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V

dubnu byla ukončena dvoumě−
síční rekonstrukce komunikace
pro cyklisty a chodníku v ulici
Ulička. Nepřízeň počasí (zima, vě−
trno, velikonoční sníh, déšť) zpoma−
lila stavební práce, ale slunečný
závěr a zvýšené pracovní úsilí napo−
mohly tomu, že dílo bylo v termínu
dokončeno, a to včetně vydláždě−
ného dopravního retardéru u pekár−
ny. Místo podešťových vodních lagun

zde vznikl žulový hrb. Náklady na
rekonstrukci Uličky dosáhly výše
2 170 000 Kč.
Dne 8. května bylo v travnatém
dělícím pruhu vysázeno ratíškovic−
kými skauty devět hrušní, jejichž
nákup byl financován v rámci pro−
jektu environmentální výchovy
a osvěty z velké části Jihomorav−
ským krajem.
Pokračování na straně 3
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Obec

z

Rada obce...
Rada obce č. 63 ze dne 4. 4. 2013
Rada obce:
z provedla výběrové řízení na doda−
vatele fotovoltaické elektrárny
o výkonu 15 kW, která bude in−
stalována na střeše tribuny v are−
álu Baník. Byly osloveny tři fir−
my, podklady si vyzvedly čtyři
firmy. Cenovou nabídku podala
pouze jedna firma – Zámečnictví
Svatopluk Stokláska. RO sou−
hlasí s podepsáním smlouvy o dílo
s firmou Zámečnictví Svatopluk
Stokláska.
Rada obce č. 64 ze dne 16. 4. 2013
Rada obce:
z souhlasí s pronájmem letního par−
ketu v areálu Baník SDH Ratíš−
kovice za účelem konání letní ta−
neční zábavy,
z projednala cenové nabídky na pro−
pojení hlavní stanice TKR s kabe−
lem vedoucím na Baťovku,
z projednala Obecně závaznou vy−
hlášku č. 1/2013, o místních po−
platcích,
z projednala administrativu ná−
kupu pozemku v lokalitě Vlasta.
Majetkoprávní záměr bude před−
ložen na červnovém zasedání ZO.
z projednala náplň práce pracovní
čety obce pro jarní a letní se−
zónu,
z rozhodla v souběhu s instalací fo−
tovoltaické elektrárny na tribuně
v areálu Baník o výměně ple−
chové střechy tribuny,
z seznámila se s kladným hospodář−
ským výsledkem Baníku Ratíško−
vice, s.r.o., ve výši 39 441 Kč,
z v souvislosti se zamýšlenou re−
konstrukcí místní komunikace
v ulici Séčka souhlasila s prove−
dením průzkumu kanalizace ka−
merou. Havarijní místa budou při
rekonstrukci komunikace opra−
vena.
z projednala administrativu výběro−
vého řízení na dodavatele výměny
okenních konstrukcí a vstupů na
obecním úřadě,
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z se seznámila s výsledky inventa−
rizace majetku obce pro rok 2012,
z souhlasí s podáním žádosti o fi−
nanční příspěvek z Programu Lea−
der+ na dovybavení dětského
hřiště u obecní knihovny o ses−
tavu fitness strojů.
Rada obce č. 65 ze dne 24. 4. 2013
Rada obce:
z rozhodla na základě vyhodnocení
5 cenových nabídek, že smlouvu
o dílo „Rekonstrukce rozvodů ka−
belové televize v obci“ uzavře s fir−
mou NOEL s.r.o., která podala
nejnižší cenovou nabídku,
z rozhodla o opravě chladícího zaří−
zení smuteční síně,
z vzala na vědomí oznámení Lesů
ČR ve věci rekonstrukce dláždění
Ratíškovického potoka,
z vzala na vědomí průběh jednání
ve věci rekonstrukce vodovodní
přípojky v lokalitě Slavín.

z
z
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z
z

z

z
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Rada obce č. 66 ze dne 14. 5. 2013
Rada obce:
z souhlasí s finančním příspěvkem
25 000 Kč pro Základní organi−
zaci Českého zahrádkářského
svazu Ratíškovice na dofinanco−
vání projektu z dotačního progra−
mu Jihomoravského kraje, který
zahrnuje nákup oplachovačky
pohárků a pivních setů (lavic
a stolů),
z souhlasí s přijetím finanční do−
tace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 19 000 Kč na reali−
zaci projektu podpory prorodinné
politiky na úrovni obcí s názvem
„Babičko, i ty pojď s námi do
knihovny“,
z souhlasí s přijetím finanční do−
tace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 65 000 Kč na reali−
zaci projektu environmentální
výchovy a osvěty „Objektivem
objektivně kolem Ratíškovic“
a s podpisem smlouvy,
z rozhodla o položení optického ka−
belu od hlavní autobusové za−

stávky do technologické místnosti
TKR v budově obecní knihovny.
Výkopové práce provede pracovní
četa obce.
schválila účetní uzávěrku ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2012,
schválila účetní uzávěrku Osvě−
tové besedy Ratíškovice za rok
2012,
schválila Směrnici č. 3/2013 k vy−
tvoření podmínek pro další upřes−
nění a dodržování vzájemných
práv a povinností mezi zaměstna−
vatelem a zaměstnancem,
souhlasí s umístěním dvou kontej−
nerů na sběr šatstva v rámci pro−
jektu Textilní banka Diecézní cha−
rity Brno,
souhlasí s provozováním letního
kina v areálu Baník Ratíškovice,
se seznámila s probíhajícími pra−
cemi na rekonstrukci místní ko−
munikace v ulici Séčka a s rozsa−
hem víceprací,
na základě stížnosti občanů pově−
řuje starostu k jednání s Českou
poštou a.s. ve věci délky provozní
doby a kvality služeb místní pošty,
rozhodla o instalaci 4 laviček do
pěší zóny ulice Ulička,
dává souhlas Baníku Ratíškovice,
s.r.o. k uzavření smlouvy k pod−
nájmu kuchyně Restaurace Sport
Františku Vybíralovi,
zabývala se cenovými nabídkami
na vánoční výzdobu obce.

Rada obce č. 67 ze dne 28. 5. 2013
Rada obce:
z souhlasí s reciproční výměnou in−
formací na webech Obce Ratíš−
kovice a Hotelu Panon,
z se seznámila s žádostmi občanů
o přidělení nájemního bytu v DPS
a v bytovém domě v ulici Ulička
a U Hájenky,
z se seznámila s nabídkou firmy
Revenge, a.s., o umístění kontej−
nerů na textil v obci,
z souhlasí s konáním mše svaté
a průvodu Božího Těla u radnice,
z souhlasí s vyvěšením majetko−
právního záměru na pronájem
pozemků v lokalitě u bývalé Bý−
kárny,
z odročila rozhodnutí o podání žá−
dosti na SFŽP o finanční příspě−
vek na výměnu okenních kon−
strukcí a zateplení střechy budovy
obecní radnice do doby, než bude
zpracován energetický audit bu−
dovy,
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z rozhodla, že energetický audit
zpracuje Ing. Petr Novák z Brna,
z se seznámila se stížností občanky
na nepořádek v okolí areálu Ba−
ník po akci Pálení čarodějnic,
z se seznámila s projektem vý−
stavby rozhledny na Nákle „Kope−
ček – Homolky na Homolách“,
který předložil Cyrilo−Metodějský
spolek Náklo o.s.,
z souhlasí se Směrnicí č. 1/2013
k zajištění účetnictví Obce Ratíš−
kovice,
z se seznámila se Závěrečným účtem
obce za rok 2012, který bude před−
ložen zastupitelstvu obce,
z rozhodla o pojištění fotovoltaické
elektrárny v areálu Baník firmou
Allianz,
z projednala administrativu výběru
firmy, která pro obecní budovy
vyhotoví průkazy energetické ná−
ročnosti,
z vzala na vědomí oznámení Na−
dace OKD o nepřiznání dotace na
výsadbu zeleně v ulici Vítězná,
z rozhodla, že projekt ozelenění ulice
Vítězná bude podán se žádostí o fi−
nanční příspěvek na Státní fond
životního prostředí. Žádost zpra−
cuje Ing. Libor Stránský.
z se seznámila se stížností občanů
na rušení nočního klidu v okolí
Hospody Na Zelnicách a nedodr−
žování provozní doby,
z rozhodla o zpracování územní stu−
die v lokalitě Padělky. Studii zpra−
cuje Ing. arch. Vladimír Bílý.
z rozhodla o zpracování projektu
obnovy veřejného osvětlení v obci,
a to firmou DATmoLUX, a.s.,
Brno,
z se seznámila s průběhem prací na
rekonstrukci místní komunikace
v ulici Séčka,
z vzala na vědomí oznámení hodno−
tící komise soutěže Vesnice roku
2013 o návštěvě obce, která se
uskuteční 18. 6. 2013,
z nesouhlasí s cenovou nabídkou
firmy Fontana na umístění a pro−
voz automatu na vodu v prosto−
rách obecního úřadu,
z souhlasí s otevřením bezplatné
Finanční poradny pro občany fir−
mou OVB ALLFinanz, a.s. v pro−
storách obecního úřadu na 2 ho−
diny týdně,
z vzala na vědomí oznámení firmy
Asekol o nepřiznání finanční do−
tace na dovybavení kamerového
systému v areálu sběrného dvora
odpadů,
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z vzala na vědomí oznámení firmy
Asekol o nepřiznání finanční do−
tace na realizaci projektu environ−
mentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty „Třídy třídí“ pro zá−
kladní školu,
z souhlasí se smlouvou o poskyt−
nutí nadačního příspěvku Jihomo−
ravskou komunitní nadací ve výši
15 000 Kč na projekt Ke kořenům
spolkového života v Ratíškovi−
cích,
z se seznámila s cenovou nabídkou
firmy TESPRA Hodonín, s. r. o.,
na svoz odpadů a postoupila tuto
nabídku k posouzení finančnímu
výboru,

z se seznámila s rozpracovaným
projektem „Výměna zdroje vytá−
pění v objektu základní školy
v Ratíškovicích“, v němž je navr−
ženo 8 hloubkových vrtů umístě−
ných v chodníku a parku v blíz−
kosti stávající kotelny,
z souhlasí se zpracováním projektu
na rozšíření kompostárny a podá−
ním žádosti o finanční příspěvek
na realizaci tohoto projektu na
Státní fond životního prostředí,
z rozhodla o zvýšení nájemného
v CHDPS Ratíškovice a u no−
vých nájemníků s finanční kaucí
10 000 Kč před zahájením nájem−
ního vztahu.
RŠ
Dokončení z titulní strany

Ulice Ulička má zelenou

Desátá hrušeň byla vysazena pod
odborným dohledem vedoucí odboru
životního prostředí JMK, Ing. Bc.
Anny Hubáčkové, za požehnání P. Ji−
řího Čekala a za přítomnosti houfu
cyklistů o tři dny později, tedy v so−
botu 11. května, v den oficiálního

ukončení projektu obnovení studní
v obcích Mikroregionu Nový Dvůr. Teď
již nezbývá, než si přát, aby zasazené
stromy neutrpěly vandalské újmy
a dávaly stín i ovoce všem, kteří se
v této nemotorové Uličce pohybují.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Výzva občanům

U

pozorňujeme majitele rodinných domů, ve kterých nikdo není přihlá−
šen k trvalému pobytu, na povinnost platit dle Obecně závazné vy−
hlášky č. 1/2012 místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
K tomuto poplatku je majitel povinen se přihlásit nejpozději do 30. 11.
kalednářního roku, a to prostřednictvím přihlašovacího lístku, který ob−
drží na Obecním úřadě v Ratíškovicích, dveře č. 1 nebo jej nalezne na
webových stránkách obce. Poplatek činí 580 Kč/rok/rodinný dům.
Bc. Jana Koplíková
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Zastupitelstvo obce...
Usnesení z 18. zasedání
Zastupitelstva Obce Ratíškovice
konaného dne 24. dubna 2013
v 18.00 hodin

Společenská rubrika

z ZO schvaluje program XVIII. za−
sedání zastupitelstva.
z ZO schvaluje za ověřovatele zá−
pisu č. 18 pana Vojtěcha Kotena
a pana Ing. Petra Příkaského.
z ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 1/
2013 včetně navržených změn
předsedajícím. Zastupitelstvo změ−
nou rozpočtu schvaluje půjčky
sedmi občanům a rodinám z Úče−
lového fondu rozvoje bydlení v cel−
kové výši 555 000 Kč.
z ZO schvaluje nákup státních spo−
řících dluhopisů ve výši max.
4 mil. Kč s dobou splatnosti max.
2 roky, s minimálním celkovým
výnosem 1,8% . Nákup bude pro−
veden prostřednictvím České spo−
řitelny, a.s.
z ZO schvaluje bezúročnou půjčku
ve výši 700 000 Kč pro Baník Ra−
tíškovice, s.r.o. na financování vý−
stavby fotovoltaické elektrárny
15kW ve sportovním areálu Ba−

ník, splatnost 14 let, roční splát−
ka 50 000 Kč.
z ZO bere na vědomí informace z jed−
nání Rady Obce Ratíškovice bez
připomínek.
z ZO schvaluje vyčlenit v rozpočtu
obce na rok 2014 částku min.
2 mil. Kč na vybudování kanali−
zace a rekonstrukci komunikace
v lokalitě Slavín
Různé:
z Místostarosta informoval zastu−
pitele o výběrovém řízení na re−
konstrukci rozvodů kabelové te−
levize v obci.
z Místostarosta seznámil zastu−
pitele s podáním přihlášky do sou−
těže Vesnice roku 2013.
z Starosta seznámil zastupitele
s jednáním s firmou Tomáš Group,
spol. s r.o., a ZO Českého zahrád−
kářského svazu Ratíškovice ve
věci vybudování nového vodovodu
v lokalitě Slavín. ZO schválilo
v rozpočtu pro letošní rok částku
1 mil. Kč na tuto rekonstrukci.
Firma Tomáš Group a ZO ČZS Ra−
tíškovice souhlasí s finanční spo−
luúčastí na projektu. Je nutné

Ing. Josef Uhlík, starosta

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Vychodil Viktor
Šuralová Liliana
Klimeš Marek
Oleszkiewicz Oliver Michal
Šťastná Laura Emily
Příkaská Karolína
Klimeš Šimon

Vlasáková Anežka................................................ 80 let
Ivanová Anna ........................................................ 96 let
Kundratová Ludmila .......................................... 80 let
Klimešová Drahomíra ........................................ 98 let
Mlezivová Helena ................................................ 80 let
Gajdík Petr ............................................................ 80 let
Horák František ................................................... 85 let
Bendová Jitka ....................................................... 80 let

Uzavření sňatku...
Z našich řad odešli...
Bařinová Františka .............................
Kordula Jan ..........................................
Kotásková Františka ..........................
Šuralová Ludmila ................................
Nesvadba Miroslav ..............................
Krist Marek ...........................................
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oslovit ostatní vlastníky sklepů
v lokalitě ohledně finanční spolu−
účasti. Firma Tomáš Group má zá−
měr vybudovat v lokalitě vinařský
penzion. Navrhuje vybudovat
s vodovodem i kanalizaci s přečer−
pávací stanicí zaústěnou do ČOV
Baťovka, která je ve vlastnictví
firmy. Pro vybudování kanalizace
a následnou rekonstrukci vo−
zovky v lokalitě Slavín je po−
třebné sdružit další finanční pro−
středky.
z Starosta seznámil zastupitele
s plánovanými činnostmi pra−
covní čety pro jarní a letní období.
z Starosta informoval zastupitele
o chystané obecně závazné vy−
hlášce o místních poplatcích, sezná−
mil je s navrhovanou výší jednotli−
vých poplatků. Zastupitelé mohou
podávat návrhy na případné změ−
ny. Vyhláška bude předložena ke
schválení na některém z příštích
zasedání ZO v letošním roce.
z Starosta informoval zastupitele
o možnosti regulovat provozování
výherních hracích přístrojů (VHP)
v obci obecně závaznou vyhláškou.
Je možné neregulovat provozová−
ní, regulovat částečně nebo celo−
plošně – zákaz provozování VHP
v obci. Zastupitelé mohou podávat
návrhy. Vyhláška bude předlo−
žena ke schválení na některém
z příštích zasedání ZO v letošním
roce.

90 let
55 let
86 let
76 let
49 let
41 let

Tomáš Kotásek a Barbora Miklová
Radek Chromeček a Jana Sarofinová
Martin Šimek a Zuzana Kudrová

Diamantová svatba...
Stanislav a Marie Zemánkovi

Zlatá svatba...
Josef a Marie Mackovi
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Policie

Z deníku

obecní policie

Duben 2013
2. 4. Přijetí oznámení v 9:50 hod., že
v ulici Družstevní se nachází ne−
známý muž a nabízí elektřinu. Po
příjezdu OP na místo určení bylo
zjištěno, že se jedná o firmu X
Energy Hodonín. Hlídka OP pou−
čila pána o způsobu nabízení pro−
duktů v obci.
9. 4. Přijetí oznámení ve 12:50 hod.
od paní XX, že ji měl napadnout
manžel. Po příjezdu hlídky OP na
místo již k žádnému napadání ne−
docházelo a hlídka manžela našla
ležícího v posteli. Hlídka OP pou−
čila paní XX, že v daném případě
se jedná o návrhový přestupek,
který lze projednat Komisí pro
projednávání přestupků (KVP).
22. 4. Přijetí oznámení v 16:55 hod.
o dopravní nehodě na křižovatce
ulic Rohatecká a Cihlářská. Před
příjezdem na místo určení byla
k nehodě přivolána PČR Dubňa−
ny, která si celou záležitost pře−
vzala. Obecní policie po dobu
vyšetřování zajišťovala řízení do−
pravy.
25. 4. Přijetí oznámení ve 12:10 hod.
od paní XX, že jejímu synovi bylo
odcizeno horské kolo, které měl
uzamčeno u ZŠ. Po příjezdu hlídky
OP na místo byla o celé věci vyro−
zuměna PČR Dubňany, která si
celou věc převzala k dalšímu šet−
ření.
30. 4. Při noční službě v 1:00 hod.
bylo zjištěno, že došlo k narušení
objektu fotovoltaické elektrárny,
kdy hlídka OP zpozorovala posta−
vu, která se pohybuje v objektu.
Postava, jakmile zahlédla hlídku
OP, se dala na útěk do okolních
polí. Hlídka OP se vydala muže
pronásledovat. Muž nereagoval na
výzvy, aby se zastavil, a snažil se
ukrýt ve vysoké trávě, což se mu
nepodařilo a hlídka OP muže za−
držela. Jednalo se o pana XY, by−
tem Ježov. Na dotaz hlídky OP,
co tam dělal, odpověděl, že zablou−
dil při hledání svých kamarádů.
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Ve 3:00 hod. byla ve spolupráci
s PČR Dubňany řešena rvačka
mezi návštěvníky taneční zábavy
v ulici Sportovní.
Květen 2013
3. 5. Přijetí oznámení o odcizení dět−
ského horského kola u obecní
knihovny.
17. 5. Přijetí oznámení v 00:05 hod.
o rušení nočního klidu v Hospodě
Na Zelnicách. Hlídka OP vyrozu−
měla obsluhu hospody, aby uklid−
nila své hosty.
20. 5. Přijetí oznámení v 7:55 hod.,
kdy přiběhla prodavačka oblečení
na parkovišti za OÚ spolu s paní

XX na služebnu obecní policie
s tím, že paní XX měla odcizit
prodavačce ze stánku šusťákové
kalhoty. Dále prodavačka blíže
uvedla, že paní XX si prohlížela
kalhoty u stánku, kde nikdo jiný
kromě ní nebyl. Poté si proda−
vačka všimla, že se ztratily šusťá−
kové kalhoty v hodnotě 200 Kč,
které měla paní XX pod bundou
a snaží se z místa odjet na kole.
Prodavačka vzala paní XX tašku
z jízdního kola, aby nemohla z místa
odjet a poté přišly na obecní úřad
událost nahlásit. Celá záležitost
byla předána do KVP.
20. 5. Přijetí oznámení ve 23:00 hod.
od PČR Dubňany, že v ulici Séčka
v domě paní XX došlo k slovnímu
napadení. Po příjezdu hlídky OP
na místo určení bylo hlídce OP
sděleno svědkem, že se z domu
měly ozývat nadávky mezi mužem
a ženou. Hlídka OP vyčkala na
příjezd PČR Dubňany, která si
celou záležitost převzala.
TF & PK

Šetříme do budoucna

V

průběhu měsíce dubna pro−
běhla instalace fotovoltaické
elektrárny na střeše fotbalové
tribuny v areálu Baník. Práce pro−
vedla místní firma Zámečnictví Sva−
topluk Stokláska. Fotovoltaická elek−
trárna má maximální výkon 15 kW
a elektřinou bude zásobovat provoz
sportovního areálu. Celková cena
díla dosáhla výše 740 000 Kč. Další
vyvolanou investicí byla výměna ple−

chové střechy tribuny a dešťových
svodů. Realizací těchto víceprací se
předešlo komplikovaným opravám
dožívajících klempířských prvků za
situace, kdy by na střeše již foto−
voltaické panely instalovány byly.
V měsíci červnu bychom měli obdr−
žet všechna povolení pro spuštění
provozu, který v budoucnu bude sni−
žovat náklady na energie.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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V

Stěrače stírají, světla svítí

a kompostárna kompostuje

první jarní den loňského roku
byl slavnostně spuštěn provoz
ratíškovické kompostárny,
která metodou kompostování zpra−
covává biologický odpad (větve, listí,
trávu) na hnojivo. Zdrojem vstupní
suroviny je biomasa, kterou na sběr−
ném dvoře odpadů odevzdávají ratíš−
kovičtí občané, dále biomasa z veřej−
ných ploch, kterou svážejí pracovníci
obce, a biomasa − réváčí z vinohradů
v trati Nácestky a Díly. Díky spolu−
práci občanů s obcí se ukazuje, že
vstupní suroviny je dostatek.
V jarních měsících kompostárna
zažila takový silný přísun biomasy,

že ji nestačila zpracovávat, neboť
větve se musí podrtit, smísit s trá−
vou a listím, naskladnit na posády
a osm týdnů kompostovat, a to za
každotýdenního obracení − promí−
chávání posádů a pravidelného zkrá−
pění vodou. Podotkněme, že v posá−
dech v průběhu kompostování lze
naměřit teplotu až 70°C. Po ukon−
čení kompostovacích procesů se kom−
post přeseje přes síto a může se ex−
pedovat zdarma občanům. Zájem
o kompost v období rytí zahrádek
a zahrad byl takový, že skladovací
box na kompost mnohdy zel prázd−
notou.

Nyní se situace s přísunem, zpra−
cováváním a odbytem stabilizovala.
Ukazuje se však, že biomasy je to−
lik, že by bylo žádoucí kompostovací
plochy ještě rozšířit, má−li být pro−
voz plynulý. Avšak nejvýznamnějším
problémem kompostování je nekázeň
několika málo občanů, kteří do bio−
odpadu trávy, listí a větví „přimíchá−
vají“ roxory, beton a plasty. Právě
tvrdé předměty nám přetrhly ko−
vový převodový řetěz a poničily
více jak 10 nožů, čímž nám vznikla
škoda více než 10 000 Kč. Právě „při−
míchané“ PET lahve a igelity nám
znečišťují kompost a my si tak za−
plevelujeme své pozemky nerozloži−
telným odpadem.
Jen důslednou separací a čistotou
biomasy může proces kompostování
probíhat plynule s tím, že na vzá−
jemné spolupráci obce a občanů vy−
dělají obě strany. Občané se zbaví
bioodpadu a získají kompost zdarma,
přičemž si zvýší kvalitu půdy. Obec
sníží náklady za svoz a likvidaci ko−
munálního odpadu v popelnicích,
kde by se bioodpad nejpravděpodob−
něji objevil, a ušetřené peníze může
dále investovat.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Svátek slavili prací

A

č nezamýšleně, prozatím to vždy dopadlo
tak, že junáci slavili svátek prací. Dne
17. listopadu loňského roku za fučivého
zimomřivého počasí provedli novou výsadbu
120 třešní „na Dubňanské“, avšak zima zabrá−
nila zatlučení kůlů a fixaci stromků. To pro−
běhlo až na 1. máje, kdy naopak bylo pěkně. Ne−
dostatek kůlů zastavil další práce v polovině.
O týden později, tedy 8. května − o svátku
konce 2. světové války − proběhla výsadba 10 hruš−
ní (odrůda Konference) v ulici Ulička. Zatlu−
čení zbývajících kůlů a fixace stromů patrně
proběhne mimo svátek, neb na Cyrilka i Husa
budou junáci pryč a další svátky jsou v nedo−
hlednu.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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V místostarostovskej Séčce
F
irma Swietelsky přešla téměř
plynule z akce rekonstrukce uli−
ce Ulička na počátku měsíce
května na akci rekonstrukce místní
komunikace v ulici Séčka. Jak říkají
duchaplní jazykové: „Za chvíli končí
volební období, a i místostarosta si
musí před svým domem silnici upra−
vit“. Takže se muselo začít s pra−
cemi.
Na komunikaci bylo nutno vzhle−
dem k malým spádům upravit výš−
kové poměry, vybudovat nové deš−
ťové vpusti, v některých místech

opravit kanalizační přípojky, něk−
teří občané (včetně místostarosty) si
museli zaplatit před zahájením sta−
vebních prací nové vodovodní přípoj−
ky, někteří (i místostarosta) včetně
podzemních šachet na vodoměr.
Práce probíhaly dle harmono−
gramu až do počátku června, kdy
pokládku asfaltové vrstvy zpozdilo
deštivé počasí. Na dokončené dílo
navazuje budování chodníku, které
je již v režii obce. Chodník pa−
trně k nelibosti části občanů zkrátí
kolmé parkování vozů u rodinných

Ke kořenům
spolkového života v obci

V

roce 2010 vydala obec více jak
osmsetstránkovou knihu „Ra−
tíškovice, minulostí slovácké
obce“, která byla zaměřena na his−
torii a lidovou kulturu. Jelikož se
však velká část nashromážděného
etnografického materiálu do knihy
nedostala a bylo by škoda, kdyby
tento materiál opět zapadal archiv−
ním prachem a objevené by se za dva−
cet let opět objevovalo, vydala obec
v roce 2011 další knihu „Lidové
písně a tance z Ratíškovic“.
I přes tuto aktivní ediční činnost
jsou oblasti života obce, které by si
zasloužily rozsáhlejšího historického
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

zpracování. Takovouto oblastí je
i život místních spolků a organizací,
a to jak existujících, tak již zanik−
lých. Proto obec iniciovala setkání
představitelů místních spolků a vy−
zvala je, aby se zapojili se svými
členy do shromažďování historických
dokumentů a zaznamenávání výpo−
vědí pamětníků o spolkovém životě,
a aby vybrali mezi sebou někoho či
některé, jež by byli schopni tyto pra−
meny zpracovat do podoby textů. Ty
budou prezentovány v elektronické
podobě a k tisku bude přistoupeno
ihned po zajištění dostatečných fi−
nančních prostředků.

domů a navýší obecní plochy, jež
je třeba uklízet, avšak na druhé
straně zvýší bezpečnost pohybu, a to
není věc zanedbatelná. Předpokládá−
me, že po ukončení těchto prací bude
ulice konečně standardní komuni−
kací a ne jako doposud terénem vý−
tluků, štěrkových polí a slalomem
kličkujících aut, cyklistů i chodců.
Spokojeni tak mohou být všichni
moto i cyklo návštěvníci drezíny
a Muzea ve vagónu i místní usedlíci,
a to včetně místostarosty.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Tento projekt nazvaný „Ke ko−
řenům spolkového života v Ra−
tíškovicích“ je již nyní částečně
spolufinancován Jihomoravskou ko−
munitní nadací, jež se bude čás−
tečně podílet na nákupu výstavních
panelů, na nichž budou vystaveny
při prezentaci výsledků spolkového
bádání archiválie a fotografie. Pro−
jekt je z velké části založen na práci
dobrovolníků. Proto se na vás obra−
címe s prosbou, abyste nám zacho−
vali přízeň a dobrou vůli, a pakliže
jste byli či ještě jste součástí spolko−
vého života, poskytněte nám, prosím,
historické dokumenty (kroniky, prů−
kazky, zápisy ze schůzí, fotografie
apod.) či vaše vzpomínky, jak to ten−
kráte v onom spolku bylo a chodilo.
Čas je neúprosný a s nejstaršími pa−
mětníky nám mizí i skutečný obraz
naší přepestré a zajímavé minu−
losti, na niž můžeme být hrdi či se
z ní poučit.
Obecní úřad Ratíškovice
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S Jihomoravským krajem

„Objektivem objektivně
po okolí Ratíškovic“

R

atíškovická základní škola ve
spolupráci s obcí zpracovala
projekt environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
a zúčastnila se grantového řízení
Jihomoravského kraje. V rámci to−
hoto řízení byl projekt s názvem „Ob−
jektivem objektivně po okolí Ra−
tíškovic“ akceptován a byla mu
přiznána dotace ve výši 65 000 Kč.
Nejvýznamnější aktivitou pro−
jektu je fotosoutěž žáků základní
školy zaměřená na zachycení život−
ního prostředí Ratíškovic a okolí,
přičemž nafocena mohou být jak pří−
rodní zákoutí a situace esteticky
krásné či ekologicky hodné následo−
vání, tak místa nepěkná, životnímu
prostředí škodlivá či nebezpečná.
Právě touto soutěží nám naše děti
nastaví zrcadlo, v němž zhlédneme
výsledky našich konání s dopadem
na životní prostředí. Současně nám
fotosoutěž umožní zjistit estetické
vnímání dětí a motivovat děti k in−

tenzivnějšímu kritickému pozoro−
vání přírody a okolí obce.
Umělecky a dokumentačně nej−
hodnotnější snímky budou vybrány
komisí a stanou se součástí stolního
kalendáře s 56 stranami. Patnáct
nejlepších mladých fotografů bude
odměněno cenou. Navíc všichni žáci

školy tento kalendář obdrží zdarma,
část kalendářů bude sloužit pro pre−
zentaci školy a obce a část kalen−
dářů bude dalším zájemcům smě−
něna na sběrném dvoře za elektrický
spotřebič či 10 kg papíru. Dlouho−
době trvajícím výstupem tohoto pro−
jektu EVVO je nákup 10 hrušní, jež
byly ratíškovickými skauty vysázeny
v nově zrekonstruované ulici Ulička
a nákup knih s ekologickou téma−
tikou do obecní knihovny.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

S Revenge, a. s.

třídíme další komodity odpadů

P

očátkem měsíce června obec
uzavřela smlouvu s firmou RE−
VENGE, a.s, která se zabývá
tříděním a zpracováním odpadů, a to
textilu, obuvi, tašek a hraček. Na sběr−
ném dvoře odpadů bude umístěn
kontejner, do něhož mohou občané
odkládat výše uvedené komodity, a to
v jakékoliv kvalitě. Textil však nesmí

Babičko,
i ty pojď s námi do knihovny

být mokrý, plesnivý a znečištěn od ole−
jů. Tříděním těchto druhů odpadů sní−
žíme množství odpadů ukládaných na
skládku v Těmicích, za což obec platí
nemalé peníze, a zvýšíme množství
recyklovatelných materiálů, což v ko−
nečném důsledku snižuje míru zatí−
žení našeho životního prostředí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

V

pondělí 29. dubna 2013 v pro−
storách přednáškového sálu
obecní knihovny proběhla před−
náška mediálně známého odborníka
− psychologa PhDr. Jana Svobody.
Téměř čtyři desítky posluchačů, pře−
vážně pedagogů a rodičů − maminek,
se blíže zaobíraly otázkou vý−
chovy malých dětí a školní mlá−
deže. Tato přednáška byla sou−
částí projektu obecní knihovny
nazvaného „Babičko, i ty pojď
s námi do knihovny“, který na−
vazuje na loňský projekt „Ma−
minko, tatínku, pojďme do
knihovny“. Projekt je spolufi−
nancován ve výši 19 000 Kč
Jihomoravským krajem, a to
z dotačního titulu na podporu
prorodinné politiky. Vedle
přednášek je součástí pro−
jektu nákup stolovací výbavy
a odborné a dětské literatury.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Výstava

Biblická místa
v obecní knihovně

V

předvečer koštu vín (26. dub−
na 2013) se v přednáškovém
sále obecní knihovny uskuteč−
nila vernisáž výstavy fotografií
Chrámy krále Lalibely a biblická
místa dvou fotografů Václava Mül−
lera a Zdeňka Svánovského.

Historie

Zdeněk Svánovský

Ke spatření tak
byly fotografie
s biblickou Mojží−
Václav Müller
šovou horou ze Si−
najského poloost−
rova, nomádští Beduíni v poušti či
příznačně a nezamýšleně rozstří−
lený Památník mučedníků v libanon−
ském Bejrútu. Z nábožensky nejvý−
znamnějších míst byla objektivem
zachycena jeruzalémská Chrámová
hora se zlatou kopulí muslimského
Skalního dómu, kde se Mohamed
radil s Mojžíšem a kde rovněž pod−
stoupil Abrahám zkoušku Hospodi−
na, kdy měl zabíti svého syna Izáka.
Neméně historicky i umělecky půso−
bivou fotografií je zachycení monoli−
tického skalního chrámu sv. Jiří (Bét
Giyorgis) v severní Etiopii, jehož ar−
chitektura zahrnuje v sobě biblickou
tématiku (půdorys kříže, 12 vytesa−
ných oken – 12 apoštolů, 9 zaslepe−
ných oken – Noemova Archa). Nej−
větší fotografie zachycovala největší
židovský hřbitov na světě na Olivet−
ské hoře. V těchto místech má na
zemi sestoupit Mesiáš, a právě ze−

Ratíškovické

snulí na tomto hřbitově budou první
spaseni.
Fotografií bylo ke zhlédnutí něko−
lik desítek, tak jako návštěvníků.
Vernisáž s biblickou tématikou byla
doplněna hudebním vystoupením
písničkáře Petra Linharta, jehož
písně doprovázené kytarou vychá−
zely ze skutečných a povětšinou
smutných příběhů Sudet. Avšak
nahořklá melancholie hudební atmo−
sféry byla překryta nábojem vyzařu−
jícím z fotek biblických míst i nápo−
jem vinným.
Václavu Müllerovi, Zdeňku Svá−
novskému i Petru Linhartovi je
třeba poděkovati za nezištné uspo−
řádání vernisáže výstavy. Doufám,
že noční pátečně−sobotní návštěva
slavínského sklepa a sobotní ná−
vštěva koštu vín byly alespoň částeč−
nou satisfakcí.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

vala se i obcovací řeč,
a tím se nepřímo ma−
povala etnická skladba
obyvatelstva. To se dě−
lilo také podle poměru
k povolání a odvětví
pracovní činnosti. Z jed−
notlivých sčítání byl vy−
dán podrobný statistic−
ký lexikon obcí, který
obsahoval základní údaje o počtu
domů a obyvatel, někdy i o složení
podle jejich národnosti a náboženství.
V okresním archívu v Hodoníně
jsou uložena data v ratíškovických
sčítacích operátech z let 1857, 1869,
1880, 1890, 1900, 1910 a 1921. Rok
1857 je psán německy, další už jsou
vedeny česky a je možné z nich zjis−
tit zajímavé údaje o naší obci.
Chtěla bych vás seznámit se zají−
mavostmi z roku 1890, které sepsal

sčítání lidu v roce 1890

S

čítání lidu patří k nejdůležitěj−
ším statistickým šetřením o sta−
vu obyvatelstva k určitému oka−
mžiku na celém území státu. U nás
se na některých panstvích prová−
dělo k vojenským a daňovým účelům
už ve středověku. V roce 1753 byl vy−
dán rozhodující patent císařovny Ma−
rie Terezie o každoročním sčítání
lidu a v roce 1754 se poprvé konalo
současně a jednotně na celém území
habsburské monarchie. Od roku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

1869 se konalo sčítání v desetileté pe−
riodicitě a rozhodujícím datem byla
půlnoc z 31. prosince na 1. ledna.
Z biologických znaků se zjišťoval
věk a pohlaví, zaznamenávaly se
fyzické vady (např. slepota a hlucho−
ta), později i mentální vady. Ze spole−
čenských znaků to byla státní přísluš−
nost, rodinný stav a náboženské
vyznání a od roku 1880 se dotazem
na schopnost čtení a psaní prověřo−
vala také gramotnost. Zaznamená−
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jako spisovacy komisař starosta obce
František Kadlčík. V tomto roce bylo
v Ratíškovicích 284 domů (z toho
11 neobydlených) a pobývalo zde
1434 osob. Většina byla vyznání řím−
sko−katolického, výjimku tvořilo ně−
kolik osob židovské víry. V té době
byly rodiny početnější než dnes.
Nejvíce (13 osob) přebývalo v domě
č.p. 49, jedenáct lidí žilo v domech
č.p. 98, 134, 162 a 195. Deset osob se
nacházelo v domě č.p. 2, 71, 81 a 166
a po devíti lidech bylo v 9 domech.
Průměrně v jednom stavení žilo šest
osob. Majitel byl většinou zapsán
jako nádeník − buď domkař nebo
bez majetku (46 osob), malý rolník
(37 osob) či výminkář (78 osob − nej−
starší rození 1815, 1820, 1821 a 1834;
většinou zapsáni jako stařenka,
matka, otec, vdova nebo samotny).
V Ratíškovicích v tomto roce chodilo
do školy 201 dětí a v předškolním
věku jich bylo 226. Jako hospodyně
v domě je zapsáno 145 žen. Jako
práce neschopná je zapsána Fran−
tiška Foltýnová (*1836).
Povolání otce je většinou zapsáno
jako rolník − 1/4láník, jeho man−
želka je téměř vždy hospodyně domu,
syn pomáhá při rolnictví nebo je ná−
deník při rozličnej pracy, dcery jsou
v některých případech nádenice.
Pokud byl někdo radním nebo pra−
coval na obecním úřadě, je to evido−
váno jako výdělek vedlejší. Jako
zaměstnání má Jan Dekař (*1840)
z č.p. 51 zapsáno služebník kostel−
níka, Jakub Foltýn (*1828) z č.p. 52
byl služebník hrobařství a na č.p. 55
žil Jan Hadač (*1861), který praco−
val jako obecní služebník, pastýř
obecního dobytka.
Na č.p. 58 měl obchod smíšeným
zbožím Vilhelm Pichler (*1834 Va−
cenovice, pravděpodobně má být
zapsáno Püchler) a jeho žena Fran−
tiška − oba byli Židé. V č.p. 62 žil po−
mocník na klempířské práce Jan Žiž−
lavský (*1861) a na č.p. 15 žila F.K.
(*1871), která néni k práci schopná.
Na č.p. 19 bydlel P.F. (*1876), který
se živi při rodičech. V č.p. 20 je za−
psán obchodnik zmyšenym zbožim
Josef Morgenstern (*1841, Stráž−
nice), jeho manželka a děti Izidor
a Zelma. Všichni mají jako obcovací
řeč němčinu a jsou izraelité, tzn.
židovského vyznání. Na č.p. 22 šil
krejčí Pavel Král (*1860) a na č.p.
25 bydlel obchodník a hostinský Pa−
vel Sochor (*1819) s manželkou
Františkou a čtyřmi dětmi. S nimi
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v domě bydlel se svojí ženou Fran−
tiškou (*1846, Súprenice) i Jan Drož
(*1849 ve Vamberku), který má za−
psáno obchod střižne zboži. V č.p. 26
žil krejčí Ján Ficek (*1855, Nenko−
vice) a na č.p. 27 na těle churavá M.F.
(*1851). Skoro vedle sebe bydleli
Pavel Zemánek (*1857, č.p. 40), slu−
žebník na železnej draze, a na č.p.
45 pobýval Josef Vlasák (*1853), ná−
deník na železnej dráze. Na č.p. 49
žil obecni služebnik, pastyř hověziho
dobytka Petr Grufík (*1855) a jeho
syn Alojz Grufik (*1879), pomocnik
pastyřa.
Na č.p. 76 je zapsána jako náde−
nice bez majetku... slobodná Marya
Šupa (*1854), která tu žila se svými
čtyřmi dětmi (*1877, 1878, 1884,
1890). Na č.p. 74 pracoval jako po−

Msgr. Viktor Mlejnek

mocnik obuvnicky Johan Novicky
(*1859 Mutěnice). Na č.p. 83 žil ná−
deník Jan Malář (*1832) s manžel−
kou Annou a dcerami Rozynou
(*1870) a Hermynou (*1874), které
byly služebnými ve Vídni, dcera Ju−
lyána (*1872) pracovala jako slu−
žebná v Hodoníně a syn Ferdynát
byl odveden do rakouské armády
k 5 pěšimu pluku Mislivcu. Jako
obuvnický pomocník je zapsán i An−
ton Kollyba (*1811, Hodonín), který
byl společník bytu č.p. 93. Podná−
jemníkem domu č.p. 95 byl nádenik
bez majetku František Vlasák (*1852),
který tu žil s manželkou, třemi syny
a třemi dcerami, živy se z vydelku,
a přesto má zapsána i dvě prasata.
Nádeníkem bez majetku byl i Josef
Matušina (*1855) na č.p. 97, který
měl tři děti a staral se o stařečka
Vencla Nesvadbu. V č.p. 99 pracoval
kolářsky mystr František Barták
(*1856, Niklovice), který zaměstná−

val tovaryše Josefa Vojtu (*1863,
Boskovice) a učně Františka Janíka
(*1873, Ořechov).
Obecní hospodu č.p. 100 (tedy „Ko−
munál“ v ul. Dědina) měl v nájmu
společně se svou manželkou Antonií
(*1871) Rajmund Blažek (*1861,
Holešov), který má v kolonce ved−
lejší výdělek zapsáno řezník. Choval
kozu, ovce a jednoho valacha. Byl
také pomocníkem obecního pastýře.
V domě č.p. 101, tzn. ve škole v ul.
Dědina, bydlel v podnájmu ratíško−
vický nadučitel František Hlaváček
(*1841, Topolná), který měl tři
dcery (Marya byla zapsána jako hos−
podyně) a syna Jaroslava, který štu−
duje. S jeho rodinou tu žil i učitel
Antonín Zapletal (*1866, Brodek),
učitelka Marya Míholová (*1864, Dr−
novice) a sluška Marya Ivičič (*1865,
Hovorany). Na č.p. 102 žil zvonař
kostelnický Ján Vacenovský (*1818).
V domě č.p. 106 žil 2/2láník Josef
Gajdík (*1848) − byl asi dostatečně
finančně zajištěný, protože jeho syn
Petr je zapsán jako študent v Uher−
ském Hradišti a v hospodářství jsou
uvedeni 2 valaši, 3 jalovice mladší
1 roku, 1 jalovice starší 1 roku,
1 starší jalovice, 3 krávy, 3 voli,
1 podsvinče a 1 prase. Na č.p. 108
žil 1/4láník Jan Zemánek, který
vlastnil 14 ks hovězího dobytka
a 4 prasata. V domě č.p. 111 žil obuv−
nicky pomocnik Josef Toman (*1870),
jeho bratři Jan a Matěj sloužili u jez−
deckého pluku. Na č.p. 118 žil Fran−
tišek Bylík (*1853, Roštín), který byl
pomocníkem kožušnické práce, jeho
bratr Alois (*1870, Kojetín) je pomoc−
níkem řeznictvi. Na č.p. 123 (dnes po−
traviny U Tomečků) měl obchod
zmyšenym zbožim izraelita Salo−
moun Levenrosen (*1843, Malacky,
Uhry). Jeho syn Jakub byl obchod−
ním pomocníkem ve Vídni a dcera
Sydonya pomocnicí v obchodě. Na
č.p. 129 žil Antonín Jungmann (*1842,
Stochov) byl služebník v Tovarně Ců−
krové − v cukrovaru v Rohatci a jeho
švagr Antonín Dekař byl vojínem
11. pluku dragounů. V cukrovaru
pracoval také František Mlinek
(v matrikách i pod jmény Mlejnek
a Mlýnek, *1845, Jílové). Žil v domě
č.p. 134 se svojí manželkou Anežkou
(*1849, Vlkoš) a měl 10 synů a dvě
dcery. Zaměstnání bylo pravděpo−
dobně finančně výhodné, protože
jeho syn Josef (*1870) byl vyučen zá−
mečnickým pomocníkem, František
(*1871) kolářským pomocníkem,
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Petr (*1873) se učil kameníkem
a Jan (*1875) obuvníkem. Syn Vik−
tor (*1880) studoval na kněze v br−
něnském semináři, v roce 1908
emigroval do Spojených států, kde
pokračoval ve studiu, založil zde
mnoho nových farností a v pozděj−
ších letech byl povýšen na papež−
ského preláta. V domě č.p. 142
bydlela s manželem a třemi dětmi
porodní bába Terezie Laga (*1840,
Boršice). Na č.p. 144 žil Josef Mi−
késka (*1810, Milotice), domkař,
který bral záslužné od statku milo−
tického. Dalším izraelitou byl ob−
chodnik z misanym zbožim Jakub
Bek (*1861, Kutná Hora), který žil
v domě č.p. 144. Už v tomto roce žila
na č.p. 150 rodina Hnilicova − vdova
Antonya Hnilica (*1839), její syn
František (*1867) podle
tohoto operátu jako
mystr podkovařsky pro−
vozuje podkovářství, po−
mocníkem mu byl jeho
bratr Cyril (*1873). Jan
Navrátil (*1859), nade−
nik bez majetku, který žil
na č.p. 159, byl pracov−
nik na železnej draze
a v domě č.p. 168 bydlel
Jakůb Kopl (*1853), slu−
žebnik hajensky. V domě
č.p. 168 žila Antonya Ři−
hak (*1868), která byla
nádenice v Cukrove to−
varni a na č.p. 171 žil
obecní sluha František
Klimeš (*1835). V domě
č.p. 173 bydlel se svojí manželkou,
rodačkou ze Skalice, Johan Herman
(*1823, Litovel), který má uvedenou
jako řeč obcovací němčinu a češtinu
a bere penzy ze železnej trati. V domě
č.p. 174 pobývala německá rodina −
domkař Karel Kolb (*1833, Mohel−
no), který je zapsán jako c.k. penzys−
ta. Pomocník obuvnicky Cyril Budík
(*1865) bydlel v domě č.p. 175 a hly−
dač železné drahi František Kopl žil
v domě č.p. 179. Další švec, ovšem
už mistr obuvnicky, František Šťast−
ný, bydlel na č.p. 183. V tomto domě
žilo celkem 9 osob. Jeho syn Josef
byl pomocník krejčiřsky v Hodonině
a jako služebná tam byla i dcera
Antonye. Spolu s nimi zde žila i ži−
dovská rodina − Fridrich Pichlér
[pravděpodobně Püchler] (*1840, Ro−
hatec), jeho manželka Sáli (*1852,
Jevíčko) a otec Abrahám (*1809, Bze−
nec). František Ježek (*1832), který
žil v domě č.p. 190, má jako majetek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

uvedeno par myr polnosti a na č.p.
193 měl František Jakubec (*1823,
Holešov) obchod s cukrovym a hrač−
kama. V domě č.p. 195 se Franti−
šek Kasálek (*1836, Horní Lupeč
[zřejmě Horní Lapač]) živil bednář−
skou prácy. K domu č.p. 200 se ne−
dochovala část sčítacího operátu se
jmény, jenom lze vyčíst, že tu byl ob−
chod střižneho zboži a majitel domu
byl voska u velkostatku. V domě
č.p. 212 bydlel sedlářský pomocník
Rajmund Žižlavský (*1859, Bohusla−
vice).
V tomto roce (1890) byl ratíško−
vickým duchovním správcem Karel
Vojtěch (*1838, Kyjov), u kterého je
v kolonce povolání uvedeno falář,
osoba duchovní. Hospodyni na faře
dělala jeho sestra Anna Vojtěchová

(*1836, Kyjov), jako pomocnice hos−
podyně je uvedena Marya Šmitek
(*1832 Ježkovice), služebná a dě−
večka byla Josefa Bartůšek (*1864,
Tišnov).
Cis. k. lesní hlydač byl Jiří Kotá−
sek (*1841) z č.p. 255. Vdovcem,
který má od obce vyživů, byl Fran−
tišek Holeček (*1814) z č.p. 256.
V domě č.p. 266 byl další z ratíško−
vických židovských obchodů. Se svou
manželkou Alžbětou, která pomaha
při obchodě, tu bydlel Vylhelm Ze−
man (*1842, Bzenec). V kolonce po−
volání má uvedeno obchodník, kru−
pařství a jejich syn Jakub (*1871,
Ratíškovice) byl řeznickým tovary−
šem. V domě č.p. 272 bydlel mimo
jiné také Petr Foltyn (*1869), který
má v kolonce spůsob výživy uvedeno
„v Hradišti v trestnici.“ Dalším
z ratíškovických ševců byl pomocny
obuvnik Jakub Vlasák (*1870),
který bydlel v domě č.p. 275. V domě

č.p. 277 byl obchod, jenž vlastnil
izraelita Izak Hyrs (*1821, Podivín),
který byl obchodnik myšane zboži,
hospodyní mu byla jeho manželka
Josefina a při živnosti pomaha syn
Michael (*1868). Už v tomto období
pracovali ratíškovičtí při těžbě lig−
nitu, např. v domě č.p. 280 žil nade−
nik v uhelnych dolech Ján Holeček
(*1857). Josef Nesvadba (*1873)
z domu č.p. 281 se učil jako účeň
stolařsky Ve Vydni. Na č.p. 284 byd−
lel Josef Štica (*1834 Rohatec),
který byl mystr trůhlarsky, jeho
dcera Antonya (*1869) byla slu−
žebna v Břeclavje a syn Josef byl vo−
jín 12 práporu zeměbrany.
Tak, jak se v současnosti při sčí−
tání lidu sepisuje vybavení domác−
nosti, v minulosti se počítala hospo−
dářská zvířata. V roce
1890 bylo v Ratíškovi−
cích 44 úlů, nejvíc − pat−
náct − jich měl 1/4láník
Kašpar Macek. Pra−
sata měli většinou také
1/4láníci, ale 9 ks jich
bylo i v domě nádeníka
Martina Grufíka na č.p.
141. Koně vlastnili po−
nejvíce bohatší lidé −
např. radní Josef Pří−
kaský z č.p. 87 měl
kobylu, hřebce a hříbě,
radní Petr Gajdík z č.p.
89 vlastnil 4 valachy
a 2 hřebce a několik
kobyl. Na č.p. 108 žil
rolník Jan Zemánek
(*1831) − v jeho chlévech byli 2 vala−
ši, 7 jalovic, 2 voli a 4 prasata. Cel−
kem v obci lidé chovali 27 koní,
141 jalovic, 7 býků, 114 krav, 39 volů,
85 koz a 226 prasat (nejvíce, 13 pra−
sat, jich bylo v č.p. 18). Bez jaké−
hokoliv dobytka bylo 64 domác−
ností. Většinou to byli nádeníci či
domkaři. Např. Kašpar Toman
(*1828) byl nádeník bez majetku
a bydlel s manželkou a čtyřmi dětmi
v domě č.p. 253. Na č.p. 281 bydlel
se ženou a 8 dětmi domkař Jan Ne−
svadba.
Ze sčítacích operátů, které jsou
volně k nahlédnutí ve Státním okres−
ním archivu v Hodoníně, lze zjistit
spoustu zajímavých věcí − například
ke tvorbě rodokmenu. Já jsem z nich
vyčetla, že potomci naší rodiny Va−
cenovských žijí v domě č.p. 237 v ul.
Řádky už devátou generaci. A to ur−
čitě potěší...
Irena Bařinová
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Školství

V

Liščatům se dařilo

sobotu 18. května se děti z mys−
liveckého kroužku Liščata vyda−
ly na okresní kolo soutěže Zlatá
srnčí trofej. Letošní ročník se opět
konal v areálu střelnice na Pánově.
Náplní soutěže je náročný vědo−
mostní test a poté zdolání stezky, kde
děti plní různé disciplíny, jako jsou
odhad vzdálenosti, určování pří−
rodnin, zdravověda, puškařství, lo−
vecká kynologie, myslivecká mluva
a jiné.
Na tuto soutěž bylo přihlášeno do
dvou kategorií jedenačtyřicet dětí.
Naši zástupci patřili do mladší ka−
tegorie, ve které bylo celkem 26 sou−
těžících.
Letos byla Liščata opravdu šikov−
ná, dostala se na všechny trofejové
příčky. Na prvním místě se v kate−
gorii A umístila Tina Tomanová se

153,5 body, na druhém Katka Ši−
mečková se 149 body a na třetím
Martina Žídková se 148 body. Ani
ostatní děti rozhodně neudělaly os−
tudu a zaslouží si velkou pochvalu

Neobvyklá a zajímavá

návštěva v MŠ Sluníčko

a uznání za to, jaké znalosti o pří−
rodě ve svém věku mají.
Ve stejný den se na střelnici ko−
nalo okresní kolo střelby ze vzdu−
chovky. Liščata i ve střelbě ukázala,
že umí! První místo si vystřílela
Martina Žídková, druhé místo
Klára Koplíková.
Všem dětem moc gratuluji! Tině
budeme držet palce v národním
kole soutěže ZST, které se koná
v termínu 13. 7. − 27. 7. v rekreač−
ním středisku Jizbice na Benešov−
sku.
Mgr. Kristýna Kotásková

U

ž několik let potkávám v Hodo−
níně u lázní sympatickou usmě−
vavou nevidomou mladou paní.
Až teď jsem se od naší paní učitelky
Milenky Kudrové dozvěděla její jmé−
no. Je to Irena Kratochvílová, která
v květnu navštívila obě mateřské
školy v Ratíškovicích a vyprávěla
o svém handicapu. Pro všechny děti
to bylo něco úplně nového a zvláštní−
ho. Paní Kratochvílová jim vyprávěla
svůj životní příběh, při vlastním kla−
vírním doprovodu si s nimi zazpívala,
seznámila je s Braillovým písmem
a předvedla psací stroj, který tento typ
písma vytváří. Děti si vyzkoušely chůzi
se slepeckou holí a poprvé držely
v ruce „určovač barev“. No a před spa−
ním jim paní Irena přečetla pohádku
napsanou slepeckými písmeny. Bylo
to velmi zajímavé dopoledne i pro paní
učitelky, ale hlavně pro ty nejmenší.
Mnohé z nich teprve tady poznaly, že
to, co se nám zdá být úplně přirozené
a samozřejmé, tak samozřejmé není
a každý z nás se může během oka−
mžiku stát tím, kdo se neobejde bez
pomoci druhého člověka.
Irena Bařinová
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Den maminek a tatínků
v Mateřské škole Sluníčko

V

polovině května byly maminky
dětí pozvány do naší mateřské
školy, aby si společně s dětmi
oslavily svůj svátek. Děti jim při−
pravily pohoštění, které vyráběly už
dopoledne. Menu bylo složeno z jed−
nohubek a dezertu. Každá třída před−
vedla pásmo písní a básní a společně
s maminkami si děti zatancovaly a za−

Poděkování
D
ěti a celý kolektiv naší Mateř−
ské školy U Jezérka děkují panu
Františku Kadlčíkovi a příprav−
nému výboru stolu „štamgastů“
v Restauraci Sport za peněžitou
částku pro děti naší školky. Ale ne−
jen pro ně. Částka 1000 Kč a 6,70
Euro (174 Kč) byla použita na od−
měny do soutěží a na občerstvení při
„čarodějnické noci“ na zahradě naší
školky, které se zúčastnily děti z ce−
lých Ratíškovic. A jak to vlastně za−
čalo? V Restauraci Sport se objevila
tato výzva s kasičkou:
!!! POZORNĚ ČTI !!!
I v dnešní době, kdy pro naše děti
je nejdůležitější věcí či hračkou po−
čítač, mobil, iPod či iPhon, jsou
ještě děti, zejména v Africe, kdy je
pro ně největší radostí mít třeba zví−
řátko, o které se starají a slouží jim
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hrály pohybové hry. Poznávaly ma−
minky po hlase, předvedly tanec vče−
liček, čmeláčků a zazpívaly operu „Bu−
dulínek“. Pak už čekala na maminky
veliká pusa, kytička vypěstovaná
dětmi a přáníčko nebo prostírání,
které si společně vyzdobili. No a na
závěr příjemné posezení u kávy či čaje
s občerstvením, připraveným dětmi.

Aby to tatínkům nebylo líto, po−
zvali jsme je další týden na travnaté
hřiště Baníku. Tam si společně se
svými dětmi zasportovali. Nechyběl
nástup a krátké pozdravení. Na jed−
nom stanovišti tatínek se svou rato−
lestí soutěžili ve skákání v pytlích,
na dalším v hodu na cíl, pak tatínci
vozili své děti v „kolečkách“ kolem
mety nebo dělali svým dětem bran−
káře. No a na krásném fotbalovém
hřišti nemohl chybět fotbal, kde roz−
hodčím byl pan učitel. Na to, že bylo
chladné a větrné počasí, se nás sešlo
opravdu hodně a všichni odcházeli
domů se sladkou odměnou a červe−
nými tvářemi od větru.
Hana Půčková, učitelka MŠ Sluníčko

Ghasan Njemi a jeho
nejmilejší kozička Nwaga

jako nejmilejší hračka
a pak i jako zdroj obži−
vy. A jedním z nich je
i dvanáctiletý chlapec
Ghasan Njemi z ves−
nice Kitutu v provincii
Jižní Kivu v Kongu
v Africe. A protože má
Ghasan ještě několik
mladších sourozenců, rád by, aby
jeho kozička Nwaga měla kůzlátka,
z počátku ku hraní a později k vy−
uzení či do chutných klobás. Proto
tě prosíme o jakýkoliv i malý příspě−
vek na zakoupení plemenného capa,
který bude mít kozičku Nwagu rád,
a pak se dočkají i těch vytoužených
kůzlátek. Až bude obnos dostatečně
velký, pozveme chlapce i celou ro−
dinu Njemiů na Sport, kde mu bude
obnos slavnostně předán.

Ghasan Njemi a jeho Nwaga Vám
všem předem děkují.
Za organizační přípravný výbor
stolu „ŠTAMGASTŮ“
František Kadlčík.
A jak to skončilo? Vybrané pe−
nízky z nevinného žertíku šly na dob−
rou věc. Zpříjemnily všem dětem
čarodějnické odpoledne a večer.
Františku, ještě jednou děkujem.
Za MŠ U Jezérka Eva Flajzarová
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Tradice

Zpívání
pod Náklem

U

ž sa stalo zvykem, že na konci
května mužský pěvecký sbor po−
zvolává svojích kolegú z okolních
obcí, keré ležijú pod Náklem, a při−
zve pár hostů, aby uspořádal kul−
turní podvečer se zpěvem a muzikú.
V prvních deseti ročníkoch bylo po−
časí jak vymalované, ale před dvo−
ma rokama sa to začalo jaksi lámat.
Průtrž mračen dokonca toto snažení
zhatila. V loňském roku to bylo lep−
ší, ale zima a noční sprška odradila
hodně posluchačů a diváků.
Ani tento rok sa počasí nepo−
védlo. Drobný déšť a studený větr,
kerý lomcoval stromama a ohybal

haluze až po zem, nadělaly
pořadatelom pořádné vrásky
na čele. Pódyjum a lavky pro
diváků byly od sobotního rána
25. května nachystané, opé−
kači klobásků manželé Daň−
kovi z Hroznovéj Lhoty byli
v pohotovosti, cesty a meze na
Slavíně vysečené, bečky s ví−
nem podolévané a úděné maso na−
krájané.
Dyby to negdo pozoroval a spočí−
tal, tož by to snáď byl aj rekord, ko−
lik zúfalých očí bylo obrátěných
k zamračenému nebi. Ale nakonec aj
svatý Petr uznal, že by to nebylo

spravedlivé, dyby chlapom z Ratiš−
kovic neumožnil jejich snažení do−
končit a přeca enom ten déšť za−
stavil, větřisku poručil ať už teho
nechá (dyť už fúká bez umdlení snáď
desátý rok) a na chvílu poodhrnúl
mračniska a dal nakúknút slunku.
A to byl signál pro chlapú z Ratiš−
kovic, Vacenovic, Milotic, Rohaca,
Březí, pro Ženušky z Ratiškovic, cim−
bálovú muziku Náklo a hlavně pro
vyhlášenú cimbálovku Varmužo−
vých ze Svatobořic−Mistřína. Nako−
nec zpěváci, muzikanti a 75 platí−
cích diváků sa navzájem uspokójili
a po konci programu pozpěvovali
a popijali před sklepama, zimanezi−
ma, až do popůlnočních hodin.
Vojta Koten

Ohlédnutí za ratíškovickým koštem

N

áš v pořadí sedmý košt pod ši−
rým nebem se opět vydařil. Sva−
tý Petr nám asi opravdu přeje,
takže příjemné, téměř letní počasí
přilákalo na 1 200 návštěvníků.
A bylo co ochutnávat, protože 927
obodovaných vzorků, 90 vín od pro−
fesionálních vinařství a 15 odrůd
z vinařství Šalša s možností zakou−
pení láhve tvořilo dostatečnou zá−
sobu kvalitního vína.
Loňský rekord 1 065 vzorků sice
nebyl překonán, ale je třeba si při−
pomenout, že loňské jarní mrazy
značně snížily objem vína vyrobe−
ného v naší obci. Palčivým problé−
mem ale zůstává zvládnout na při−
jatelné úrovni obodování. Sehnat na
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Houbařská

měna

S

edm tisíc tricholomů má ima−
ginární hodnotu emise vyda−
ná k pětatřicátému výročí za−
ložení Mykologického kroužku
v Ratíškovicích. Dvě stě kusů po
pětatřiceti „sviňůrkách“ zobraze−
ných na jedné straně symbolizují
dobu od první výstavy hub v obci.
A když už máme korespondenční
lístky, kupóny na známkách, po−
hárky (skleničky) na víno, turis−
tické známky, trička, kalendář
i kalendáříky, tak jen měna zbý−
vá, která kroužek neprezentuje.
Žetony (mince) jsou v provedení
„starozinek“ a mně připadají
jako věkovité, zašlé stříbrňáky.
Tímto se organizátoři třiatřicáté
výstavy „sichrují“, aby na vý−
stavě (21. − 23. září v hasičské
zbrojnici) bylo alespoň něco no−
vého k vidění i k případné na−
bídce zájemcům.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

90 degustátorů je velmi obtížné. I tak
velmi subjektivní hodnocení se pak
ve dvoučlenné komisi stává ještě
méně věrohodné. Na příště bude
nutno zvýšit počet vzorků u jednoho
stolu.
Za zdárný průběh celé výstavy
je třeba poděkovat všem vinařům

za poskytnutá vína, ZO ČZS v Ra−
tíškovicích, Obci Ratíškovice a Ba−
níku Ratíškovice, s.r.o., za přípravu
areálu a stavbu stanů, dík patří sa−
mozřejmě sponzorům a vinařstvím.
Na shledanou v sobotu 26. dubna
2014.
Ing. Jiří Hubáček st., předseda

Orli nezapomněli

S

talo se už tradicí, že v Mauthau−
senu umučeného náčelníka Šilin−
gerovy župy Víta Příkaského si
ratíškovičtí Orli připomínají tur−
najem s názvem Memoriál Víta
Příkaského. A i kvůli organizaci a vý−
konům soutěžících se prakticky ne−
mění pozvané kolektivy, které jsou
v rámci Orla těmi nejlepšími v České
republice.
Letos přijelo velmi silné družstvo
Ivančic opírající se o nyní již prvoli−
gového hráče Moravské Slavie Brno
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

Milana Kliku (462 b) a Karla Saxe
(464 b), které jediné překonalo hra−
nici 1700 bodů a výkonem 1748 b
memoriál vyhrálo. Velice vyrovnaně
si vedli domácí Koplíci s nejlepším
ženským výkonem Marty Beranové
444 b a celkovým součtem 1639 b.
O osm kuželek porazili Orli z Kelče
a ti si odvezli pohár za třetí místo.
Nejlepší mužský výkon Pavla Dvo−
řáka (475 b) zajistil Blažovicím tolik
nepopulární čtvrté místo o jedinou
kuželku před Hranicemi, které do−

sáhly 1610 b a páté skončilo další
domácí seskupení FAMILY.
Tomuto počínání požehnal i náš
duchovní správce Jiří Čekal. Zají−
mavostí bylo, že na turnaji hráli
dva hráči Moravské Slavie Brno,
Milan Klika a Pavel Dvořák, která
vyhrála II. kuželkářskou ligu před
Olomoucí pouze o skóre se stejným
bodovým ziskem, za kterou hrál na
memoriálu v dresu Hranic Kamil
Bartoš.
Za předvedené výkony i soudrž−
nost byli účastníci odměněni krás−
ným výhledem na Bílé Karpaty
i plody vinné révy a lidské práce
na Slavíně.
Václav Koplík
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Šachy

Šachové

jaro

J

arní období pro šachisty v tomto
školním roce bylo naplněno ak−
cemi. Ve zkratce pouze pár slov
k těm nejdůležitějším:
z 20. 4. 2013. Krajský přebor smí−
šených šestičlenných družstev
mladších žáků. Za velmi dobré
účasti šachových družstev z od−
dílů a klubů: Lokomotiva Brno,
Duras Brno, ŠK Kuřim, TJ Sokol
Zastávka, ŠK Veselí nad Moravou,
Spartak Adamov, Tatran Poštor−
ná, Vacenovice a ŠK Ratíškovice
se tato akce poprvé uskutečnila
ve školní jídelně základní ško−
ly. Z celkového počtu 13 druž−
stev se naši šachisté umístili na
10. místě.
z 4.−5. 5. 2013. Účast naší Jolanky
Antošové na Mistrovství České

republiky dětí do 8 let v šachu ve
Vyškově. Na dvoudenním turnaji
těch nejmenších Jolanka uhrála
15. místo v kategorii děvčat. Jo−
lanko, děkujeme za reprezentaci,
mezi našimi talenty z celé ČR jsi
obstála.
z 16. 5. 2013. Čtvrté setkání ša−
chistů z Ratíškovic a ze slovenské
Skalice. Šachové bitvy přátelství
byly odehrány mezi dětmi − ša−
chisty. Bitvy, z nichž vzešlo přá−
telství, spolupráce a vzájemné

Šachové bitvy přátelství

V

e školním roce 2012/13 se usku−
tečnil projekt v rámci Přeshra−
niční spolupráce – Šachové bi−
tvy přátelství mezi ČR a SR, mezi
Šachovým klubem dětí z Ratíškovic

a Šachovým kroužkem dětí ze Ska−
lice ze Soukromé Základní školy
pod vedením paní Viery Haraštové.
Tento mikroprojekt je spolufinanco−
ván Evropskou unií z prostředků

poznání, jsou stěžejním cílem
šachových setkání.
z 18. 5. 2013. Ratíškovické šachy,
poslední závěrečný díl šestidílného
Rapid šachu pro děti a mládež Ji−
homoravského kraje − uzávěrka pro
nominaci na zářijové MČR v Klato−
vech. Šachisté z Ratíškovic o sobě
opět na tomto turnaji dali vě−
dět. Gabriela Zemánková získala
2. místo a Josef Škorpík 3. místo
ve své kategorii. Gratulujeme.
Mgr. Alena Kubáčková, vedoucí ŠK

Fondu mikroprojektů, spravovaného
Regionem Bílé Karpaty.
Celkem se uskutečnila čtyři setkání
a čtyři různorodá šachová dopoled−
ne, vždy s jinou šachovou tématikou:
1. Rozbor partie s panem Karlem
Klimešem, čeho si všimnout, aby−
chom viděli strategii a dokázali tzv.
rozpoznat záměr obou šachistů.
2. Šachový trénink s panem Karlem
Klimešem a paní Vierou Harašto−
vou, hledání řešení šachových po−
zic, hledání nejlepších tahů a od−
povědí.
3. Historie šachové hry – i hra má
svůj vývoj a historii a úzce sou−
visí s dějinami Evropy, ale pře−
devším Asie. Simultánní hra
s Ing. Petrem Trávníčkem.
4. Logické úlohy a hříčky nejen šacho−
vé, které připravila paní Alena Ku−
báčková a paní Viera Haraštová.
Šachové akce vybavila svými šacho−
vými věžemi a medailemi ve čtyřech
barvách paní Ludmila Kovaříková,
za něž děkujeme. Každá z těchto akcí
byla kulturně−sportovním zážitkem
pro děti i dospělé, vždyť šachová hra
si pozornost i úctu zaslouží.
Mgr. Alena Kubáčková, vedoucí ŠK
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ohlédnutí

K

větnové mistrovství České re−
publiky ve všech kategoriích
udělalo pro ratíškovické kužel−
káře pomyslnou tečku za uplynulou
sezonou 2012−13. Už takové ohrka−
né, ale pravdivé rčení, že konec dob−
rý, všechno dobré, platilo i v tomto
případě. Ale přejděme k číslům a ke
statistice.
Po dlouhé době se z kuželkářské
mapy díky mateřským povinnostem
i ukončení činnosti vytratilo družstvo
žen, z nichž některé zbylé hrály di−
vizní a krajské soutěže společně
s muži.
První družstvo mužů hrající III.
KL skupinu D opustilo na podzim
štěstí a moc bodů nezískalo, zato na
jaře už od prvního zápasu prokazo−
valo svoji kvalitu a nakonec obsa−
dilo pěknou šestou příčku. Opíralo
se o výkony nestárnoucího Josefa
„Pepy“ Něničky (také šesté místo
v individuálním hodnocení) a Vik−
tora „Fery“ Výlety, který byl hodno−
cen jako osmnáctý.
Druhé družstvo, za které nastu−
povala i pěknější půlka populace
(Marta Beranová, Majka Kobylková
a Jana Mačudová), hrálo na hra−
nici udržení v Jihomoravské divizi
a uhrálo záchranu. I když díky okol−
nostem se zachránil i Vyškov, který
skončil o skóre pod námi. Nejlepším
borcem byl František „Fana“ Mráka,
šestý v soutěži jednotlivců.
Třetí tým hrál v krajském pře−
boru 2, kde se probojoval mezi po−
slední čtyři finálové celky a nakonec
skončil třetí, dva body od postupu do
krajského přeboru 1. Nejvýše hod−
nocenými byli pátý Jan Minaříček
a desátý Milan Popelár.
V kolektivních soutěžích mládež−
níků jsme žádný výraznější úspěch
neměli, zato v individuálních mis−
trovstvích České republiky zazářila
Martina Šupálková v kategorii žá−
kyň, když skončila na šestém místě.
V dorostenkách Hana Beranová ob−
sadila první nepostupovou příčku
do finále.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

Určitě stojí za
zmínku i statis−
tická umístění
mezi oddíly za uplynulých deset let
(2003−2013). Tady nám patří čtvrtá
příčka za devět zlatých, jedenáct stří−
brných a pět bronzových medailí
z dvaceti jedna oddílů, letos to byla
„jen jedna zlatá“. Dalším faktem bylo
pořádání mistrovství JM kraje v ka−
tegorii dorostenců i Kuželkářská liga
Ratíškovického pivovaru, kterou vy−
hrálo družstvo SPK.

Region

Kuželky

Kuželkářské
Odpočinek kuželkářů nebude mít
dlouhého trvání, neboť chtějí i za
přispění JM kraje opravit svody
koulí a na druhý srpnový víkend
chystají Memoriál Michala Tomana
seniorů a následně turnaj čtyřčlen−
ných družstev – to bude Hornický
den a začátek nové sezony. Tak ať
vám to padá.
Vašek Koplík

Letošní akce
Mikroregionu Nový Dvůr

P

řipravujeme letos tyto společné
akce Mikroregionu Nový Dvůr
(MND) a věříme, že se na nich
budeme setkávat, poznávat a dobře
se bavit:
z 23. 6. 2013 Neckyáda mikrore−
gionu na Jezérku v Ratíškovicích
z 31. 8. 2013 Taneční setkání
seniorů ve Vacenovicích
z 15. 9. 2013 Tradiční trh míst−
ních produktů v Miloticích
z 31. 12. 2013 Silvestrovský po−
chod do Milotic
Během roku najdete i další zají−
mavé akce, které připraví mikrore−
gion nebo jednotlivé obce. Informace
o nich najdete na webu mikroregi−

onu a kabelové televizi. Jste všichni
srdečně zváni! Před každou akcí bu−
dou zveřejněny podrobnější informa−
ce, popř. změny (podle počasí apod.),
proto doporučujeme sledovat kabe−
lovou televizi, webové stránky obce
www.ratiskovice.com a mikroregio−
nu www.novy−dvur.cz.
Máte nápad, představu či zkuše−
nost, co by na těchto akcích nemělo
z Ratíškovic chybět? – Napište, za−
volejte, stavte se osobně! Těšíme se
a věříme, že nás, Ratiškovjáky, na
akcích mezi ostatními obcemi ne−
bude možno přehlédnout!
Za ratíškovický pracovní tým mikroregionu
Vlaďka Motlová

Pozvánka na Neckyádu Mikroregionu Nový Dvůr
23. června 2013 / Jezérko Ratíškovice
15.00 – přehlídka plavidel, 15.30 – 1. plavba, kategorie děti 9−11 let,
15.45 – 2. plavba, kategorie „Divoká karta“, 16.00 −16.30 – volné sou−
těže (přechod přes lávku, lovení rybiček, hasičská zdatnost, malý
lanáč, opékání špekáčků…), 16.30 – vyhlášení vítězů o nejhezčí
plavidlo, vyhlášení vítězů o nejrychlejší plavidlo, vyhlášení
vítězného návrhu maskota mikroregionu MIKROŠKA
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Skauti

Junák telegraficky
a fotograficky...

Akce DRÁKULA 33 se v pondělí 15. 4. 2013
zúčastnilo 16 dárců krve.

Tradiční Svatojiřský závod − neděle 21. 4. 2013.
Všech 12 účastníků při konzumaci sladké mražené odměny.

Pálení čarodějnic proběhlo v úterý 30. 4. 2013.
na ohništi u junácké klubovny.

Soutěž ve sběru papíru 2013.
Výsledky najdete na vedlejší stránce.

Železná sobota 11. 5. 2013. Junák Ratíškovice (a hutě) moc
a moc děkují za darované šrotové železo. Necelá dvacítka
brigádníků pomocí traktoru „Máně“ s vlečkou (Apy) a červené
Avie (Fanda) nasbíralo přes 10 tun šrotového železa.

Sportovní dopoledne pro nejmenší na Dětském hřišti
Pod junáckou vlajkou se uskutečnilo v neděli 19. 5. 2013.
Akce ze zúčastnilo přes 60 mrňúsů s doprovodem.
Jednou z atrakcí byla nafukovací skluzavka.
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Krajské kolo Svojsíkova závodu

N

aše ratíškovické junácké středis−
ko organizovalo Krajské kolo
Svojsíkova závodu 2013 na RS
Littner ve dnech 31. 5.−1. 6. 2013.
Zúčastnilo se jej celkem 26 hlídek
z téměř celého kraje. Počasí se cel−
kem umoudřilo a oblast borovic
a písku tak uvítala závodníky s vlíd−
nou náručí.
Mladí skauti a skautky ve věku
12−16 let závodili jak ve standardně
skautských disciplínách, jako jsou
rozdělávání ohně, mapování, zdra−
vověda a vaření, tak i v disciplínách
moderního věku – technická zručnost,
luštění sudoku či finanční gramotnost.
Hlavním rozhodčím závodu byl Jiří
„Hrach“ Stokláska. Děkujeme za pod−
poru Jihomoravskému kraji − Odboru
životního prostředí, naší Obci Ratíš−
kovice, studiu Papírový Drak a všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na
závodě. Zde je ukázka z básnické dis−
ciplíny na téma „Tento závod“:
Hrach

7. družina Lišáci
Skauti, velcí i malí,
tento závod pořádají.
Je jich tu jak malých myší,
které na slovo sýr slyší.
Připravit, pozor, teď!
vybíhají právě teď.
Vidím první stanoviště,
které ční ze spáleniště.
Stany už se skládají
a všichni se radují.
My jsme teda vyhráli
a dost jsme se zasmáli.
3. družina Wokihinaghi
Svojsíkův závod zase začíná,
skautíků se žene lavina.
Začneme stavěním našeho hradu,
snad si při tom nikdo
neodře bradu.
Pak děláme palačinky,
i s domácí šlehačkou,
ať jsou jako od maminky,
ozdobené jahodou.
Okruh jsme si užili,
spoustu srandy zažili.
Rádi bychom zůstali,
ale domov volá,
jsme rády, že jsme tu byli,
Svojsíkáči HURÁ!
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

Kalendárium aneb co nás čeká a co nás nemine
Neděle 30. 6. 2013 − Raftovačka na Hliníku
Závod šestičlenných družstev o nejrychlejší
přeplutí Hliníku tam a zpět na šíř na raftu.

Skautské tábory 2013 v Nové Vsi
1.−6. 7. Rodinný tábor KPS (Palis + Zuzka Hnilicovi)
7.−21. 7. Tuláci + Squaw (Tomáš Motl – Šam, Kateřina Motlová –
Káťa, Kamila Vařáková − Kamča)
21. 7.−4. 8. Trojka (Svatopluk Stokláska ml.)
Palis

Cyril Gajdík opět mezi nejlepšími
Ve dnech 17. – 18. května 2013 zasedala mezinárodní porota fotografů
ve složení Garik Avanesian, Riccardo Busi, Jaroslav Kučera, Robert Vano
a Rudolf Stáhlich, aby posoudila fotografie zaslané do bienále Žena
Strakonice 2013. Sešlo se rekordních 2 578 snímků od 342 autorů ze
46 zemí. Z České republiky přišlo bezmála 600 fotografií od 92 fotografů,
porota vybrala fotografie 18 autorů. Speciální cenu FotoVideo získal i náš
Cyril Gajdík za snímek „Na kolech“. Blahopřejeme.
Josef Hanák
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Farnost

N

Farní den
Cyrilo−metodějské setkání

a slavnost Seslání Ducha Sva−
tého – 19. května 2013 – se již
počtvrté konal Farní den. Pro−
tože prožíváme rok, ve kterém sla−
víme 1150. výročí příchodu svatých
Cyrila a Metoděje na Moravu, měl
tento den podtitulek Cyrilo−metoděj−
ské setkání.
Farnost je jako jedna velká rodi−
na, kde jsme my všichni její členové.
A každá správná rodina se má jed−
nou za čas sejít, pozvat své příbuzné
a radovat se z toho, že je spolu. Je to
vlastně farní slavnost, tedy slavnost
nás všech.
Po odpolední pobožnosti nás na
farní zahradě přivítal otec Jiří Če−
kal a popřál nám hezky prožité
odpoledne. Mohli jsme zhlédnout
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divadlo ze života soluňských bratrů,
které s dětmi nacvičila paní Eva Va−
cenovská. Díky vědomostnímu kví−
zu, jehož záludné otázky pro nás při−
pravila paní Emilie Petrů, jsme si
mohli své znalosti o těchto věrozvěs−
tech procvičit. Tuto soutěž (mezi jed−
notlivými stoly) moderoval i soudco−
val pan starosta Jožka Uhlík.
Pro děti byly přichystány drobné
soutěže. Již tradiční atrakcí bylo
malování na obličej, takže děti ne−
váhaly vystát frontu, aby se na je−
jich obličejích objevily různé motivy
koček, psů, motýlů apod. Takto na−
malované děti měly možnost pozo−
rovat a krmit živé ovečky od slečny
Jany Šupálkové. Potom se mohly
svézt na koních z minifarmy od

Poláčků. Velkým hitem letošního
dne byla jízda na lanovce přes farní
zahradu, kterou pro děti posta−
vili pánové Petr a Pavel Mackovi.
Kromě dětí jízdu vyzkoušela i ,,farní
manažerka“ paní Maruna Bardú−
nová.
Dobrou náladu navodila svou mu−
zikou Schola. K příjemné pohodě
napomohly také kulinářské výrobky
žen a vzorky kvalitních vín od míst−
ních vinařů − a že jich bylo!
Všem, kdo se na přípravě a reali−
zaci tohoto milého setkání jakkoliv
podíleli, a také těm, kteří pozvání na
tuto akci přijali, upřímně děkujeme!
Těšíme se za rok na další pokračo−
vání.
J.Š.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

V. burza

slováckého
oblečení

V

Poděkování

C

htěla bych poděkovat všem, kteří
přišli vytvořit postavičky sv. Cy−
rila a Metoděje a podpořit tak
cyrilo−metodějské oslavy. Vznikly
opravdu hezké originály, které si
můžete prohlédnout na bočním ol−
táři v našem kostele až do 7. červen−
ce. Ještě se stihly nakreslit pod−

klady pro divadlo o věrozvěstech,
které se hrálo na Farním dni. Malo−
vali všichni, nejen ti malí. Strávili
jsme pěkné odpoledne a děti si ještě
pohrály v herně farního centra
a venku na sluníčku. Škoda jen, že
zájem z řad veřejnosti byl tak malý.
Eva Vacenovská

Osvětová beseda Ratíškovice spolu s ratíškovickou farností
Vás srdečně zvou ve čtvrtek 4. 7. 2013 v 19.00 hodin
do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích na koncert.

Bratři ze Soluně
Život a odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje
v lidové a duchovní písni
Vystoupí: Varmužova cimbálová muzika spolu s hosty, AMA
(Amatores musicae antiquae), Dětský pěvecký sbor ZUŠ Dubňany.
Přednes textu: Markéta Varmužová

e dnech 20.−21. dubna 2013 se
konala v budově místního Orla
již pátá burza slováckého oble−
čení, obutí pro děti i dospělé. Pořa−
datelům se akce vydařila. Bylo zde
dostatečné množství zboží k prodeji.
Převládaly stejnokroje, což je kana−
faska a jupka ze stejného druhu lát−
ky. Dokonce přišel mladý dvaceti−
letý chlapec a chtěl je koupit. My
jsme si z něho dělaly legraci, že tomu
nerozumí, ale on se nedal. Chtěl něco
pro svou mamku a babičku. Nako−
nec koupil osm stejnokrojů a nějaké
zástěry navíc. To zase přišla paní,
která měla zájem jen o kanafasky
a odnesla si jich plnou náruč.
Byly zde k mání i parádní věci
čepce, delinka růžová i červená,
modře vyšívané sváteční zástěry, za−
motávky, etamínové rukávce, pávka,
dětské fěrtůšky, malé i velké tu−
recké šátky aj. Jen mužské boty chy−
běly. Na jednom volném stole jsme
měly také hromadu věcí, které byly
k dispozici zdarma k rozebrání. A ne−
zůstalo nic.
Tímto děkuji všem, kteří přinesli
na burzu věci k prodeji, ale i těm,
kteří si přišli něco koupit. Poděko−
vání patří i všem ostatním, kteří se
přičinili o zdárný průběh celé akce.
Další burza je v plánu až v příštím
roce v průběhu dubna.

Fotbal

Teresie Pištěková

Vítězná
série

A

mužstvo našeho Baníku drželo
ve fotbalové I.A třídě skvělou
šňůru vítězných mistrovských
utkání. Vše začalo posledním pod−
zimním zápasem, kdy naši porazili
Lednici, v jarní části na toto vítěz−
ství navázali dalšími sedmi korálky
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

a zásluhou toho se
dostali na první mís−
to tabulky. Série byla
sice přerušena v bez−
brankovém derby
s mužstvem Dubňan,
ale nic to nemění na
faktu, že naši kluci
bojují o postup a opě−
tovný návrat do kraj−
ského přeboru, kam jsme dlouhé
roky patřili. (Snad k sérii přispěly
i nové sady dresů, v nichž kluci na
jaře nastupují – bílá a černá).
Pravděpodobně o všem rozhodne
poslední zápas soutěže, k němuž
mužstvo pojede 23. června na hor−

kou půdu Rohatce. Dojeďte náš tým
povzbudit! Vždyť za něj nastupují pod
vedením Petra Vybírala a Zbyňka
Polišenského skoro samí Ratiškovi−
jáci, což není ani v této třídě zda−
leka samozřejmostí. Naši obec repre−
zentují Milan Koplík, Petr Macek,
Marek Kadlčík, Tomáš Kundrata,
Lukáš Ňorek, Petr Kotásek, Martin
Kordula, Lukáš Koplík, Jakub Bábí−
ček, Radim Kopl, Zdeněk Dohnálek,
Petr Kordula. Za pomoci „neratiško−
vijáků“ Stanislava Myšáka, Jiřího
Chromého a Petra Lopraise to dou−
fejme dotáhnou do postupového
konce. DRŽME JIM PALCE!
Přemek Kouřil
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Chovatelé

A

Lucky Dogs
opět zazářili

den, který měl v Ratíškovicích
na Orlu opět přivítat závodní
ky, byl tady. Loňský ročník Iron
Dog nám doprovázelo šílené po−
časí. Chvilku sluníčko, chvilku déšť,
chvilku vítr – prostě apríl se vším
všudy. Ten dnešní se zdálo, že nám
počasí snad bude přát.
Den před závody jsme se sešli,
očistili překážky, umyli toalety, při−
vezli ozvučení a připravili vesměs
vše, aby toho nebylo na druhý den
moc. Ráno v 6.30 jsme se sešli v hoj−
ném počtu a přípravy vrcholily.
Nebylo by to ani snad normální,
abychom závody měli zcela bez pro−
blémů. Naštěstí se vše před závody
vyřešilo a s jedním nám musel po−
moci náš pan starosta, protože s tím
jsme si opravdu poradit sami neu−
měli. (O co jde, víme všichni z Lucky
Dogs a pan starosta a moc mu děku−
jeme za pomoc a vyřešení onoho pro−
blému.)
Pak to vše vypuklo. Iron Dog není
klasický závod v agility a jde spíše
už podle názvu opravdu o pejska,
který hodně vydrží, protože běžně
na závodu běží 2 až 3 parkury. Při
turnaji Iron Dog si musí poradit se
svým soupeřem a postupně vyřadit
všechny konkurenty ze své výškové
kategorie a může běžet až 8 parku−
rů, které se postupně, čím více se
blíží k finále, stupňují svou obtíž−
ností. Obrovské poháry, které na běž−
ných závodech nejsou, čekaly na své
nové majitele. Naším hlavním spon−
zorem turnaje byla firma Weber
Mlýn, distributor značky Acana
a Orijen. Tady bych ráda poděko−
vala hlavně panu Richterovi, který
se zasloužil o to, aby sponzorský dar
přišel opravdu včas. Mooooc děku−
jeme nejen jemu, ale samozřejmě
celé firmě.
Překvapením pro nás „eldéčka“
byla návštěva pana starosty, který
se živě zajímal, o co v turnaji jde,
a dokonce fandil nejen domácím tý−
mům – správný sportovní fanda.
Myšlenku na fair play se snažíme
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našim členům vštěpovat a už na
spoustě závodů jsme byli pochvá−
leni, že jsme opravdu dobrý tým,
který fandí nejen svým, ale i ostat−
ním.
V odpoledních hodinách turnaj
spěl do finále. Den je pro všechny
náročný, nejen pro závodníky, ale
i pro nás pořadatele. Celý den být
ve střehu, běhat po parkuru, přesta−
vovat překážky, mluvit do mikro−
fonu, psát výsledky a snažit se nic
nepřepsat, nepřipsat… Je toho
hodně, a tak když se závod ko−
nečně blíží ke konci, únava je vidět
opravdu na všech.
A bylo tu finále. Na týmech byla
znát únava a také nervozita – šlo
přece o vítězství a když se tým do−
stane tak daleko, je škoda odejít
s prázdnou, takže i nervy pracují na
plné obrátky. Z domácích týmů se až
do finále probojovala Kristýna Veislí−
ková s Benem a Argem. A samotné
finále? Kikina běhala proti sobě –
Ben proti Argovi. Pouze jeden ale
může být absolutní vítěz. Napjatě
jsme čekali a povzbuzovali oba, jak
Bena, tak Arga. Nakonec o pár vte−
řinek zvítězil Argo a Beník byl dru−

hý. Titul Iron Dog Large 2013 zů−
stal opět doma. První ročník vyhrál
Ben a tento rok Argo. Všem třem –
Kikině i Benovi s Argem gratuluje−
me. Ve smolících se probojoval do
finále člen našeho spřáteleného
klubu Flying Paws Sedlec Petr Vla−
šic s Jerrym (Jeverley Lenfir – šel−
tie) a zaslouženě získali titul Iron
Dog Small 2013. V medících získala
titul Ťuláková Terezka z Brna s kří−
ženečkou Čipi. Všem našim vítězům
blahopřejeme.
Turnaj byl u konce. Ještě jednou
bych chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu tur−
naje. Velký dík patří našemu hlav−
nímu sponzoru firmě WEBER
MLÝN − distributor značky Acana
a Orijen, panu Novákovi za zapůj−
čení ozvučení, naší osvědčené kan−
týně – mamce a paní Božence za
obětavost, Radku Říhovi za zdoku−
mentování celého závodu, rodinám
našich členek – paní Holíkové, ro−
dině Zemánkových, Kotáskových,
paní Veislíkové a Kikině Veislíkové
za kokardy pro vítěze, Orlům za mís−
to, kde můžeme to naše bláznovství
provozovat a okolním obyvatelům za
toleranci. Všem moc děkujeme.
Také bychom rádi poděkovali a po−
blahopřáli všem našim členům,
kteří nás již zastupují na závodech,
a to nejen těch našich, ale už i v ji−
ných klubech, za úspěšnou repre−
zentaci Lucky Dogs a tím i naší
obce. Jsme na Vás opravdu právem
pyšní!
Lidka & Dušan
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Vzácní chovatelé
Jan Vlasák a Václav Šimeček

D

ali se dohromady už dávno a od
roku 2006 bývá v Ratíškovicích
i Vašek. Než je rozdělím, napí−
šu, co mají společné. Oba sú z dědi−
ny, Vašek původně z Vacenovic, v ro−
dinách obou byla zvířata, oba měli
jen bráchy, oba jsou odborní, praco−
vití a navrch velmi skromní. A nyní
to hlavní společné − z asi 50 plemen
králíků oba chovají králíky plemene
činčila (jeden velké, druhý malé)
a oba s nimi dosáhli OCENĚNÍ ne−
jen na republikových, ale aj na ev−
ropských výstavách.
Protože chovatelství je dnes stále
větší vzácností, připisuji něco z ra−
tíškovické historie. Český svaz cho−
vatelů drobného zvířectva byl u nás
založen v roce 1956. „Žil“ 37 let.
Vy zralejší, vzpomínáte na výstavy
v Masarykově sadě či na dvoře
školy u drogerie? A vzpomínáte na
vzorně vysečené „škarpy“ tehdejšími
chovateli? Jde už sice o minulost,
ale poselství, jak dobře naplnit čas
v životě lidském, tato záliba sebú
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nese. (A zářící oči sú po−
tom k nepřehlédnutí…).
Jenda Vlasák a Vašek
Šimeček jsou doložením
napsaného.
Jan VLASÁK chová
38 let činčily malé. Ty do−
sahují váhy kolem 3 kg,
dospělé jsou v 6 měsících,
jejich srst je šedomodrá, to
ostatně barvou činčil je.
Činčila je původem „Fran−
couzka“, ale do současné
podoby ji vyšlechtili Něm−
ci, kteří vůbec určují trend
ve šlechtění drobného zví−
řectva.
Řeč o chovatelských
úspěších na výstavách
byla s oběma stejně těžká.
Ocenění má Jenda moc
a moc − článek by mohl být
jen o nich. Musím vybrat
ta nej – je to Čestná cena
„z Evropy“ a titul Mistra
Jan Vlasák
republiky, obojí za „ko−
lekci“ činčil ma−
lých. (Kolekce − musí jít 47. rokem. Váha činčil velkých je
Václav Šimeček
o činčilí sourozence.)
5 kg, krmení probíhá 2x denně, např.
Jenda má na dvoře ješ− jatelinou, senem, zrnem či krmnou
tě čtyři druhy hrdliček, směsí. Chovatel je zde podle mňa
kachnu druhu indický bě− „kouzelníkem“. Voda s trochou octa
žec s právě malými kach− je denně čerstvá. Dospělou je činčila
ními dětičkami v barvách velká v 8 měsících. Vašek Šimeček
pstruhové a divoké. Mezi vstoupil v roce 1966 do chovatelské
slepicemi se pohybuje organizace Hodonín. Také tam bý−
zdrobnělá plymutka žlutá valy výstavy drobného zvířectva jak
a u Vlasáků hostuje i kře− u nás, ale také je to už jinak.
Vašek vlastní titul Mistra Evropy
pel viržinský. Je k nevíře,
že Jenda Vlasák je navíc za kolekci a titul Evropského šam−
ještě předsedou okresní pióna, má čestné ceny „z Evropy“,
odborné komise chovu tituly mistrů a šampióna ČR − vše
králíků, místopředse− u svých činčil velkých. Další oce−
dou okresní organizace nění by se sem také nevešla. K cho−
a okresním registrátorem vateli Václavu Šimečkovi patří i je−
a pečlivým k tomu. Chy− den vzácný fakt – jeho králíci mu
pomohli vrátit zdraví. Až takovou
by „sa nekonajú“.
mají zvířátka sílu.
Václav ŠIMEČEK našel
Jendo a Vašku, přeju zdraví a ať
zalíbení v chovu činčil vel−
kých, a to u pana Bartoší− sa Vám daří! S úctou
Marta Kordulová, kronikářka Ratíškovic
ka na Pánově. Chová je už
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Fenomén

O

Na kolech
i kolečkách

zajímavostech, kterými se mo−
hou Ratíškovice pochlubit, již
bylo napsáno mnoho textů.
Vždy však můžeme najít další ma−
ličkost, která dělá tuto obec kouzel−
ným jedinečným místem. Dovolím si
přinést pár postřehů o ratíškovic−
kých cyklistech.
Možná se teď většina čtenářů ze−
ptá: „A co má být? Vždyť tu jezdíme
na kole všichni, to je normální, ne?“
Musím ale poznamenat, že i po roce
života v Ratíškovicích zůstává člověk
naprosto uchvácen tímto fenomé−
nem, že za každého počasí, v jakém−
koliv ročním období, stále vidíme
ulice i cesty plné cyklistů všech vě−
kových kategorií.
V dnešní době bohužel stále více
sílí trend, že lidé sednou na kolo
z velmi nepoetických důvodů – že se
od nich očekává provozování něja−
kého sportu, že je k tomu donutilo
okolí a veřejné mínění. Připadá mi
velmi úsměvné vidět ve městech celé

rodiny, jak v sobotu ráno nacvaknou
na střechy svých vozů předražené
silniční skvosty, navléknou se do spe−
ciálních overalů s potisky, vyrazí na
okraj měst, s velkým efektem nased−
nou na své stroje, objedou okruh ce−
lých pět kilometrů a ihned se spě−
chají odměnit do nákupních center
a fastfoodů. O svém dechberoucím
sportovním výkonu pak celý následu−
jící týden mluví v práci i mezi přáteli.
V Ratíškovicích však najdeme
zcela jiný pohled na život na kole.
Přiznám se, že když jsem poprvé uvi−
děla dámu ve velmi požehnaném
věku, oblečenou v bohatém kroji,
jedoucí nesmírně přirozeně a ele−
gantně na kole, nemohla jsem se ně−
kolik minut pohnout z místa. V Ra−
tíškovicích se však nejedná jen
o krásnou výjimku, Ratíškovice tak
totiž fungují. Od rána do večera mí−
jíme občany na kolech, malých i vět−
ších, nových i starších. Zdejší obyva−
telé mají naprosto zdravý přístup

Zdařilá či nezdařilá recese?
V sobotu 4. května se někteří vzdálení návštěvníci obce hodně divili,
že je GPS−ka sice navedla podle souřadnic do obce Ratíškovice, avšak při
příjezdu od Hodonína zde stála cedule Vacenovice. Některý povedený
srandista totiž přes noc vyměnil cedule, takže u hájenky jsme se mohli
dočíst, že právě vjíždíme do obce Vacenovice?!? Naštěstí ta změna trvala
jen jeden den.
JH
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k tomuto pomocníkovi, nejsou otroky
cyklistiky, naopak, kola slouží jim.
Zajímavé je pozorovat, jak doko−
nale kolo ovládají, nasednou bě−
hem zlomku vteřiny a jedou. Během
jízdy konverzují se sousedy, telefo−
nují, svačí. Na kole můžeme vidět ře−
meslníky s nástroji i dámy v sukních
a střevíčkách na podpatku, děti
s aktovkami i sportovními potře−
bami. Všichni jedou. Člověk jdoucí
pěšky si někdy připadá jako mimo−
zemšťan.
Místní cyklisty neodradí v žádném
případě nepříznivé počasí, ani roční
období. Jedou i v dešti, jedou i po
závějích, vyzbrojeni spoustou vychy−
távek, chráněným sedátkem, jedou
a stále jedou. Nerozhodí je ani ob−
jemný náklad, uvezou naráz celý
víkendový nákup, čtyři květináče
a psa. Co se nevejde do nezbytného
košíčku, umístí se prostě jinam,
podle potřeby. Nic je nezastaví a zdo−
lají jakýkoliv terén. Nejedou rychle
a usilovně, pohybují se pomalu,
plynule, jako by se vznášeli mezi ob−
laky.
Kromě jedoucích občanů můžeme
všude vidět i zaparkovaná kola. Ci−
zinec je zvyklý, že všude jinde na−
jde stojany na kola jen výjimečně.
Jedná se o roztroušené ostrůvky pro
pár kol. Ne tak v Ratíškovicích. Na
každém rohu velkorysý parkovací
prostor, pohodlný a funkční. Příkla−
dem mluvícím za všechny je prak−
tické krásné velkorysé stání pro kola
u kostela. Stojany ale nezejí prázd−
notou, naopak, jsou plně využívány.
Kromě toho cyklistům velmi zpříjem−
ňují jejich pohyb skvělé bezpečné
cyklostezky.
Zkrátka, z cyklistů v Ratíškovi−
cích máte příjemný radostný pocit.
Vidíte, že i v dnešní hektické době
mohou lidé z nutného přemisťování
z bodu A do bodu B udělat kouzelný
rituál. Přeji všem cyklistům, ať mají
vždycky dost sil a elánu nasednout
a jet!
Bc. Veronika Klímová (z Brna)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

Dopisy

Vyjádření k peticím
a stížnostem občanů Ratíškovic

Petice na zřízení
gynekologické ambulance
v obci
Na jaře loňského roku mě oslo−
vily ženy z Klubu seniorů s požadav−
kem obnovení gynekologické ambu−
lance v Ratíškovicích. Po několika
neúspěšných jednáních a telefoná−
tech mi ředitel nemocnice v Hodo−
níně Ing. Antonín Tesařík doporučil
směřovat požadavek na pobočku
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
v Brně. Sepsaná petice, kterou po−
depsalo 98 žen, byla odeslána do
Brna na začátku září loňského roku.
Až letos 13. května jsme obdr−
želi z VZP odpověď, kterou níže
uvádím.
Ing. Josef Uhlík, starosta

K podané Petici sdělujeme
následující:
Gynekologická ambulance byla
v obci Ratíškovice do konce roku
2011 v rozsahu 2 dnů – 9 hodin týd−
ně. Všeobecná zdravotní pojišťovna
ČR, Regionální pobočka Brno pro−
vedla rozbor gynekologických ambu−
lancí v nejbližším okolí obce Ratíš−
kovice. Bylo zjištěno, že v současné
době jsou v nejbližším okolí na−
smlouvány gynekologické ambu−
lance v obci Dubňany – vzdálena od
Ratíškovic 7 km, v Hodoníně – vzdá−
lenost 9 km, v Rohatci – vzdálenost
9 km, v Kyjově – vzdálenost 12 km.
V těchto městech a obcích se na−
chází v současné době 11 gynekolo−
gických ambulancí. Další ambu−
lance odbornosti gynekologie jsou
v Nemocnici Hodonín, p.o., a Ne−
mocnici Kyjov, p.o. Zároveň jsme
oslovili písemně nejbližší ordinaci
MUDr. Josefa Miliana v Dubňanech.

Navštivte obecní
webové stránky
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MUDr. Milian nám sdělil, že na zá−
kladě pověření Krajského úřadu Ji−
homoravského kraje od 1. 1. 2012
převzal zdravotní dokumentaci od
MUDr. Michala Kopeckého a zajiš−
ťuje hrazené služby nejen pro ženy
z Ratíškovic, ale i z okolních obcí –
z Vacenovic a Milotic, kde rovněž nej−
sou gynekologické ambulance. V sou−
časné době MUDr. Josef Milian
považuje obnovení gynekologické
ambulance za nereálné, neboť pro−
story jsou využívány praktickým lé−
kařem a zařízení gynekologické am−
bulance bylo odstěhováno.
S odvoláním na výše uvedené je
zřejmé, že hrazená péče v oboru gy−
nekologie je v okolí obce Ratíškovice
zajištěna stávajícími smluvními
partnery a rovněž z hlediska časové
dostupnosti, která dle nařízení
vlády č. 307/2012 Sb., je stanovena
v dojezdové době 35 minut, je pro
pacientky z obce Ratíškovice a okolí
zajištěna ordinacemi smluvních
partnerů VZP ČR. Je nám líto, ale
v současné době Vám nemůžeme po−
dat příznivější zprávu. V případě, že
bude v budoucnu zájem některého ze
stávajících smluvních partnerů VZP
ČR o zřízení ordinace ve Vaší obci,
jsme připraveni v této věci jednat.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Svatava Šlajchrtová,
ředitelka odboru zdravotní péče,
regionální pobočka Brno

Zapáchající dodávka
vody
V průběhu velikonočních svátků
si někteří z našich spoluobčanů stě−
žovali na nepříjemnou chuť a zá−
pach vody z vodovodního řadu. Ně−
kolik stížností jsme zaregistrovali na

obci, část jich obdržel provozovatel
vodovodního řadu. Odebrané vzorky
vody byly odvezeny do laboratoře na
přezkum. O vysvětlení vzniklé si−
tuace a kvality dodávané vody jsem
požádal vedení VaK Hodonín, a.s.
Ing. Josef Uhlík, starosta

Vážený pane starosto,
v souvislosti s rekonstrukcí ar−
maturní komory vodojemu Vracov
a pravděpodobným uvolněním dlou−
hodobých železitých usazenin z pří−
vodního řadu z tohoto vodojemu do
vodojemu Ratíškovice byly zazname−
nány individuální stížnosti na zá−
pach a chuť dodávané pitné vody na
sítích v Dubňanech a Ratíškovicích,
a to o víkendových dnech 30. 3.,
31. 3. a 1. 4. 2013. Na základě těchto
stížností byly odebrány dne 30. 3.
2013 vzorky v místech ohlášené zá−
vady. Na odběrných místech, kde
byly zaznamenány tyto senzorické
závady, bylo současně provedeno
prostřednictvím vodovodní přípojky
odkalení. Výsledky rozborů neproká−
zaly přítomnost zdraví nebezpečných
látek.
Z důvodu eliminace dalšího mož−
ného výskytu pachových a individu−
álně posuzováných i chuťových lokál−
ních závad jsme přistoupili dne 2. 4.
a 3. 4. 2013 k celoplošnému odka−
lení vodovodních sítí v Dubňanech
a Ratíškovicích. V současné době
není zjištěno přetrvávání uvedené
závady.
Společnost Vodovody a kanali−
zace se tímto omlouvá Vám i obča−
nům za vzniklé nepříjemnosti. Dě−
kujeme za pochopení.
S pozdravem
Ing. Pavel Zabadal,
technicko provozní náměstek

www.ratiskovice.com
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Knihovna

Fotovzpomínky
z naší obecní knihovny

Počítačový kurz pro seniory

Maminko, tatínku, pojďme do knihovny – březen

Před zahájením počítačového kurzu pro seniory

Motivační hry na podporu dětského čtenářství – prvňáčci

Kurz Trénování paměti pod vedením Mgr. Zdeňka Gloze

Motivační hry – třeťáci
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Nové knihy v knihovně
Nové knihy pro dospělé
Bartošíková Alena
Clarková, Mary Higgins
Carter Forrest
Čechov Anton Pavlovič
Fleming Ian

Halík Tomáš

Hayden, Torey

Ivančáková Ivana
Kašparů Max
Kessler Leo
Kmenta Jaroslav
Komenský Jan Amos
Kopřiva, Nováčková
Kožmín Zdeněk
Lizna František

Mára Jiří
Matyášová Beáta
Moody, Raymond
Navara L., Kasáček M.
Nesvadbová Barbara
Nowak Helmuth
Ouředník Patrik
Obermannová Irena

Pawlowská Halina
Sapkowski Anorzej
Shah Hannah
Shaw George Bernard
Schwarzenberg Karel Jan
Smith Wilbur
Šmakal Pavel
Svatošová Marie
Steinbeck John
Škvorecký Josef
Špidlík Tomáš

Tolkien J. R. R.
Vácha Marek Orko

Krajem vinic a poutních míst
Má rád hudbu, rád tančí
Krása přináší smrt
Škola Malého stromu. O životě
indiánského chlapce z kmene Čerokiů.
Višňový sad
Doctor No (James Bond).
− Intermediate + CD
Goldfinger (James Bond).
− Intermediate + CD
Chci, abys byl
Noc zpovědníka. Paradoxy malé víry
v postoptimistické době
Úvahy na prahu tisíciletí
Spratek, příběh dítěte,
které nikdo nemiluje
Tygřice (pokračování knihy Spratek)
Velké holky nepláčou. Každý z nás
se může stát obětí drogové mafie.
O radostech lidské duše
Protiútok (příběh z 2. světové války)
Svědek na zabití (volné pokračování
trilogie Kmotr Mrázek)
Labyrint světa a ráj srdce
v jazyce 21. století
Respektovat a být respektován
Skácel (první monograficky ucelený
pokus o uchopení díla J. Skácela)
Musím jít dál. 4 404 286 kroků
za svatým Jakubem.
Vstávám a pokračuji v cestě
(z Fatimy do Compostely)
Pouť za sv. Kateřinou Sienskou
do Sieny a Říma
To snad není možný (Austrálie)
Karla v pasti
Život po životě
Volavčí sítě. Po stopách
třetího odboje
Borůvky (muži jsou skvělý doplněk)
Zabiják Mráz
Europeana. Stručné dějiny
dvacátého věku
Divnovlásky
Vznášedlo (kniha povídek
o ženách nejen pro ženy)
Strašná nádhera
Zaklínač I.−VII.
Imámova dcera. Pravdivý příběh
dívky, která unikla hrůzám minulosti
Pygmalion
Knížecí život (rozhovor
s Karlem Hvížďalou)
Běsnění
1 000 židovských anekdot
O naději
Náhody a náhodičky
O myších a lidech
Zbabělci
Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.
Duše poutníka
Vatikánské promluvy
Slyšet Boha v ranním vánku
(krátká rozhlasová zamyšlení)
Silmarillion. Mýty a legendy
Středozemě.
Šestá cesta
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Viewegh Michal
Vondruška Vlastimil
Vrchlický Jaroslav
Young Wm. Paul
Zajíc Jiří a kol.

Tančící skály (o vývoji života
na Zemi, o člověku a o Bohu)
Loď
Názory na vraždu
Krev na kapradí
Noc na Karlštejně
Chatrč. Kde se tragédie střetává
s věčností
Bůh blízký – v rozhovoru
s kardinálem Vlkem

Jak se staví sen
Ozdobné balení dárků 1. – 4. díl

Nové knihy pro děti a mládež
Braunová Petra
Bobák Jindřich F.

Tramvaj plná strašidel
Dávné pověsti národa českého
I. Doba pohanská
II. Doba křesťanská
III. Doba královská
Čtvrtek Václav
Rumcajs
Manka
Dahl Roald
Karlík a továrna na čokoládu
Jakub a obří broskev
Prevítovi
Drijverová Martina
Nezbedníci (Druhé čtení)
Finklová Alice
Holčičí pravidla
Nová holka, 2. díl
Kluci k zulíbání, 3. díl
Hurá na scénu! 4. díl
Hawkingovi Lucy a Stephen Jirkův vesmírný lov pokladů.
Dobrodružný příběh o mimozemské
výpravě doplněný fascinujícími
údaji o vesmíru.
Horowitz Anthony
Horory na dobrou noc
Ježková Alena
Prahou kráčí lev. Historické krásy
Prahy dětskýma očima
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky
Zápisy Grega Heffeyho. 1. díl
Rodrig je king. 2. díl
Poslední kapka. 3. díl
Psí život. 4. díl
Ošklivá pravda. 5. díl
Ponorková nemoc. 6. díl
Krolupperová Daniela
Společenstvo klíčníků
Tygří trápení
Lindgrenová Astrid
Kluci darebáci a pes
Pippi Dlouhá punčocha
Payne C. D.
Mládí v hajzlu. Deník
Nicka Twispa
Mladík v odboji. 1. díl
Mladík v okovech. 2.díl
Mladík v exilu. 3. díl
Mladík v chomoutu. 4. díl
Mladík pod pantoflem. 5. díl
Mladík v Nevadě. 6. díl
Mládí furt v hajzlu. Deník Nickova
syna Scotta Twispa
Pergaud Louis
Knoflíková válka. Román
dvanáctého roku mého života
Pleva Josef V.
Robinson Crusoe
Procházková Iva
Uzly a pomeranče
Nazí
Sís Petr
Zeď
Tibet
Šrut Pavel
Příšerky & Příšeři (básně)
Vopěnka Martin
Spící město
Vrchlický Jaroslav
Začarovaný tatrmánek
Žáček Jiří
Krysáci
strana 27

Geocaching

v naší knihovně

G

eocaching je turistická, navigač−
ní a trochu i internetová hra.
Všechno najednou. Spojuje pro−
střednictvím internetu tisíce lidí po
celém světě. Spočívá v tom, že ně−
kdo na neznámé místo ukryje
schránku, které se v angličtině říká
cache – po našem „keš“. Na inter−
netu zveřejní její souřadnice a růz−
né doplňující informace. Ostatní
potom tuto schránku pomocí navi−
gačních přístrojů hledají. Při nale−
zení se zapíšou, případně si vyberou
něco z obsahu a výměnou do keše
vloží něco svého. Po návratu svůj
nález anebo i neúspěch svěří speci−
ální internetové schránce.
V naší knihovně máme ukrytý
„keš“ v podobě knihy (jak jinak
v knihovně?). Byl to skvělý nápad
Petra Koplíka, kterému moc děkuji.
Díky této iniciativě navštívila naši
knihovnu spousta cizích návštěvní−
ků, tzv. kačerů, a i tímto způsobem
naše knihovna dává o sobě vědět. Mé
poznání je takové, že jsou to všichni
moc milí a zajímaví lidé.
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Ekologie

Žáci nasbírali více než

45 tun papíru

V

pátek 7. června se konalo tolik
očekávané vyhlášení výsledků
ve sběru starého papíru. Soutěž
inicioval místostarosta obce Radim

Šťastný, který předával hodnotné
ceny za přítomnosti starosty obce
Josefa Uhlíka, vedoucí odboru ŽP KrÚ
JMK Anny Hubáčkové, ředitele ZŠ

Josefa Hanáka, pana faráře Jiřího
Čekala a Pavla Hnilice, zástupce je−
diné sběrny starého papíru firmy
Sběrné suroviny a.s. v okrese Ho−
donín.
Akce se zúčastnilo všech 15 tříd
ZŠ a z celkového počtu 302 žáků ak−
tivně sbíralo 125. Celkem bylo žá−
kům ve sběrně vyplaceno 45 700 Kč.
V tělocvičně ZŠ bylo rozdáno 20 cen
nejlepším jednotlivcům, tři tzv.
bludné ceny (mj. fotoaparát Canon)
a tři nejlepší žáci byli odměněni do−
tykovými mobilními telefony. Dvě
nejlepší třídy – 8.A a 9.A –
navštívily v rámci hlavní
ceny věnované Obcí Ratíško−
vice filmové představení
3D v kině Olympia v Brně.
Všem vytrvalým sběračům
blahopřejeme a sponzorům
děkujeme za hodnotné ceny,
a to firmám Comimpex, a.s.
Hodonín, CEST spol. s. r.o.,
Sběrné suroviny Hodonín,
a.s., Papírový drak Hodonín,
Junák Ratíškovice, Josef Zi−
movčák a Obec Ratíškovice.

Turistika

Josef Hanák

V

Náruč růží,
Metaxa a dort

podvečer Pochodu kolem Ratíš−
kovic, stejně jako před 30 lety,
zahájila rozhlasovou relaci
písnička Františka Ringo Čecha –
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„Já už jdu, jdu, jdu…!“
Při jubilejním ročníku
jsme vzpomněli zakláda−
jící pořadatele Jendu
Graua a Pavla Vacenov−
ského i Peťu Lokaje, kteří
se na nás již dívají z pochodnického
nebe. S láskou vzpomínáme.
Marta Kordulová, Maruna Bardú−
nová, Helena Vybíralová a Maruška
Vacenovská patří k prvotním pořa−
datelům. A další v průběhu let při−
byli. Prezidentkou pochodu je již
téměř 10 let obětavá Helena Vybí−
ralová.
I v tomto jubilejním ročníku byli
účastníci pochodu dekorováni ke−
ramickou medailí. Po deset let tvo−
řila medaile naše keramička Lidka
Kovaříková. Od 15. ročníku jsou
z dílny Pavla Němce. K dekorování

neodmyslitelně patřil diplom, vyrov−
nané špičky pochodníků, stejně jako
Marunino závěrečné: „Našemu po−
chodu třikrát zdar!“ se spontánní
hromadnou odpovědí: „Zdar, zdar,
zdar!!!“ Také letos si pochodníci
i cyklisté své zasloužené sportovní
vteřiny slávy plně užívali.
Letošní 30. ročník byl zařazen do
místních oslav tisícstopadesátého
výročí příchodu sv. Cyrila a Meto−
děje na Moravu. Country kapela
Modrá pečeť z Dolních Bojanovic
zpestřovala sváteční odpoledne,
které vyvrcholilo v 15.30 tahem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013

tomboly. Všech−
ny losy za 5 Kč
měly stejnou
šanci na 90 vý−
her.
Úžasný pří−
běh starostou
darovaného
losu. Losy byly
před
tahem
dávno vyprodá−
ny. Náš pan sta−
rosta je měl za−
koupeny hned
ráno při startu.
Zželelo se mu
kluků, na které
losy už nezbyly – daroval jim svoje.
Neskutečné se stalo krásnou sku−
tečností. Jeden z darovaných losů
vyhrál hlavní cenu – jízdní kolo.

Výhercem byl Jakub Uřičář, žák
6. třídy ZŠ, kterému u knihovny
krátce před pochodem někdo ukradl
jeho kolo Olpram. Obrovská radost.

Úžasná třešnička na dortu, jak se
říká. Dort tam ale také doopravdy
byl. Rovněž náruč růží a Metaxa.
Vedení obce totiž mile překvapilo
pořadatelky. Každá dostala růži
s pusou od starosty a všechny pak
Metaxu – nápoj, který chutnal již
před desítkami let ženám na poutích
s legendární paní Anežkou Antošo−
vou. Dort byl výtečné chuti – vtipně
pochodnicky nazdobený – a nechy−
běl na něm znak obce. Děkujeme!
Na závěr už jenom letošní statis−
tika:
z pěší na 10 km .... 447 pochodníků
z pěší na 18 km ...... 76 pochodníků
z cyklo na 36 km ........ 218 cyklistů
z cyklo na 60 km .......... 69 cyklistů
celkem ................... 810 účastníků
Zdrávi došli!
Helena, Marta, Maruna

Výsledky

hasičské soutěže
Sobota 8. 6. 2013
Kategorie muži
Kategorie ženy
1. Vésky „B“
1. Hovorany
2. Ratíškovice „A“ 2. Lipov
3. Vřesovice
3. Velká nad Vel.
Nejrychlejší proudař:
Tadeáš Koplík 17,17 sek.
Neděle 9. 6. 2013
Mladší žáci
1. Blatnice p. sv. Ant.
2. Rohatec
3. Ratíškovice

Starší žáci
1. Mistřín
2. Ratíškovice
3. Žeravice

Všem vítězům patří velká gratu−
lace a nevítězům hodně štěstí
do budoucna.
Hasiči

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2013
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Region

Zprávy z Mikroregionu

Nový Dvůr

Hýlom, hálom, horní, dolní,
domácí aj přespolní….
šechny vás zdravím z Konírny
Státního zámku v Miloticích.
V současném počasí je to ta−
kový příjemný únik od všednosti
a uplakaného počasí.
Vás, co jste tu ještě nebyli, chci co
nejsrdečněji pozvat na krásnou, po−
učnou, zábavnou a hlavně netra−
diční výstavu Tradičních řemesel
a moudrostí věků. Určena je pro
všechny věkové kategorie a zabaví
se u nás opravdu všichni, někteří tu
stráví i půl dne a děti jsou tu v „sed−
mém nebi“. Nějakou dobu to zabra−
lo, ale myslím, že je zde k vidění
opravdu unikátní výstava, kterou
v okolí jen tak nenajdete. Tak se
přijďte podívat a sahejte, zkoušejte,
vymýšlejte, protože přesně pro to tu
výstava je.
Když se 28. dubna expozice otví−
rala, přišlo na 400 návštěvníků
a z toho jsme měli vskutku velkou
radost. Stejně jako z další letošní
události, a tou bylo otevírání zrekon−
struovaných studní Mikroregionu
Nový Dvůr. V některé obci jedna,
někde dvě, ale vždy s drobným
a chutným občerstvením, někde
s modlitbou, někde s písničkou či
krásným dětským vystoupením. Vy,
kdo jste s námi vyrazili a dojeli až
do konce cesty, si určitě pamatujete
tu úžasnou spontánní atmosféru,
zvláště poté, co se k nám přidal asi
30ti členný klub cyklistů z Ostrav−
ska. Fantastické. Opravdu si myslím,
že bychom mohli ještě pár takových
výletů uskutečnit. Spolu s Alešem
Rajsiglem ze skoronských vinařů, že
bychom uskutečnili v rámci Mikrore−
gionu Nový Dvůr takový nezávazný
cyklovýlet, možná vinařský, možná
burčákový, tak abychom se nebáli
navštěvovat mezi sebou, nebáli se
okoštovat vína od sousedních, navští−
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vit se na Otevřených sklepech, nebo
jen tak. „Dyť každý máme víno jiné
a není na škodu trochu pohanět aj cizí
víno.“ No, a možná z toho vznikne pra−
videlný hodnotící výlet. Uvidíme.
Zatím se setkáme s vinaři – někdy
kolem slunovratu a tam se rozhod−
neme, jak budeme postupovat dále.
Nebojte se, všichni budete včas in−
formováni.
A co dále se u nás událo? Mikro−
region Nový Dvůr pro každého!
Že nevíte, co to je? Přece slevová
kniha Mikroregionu Nový Dvůr,
která vám nabízí ochutnat dobroty,
zasportovat si a navštívit společen−
ské a kulturní akce levněji, než nor−
málně. A o dost levněji.
Kde si ji můžete pořídit? V hos−
tincích Na Zámecké v Miloticích, U Le−
tochů ve Vacenovicích, Ve Dvoře ve
Vlkoši, Na Zelnicách v Ratíškovicích,
v KD ve Svatobořicích−Místříně. A to
jsou jen restaurace a ve všech z nich
máte 100 Kč slevu na konzumaci
jídla a pití. Můžete navštívit Otev−
řené sklepy v Miloticích, ve Vlkoši
můžete pít o 60 Kč levněji nebo si
zajezdit na drezíně v Ratíškovicích,
zahrát si minigolf v Miloticích nebo
koupit Ratíškovické bramborové

patenty o 100 Kč levněji. Toho
a spoustu dalšího se dozvíte na na−
šich webových stránkách nebo na
obecních úřadech, kde si můžete
knihu i koupit. A cena? 200 Kč.
A slevy jsou v hodnotě 1 200 Kč!
Tedy všem z vás dáváme dárek
v hodnotě 1 000 Kč. Chcete je? Tak
si zajděte k nám do Konírny nebo na
obecní úřady. A spěchejte, protože
knih je omezený počet a nedostane
se na každého. Naším cílem je spojit
místí živnostníky, propagovat je
a pomoci jim, a vám i nám nejenom
zlepšit turistickou zajímavost Mik−
roregionu Nový Dvůr, ale hlavně ze
získaných peněz podpořit místní ne−
ziskové organizace a spolky.
A co plánujeme na letošní rok?
V pátek 21. června v podvečer to
bude vernisáž výstavy kováře Mar−
tina Tomšeje spolu s unikátním scé−
nickým čtením v prostoru barokního
brodu. Neskutečně tajemná atmo−
sféra a k tomu vůně zpracovávaného
železa. Hned poté to bude Neckyá−
da, kterou pořádáme spolu s ratíš−
kovskými Junáky − skvělá akce na
Jezérku, kde uvidíte ta nejlepší pla−
vidla dětí Mikroregionu Nový Dvůr.
A dále to bude ještě jedna vernisáž
výstavy v Konírně spolu s krásným
uměleckým vystoupením a hlavně
v září – konkrétně 3. neděli – Trh
tradičních produktů a řemesel. Tě−
šíme se na vás a vy nás sledujte, ať
o něco nepřijdete. A choďte nám sdě−
lovat vaše připomínky, buď e−mai−
lem, nebo do Konírny, kde všechno
pečlivě zapíšeme.
Tomáš Salava, manažer mikroregionu

Sběr textilu
V červnu umístila Diecézní charita Brno po dohodě
s vedením Obce Ratíškovice u domu pokojného stáří
v ulici Dubňanská kontejner na textil, který bude řádně
označen logem Charity. Expedice materiálu kontej−
neru bude probíhat pravidelně jedenkrát za dva týdny
a zajistí jej charita. Do kontejneru je možno vkládat:
z zachovalý, čistý, nepoškozený textil (všechny druhy textilií − bavlna,
umělé tkaniny, vlna atd.) z letní a zimní oblečení − pánské, dám−
ské, dětské z lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony z látky –
délka minimálně 1 m (ne odstřižky a zbytky) z obuv − pouze páry svá−
zané dohromady
Ludmila Malá, Oblastní charita Hodonín
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