jsme
v lednu uspořádali turnaj v hokej−
balu ve Skoronicích.
Další akcí byl seminář degustá−
torů s odborným lektorem Libo−
rem Nazarčukem.
První ples mikroregionu, který se
konal v únoru, měl svoji premi−
éru v Miloticích.
V březnu se ve Svatobořicích−Mi−
stříně utkala florbalová družstva
v turnaji mikroregionu.
V květnu byl společnou akcí zá−
jezd vinařů mikroregionu s ex−
kursí na Valtické vinné trhy.
V tomtéž měsíci jsme ve spolu−
práci s Nadací Tomáše Bati uspo−
řádali v Ratíškovicích besedu na
téma „Baťa − švec pro celý svět“.
Významnou součástí aktivit byla
příprava na program LEADER+,
který byl vyhlášen začátkem lis−
topadu a do kterého jsme podali
žádost v rámci občanského sdru−
žení Kyjovské Slovácko v pohybu,
které jsme za účelem realizace
programu založili. Jedná se o pro−
gram EU, který je zaměřen na pod−
poru venkovských oblastí a v naší
republice je v gesci Ministerstva
zemědělství ČR pod operačním pro−
gramem Zemědělství. S využitím
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tohoto programu bychom mohli
získat daleko větší podporu pře−
devším na rozvoj kulturních tra−
dic, sportovních aktivit, turistic−
kých příležitostí, ale i prostředky
pro akce v oblasti vzdělání, osvěty,
vlastivědy a ochrany přírody a kra−
jiny. Na přípravu našeho regionu
do tohoto programu jsme získali
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj.
Součástí této podpory bylo i vytvo−
ření vlastního grantového pro−
gramu, díky kterému si mohla tzv.
Místní akční skupina pro program
Leader + vyzkoušet roli grantové
agentury. Přidělené prostředky
byly rozděleny na základě žádostí
do 18 předložených projektů.
z V měsíci květnu byl zkušebně
spuštěn provoz nové turistické
atrakce mikroregionu − šlapací
drezíny, která umožní rekreační
jízdu po části staré Baťovy vlečky.
Jak jste si jistě povšimli, byly na
vlečku u železničního přejezdu
mezi obcemi Vacenovice a Ratíš−
kovice umístěny dva staré želez−
niční vagóny, které budou po re−
konstrukci sloužit jako technické
zázemí, nádraží a malé železniční
muzeum. Tyto vagóny vzbudily zá−
jem především u mládeže a dětí
a staly se předmětem jejich „vý−
zkumu“. Před zahájením příští

ZŠ
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bude postupně rozmístěno v obcích
mikroregionu. Součástí tohoto
sympozia byla i výstava našich
umělců v Rakousku, kterou jsme
zorganizovali 24. září v obci Sit−
zendorf. Akce byla součástí zdej−
ších 14. Sitzendorfských slavností.
Doprovodnými akcemi sympozia
byly Prázdninová škola malby pro
děti a mládež v Miloticích, kde vy−
učoval akademický sochař René
Hábl a Prázdninové dílny řemesl−
ných dovedností − keramika, které
proběhly v ZŠ ve Svatobořicích−
−Mistříně.
V obci Svatobořice−Mistřín byla již
jedna ze soch umístěna a slav−
nostně odhalena při příležitosti
Folklórního festivalu Kyjovského
Slovácka. V obci Vacenovice bylo
slavnostní odhalení součástí akce
„Pohodové zpívání“. Ve Skoroni−
cích odhalili slavnostně hned dvě
sochy najednou při příležitosti
tradičních krojovaných hodů.
Stejně jako v loňském roce i letos
jsme uspořádali 12. září v pořadí
II. Trh místních produktů a řeme−
sel. Jednotlivé obce mikroregionu
se představily svými vystoupe−
ními v odpoledním programu. Do−
provodnými akcemi byly výstava
chovatelů drobného zvířectva, vý−
stava fotografií z národopisného
festivalu Kyjovské Slovácko 2004
a ochutnávka vín mikroregionu. Pro
děti byl připraven dětský tvůrčí
koutek. Na příští rok jsme již
podali žádost o dotaci na Minis−
terstvo kultury ČR. Rovněž jsme
zpracovali žádost do programu
Phare CBC na projekt „Hudbou,
zpěvem a tancem Mikroregionem
Nový Dvůr“. Projekt zahrnuje Ná−
rodopisný festival ve Svatobořicích−
−Mistříně a Přehlídku dechových
hudeb v Ratíškovicích v roce 2005.
Z dotace Jihomoravského kraje byl
podpořen i projekt Tradice a sou−
časná kultura Mikroregionu Nový
Dvůr. V rámci tohoto projektu byly
uspořádány např. Zpívání pod
Náklem, Velikonoční dílna ve Va−
cenovicích, přehlídka dechových
hudeb ve Skoronicích, nebo se−
tkání legionářů ve Vlkoši.
Z dotace Programu rozvoje ven−
kova JM kraje jsme zřídili Komu−
nitní rozvojové centrum Nový Dvůr,
které má prozatímní sídlo na staré
poště v Miloticích. Centrum by
mělo sloužit všem občanům mik−
roregionu jako kontaktní a pora−
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denské centrum i jako platforma
pro mezisektorová setkávání
a různé rozvojové aktivity.
Adresa a telefon: Milotice č. p. 120,
tel. 518 619 054. Tato nová kan−
celář mikroregionu bude také při−
pravovat společné programy inves−
tičního charakteru. V současné
době se zaměřujeme na hledání
nejlepší cesty k dokončení a vy−
budování kanalizací v jednotlivých
obcích a jejich napojení na ČOV.
Podali jsme také žádost na pod−
poru zpracování projektu bezpeč−
ných cyklostezek mikroregionu do
Společného regionálního operač−
ního programu. Získali jsme do−
taci na zpracování projektových
dokumentací kanalizačního sbě−
rače pro obce Vlkoš, Skoronice, Mi−
lotice, pro projekty cyklostezek,
ale i pro projekt odkanalizování
průmyslové zóny Padělky v Ra−
tíškovicích. V plánu jsou mnohé

Drakiáda

M

ikroregion Nový Dvůr uspořá−
dal dne 28. října 2004 na letišti
v Kyjově Drakiádu. Původně se
měla tato akce konat 16. října, ale
z důvodu nepříznivého počasí se ko−
nala později, a to bylo možná i dobře,
protože v den konání Drakiády bylo
nádherně. Pokud účastníci nešli
pěšky nebo na kolech, měli možnost
dopravit se na místo konání autobu−
sem nebo auty, kterých jsem napočí−
tala téměř čtyřicet. Přítomné při−
vítal na letišti za Aeroklub Kyjov pan
Pavel Grufík a za Mikroregion Nový
Dvůr Anička Čarková, která po−
přála dětem příjemné odpoledne.

další projekty, vše se odvíjí od
stanovených priorit a finanční
situace jednotlivých obcí.
Jak si možná vzpomínáte, loňský
rok jsme v mikroregionu zakončili
společným pochodem „Za prasát−
kem do Březíčka“. Letošní putování
„Pěšky nebo s kolem, do Vlkoša spo−
lem“ bude zakončeno ve Vlkoši v hos−
podě u Milana. Sraz účastníků bude
upřesněn. Všichni, kdo nejsou peci−
válové, jsou srdečně zváni.
Tímto také zveme občany na
II. Ples mikroregionu dne 22. ledna
2005, tentokrát do Svatobořic−Mis−
třína. Odjez autobusu a další podrob−
nosti budou včas oznámeny.
Těšíme se Vaše nápady i připo−
mínky i na Vaši účast na akcích
Mikroregionu Nový Dvůr!
Kontakt: 603 505 048,
annacarkova@centrum.cz
Anna Čarková,
manažerka mikroregionu

„Podmínky pro létání
byly výborné.“

Děti měly připraveny draky,
u některých byla použita velká
dávka fantazie. Byla radost pohle−
dět na oblohu na to velké množství
zajímavých draků. Podmínky pro
létání byly výborné. Komise, která
úroveň draků hodnotila, to neměla
vůbec jednoduché. Junáci z Ratíš−
kovic a Milotic připravili pro děti
různé soutěže o sladké odměny.
Opékání špekáčků a vyhodnocení
nejlepších draků patřilo již k zá−
věru příjemně stráveného sváteč−
ního odpoledne.
Jaroslava
Kundratová
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Historie

„Nejhmatatelnějším důkazem dobročinnosti
v Ratíškovicích je místní
kostel,…“

Dobročinnost v Ratíškovicích
na konci 19. a počátku 20. století

N

a přelomu 19. a 20. stol. a v době
předválečné krize byly výdělky
lidí většinou tak malé, že sotva
postačily na základní potřeby rodiny.
Bylo velmi těžké ušetřit sebemenší
částku a poskytnout ji někomu ji−
nému. Proto bylo povětšině na obec−
ním úřadu, aby pomohl nemajetným
spoluobčanům.
Jednotlivci, většinou věřící, a spolu
s nimi různé organizace, pomáhali
jiným převážně pomocí charitativ−
ních sbírek. Nejhmatatelnějším dů−
kazem dobročinnosti v Ratíškovi−
cích je místní kostel, v němž první
bohoslužba byla konána v roce 1857.
Podle zápisů z farní kroniky byl po−
staven z příspěvků dobrodinců, dí−
lem z obětí ratíškovských občanů
a také z vlastního jmění obce ratíš−
kovské, která přispěla částkou 10 071
zlatých. Celkové náklady na stavbu
byly spočítány na 28 000 zl. Na vnitřní
zařízení se peníze postupně vybí−
raly a v některých případech dali sa−
motní občané na dané účely víc, než
instituce obecního úřadu. V někte−
rých případech se sešla na daný účel
tak velká částka, že podle zápisů ve
farní kronice „nebyly přijaty obnosy
ty, jen jejich dobrá vůle“.
V okolí obce se také nacházejí kříže,
které dali vystavět na své náklady
místní občané, většinou jako projev
díkuvzdání. Jedním z nich je i kříž
z fundace Josefa Nesvadby v dědině
na cestě k Vacenovicím. Zde dal na
přání obecního zastupitelstva vysta−
vět místní farář Karel Vojtěch na
místě sešlého kříže nový − mramoro−
vý kříž s kamenným podstavcem.
Obec nesla náklady ve výši 140 zl.
a v kostelní pokladně také založila
revers k jeho stálé údržbě.
V dokumentech, které se týkají
zápisů z jednání obecní rady, jsou
podány na dobročinné účely také
částky, které byly vybrány jako po−
kuta za přestupky občanů proti obec−
nímu řádu. Například 1. srpna 1886
p. A. P. zaplatila 1 zl 10 K farnímu
úřadu na zdejší chudé jako pokutu
za pokopání brambor. Dne 17. října
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004

1909 starosta oznámil nedobytné
požadavky v obnosu 507 K. Výbor se
usnesl k jejich odepsání, protože se
jednalo převážně o občany chudé,
kteří své dluhy nemohli zaplatit.
Naopak roční nájem, který dlužil
v obnose 880 K hostinský p. A. H.,
musel být do obecní pokladny zapla−
cen, jinak by s jednohlasným sou−
hlasem výboru byla podána na hos−
tinského žaloba.
V té době nebylo povinností občanů
platit zdravotní pojištění a ošetření
u lékaře nebo se v nemocnici platilo
v hotovosti. V okresním archivu jsou
uloženy dokumenty, podle nichž za
nemajetné občany platil ošetření
v nemocnicích obecní úřad. Napří−
klad 26. března 1915 představenstvo
obce Ratíškovice uhradilo obnos 15 K
jako útraty porodní Holečkové Hed−
viky pro městskou hlavní pokladnu
ve Vídni. 7. dubna 1916 městské po−
kladně v Hodoníně zaplaceno 24 K
jako útrata ošetřovací. Byly to výlohy
za léky a stravu Mikušové Marie,
která v nemocnici pobývala 8 dní
a posléze zemřela.
19. března 1915 byl vydán platební
rozkaz výběrčím úřadem Zemského
výboru Markrabství moravského
v Brně o náhradě ošetřovacích útrat
za čtvrtletí 1914. Předepisují se obci
jako útraty Střížové Vilemíny. Obecní
úřad musel zaplatit podle zákona
jednu třetinu výloh, tj. 7 K 33 h, pro−
tože uvedená byla nemajetným pří−
slušníkem Moravy. (K tomuto doku−
mentu je přiložen originál dopisu
v tomto znění: „Slavne C.K. Četníčke
Stanoviště v Dubňanech − Pane
Stražmystr prosim vas kdyby jste byl
tak dobry a mohl mě dodat ten šek
co měl Pan Stražmystr Hrozek v Ra−
tíškovicích při vyšetřovaní našek ten
se ma zaslat podpora pro Vyhlemynu
Střížovou a ja nevim kde kdyby jste
mě šek ten nemohl dodati tak vás
prosím na papir kde onen obnos se
ma zaslati. V Ratíškovicích 24/2 1915
Petr Kordula starosta“).
Jako dobročinné můžeme považo−
vat také některé platby, týkající se

provozu školy, o kterých bylo psáno
v minulém čísle Zvonu
Některé z financí, určených na
dobročinné účely obce, pocházely od
různých institucí, věnujících se po−
moci různě postiženým občanům.
Patřil mezi ně také Dobročinný ústav
legionářský v Praze na Florenci,
jímž bylo v listopadu 1932 „na ctěný
obecní úřad poukázáno Kč 200.....
Jak má SÚL zjištěno, porodila pí B.
letos mrtvé dítko a jest od té doby
churavá − tedy žije v poměrech dosti
trudných, zejména když muž její,
B. M., jako alkoholik pamatuje
v první řadě sám na sebe a rodinu
velice zanedbává. Jde tedy o to, aby
částka výše uvedená, byla buď v ho−
tovosti důvěrně vyplacena jen pí B.
− nebo předplaceny u některého so−
lidního obchodníka běžné denní po−
třeby, které by si pí B. postupně
a nenápadně odnesla, aby B. neměl
možnost peníze třeba nepřímo pro−
pít. Příjem zboží by pí B. vždy potvr−
dila.“
V okresním archivu Hodonín jsou
uloženy také dokumenty, týkající
se negativního ohlasu na dobročin−
nost. Ústav pro zmrzačené v Krá−
lově Poli zaslal prosbu o uspořádání
sbírky pro mrzáčky. Zpět nebyl za−
slán žádný obnos ani sběrná listina,
proto se tento ústav znovu obrací na
obecní úřad v Ratíškovicích s pros−
bou o její uspořádání. Daný doku−
ment není datován a není k němu
připojeno žádné vyjádření o kladném
ohlasu, takže je pravděpodobné, že
sbírka nebyla provedena.
V r. 1932 byla také zamítnuta
Zemským úřadem v Brně žádost
vdovy A. B. o přiznání státní sta−
robní podpory. Protože tato nebyla
s rozhodnutím spokojena, podala
16. října 1933 prezidentu T. G. Ma−
sarykovi žádost o nouzovou pod−
poru. „Jsem 70letá babička vdova
po mistrovi F. B. v Ratiškovicích. Pe−
kařením se živím jelikoš jsem žádala
jako vdova 70letá starobní pojištění
a bylo mě zamítnutý, že mám pe−
kárnu. Domek, v kterém bydlím a je
strana 11

Událost

na ňom živnosť tak já jí nemohu
provozovat, mám tedy u sebe sta−
reho legionářskeho pomocníka J. K.
z Ratiškovic, na pekárni se peče
denně 10 nebo 15 bochniku chleba
cena je od jednoho 70 h.... jelikož mi
okresní úřad v Hodoníně vyměřil daně
936 K 80 h za rok 1932, k dnešku
nemohu zaplatit poněvádž je domek
zadlužený je na něm 25 000 K dluhu
to nezaplatila jsem, tak mě tedy vy−

J

měřil úřad pokutu 50 Kč neboli 5 dní
vězení, to je tedy moc pěkný musím
si tu tedy postěžovat, jak zacházejí
s lidma starýma ... tedy bych žádala
pana Prezidenta T. G. Tomáše Ma−
saryka o nápravu v jeho rodném
kraji. ... a taky zaroveň bych žadala
o nějakou nouzovou podporu kdyby
mě udělil...“ Kancelář prezidenta
tuto listinu zaslala zpět s vysvětle−
ním, že jakékoliv intervence jsou

z daného místa nepřípustné. Bylo na
zástupcích obecního úřadu, aby ji
poučili o jejích právech, povinnos−
tech a nárocích na podporu. V sou−
časnosti je pořádáno mnoho charita−
tivních sbírek a dobročinných akcí.
Věřme, že nám budou v budoucnu
našimi potomky připočteny k dobru
a alespoň trochu odčiní negativa naší
doby.

Na sv. Hostýn jezdíme proto,
že je to velká orelská pouť,…

Na sv. Hostýn jezdíme proto, že je
to velká orelská pouť, k sv. Antoní−
novi jezdíme poděkovat za úrodu.
Naše babičky, dědové i rodiče cho−
dili za svobodna na pouť pěšky popro−
sit sv. Antonínka o frajíra a opačně.
Pak, když se vzali, tak zase poděko−
vat. Jsou i písničky o sv. Antonínkovi,
jako: „Ó, ty svatý Antonínku, když ťa
pěkně poprosím, dopřej mě frajíra,
co v srdci nosím.“ Byly i divadelní
hry a zfilmovaná opereta. Zpíval
v ní pan Jožka Blaha z Ratíškovic.
Sv. Antoníček má i jiné přednosti −
kolik lidí se na něho obrací, když
něco ztratí nebo nemůže najít.
Při zpáteční cestě z Bohutic jsme
se zastavili v muzeu ve Věstonicích.
Od sv. Antonínka v Kuželově na vě−
trný mlýn v muzeu U Kašíků. Když
jsme jeli vedle hřbitova, kde je po−
hřben lidový vypravěč Vašek Mlý−
nek, zastavili jsme se u jeho hrobu.
Všem účastníkům se všechny tři
poutě líbili. Pouťový měsíc skončil,
krásný zážitek v duši zůstal. Kéž
přetrvá do příštího roku v našich
srdcích, abychom se ve zdraví do−
čkali příštích poutí.

Vzpomínka na orelský
pouťový měsíc

ednota Orla z Ratíškovic uspořá−
dala v měsíci srpnu tři pouťové
zájezdy: v neděli 15. 8. 2004 do
„Moravských Lurd“ do Bohutic u Mo−
ravského Krumlova, 22. 8. na orelskou
pouť na Svatý Hostýn a 29. 8. na dě−
kovnou pouť k sv. Antonínovi nad
Blatnicí. Proč právě na tyto poutě?
Do Bohutic se jezdilo z Ratíškovic
již dříve, až do roku 1948, pak byla
pouť zakázána.
V bohutickém zpravodaji o nás
píší: „Ratíškovice nejvěrnější. K nej−
vzdálenějším, ale přitom nejvěrněj−
ším poutníkům k Moravským Lur−
dám do Bohutic, patří ratíškovičtí
u Hodonína. Jezdili sem za Protek−
torátu a po válce až do roku 1948 vla−
kem. V sobotu přijížděli a v neděli
odjížděli. Jejich lidové kroje byly
ozdobou náboženské slavnosti.“
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Po své matce získala paní Terezie
Pištěková leták z roku 1928, který
při mši svaté k překvapení všech
a za velkého zájmu poutníků Mo−
ravsko−krumlovska přečetla paní
Františka Kotásková. Má značnou
informační hodnotu o cílech stavby
lurdské jubilejní jeskyně a vypovídá
o duchu té doby.
Ratíškovičtí byli i při obnově pouti
v Bohuticích. Letos se zúčastnili
poutě podesáté. Bohutice patří pod
olbramovickou farnost, kde působil
velký Orel, kněz, spisovatel a největší
sběratel lidových písní ThDr. Fran−
tišek Sušil (1804−1868). V Bohuticích
byl i u základního kamene bohu−
tického kostela. Letos měl dvousté
výročí narození. Touto poutí jsme
uctili jeho památku. Na kostele v Bo−
huticích je jeho pamětní deska.

Irena Bařinová

Terezie Pištěková
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Výstava

„Dříve narození odcházeli
s krásným zážitkem.“

Výstava kojeneckého
a dětského oblečení

O

Oslava

rel − Jednota Ratíškovice uspo−
řádala pro veřejnost ve dnech
16. až 18. října 2004 výstavu
kojeneckého a dětského starého oble−
čení do deseti let věku, které se no−
silo před 40−70 lety. Pak tu byly i ko−
lébky a kočárky, dále hračky,
školní učebnice, školní potřeby,
jako dřevěná pouzdra, tabulka,
která nahrazovala ve psaní
sešity. Hry semelo, ovčinec, ku−
ličky, kalapače, ráfek od kola
a hadérky. Tato výstava měla
velký úspěch. Exponáty nám
zapůjčilo mnoho občanů, že
nám nestačily stoly ve velkém
sále místní požární zbrojnice.
Dříve narození odcházeli
s krásným zážitkem. Připomněli
si své dětství a mládí. Paní uči−

telka, která doprovázela děti, po−
vzdychla: „Moje dětství je již histo−
rie“. Školní mládež měla zájem o hry,
jak se hraje semelo, ovčinec a kala−
pače. Hned ty hry chtěly vyzkoušet.
Děti z MŠ měly zájem o hračky.

Jednota Orla

„ Volební komisaři a komisařky
byli shovívaví…“

Revolucionáři volili
a poté mordovali

J

iž tradiční oslava vítězství
Velké říjnové socialistické revo−
luce a současně i oslava revoluce
něžné byla tentokráte narušena de−
mokratickými volbami do krajských
zastupitelstev a senátu. Jelikož
účastníci oslav nechtěli tento svátek
demokracie (tedy volby) potřísnit
krví − byť prasečí, musela pomyslná
rituální oběť revolucí (zatím živý še−
desátikilový kýláč) absolvovat pro−
jížďku po obci, a to ke každé volební
místnosti, neboť oslavující revoluci−
onáři přináleželi k různým volebním
okrskům. Volební komisaři a komi−
sařky byli shovívaví a umožnili všem
využít svého volebního práva. Díky.
Poté se však z demokraticky smýš−
lejících revolucionářů staly škvar−
kůchtivé šelmy, jež bez lítosti pašíka
zamordovaly, rozporcovaly a snědly.
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Nejvzácnějšími exponáty byly pa−
mátník z let 1925 −1926, panenka
s plechovou hlavou přes osmdesát let
stará. Tři křtící peřiny šlingrované
s roku 1928, pupeny křtící z roku 1949
a nejstarší dvě pupeny červené z roku
1930, říkalo se jim sralky. Také tři
trika, která zachovala po svých dě−
tech paní Tonička Gajdíková (roz.
Dobešová) u Jezérka. Určitě starší
generace pamatuje, jak neradi jsme
se do těchto trik v zimě museli oblé−
kat, chodit do školy, hrát a spát. Na−
hrazovaly spodní prádlo, také noční
pyžama, ale bylo v nich teplo.
Děkujeme všem, co výstavu
připravovali, a těm, kteří zapůj−
čili své věci. Jen tak se mohla
tato výstava uskutečnit. Děku−
jeme paní Terce Pištěkové, která
měla dobrý nápad a největší zá−
sluhu o tuto výstavu, kterou
jsme vzpomínali na mládí a dět−
ská léta. Ještě jednou vřelý dík.
Na přání návštěvníků se vý−
stava bude opakovat příští rok.
Proto již teď můžete doma vy−
hledávat věci, které se na tuto
výstavu hodí.

Aby byla atmosféra revoluce věro−
hodnější, linuly se z ampliónu budo−
vatelské a sovětské písně a bezpro−

střední okolí vepřové exekuce bylo
ozdobeno portréty marxistických
vůdců − Marxem, Engelsem a Leni−
nem počínaje a konče Gorbačovem.
Pod patronací těchto autorit, které
měnily dějiny, probíhal maso − víno −
kořalkový hodokvas do pozdních noč−
ních hodin. Účastníci předpokládají,
že jestliže další volby dopadnou ale−
spoň tak jako letos, budou moci po−
kračovat v oslavách i další léta.
JD
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Senioři

„Zašel jsem do sálu,
kde bylo rušno
jako v úle.“

Překvapení

V

Kultura

pátek 26. listopadu se konala
schůze důchodců, na kterou
jsem byl pozván a jako řádný
člen se ji zúčastnil. Bylo nás dost,
takže všechny židle byly obsazeny.
Nerad přicházím na schůze pozdě,
poněvadž chci vyslechnout i úvodní
a další referáty. A tentokráte jsem
volil dobře! Při příchodu do restau−
race bývalého závodního klubu jsem
si chtěl odložit bundu a čepici. Marně
jsem hledal věšáky, až jsem byl na
ně upozorněn obsluhujícím personá−
lem. Kupodivu zde nevisel ani jeden
kabát a ani jedna pokrývka hlavy.
„Nevadí“, řekl jsem si a řádně pově−
sil svršky tam, kam patří.
Zašel jsem do sálu, kde bylo rušno
jako v úle. Za chvíli jsem byl překva−
pen, když za mnou přišel (možná)
vedoucí restaurace a se slušným
dotazem: „Pane, to je Váš kabát s če−
picí v nálevně, jenž visí na věšáku?“
„Ano“ odvětil jsem a on pokračoval:
„Prosím Vás, dejte si jej do sálu. Víte,

P

Vojtěch Koten

„Vyhladovělé divadelní
publikum zaplnilo
většinu sklápěcích
židliček…“

Brouk
v ratíškovické hlavě

o předlouhé době do Ratíškovic
opět zavítalo divadelní umění.
Dne 24. října 2004 se na prknech
pódia ratíškovického kina předsta−
vilo valtické divadelní uskupení mla−
dých amatérských herců Basta Fidli,
a to s komediální hrou Brouk v hlavě
francouzského dramatika Georgese
Feydeaua (1862 − 1921). Vyhladovělé
divadelní publikum zaplnilo většinu
sklápěcích židliček a po krátkém
úvodu režisérky Kamily Tomanové
bylo vtaženo divokou zápletkou žár−
livosti do rychle pulsujícího děje. He−
recké výkony Františka Foltýna,
Katky Bartošové, Radky Juřicové,
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do restaurace chodí různí lidé a mohl
byste jej možná po schůzi postrá−
dat.“ Byl jsem překvapen a ihned
jsem od stolu vstal a svršky přinesl
tak, jak mi bylo poraděno! A neli−
toval jsem, ba nakonec poděkoval
vedoucímu za svědomitost, kterou
vůči mně projevil. A tak jsem si pro−
žil ihned na počátku dobrou chvíli,
která působila na mne po celou dobu
konání schůze, kde byl zajímavý
program.
Ano, i v začátku překvapili hosté
z Rohatce, kteří přijeli na pozvání se
svým vystoupením, a pak v závěru
svým vystoupením mile překvapily
i „Robky se Séčky“, které předvedly,
co v minulosti dělaly „robky“ majíce
chvíli čas − přástky. Bylo to krásné
vystoupení a není jej třeba vůbec
kritizovat.
Paní Příkaské, z výboru spolku
důchodců v Ratíškovicích, děkuji
za všechny.

Lukáše Michny, Radka Horáčka, Dag−
mar Tesaříkové, Kamily Tomanové,
Marušky Tomanové, Pavla Trojana,
Petry Vrbňákové, Michaely Horáč−
kové a Jury Supa a tragikomické si−
tuace plné lži, erotické vášně a tem−
peramentního násilí donutily diváctvo
ke smíchu od plic. Pozitivní usměvavé
reakce publika byly tím nejlepším
poděkováním pro herce i současně
odměnou pro sebe − byly to velmi pří−
jemně prožité chvíle. Vydařené ko−
mediální představení bylo rovněž
posmutnělou připomínkou zašlé
slávy ratíškovického divadelnictví.
AF

Pozvánka
Zpívání u Vánočního stromu
před radnicí OÚ:
17. 12. − 16.00 hod.
Veselá muzika a Dolina
20. 12. − 16.00 hod.
MŠ I, MŠ II a dětský národo−
pisný soubor
21. 12. − 16.00 hod.
Robky ze Séčky a mužský sbor
23. 12. − 16.00 hod.
Villanella a žestě ZUŠ u stro−
mečku
21. 12. v 17.00 hod.
Koncert žáků ZUŠ v sále kina
25. 12. v 15.00 hod.
Vánoční koncert v kostele,
vstupné dobrovolné. Účinkují
Slovácký krúžek, ZUŠ a hosté
26. 12. – Živý Betlém
Průvod vyjde ve 14.00 hod. od kos−
tela k radnici. Pořádá KDU−ČSL.
31. 12.
Silvestrovské putování na kole,
pěšky a během do roku 2005.
Pochod se uskuteční od radnice
v 9.00 hod., od sv. Jána 9.05 hod.,
staré mateřské školky 9.10 na
Vacenovice do Vlkoše. Trasa měří
7 kilometrů. Návrat veřejnou
dopravou ČSAD.

Termíny
plesů 2005
22. ledna – Obecní ples
hraje Kombet a CM Josefa Ze−
linky, předtančení − břišní tance
29. ledna – Hasičský ples
hraje Přespolanka, předtančení −
společenské tance
5. února – Lidový ples s pocho−
váváním basy, hraje Dolanka
12. února – Krojový ples
hraje Dolanka a CM Josefa Zelin−
ky, předtančení Slovácký krúžek
13. února – Dětský krojový ples,
hraje Veselá muzika a CM Josefa
Zelinky
5. března – Ples sportovců
hraje taneční skupina Ferrum
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004

Mykologie

„Na loukách mimo les i v sadech
dělala čest svému
lidovému názvu
,mrazilka‘…“

Dúbravěnko,
děkujem

P

o zahájení letošní houbařské
sezóny „Odemykání lesa“ byli
představitelé mykologického
kroužku plní optimismu a nadějí.
Důvodem byl odkaz na lidovou pra−
nostiku − kolik sněhů lednových,
tolik hřibů srpnových. No a průběh
sezóny byl velmi nadějný. Kolem Ve−
likonoc rostly ucháče obrovské, svaz−
čité i obecné, kačenky české i růz−
ných druhů smržů bylo dost. Dokonce
i na zahrádce u „Pitkina.“ Medard
také splnil očekávání − o tom by mohli
vyprávět účastníci setkání českých,
moravských a slovenských myko−
logů, kteří se ze Sv. Jura při Brati−
slavě vraceli přes Ratíškovice.
V červenci se sbírali „masáci“ nazý−
vaní „růžovky,“ pro které je správný
název muchomůrka růžovka, „ho−
lúbci“ − různé druhy holubinek, „más−
lenky,“ hřiby plstnaté i „praváci
či „travňáci“ − hřiby dubové a při
troše štěstí i lišky obecné po morav−
sky „kuřátka“. Přišel tolik očeká−
vaný srpen a s ním i horké suché
počasí. To už se draly do hlavy vzpo−
mínky na zápis ze školní kroniky
před sto lety, kdy pan učitel zapsal,
že kvůli horkému a suchému létu
i podzimu letos ani žádné houby ne−
rostly.

Po patnáctém září výbor studoval
Zlaté stránky pod písmenem Š, aby
se mohli na výstavu nakoupit ales−
poň štupovací hříbky, ať je co vysta−
vovat na pravidelné výstavě hub.
Přesně v den zahájení XXIV. výstavy
se začali „tlačit podborůvky jak štup−
líky“ (klouzky obecné), čímž byla
zachráněna po straně proviantu vý−
stava a pro praktické houbaře začala
tolik očekávaná sezóna. Však také ra−
tíškovští si své úlovky nenechávali
jen pro sebe. Na celostátní výstavě na
Žofíně se představily úlovky, které jiní
nepřivezli, podíleli se na výstavě
v sousedních Dubňanech a svého
zástupce měli i v Napajedlích.
Podle organizátorů slovenské vý−
stavy v Bratislavě jsme ji hodně obo−
hatili škárkou hvězdicovitou, paleč−
kou brvitou i hvězdovkou klenbovou
i dalšími druhy. Pro zajímavost budu
citovat předsedu slovenských myko−
logů ing. Antona Janitora, který ná−
vštěvníky upozorňoval, že „čírovka
zelenkastá je natolik vzácná a ohro−
žená a neměla by se sbírat, ale chrá−
nit.“ Vysvětlivka pro čtenáře, jedná
se o „sviňůrku,“ pro niž je odborný
český název čirůvka zelánka. Ně−
kteří mykologové, z té co roste pod
borovicí, dělají čirůvku zlatou.

Návštěvou u slovenských přátel
aktivita členů nepolevovala, důka−
zem byla návštěva v hodonínské
zoologické zahradě, kde zájemcům
houby určovali a pro ty další je
nechali popsané a určené.
To už byla sezóna v plném proudu,
sbíral se široký sortiment hub,
o klouzcích už byla řeč, vozily se
plné košíky hřibů hnědých „su−
chohřibů“, kdo věděl kde, nosil či−
růvky zelánky, havelky, topolové
i zemní, ryzce pravé, hřiby smrkové,
bedle vysoké i červenající, václavek
bylo také dost. Nakonec určitým
indikátorem, ukazatelem růstu je
počet osobních automobilů na Rúd−
níku nebo na cestách mezi Vace−
novicemi a Vracovem a kdo měl tudy
cestu, jen nevěřícně zíral a ne−
chápal, že žádný neodjížděl s prázd−
nou.
Začátkem listopadu se ochladilo,
přišly první mrazíky, a to se proje−
vilo na suchohřibech, ale pozdně pod−
zimní druhy rostly pořád. K nim se
přidala šťavnatka pomrazka, ta už
podle svého jména roste po prvních
mrazících a dva zimní druhy − hlíva
ústřičná i penízovka sametonohá.
Pro tu jsem objevil v atlase z roku
1905 poetický název penízovka ak−
samitonohá. Na loukách mimo les
i v sadech dělala čest svému lido−
vému názvu „mrazilka“ či „ledovka“
čirůvka dvoubarvá, kterou mno−
hokrát najdeme „zmrzlou na kost“
i v prosinci.
Dubňanský básník Karel Kapoun
říká „bylo to krásné, a bylo toho
dost“, proto také 16. listopadu čle−
nové mykologického kroužku Dú−
bravě poděkovali za všechny úlovky
i za to, že si je ve zdraví užili, po−
přáli jí i sobě odpočinku, připili si,
ať se ve zdraví sejdou při jarním ode−
mykání, a symbolicky otočili klíčem
na jeden západ. Tím sice ukončili
houbařskou sezónu, ale napevno za−
mčeno nebylo. Ještě koncem listo−
padu se sbíral hřib smrkový a mrazy
sviňůrkám pod jehličím také moc
neuškodily.
Začíná zima a houbaři hodnotí rok
na koštech hub, z toho napajedel−
ského přivezli stříbrnou příčku pro
Žofinku Koplíkovou, její způsob na−
kládání se jevil jako druhý nejchut−
nější a i do Přerova poslali kolekci
vzorků. Výsledky bohužel budou až
po uzávěrce Zvonu.
Václav Koplík, Prezident MK
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Vyprávění

„Dralo sa do desíti hodin
večera a pak sa tetka
zvihli, že nás pújde
vyprovodit.“

Nikdy sem nikam nepsala,
protože sem sa nikdy neodvážila

U

Junák

ž pár roků žiju v Rohatci, ale
Ratíškovický ZVON čtu pravi−
delně. Chtěla bych Vám napsat,
jak sa dřív drávalo péří a co sem
při tom s Rozkú Příkaskú vyvédla.
Scházalo sa u Michenkú na Řád−
kách a nás tam bylo 12 robek. Tehdá
bylo dosť snihu a mrzlo až praš−
ťalo. Když sme sa první den rozchá−
zaly, tož povidám Rozce, že by sme
mohly našim frajírom neco vyvést.
Pod stolem sme nasbíraly peněk
(pro dnešní mládež přeložím − zby−
tek z odraného péří) a že půjdem
udělat napotvoru. Ale když sme do−
šly k našému, už sa nám nechtělo,
protože bylo pozdě a bylo nám zima.
Tož sme sa domlúvily na druhý
den.

Junák
Drákula
Již po šestnácté se v pondělí
25. října konala akce Drákula aneb
daruj krev s Junákem Ratíško−

Druhý den, hned jak sa zetmělo,
sme s Rozkú vyrazily, ale už ne k fra−
jírom, ale rovnú k Michenkom. Eště
sme doma vzaly do starého hrnca
vodu. Peněk sem měla plnú zástěru.
Všade byla tma, protože elektriku
měl enom sem tam nekdo. Došly sme
k Michenkom a nic sme nemeškaly,
peňky sme namočily ve vodě a zamas−
tily sme šecky okna. Šecko krásně
přimrzlo a zbytek vody sme nalély
pod dveřa do gáňku. Hrnec sme vy−
hodily a do izby sme vešly jakože
nic. Robky nám brblaly, kde sa tú−
láme, a my sme sa vymlúvily na
prácu. Tož, že si máme sednút a drat,
když už sme došly pozdě a prý esli
sme zamkly. Enom sme přikývly
a začaly sme drat.

Dralo sa do desíti hodin večera
a pak sa tetka zvihli, že nás pújde
vyprovodit. Vzali laterňu a šly sme
k vrátom. Vzali za klučku a nic. Za−
čali brblat, že nejaký ten náš frajír
drží za klučku a nechce nás pustit
ven. A to už sa dopředu drala Fanuša
Šnajdrová a prý nečuje žádný che−
chot. Trhla klučkú, vráta zaprašťaly
a otevřely sa. „Asi tam nejaká pagáža
nascala!“ zařvali tetka ztekle. To už
stála Fanuša před barákem a hle−
děla na okna: „Pote sa teta podívat,
co Vám vyvédli s oknama. Máte ich
samú peňku!“ Tetka byli zlosťú bez
sebe a prý to tým pagážám nedaruje.
Teď mně bude 80 roků a až teď při−
znávám, jak to vlastně tenkrát bylo.

vice, která se koná vždy na jaře a na
podzim. Dárcům děkujeme.

na závod účastníci i z Veselí nad
Moravou, Lužic, Kyjova a Hodo−
nína.

Bigglesův memoriál
Okresní junácký závod Biggle−
sův memoriál, který se konal v so−
botu 23. října 2004, by se dal na−
zvat také závod všestrannosti.
Letos si na třicet rozhodčích při−
pravilo trasu s dvaceti stanovišti
pro dvacet hlídek, tj. šedesát skau−
tů, skautek, světlušek a vlčat. Do
naší obce se sjeli mimo Ratíškovic

Marie Kordulová

Drakiáda
Ve čtvrtek 28. října 2004 se na
letišti v Kyjově uskutečnila Draki−
áda, kterou pořádali Mikroregion
Nový Dvůr za pomoci Junáku z Ra−
tíškovic a Milotic. Počasí bylo vyni−
kající, draci držely na obloze jak
přibití, účast byla dobrá, špekáčky
na konci akce taky.

Stanoviště zdravověda, v popředí
rozhodčí Šamin dělá raněného
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Sběrna papíru informuje
Předávání cen za letošní soutěž
ve sběru papíru proběhne na Štědrý
den 24. 12. 2004 v 11 hodin dopo−
ledne ve sběrně. Seznam výherců
bude vystaven na infokanálu místní
kabelové televize. P.S.: Letos bylo
vykoupeno 60 tun papíru!!!

Brigáda v Nové Vsi
O víkendu, ve dnech 12.−14. listo−
padu, proběhla brigáda na táborové
základně v Nové Vsi. V letošním roce
bylo kromě zazimování chajdy nutno
také spravit střechu na búdě, oře−
zat vrby tzv. řezem na hlavu, což či−
níme každé tři roky. Tentokrát se
tohoto nelehkého úkolu ujal Radim
Antoš zvaný Šakal, jakožto jediný ma−
jitel motorové pily všech přítomných.
Haluze napolénkoval Emik Šťastný.
Pochrap + Výprava
V sobotu 20. listopadu se sešly
oddíly Tuláci a Squaw na tzv. po−
chrapu (přespání), který zahájily
v 15 hodin na junácké klubovně.
Letošní pochrap byl zvláštní tím,
že jsme byli na exkurzi na obecním
úřadě za panem starostou Uhlíkem
a on nám to potom oplatil tím, že se
přišel podívat za námi na klubovnu.
Celkem nás bylo přes třicet účast−
níků, avšak na nedělní výpravu na
hrad Helfštýn jelo jen 13 statečných
(viz foto).
Hrad Helfštýn je u Lipníka nad
Bečvou, asi 100 kilometrů severně
od Ratíškovic. Byl nádherný aj v té
zimě. Mimo hrad nás zaujal ještě
toulavý pes a automat na svíčky
u místního hřbitova.
Palis
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004
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Zábava

Silvestrovské
rozjímání

Život v přírodě
12. října
Přestěhovali jsme se do našeho
nového domu v Krkonoších. Bože,
jak je zde krásně! Už se nemohu do−
čkat, až majestátní horské vrcholy
pokryje sníh.
20. října
Krkonoše jsou tím nejkrásnějším
místem na zemi. Podnikli jsme malý
výlet do okolí a přitom jsme viděli
několik jelenů. Jak byli nádherní!
Zdá se, že jelen je jedno z nejúžas−
nějších zvířat na zemi.
11. listopadu
Brzy začne lovecká sezóna. Ne−
chápu, jak někdo může zabít něco
tak překrásného, jako je jelen. Dou−
fám, že už konečně začne sněžit.
10. prosince
Minulou noc krásně sněžilo. Pro−
budil jsem se a vše bylo pod jiskři−
vou sněžnou pokrývkou. Krása jako
na vánočním pohledu. Proházel jsem
příjezdovou cestu a uspořádali jsme
rodinnou koulovačku. Potom projel

kolem sněžný pluh a musel jsem
znovu proházet příjezdovou cestu.
Prostě to tady miluji.
12. prosince
Minulou noc připadl další bílý
sníh. Sněžný pluh si zopakoval žer−
tík s příjezdovou cestou. Nevadí, bě−
hem chvilky jsem ji znovu proházel.
19. prosince
Další sníh napadl minulou noc.
Kvůli zahrnuté příjezdové cestě jsem
se nedostal do práce. Jsem úplně
vyčerpán prohazováním. Zasranej
sněžnej pluh!
22. prosince
Včera napadlo ještě víc těch bí−
lejch sraček. Mám na rukou pu−
chýře od lopaty. Jsem přesvědčenej,
že sněžnej pluh čeká někde za ro−
hem dokud neproházím cestu. Debil
jeden!
24. prosince
Veselé Vánoce. Víc zasranýho sně−
hu. Jestli jednou dostanu do ruky
toho idiota co řídí sněžnej pluh, tak
ho nakopu do pr... ! Nechápu, proč

Procházka
světovými ideologiemi
Křesťanství: Máš dvě krávy.
Jednu dáš sousedovi.
Socialismus: Máš dvě krávy.
Stát ti obě vezme a zavře tě.
Komunismus: Máš dvě krávy.
Stát ti obě vezme a dá ti trochu
mléka.
Fašismus: Máš dvě krávy. Stát ti
vezme obě a prodá ti trochu mléka.
Nacismus: Máš dvě krávy. Stát
ti vezme obě a zastřelí tě.
Evropská Unie: Máš dvě krávy.
Stát ti vezme obě, jednu zastřelí,
podojí druhou a mléko vyleje.
Tradiční kapitalismus: Máš dvě
krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka.
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Stádo se zvětšuje a hospodářství
roste. Nakonec vše prodáš a jdeš
do důchodu.
Český kapitalismus: Na dvě
krávy si vezmeš půjčku od banky ve
výši 1600 mil. Kč a odstěhuješ se
na Bahamy. Banka posléze zjistí,
že to nebyly krávy, ale kozy. Rozdíl
zaplatí daňoví poplatníci.
Americká akciovka: Máš dvě
krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou,
aby dávala mléko za čtyři. Později
najmeš konzultanta, aby zjistil
proč kráva chcípla.
Francouzská akciovka: Máš
dvě krávy. Jdeš do stávky, protože
chceš tři.

prostě na tu zasranou silnici nepo−
užívaj víc soli, co by rozpustila ten
sajrajt.
27. prosince
Zase napadl vagón těch bílejch
sraček. Už tři dny jsem nevystrčil
rypák s výjimkou prohazování pří−
jezdové cesty, a to pokaždé, když
projel pluh. Nakonec i pluh uvázl
v závěji a ten ksindl řidič si přišel
vypůjčit moji lopatu. Řekl jsem mu,
že jsem jich už šest zlámal, když
jsem prohazoval zahrnutou příjez−
dovku, a pak jsem do něj mlátil tou
sedmou, až se dal na útěk.
28. prosince
Konečně jsem se dostal z baráku.
Odstranil jsem z auta to bílý svin−
stvo a vydal se do obchodu pro nějaké
jídlo. Při zpáteční cestě mi vběhl do
cesty jelen a už se to nedalo ubrzdit.
Mám škodu na autě za 50 tisíc. Ty
bestie by měli postřílet. Že je ti lovci
v sezóně nevymlátili všechny!
10. března
Odvezl jsem auto do servisu ve
městě. Člověk by nevěřil, jak může za
jednu zimu zrezivět od tý debilní soli,
co s tím ty hovada sypou tu silnici.
12. dubna
Odstěhovali jsme se zpátky do Os−
travy. Teď teprve vidím, jaké je to
nádherné město. Nechápu, jak ně−
kdo může žít v takové pr..., jako jsou
Krkonoše...!
Z Internetu RŠ

Japonská akciovka: Máš dvě
krávy. Navrhneš, aby byly desetkrát
menší a dávaly dvacetkrát tolik
mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré
krávě nazvané Kravakimono a bu−
deš je prodávat po celém světě.
Čínská akciovka: Máš dvě krávy.
K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vyka−
zuješ plnou zaměstnanost, vysokou
produktivitu skotu a zatkneš novi−
náře, který tato čísla zveřejňoval.
Britská akciovka: Máš dvě
krávy. Obě jsou šílené.
Italská akciovka: Máš dvě krávy.
Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na
oběd.
Ruská akciovka: Máš dvě krávy.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že
jich máš pět. Spočítáš je ještě jed−
nou a zjistíš, že jich máš 42. Spo−
čítáš je ještě jednou a zjistíš, že
jsou jen dvě. Proto přestaneš počítat
a otevřeš další láhev vodky.
Z Internetu RŠ
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004

Vánoční přání
Jan Pěnčík
Jako na kolovrátku odvíjí se čas,
den za dnem plyne jako sen.
Adventu už je jen nakrátko
a přede dveřmi − štědrý den.
Hoj ty štědrý večere
ty tajemná noci
vyslyš přání vroucné
v kouzelné své moci.

Blahopřání

M

alým poděkováním za úspěšnou reprezentaci obce Ratíško−
vice byla oslava opětovného úspěchu chovatele a trenéra
koní Jaromíra Kotáska. V úterý 16. listopadu se odpo−
ledne před místní radnicí sešli milovníci koní, zvláště pak děti
z mateřské a základní školy, aby za tónů Veselé muziky přihlíželi
slavnostnímu dekorování nejlepšího klusáka Slovenské repub−
liky za rok 2004. Majitelem koně Make Limburgia je pan Jaan
Maastrigt z Holandska, ze sedmi závodů, které se konaly v Brati−
slavě, byl „oslavenec“ pětkrát na prvním místě, jednou druhý
a jednou třetí.

V čarovné své moci,
v noci divotvorné,
když měsíček svítí,
když se hvězdy jasné
na obloze třpytí.
Pod vánoční stromek
dárek bych chtěl dát,
štěstí, zdraví všem,
které mám rád.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2004
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Platí od 12. prosince 2004
do 10. prosince 2005

Jízdní řády ČSAD
Kyjov−Ratíškovice−Hodonín
Kyjov

Hodonín−Ratíškovice−Kyjov

Kyjov

Rat.

Hod. Pozn.

Rat. Hod. Pozn.

Hod.

Rat. Kyjov Pozn.

Mil.

4:43

5:00

S, 36

11:40 12:12 12:27

S,N

X

4:35

5:05

P, 35

4,20

4:44

5:00

P, 35

12:10 12:35 12:55

P, 35

X

4:45

5:15

S,N

Vra.

4:55

5:10

P, 35

Bze. 13:07 13:28

P

X

4:50

5:20

4:25

4:55

5:10

S, 46

12:40 13:15 13:30

P

X

5:10

X

5:07

5:25

P

13:25 13:57 14:14

P, 35

5:05

Bze.

5:27

5:45

P

Bze. 14:09 14:25

P

5:15

5:30

X

P, 11

13:45 14:18 14:33

X

5:30

5:45

P, 35

5:15

5:35

5:52

5:25

5:55

5:30

Hod.

Rat. Kyjov Pozn.

12:40 13:00 13:35
13:25 13:42

P

Mil.

P, 33

P

13:30 13:50 14:15

P, 35

5:35

P

14:05 14:21

X

P, 10

5:21

X

P, 35

14:20 14:38 15:05

P

X

5:35

5:55

P,11

P

5:20

5:40

Mil. 14:20 14:35

P, 33

5:50

P, 35

X 14:23 14:35

P, 10

6:15

P

14:25 14:43 14:57

5:48

6:05

P, 35

5:35

6:01

6:15

Bze.

6:03

5:50

Mil.

S, 36

6:10 P, S,36

14:35 14:52 15:15

P

6:06

Bze.

P, 35

14:35 14:55

X

P, 35

6:00

6:16

6:43

P

14:40 14:55

Bze.

P

P, 35

6:25

6:43

7:20

P

14:50 15:07 15:37

P

14:30 15:02 15:23

S, N

6:30

6:46

7:20

S, N

15:00 15:19

Mil.

P, 35

S,N

14:40 15:02 15:15

P, 35

6:45

7:03

7:30

P

15:20 15:42

Bze.

P

6:20

P

14:45 15:05 15:17

P, 35

7:00

7:15

Bze.

P

15:25 15:38 16:00

P, 35

6:18

6:35

P

X 15:10 15:25

P, 35

7:10

7:20

X

P, 10

15:35 15:50 16:19

S, N

Vra.

6:38

6:55

P, 35

14:45 15:17 15:30

P

7:10

7:25

7:45

P, 35

15:40 15:55

Bze.

P, 35

6:20

6:42

7:02

P, 35

15:15 15:40

P

7:20

7:37

8:05

P, 35

15:40 15:55 16:25

P

6:40

7:10

7:30

S, N

Bze. 16:09 16:30 1, 3, 39

7:45

8:05

8:25

P, 35

16:10 16:27 17:00

P, 35

6:45

7:15

7:35

P

P, 31

8:00

8:15

8:45

P

16:30 16:50

X

P, 31

6:50

7:05

7:25

P, 10

16:30 17:03 17:21 24, 31

8:15

8:30

9:00

S, N

17:10 17:25 17:55

P, 31

X

7:20

7:35

P, 10

17:15 17:48 18:06

P, 35

8:30

8:47

9:15

P, 10

17:15 17:28

Bze.

7:24

7:43

P, 35

18:20 18:53 19:11 24, 31

9:10

9:25

9:53

P

7:50

8:16

8:35

P

P, 35

10:00 10:14 10:45

P, 35

8:00

8:26

8:40

S, N

20:45 21:14 21:32 24, 31

10:30 10:48 11:15

P

8:20

8:46

9:00

P

22:30 23:00

11:20 11:37 12:05

S, N

20:45 21:00 21:30 24, 31

9:10

9:45 10:00

P

11:30 11:47

Vac.

P, 21

22:20 22:37 23:03

10:35 11:08 11:26

P

12:30 12:47

Bze.

P, 21

S, N,
24

11:30 12:02 12:17

P

12:40 12:58 13:30

S, N

22:30 22:44 23:07

P, 31

X

15:45 16:10 16:30

19:35 19:58

X
X

32

14:30 14:47

Bze. 1, 3, 39

18:20 18:38 19:10

P, 31

18:25 18:43 19:15 S, N, 24
19:15 19:30 20:00

P, 35

Vysvětlivky:
P
S
N
1
3
10

jede v pracovní dny
jede v sobotu
jede v neděli
jede v pondělí
jede ve středu
nejede od 23. 12. do 2. 1., 4. 2., od 14. 3. do 20. 3.,
od 24. 3. do 25. 3., od 1. 7. do 31. 8., od 26. 10.
do 27. 10.

Ratíškovický Zvon

11
24
31
32
35
36
39
46

nejede od 27. 12. do 31. 12., od 1. 7. do 31. 8.
nejede 24. 12
nejede 31. 12.
nejede 24. 12., 31. 12.
nejede od 27. 12. do 31. 12.
nejede 25. 12., 1. 1.
nejede 27. 12., 29. 12., 28. 3., 6. 7., 28. 9.
jede také 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12., 31. 12.
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