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Ratíškovické plesy

18. dubna 1945
byla osvobozena
naše obec

Ratíškovice −
II. světová válka

V

noci ze 14. na 15. března 1939
byl prezident Hácha donucen
Hitlerem a Göringem podepsat
potupnou smlouvu. Vyhrožovali mu,
že když nepodepíše, bude Praha
bombardována německými letadly,
a bude−li německé armádě kladen
odpor při přechodu hranic, má roz−
kaz obyvatelstvo zmasakrovat. Ten
nakonec souhlasil s tím, že vůdce pře−
vezme český národ „pod svou ochra−
nu“. Ve středu 15. března ráno pře−
kročily německé jednotky hranice
vlastně již neexistující republiky.

Tento den bylo v naší obci chmurné
sněhové počasí. Už po šesté hodině
ráno obecní strážník Kundrata ra−
chotil se svým bubnem a oznamoval
občanům, že německé vojsko obsa−
zuje naše území a nadřízené úřady
žádají, aby při jeho příchodu k nám
zachovali občané klid. Už ve čtvrtek
16. března přijelo do Ratíškovic 8 vo−
jenských aut a v nich asi 22 mužů,
kteří byli ubytováni v sále obecního
domu a auta stála v ulici Dědina od
prodejny Baťa až ke kostelu.
pokračování na straně 6
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Zbořeniště domu Němců v ul. Vítězná
Fotoarchiv obecního úřadu
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Obec

Obecní rada...
Rada obce ze dne 20. 1. 2005
Rada obce:
z se seznámila s rekapitulací ná−
kladů a příjmů ve sportovním
areálu Baník Ratíškovice, na uby−
tovně a provozu technických slu−
žeb pro Obec a jiné subjekty. Byl
projednán plán prací a předpoklad
nákladů na rok 2005.
z projednala skutečnost nákladů
a příjmů roku 2004 v Osvětové be−
sedě Ratíškovice.
z projednala se členy sociální ko−
mise podmínky pro přiznání fi−
nanční pomoci nezaopatřeným
rodinám s dětmi, důchodcům
a sociálně potřebným občanům.
Finanční pomoc bude udělena na
základě žádosti, účelnosti a po−
třebnosti.
z se seznámila spolu se členy JSDH
s podmínkami nákupu a provozu
automobilu pro JSDH.
Rada obce ze dne 1. 2. 2005
Rada obce:
z schválila podnájemní smlouvu
o podnájmu kanceláře mezi Baní−
kem Ratíškovice, s.r.o., a Svatoplu−
kem Stokláskou o výměře 12,5 m2;
podnájemní smlouva se sjednává
na dobu neurčitou s tříměsíční vý−
povědní lhůtou.
z projednala Petici občanů U Je−
zérka ke stavu vozovky v ulici
U Jezérka. Radě obce je stav vo−
zovek znám, rozpočet obce s inves−
ticemi do komunikací počítá, bude
řešen postupně podle finančních
možností obce.
z se seznámila s dopisem nájem−
níků bytového domu ulice Polní
938, kde vyjadřují nespokojenost
s dlouhou dobou projednávání pro−
deje bytů. Radě byl dále předlo−
žen dokument od ing. Bronislava
Bubílka, soudního znalce, „Prohlá−
šení vlastníka“, který byl předán
zástupci nájemníků. Dále ing.
Bubílek předložil návrh ceny ob−
vyklé za bytovou jednotku, rada
s touto cenou souhlasí. Rada po−
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žaduje po ing. Bubílkovi vypraco−
vat návrh ceny garáží a pozemků.
se seznámila se zhodnocením vý−
sledků řídících kontrol provede−
ných v roce 2004.
převzala projekt ing. Vladimíra
Dobeše „Aktivní centrum Ratíško−
vice“ pro územní řízení.
se zabývala přípravou rozpočtu na
rok 2005.
stanovila platy zaměstnancům
Baníku Ratíškovice, s. r. o.

Rada obce ze dne 8. 2. 2005
Rada obce:
z projednala nabídky na zakoupení
videa ke kabelové televizi.
z projednala nabídku na koupi au−
tomobilu pro potřeby obecní poli−
cie.
z projednala nabídku firmy NOEL,
v. o. s., na využití stávajících tele−
vizních kabelových rozvodů pro
Internet.
z se seznámila s jednáním starosty
a firmy TOMÁŠ Group, s. r. o.,
o převodu kanalizace Baťovka na
Obec Ratíškovice; firma předloží
návrh smlouvy.
z se zabývala žádostí pana Macka
o provedení přeložky stávajícího
přepadu z vodní nádrže Jezérko;
je nutné vypracování projektu.
z se seznámila s možnostmi způ−
sobu centrálního vytápění sportov−
ního areálu.
z se zabývala přípravou zastupitel−
stva obce.
z souhlasí s umístěním soch ze so−
chařského sympozia Mikroregionu
v prostoru u kina.
Rada obce ze dne 24. 2. 2005
Rada obce:
z projednala nabídku na nákup po−
čítačů a laserové tiskárny.
z projednala žádost o přidělení půd−
ního prostoru v bytovém domě
U Hájenky. Rada nemůže v sou−
časné době přidělit půdní prostor
z důvodu neukončeného řízení ke
státním dotacím.

z se seznámila s nutnými opravami
na krytém bazénu v Ratíškovicích.
z se seznámila s nutnými opravami
veřejného osvětlení v obci.
z pověřuje starostu obce vypracová−
ním smlouvy mezi firmou Ecomo−
sys, s. r. o, a Obcí. Jedná se o po−
zemky v areálu Baníku – pod
halou, firma Ecomosys, s. r. o., tyto
pozemky převede na Obec, bude
vypracován návrh smlouvy.
z souhlasí s příspěvkem na vydání
knihy o hornictví.
z projednala a určila hranici zahrá−
dek stavebních parcel v lokalitě
u Jezérka. Od paty břehu Jezérka
je minimální vzdálenost 12 m.
z stanovila termín schůzky s maji−
teli bytového domu Polní 938 na
den 22. 3. 2005 v 17.00 hodin.
z rozdělila investiční akci základní
školy na dvě části: 1) zateplení stá−
vající budovy a výměna oken, 2)
přístavba ZŠ.
z souhlasí s příspěvkem na svoz od−
padu na rok 2005 ve výši 360 Kč
pro občany, kteří jsou držiteli prů−
kazky ZTP/P; příspěvek bude po−
skytnut na základě žádosti.
z určila správcem obecních budov
firmu Baník Ratíškovice, s. r. o.
z souhlasí s příspěvkem pro rok
2005 pro Futsal Ratíškovice.
Rada obce ze dne 3. 3. 2005
Rada obce:
z projednala s ředitelem školy
Mgr. Josefem Hanákem návrh
firmy Projektis a doporučení sta−
vební komise na přístavbu ZŠ.
Rada obce ze dne 8. 3. 2005
Rada obce:
z se seznámila s podmínkami do−
tací na Sběrný dvůr Ratíškovice
z programu CBC Phare.
z projednala žádost na zajištění
drobných oprav a investic v bu−
dově restaurace Sport.
z schválila členy povodňové komise.
z schválila tématické okruhy pro
nákup knih do místní knihovny.
z se seznámila s nabídkami firem na
nákup vozidla pro údržbu obce; vo−
zidlo bude zakoupeno dle finanč−
ních možností obce.
z se seznámila s monitoringem
skládky TKO „Hliník“, dle vyjád−
ření RNDr. Beňákové jsou hlavní
ukazatele v normě.
z se seznámila s projektem Výpust−
ného objektu mokřad Vrbky. Pře−
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pad bude realizován v roce 2005/
/2006.
z se seznámila s žádostí paní Evy
Frýdkové, DiS, na výměnu poštov−
ních schránek a zvonků v budově
DPS a na vymalování společných
prostor.
z projednala a odsouhlasila firmu,
která provede výběrové řízení na
svoz odpadů v obci.
z se seznámila s možností úpravy
dvora ZŠ u drogerie, je možnost

využití dotací. Zajištění a vypra−
cování podkladů pro žádost o do−
taci bude ve spolupráci s Junákem
Ratíškovice.
Rada obce ze dne 22. 3. 2005
Rada obce:
z se seznámila s návrhem zprávy
o výsledku přezkoumání hospoda−
ření obce za rok 2004.
z se seznámila se zprávou o těžební
a pěstební činnosti v obecním lese.

Obecní
zastupitelstvo...
Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce
Ratíškovice dne 16. 2. 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:
z rozpočet obce Ratíškovice na
rok 2005
příjmy .................... 28 460 000 Kč
výdaje: ................... 27 653 000 Kč
rozdíl: ..................... + 807 000 Kč
splátky:................. − 3 424 000 Kč
úvěr (krytí rozpočtového
schodku): ................. 2 617 000 Kč
z návrh na rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku ZŠ za
rok 2004
příděl do fondu odměn
(účet 911): ...................... 9 000 Kč
příděl do rezervního fondu
(účet 914) ................ 36 791,24 Kč
z majetkoprávní záměr
Prodej ČOV Ratíškovice včetně po−
zemků p.č. 3281/2, 3281/29−39 (12
parcel) o celkové výměře 4 167 m2
za 5 265 ks akcií VaK Hodonín,
a.s., společnosti VaK Hodonín,
a.s., Pukrkyňova 2, č.p.2933.
Podmínky prodeje:
− VaK Hodonín, a. s., provede
rekonstrukci a rozšíření ČOV
v hodnotě cca 17 mil. Kč do
31. 12. 2007.
− Obec Ratíškovice bude mít před−
kupní právo na zpětné odkou−
pení ČOV (cena bude vycházet
ze znaleckého posudku zhoto−
veného v době případné koupě
a ČOV bude převedena za akcie
VaK Hodonín, a.s.).
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Podmínky budou součástí smlouvy
o prodeji ČOV Ratíškovice.
z zpracování dokumentace pro
stavební povolení a zpraco−
vání žádosti do SROP na akci
„Rekonstrukce a zpevnění cykloste−
zek Mikroregionu Nový Dvůr“ obcí
Ratíškovice v hodnotě 1 205 000 Kč
(dotace z MMR činí 840 000 Kč).
Projekt bude zpracován i pro
okolní obce, každá obec bude hra−
dit náklady vybudování cykloste−
zek týkajících se jejich katastru.
Obce se budou podílet finančně
na základě smlouvy o sdružení fi−
nančních prostředků s obcí Ratíš−
kovice.
z vyhlášku č. 1/2005 o zajištění
veřejného pořádku při chovu
psů
z pamětní medaili p. Josefu Išt−
vánkovi u příležitosti životního
jubilea za dlouholetou práci v ob−
lasti kultury pro obec Ratíškovice.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
z obecnou, tržní a obchodovatelnou
cenu bytových jednotek bytového
domu ul. Polní, č.p. 938, dle zna−
leckého posudku č. 4436 ing. Bu−
bílka a cenu garáží s pozemky
(včetně rozestavěných) dle znalec−
kého posudku č. 4440 ing. Bu−
bílka.
z půjčky občanům v roce 2005 – žá−
dosti se přijímají do konce února,
pro rok 2005 bude půjčena cel−
ková částka 750 000 Kč.

z projednala se zástupci nájemníků
podmínky prodeje bytů v bytovém
domě Polní 938.
z se seznámila se závěrem komise
pro udělení půjček občanům na
rekonstrukci a obnovu bytového
fondu.
z stanovila cenu nájemného pro po−
řádání akcí v letním areálu Ba−
níku pro rok 2005.
AF

z informaci o volbách členů předsta−
venstva bytového družstva RA−
BYD ve II. čtvrtletí 2005.
z možnosti vytápění sportovního
areálu Baník:
Varianta I − decentralizované
plynové kotelny pro jednotlivé ob−
jekty areálu (kondenzační ply−
nové kotle),
Varianta II – centrální kotelna na
dřevoštěpky
z informaci o kulturních akcích
v obci v prvním pololetí r. 2005.
z dopis pana Macka, Ratíškovice 564
– podnět na změnu vyhlášky
3/2003, týkající se snížení po−
platků pro nezletilé děti.
z jednání starosty obce v Praze na
GŘ HZS o podmínkách čerpání
získané dotace na dopravní auto−
mobil pro JSDH Ratíškovice.
z získání dotace pro Kyjovské Slo−
vácko v pohybu (sdružení pěti mi−
kroregionů Kyjovska) z programu
LEADER+ ve výši 19,4 mil. Kč na
období 2005−2007.
z návrh paní Kundratové, aby obec
žádala dotace z programu LEA−
DER+ na zřízení muzea v Ratíš−
kovicích a aby i ostatní organi−
zace byly informovány o možnosti
čerpání z programu LEADER+.

Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
z jednání dne 9. 3. 2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Přijetí kontokorentního úvěru
u České spořitelny, a. s., pobočka
v Hodoníně,
2. výši kontokorentního úvěru ve
výši 2 000 000 Kč,
3. konečnou splatnost do jednoho
roku od podpisu smlouvy,
4. bez zajištění.
AF
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Obecně závazná

vyhláška Zpráva obecní policie
za rok 2004
č. 1/2005
o zajištění veřejného
pořádku při chovu psů
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Veřejným prostranstvím pro
účely této vyhlášky se rozumí veš−
kerá místa, která se nachází
v zastavěné části obce Ratíškovi−
ce a slouží veřejnému užívání,
zejména veškeré komunikace,
chodníky, parkoviště, travnaté
a jinak upravené plochy, parky,
autobusové zastávky, dětská
hřiště a sportoviště. V případě po−
chybností o tom, zda se jedná
o veřejné prostranství, rozho−
duje obecní úřad.
Čl. 2
Povinnost držitele psa
Držitel psa je povinen nahlá−
sit psa staršího 3 měsíců do evi−
dence obecního úřadu, nahlásit
ztrátu psa, jeho uhynutí nebo ja−
koukoliv změnu, mít psa doma
řádně zajištěného, aby se ne−
mohl sám dostat na veřejné pro−
stranství, vodit psa na veřejném
prostranství vždy na vodítku,
v případě znečištění veřejného
prostranství psem exkrementy
neprodleně toto znečištění odstra−
nit, o psa se řádně starat. Pes na
veřejném prostranství musí být
vždy označen registrační znám−
kou.
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Porušení povinností stanove−
ných touto vyhláškou je přestup−
kem, pokud není naplněna skut−
ková podstata trestného činu či
jiného přestupku dle platných
předpisů. Touto vyhláškou se
zrušuje obecně zá−
vazná vyhláška
č. 14/1998. Tato
vyhláška na−
bývá účinnosti
dne 3. 3. 2005.
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lavní prioritou práce obecní po− šich začátcích si sem tam někdo za−
licie je zabezpečování veřej− kouřil marihuanu, ale dnes je v obci
ného pořádku v obci a přispí− mnoho lidí, kteří požívají tvrdé dro−
vání k ochraně osob a majetku. Na gy. Přímo v obci byla Policií ČR od−
rozdíl od roku 2003 se snížil počet halena výrobna tvrdých drog a v le−
volně pobíhajících psů po obci, i když sích kolem obce byly odhaleny
tento stav není z důvodu lhostej− mobilní výrobny těchto drog.
nosti některých spoluobčanů zda−
Trestná činnost je přibližně na
leka ideální. Došlo také k mírnému stejné úrovni jako v minulých letech.
úbytku odstavených vraků v obci. Nejčastěji se trestná činnost týkala
Naopak velmi zarážející je pokra− vykradených aut a rodinných domů.
čující trend v nárůstu zhoršování Pro krádeže věcí z vozidel zůstávají
rodinných a mezilidských vztahů. typické tzv. nájezdy pachatelů z ji−
Hlídka obecní policie často vyjížděla ných okresů v denní i noční době.
k řešení rodinných sporů, kde hlav− Z vozidel již nejsou v největší míře
ním problémem byl alkohol.
zcizována autorádia, ale dochází
Zajímavá je také skutečnost, že k odcizení cenných věcí zanechaných
nejvíce případů protiprávního jed− ve vozidlech.
nání je evidováno v době školních
Na závěr obecní policie v Ratíško−
prázdnin. Rodiče jsou často lhostejní vicích děkuje všem občanům, kteří
k činnosti, kterou jejich děti provo− jí pomohli při plnění úkolů a řešení
zují. Je čím dál častějším jevem, že problémů v obci.
na ulici potkáváte v pozdních noč−
Obecní policie
ních hodinách skupiny
dětí školou povinných
s cigaretou v ústech,
které se dopouští růz−
ných druhů vanda−
lismu. Rostoucí krimi−
nalita mládeže je
velmi závažný pro−
blém a každý rodič by
si měl uvědomit, že ře−
šení má ve svých ru−
kou.
Důsledky lhostej−
nosti a nezájmu o vý−
Nový vůz obecní policie
chovu svých dětí jsou
pro celou rodinu tra−
gické. Čím dál větší
počet mladých lidí ve
větší míře holduje
alkoholu a užívání
omamných látek.
V okolí obce v čím dál
větší míře narážíme
na použité injekční
stříkačky a na stopy
po výrobě omamných
látek. Dávno pryč jsou
doby, kdy jsme si mo−
Nový vůz Sboru
hli říci, že to k nám
dobrovolných hasičů
ještě nedorazilo. V na−
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„Přístavba školy umožní
soustředit všechny žáky
do jednoho areálu...“

Úvahy
nad rozpočtem

D

ne 16. února 2005 schválilo za−
stupitelstvo obce Ratíškovice
rozpočet pro rok 2005. Rozpočet
je v hospodaření obce základním, zá−
konem předepsaným rozhodnutím,
rozhodnutím o peněžních tocích.
Rozpočtování je srovnávání, není to
práce s absolutními čísly.
Odhadovaná výše příjmů obce je
28 460 000 Kč. To, že zastupitelstvo
odsouhlasí danou výši příjmů, nezna−
mená, že skutečně do obecní kasy
tyto peníze dorazí. Výše příjmů pro
daný rok se určuje především dle
velikosti finančních prostředků,
které obec obdržela v minulém roce
– tedy odhadem. Největší příjmy
z daní přitom sama obec nijak pod−
statně neovlivní, vlastní příjmy
z poplatků, nájmů apod. jsou oproti
daním nepoměrně nízké. Příjmy
z prodeje obecního majetku (pokud
ho zastupitelstvo odsouhlasí) by se
mělo vždy použít do jiné investice,
aby se majetek obce nesnižoval, ale
naopak rostl. Do rozpočtovaných
příjmů se zpravidla nezahrnují do−
tace, neboť ty jsou vždy velmi nejisté.
Výše výdajů obce byla zastupitel−
stvem stanovena částkou 27 653 000
Kč. K této částce je nutno připočíst
3 424 000 Kč, což je suma určená na
splátky půjček. Z letmého pohledu
je patrné, že rozpočet obce je nasta−
ven jako rozpočet deficitní (záporný),
přičemž finanční schodek má být
vykryt půjčkou.
Jestliže velikost příjmů lze určit
jen s určitou − historickou (tak jako
loni) pravděpodobností (odhadem),
pak velikost výdajů můžeme ovliv−
nit poměrně přesněji tím, že si za−
stupitelstvo stanoví, co je v daném
roce nutné a proč, co počká, co ne−
počká a v jakém pořadí. Některé
výdaje obce jsou dány: obec je ze zá−
kona povinna v samostatné působ−
nosti se starat o odpadové hospo−
dářství, provoz škol, komunikace,
bezpečnost či na určitém úseku je
pověřena výkonem státní správy.
Vedle těchto nezbytných výdajů za−
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stupitelstvo určuje, pakliže na to
obecní pokladna má, v jaké míře se
bude podporovat spolková, zájmová
a sociální činnost a v jaké míře se
bude investovat do obecního – veřej−
ného majetku. Není výjimkou, že
ten, kdo z rozpočtu něco požaduje,
považuje svůj nárok téměř za „po−
vinný“, ale většinou nevidí (nebo
nechce vidět) provázanost a relativ−
nost všech výdajů.
Aktuální prioritou obce jsou při
souběžné (nikoliv však maximální)
údržbě obecního majetku dvě inves−
tiční akce:
1) zateplení a zastřešení budovy
„nové“ školy a její přístavba,
2) vybudování „aktivního centra“ –
objektu určeného pro kulturní,
spolkové a sportovní akce.
Zateplením a zastřešením budovy
školy snížíme energeticky – potažmo
finančně náročný provoz. Přístavba
školy (šatny, kuchyně, jídelna, učeb−
ny) umožní soustředit všechny žáky
do jednoho areálu a přinese přinej−
menším tyto výhody: děti nebudou
muset přecházet tak často silnice do
tělocvičny a do jídelny, odstraní se hy−
gienické nedostatky ratíškovických
škol (šatny na chodbách, nevyhovu−
jící provoz jídelny) sníží se výdaje na
celkový provoz obou starých objektů.
V pořadí druhou investiční akcí je
„aktivní centrum“, jež je situováno
v místě stávající kuželny. Po prove−
dení geologického průzkumu bylo
upuštěno od vybudování kuželny ve
sklepních prostorech. Stavba by
musela být vystavěna v důsledku
bobtnajícího jílového podloží na mi−
kropilotech, což by realizaci prodra−
žilo. S ohledem na tuto skutečnost
je záměrem kuželnu jen částečně

zapustit do terénu, čímž se nám
zmenší využitelný prostor, takže
v daném objektu nebude bowling.
Společenský sál je navržen pro cca
350−400 návštěvníků. V objektu bu−
dou šatny pro návštěvníky a spor−
tovce, zázemí pro hudebníky a skla−
diště. Provoz centra bude napojen na
stávající restauraci a kavárnu. Rea−
lizací tohoto záměru dojde k vybu−
dování kvalitního kulturního a spor−
tovního zázemí. Nákladnost provozu
bude snížena zrušením provozu
v kině a využitím alternativního
zdroje energie. Zastupitelstvo obce
stojí před rozhodnutím, zda vybudo−
vat kotelnu na dřevěné štěpky, jejíž
výkon by pokryl provoz bazénu, re−
staurace, aktivního centra a do bu−
doucna zamýšlené sportovní haly.
Přes vysoké počáteční pořizovací ná−
klady je provoz výrazně levnější než
plyn. K vybudování alternativního
zdroje energie jsou zřízeny na MŽP
dotační tituly. V případě obdržení ta−
kové dotace je daný záměr více než
zajímavý.
Co obec pro tyto záměry dělá?
Obec má zpracovány projekty, jež
budou podkladem pro podání žá−
dostí o státní dotaci. V případě ne−
úspěchu (neobdržení dotací na ško−
lu) bude obec nucena dané záměry
realizovat na vlastní náklady, což bez
úvěru nepůjde. Druhá investiční
akce – „aktivní centrum“ bude reali−
zována jen a pouze za spolufinanco−
vání z jiných zdrojů.
S tímto investičním výhledem byl
koncipován rozpočet pro rok 2005.
Ale je třeba plánovat nejen na rok,
ale i na dobu delší, nezatěžovat příští
zastupitelstva krátkodobě motivova−
nými rozhodnutími. K uskutečnění
těchto cílů je nutno odpovědně hos−
podařit s obecním majetkem, s dů−
razem na rozumnou a promyšlenou
šetrnost. To by se mělo stát dle mého
soudu pravidlem pro zastupitele
obce, obecní zaměstnance, ale taky
pro ty, kteří obecních statků – ma−
jetku užívají.
Radim Šťastný, radní
Vladimíra Motlová, radní

Vážení čtenáři,
pište nám své příspěvky, názory
a připomínky i na novou mailovou adresu

Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Z našich řad odešli...

Jolana Antošová, Lea Michenková,
Kamila Tomčová, Tomáš Schmied

Jiří Vacenovský ................................................... 63 let
Jaroslav Chludil .................................................. 77 let
Josef Kotásek ........................................................ 76 let
Marie Koplová ...................................................... 75 let
Josef Foltýn ........................................................... 63 let
Marie Kouřilová ................................................... 87 let
Vojtěch Macek ...................................................... 83 let
Jaroslav Koplík .................................................... 77 let

Blahopřejeme...
Berta Klabalová ...................................
Josef Gajdík ..........................................
Josef Valkovič ......................................
Františka Příkaská .............................
Blahopřání
Dne 14. dubna oslaví paní
Františka Příkaská
z Ratíškovic 94 let.
Naše milá maminko, babičko,
prababičko a praprababičko,
máme velké přání, abys zdráva byla,
šťastná byla a sto let s námi oslavila.
Přejí dcery a syn se svými rodinami.

95 let
85 let
80 let
94 let

Obec Ratíškovice v roce 2004

celkem

ženy

Počet obyvatel k 1. 1. 2004

4026

2044

24
48

13
23

82
57
4027

44
32
2046

Vývoj obyvatel

počet živě narozených
počet zemřelých
Migrace

počet přihlášených
počet odhlášených
Počet obyvatel k 31. 12. 2004

Ratíškovice − II. světová válka
Německý oddíl byl u nás ubyto−
ván tři dny. Na obecním úřadě a na
poště byla vždy přes den vztyčena
německá vlajka. Všichni k nim měli
vztah chladný a nepřátelský, ale ni−
kdo nemohl svou nenávist projevit.
Na druhý den byl vyhlášen Pro−
tektorát Čechy a Morava (Protekto−
rat Böhmen und Mähren) jako sou−
část velkoněmecké říše, která nad
ním vyhlásila svou „ochranu“. Čes−
koslovenská armáda byla rozpuš−
těna a od 1. dubna nesměl být
žádný z jejích příslušníků v uni−
formě. Hodonínský jezdecký pluk
převzalo německé vojsko a za krátký
čas byly kasárny jako po vymetení.
Začal se projevovat obrat v hos−
podářském životě. Zboží v obchodech
začalo podražovat a začal ho být ci−
telný nedostatek. Ceny dobytka
a masa se během roku zdvojnáso−
bily, ceny textilu a střižného zboží
stouply o 100 %. Benzín byl na pří−
děl a mnohá soukromá auta byla
zabavena. Bylo velmi omezeno vydá−
vání českého tisku a některé časo−
pisy a noviny byly zakázány. V září
se začaly vydávat potravinové lístky
na maso, sádlo, mouku na vaření
a chléb, na umělé tuky, cukr a mlé−
ko. Platily vždy na dobu 4 týdnů,
po použití se odevzdaly na obecním
úřadě a dostaly se nové. Místní ze−
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mědělci jako samozásobitelé masem
a chlebem dostali lístky jen na cukr
a umělé tuky. Od 15. prosince se
vydávaly lístky i na textil a obuv.
Každý občan dostal jeden 100 bo−
dový lístek, který platil po celý rok;
přitom např. při zakoupení mužské
košile odstřihl obchodník 20 bodů, za
mužský pracovní oblek 60 bodů atd.

pokračování článku
z titulní strany

Na boty byly na obecním úřadě vy−
dávány zvláštní lístky.
Začátkem žní v červenci několik
občanů v naší obci náhle onemoc−
nělo. Všichni dostali strach, že se
jedná o epidemii tyfu, ale povolaný
lékař oznámil, že se jedná o otravu
masem. Během vyšetřování vyšlo
najevo, že řezník J. Klimeš z č.p. 25

Fotografie z farní kroniky − Na svátek sv. Josefa, 19. 3. 1942 měli jsme duchovní ob−
novu. Měl ji důst. pán františkán z Kroměříže. Právě sloužil mši svatou, když rozezvučely
se všechny zvony na rozloučenou. Z nařízení státních úřadů byly nám všechny zvony ode−
brány, jen umíráček ponechán. Pan důlní měřič Otýs daroval mi na památku několik foto−
grafií krásných našich zvonů.
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koupil nemocnou prasnici a i když
bylo parné léto, maso zpracoval
a prodával. Onemocnělo asi 60 osob
a tři z nich dokonce zemřely. Řezník
byl odsouzen k náhradě soudních
výloh a byla mu odňata živnost.
Poslední den tohoto roku odešel
z rodného domu od své matky dvaa−
dvacetiletý horník Jaroslav Kotásek,
č.p. 72. Kam odchází, nikomu ne−
řekl, ale jeho úmyslem bylo dostat
se do zahraničí a bojovat proti oku−
pantům.
Začátkem roku 1940 už všichni
začali pociťovat ostřeji vládu Němců
u nás. 11. ledna vešlo v platnost
vládní nařízení, které stanovilo, kdo
z dřívějších česko−slovenských stát−
ních občanů nabyl protektorátní ob−
čanství. Získávali ji především ti,
kteří od 16. 3. 1939 měli bydliště
nebo domovské právo v některé obci
protektorátu. Proto také v tomto
školním roce měly děti v Ratíškovi−
cích na vysvědčení sice uvedenu
národnost českou, ale státní přísluš−
nost už byla protektorátní. Řídící
učitel Josef Sedláček ve školní kro−
nice napsal: „... Roky 1940−1945 zna−
menají pro českou školu dobu plá−
novitého útisku a germanizace.
Němci velmi dobře věděli, co česká
škola znamená pro náš lid, a proto
od prvního okamžiku se snažili pod−
trhnout její kořeny. Pro jejich plány
do budoucna se nehodil vzdělaný
a uvědomělý český člověk. Potřebo−
vali jen zaostalé a tupé otroky, pra−
cující bez reptání pro Herrenvolk.
Šli za svým cílem, vytrvale a jistě.
Nařídili nejprve ze škol odstranit
všechny obrazy, znaky a mapy při−
pomínající republiku. Učebnice, uči−
telská i žákovská knihovna byly re−
vidovány a každá kniha, obsahující
sebenepatrnější zmínku o republice
či jejích představitelích nebo podpo−
rující vlastenecké cítění, byla vyřa−
zována. Učebnice konečně vůbec mu−
sely býti staženy a odevzdány do
stoupy. Byly pak vydávány učeb−
nice nové, „nezávadné“. ... Aby se
v dětech nemohlo pěstovati národní
uvědomění, bylo po dobu trvání
války zastaveno vyučování děje−
pisu ... Také osnovy zeměpisu byly
důkladně změněny. Ve vyšších tří−
dách omezovaly se jen na důkladné
dření o Reichu ... přitom byla do škol
pomalu naočkována němčina. ... Poz−
ději byla zavedena hned od prvé tří−
dy ... V prvé třídě byly vyhrazeny
němčině 4 hodiny týdně, ve vyšších
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

Fotografie od Jiřiny Holečkové, č.p. 460 − Pohřeb ruských vojáků po válce − V uniformě
vpředu učitel Kocůrek Josef (Narozen v obci Morkůvky, žil v Ratíškovicích v nájmu
u Ivanů v ul. Řádky č.p. 269, učil zde od r. 1932 do r. 1942. Během II. sv. války gestapem
zatčen a vězněn v Uh. Hradišti.), první celý obličej zprava Dufková Josefa pr. Gajdíková, ?,
?, vysoký asi Kundrata Antonín, ?, Kadlčík Vít, Příkaský Vojtěch (Polda), od učitele vlevo
v klobouku Němec Karel (keramik, legionář z I. sv. války)

6 až 7. Každý, jen poněkud soudný
člověk, si dovede představit trápení
žáků i učitelů, když takovým prvňáč−
kům, kteří se ještě nedovedou ve
svém mateřském jazyku řádně vy−
jádřit a jejich zásoba slov není ve−
liká, musela býti vtloukána cizí
slova a celé věty podle prvoučných
obrázků ... Učitelé museli prokázati
schopnost vyučovati němčině úřed−
ními zkouškami ... Učitelé, kteří ne−
obstáli, museli zkoušku opakovat,
byl jim zastaven postup a hrozilo
vůbec propuštění ...“.
Aby byla německá armáda dobře
zásobována potravinami, přišlo za−
čátkem roku nařízení o povinném
odevzdávání sádla i masa z domá−
cích zabíjaček. Prasata se mohla po−
rážet až o živé váze 100 kg a z této
váhy musel majitel odevzdat do
sběrny 4 kg syrového nebo 3 kg vy−
topeného sádla. Přitom příděl tuků
na lístky byl 35 g na týden a osobu,
a to jen pro dospělé starší 14 let. Děti
do 14 let měly jen lístky na máslo
a umělé tuky. Cena na odevzdané
sádlo byla stanovena na 14,30 K
za kg, avšak toto množství na lístky
stálo 24 K.
Zaměstnanost v té době byla v Ra−
tíškovicích dobrá, protože většina
mužů pracovala v dolech, ale mzdy
byly velmi malé. Začátkem roku bylo
několik dělníků úřadem práce nasa−
zeno do Německa. Protože tam byl
výdělek až 3x větší než u nás, něko−

lik málo mladých lidí odešlo dobro−
volně. Už během měsíce ledna bylo
v Říši asi 36 osob. Byl tam však
mnohem menší příděl potravin,
takže některým musela rodina posí−
lat potraviny a chléb.
Dne 22. června 1941 informovala
zvláštní vydání novin o vypuknutí
války mezi Německem a Sovětským
svazem. Do rádia byly vysílány
zkreslené zprávy o vítězném po−
stupu nacistických vojsk, o topení
nepřátelských lodí. 18. července na
úředním dnu starostů v Hodoníně
bylo nařízeno označit všechny ve−
řejné budovy písmenem „V“ – vítě−
zíme. Náš starosta Koutný, který
snad jediný měl při těchto úředních
jednáních odvahu proti různým dras−
tickým nařízením protestovat, ne−
bral tuto věc vážně a myslel si: však
to někdy uděláme. Ale už druhý den
večer přijeli četníci, kteří měli kont−
rolovat splnění příkazu. Starosta
dostal napomenutí a chystal se spl−
nit rozkaz. Předběhli ho ale jiní –
v neděli ráno byla popsána vrata
domů od kostela ke škole písmeny
P.V. a na vratech okolo silnice V.
SSSR. Kdo to udělal, žádný nevěděl...
Ještě ten den vrazili do starostovy
kanceláře dva Němci v civilu a pís−
meno V muselo být do druhého dne
na obecních budovách napsáno.
Během měsíce června a července
bylo v Hodoníně zatčeno několik ob−
čanů pro odbojovou činnost. 12. 8.
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byl mezi nimi i náčelník Orelské
župy Šilingrovy Vít Příkaský, č.p.
118. Byl vězněn v Uherském Hra−
dišti, v Kounicových kolejích v Brně
a v lednu 1942 byl transportován do
koncentračního tábora v Mauthau−
senu. Tam podlehl hrozným útrapám
mučení a 1. 7. 1942 byl ubit v kame−
nolomu. Nepromluvil a ani nezradil
nikoho ze svých spolupracovníků.
Na podzim byli říšským rozhodnu−
tím všichni Židé zbaveni občanských
práv a propuštěni ze všech úřadů.
Ratíškovic se to netýkalo, protože
poslední židovská rodina, Kohůtovi
z č.p. 58, se vystěhovala už r. 1910.
Každý musel na kabátě nosit přiši−
tou velkou žlutou hvězdu s označe−
ním Jude. Podle ratíškovického kro−
nikáře „To mají od Němců asi za to,
že v dřívějších dobách to byli pře−
vážně Židé, kteří u nás nejvíc pro−
pagovali němectví a mnozí ani ne−
chtěli česky mluvit“. V říjnu byl
zatčen učitel zdejší školy Josef Ko−
cůrek a keramik Karel Němec, oba
jako vedoucí funkcionáři Sokola; po
určité době byli propuštěni. 21. lis−
topadu musela být odevzdána
obecní kronika, a proto byl narychlo
udělán opis některých částí − pro pří−
pad, že by byla zničena.
V roce 1942 uhodily velké mrazy
a stále padal sníh. Sněhové vánice
zavály silnice. Obec musela ve svém
katastru udržovat hlavní směry
sjízdné, proto několik občanů stále
pracovalo na uklízení sněhu. Sotva
je však uvolnili, přišly větry a sil−
nice byla samá závěj. 22. února po
celý den a noc 40 dělníků odstraňo−
valo sníh na Baťově vlečce od lesa
po důl Tomáš, aby se vlak, který
ve sněhu uvízl, dostal do závodu.
19. března přijelo několik dělníků od
hodonínské firmy Barborčík s naří−
zením odevzdat zvony, které měly
být přetaveny na vojenský materiál.
Byl ponechán jen ten nejmenší –
umíráček. S okamžitou platností
byla také zastavena činnost Jed−
noty Orla a tělocvičné jednoty Sokol.
Spolkové jmění bylo zajištěno a byla
zakázána jakákoliv manipulace
s ním.
Dne 4. června 1942 zemřel na ná−
sledky zranění po atentátu zastupu−
jící říšský protektor Reinhard Heid−
rich. Reakce okupantů byla tvrdá:
ihned po atentátu vyšel dekret
o stanném právu a na pachatele,
mezi nimiž byl i hodonínský rodák
Josef Valčík, byla vypsána odměna.
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Odvetou byly velké razie na osoby
schvalující atentát, vyvíjející proti−
nacistickou činnost a na ty, kteří
ukrývali nepřátele říše. Svou činnost
obnovily stanné soudy, které po−
slaly na smrt zcela bez rozsudku ti−
síce lidí. Byl vypsán trest smrti kaž−
dému, kdo by skrýval nepřátele říše.
V domě Josefa Příkaského, č.p. 91,
se skrýval ruský zajatec, který utekl
z fronty; u Cyrila Doležala, č.p. 108,
se skrýval Jugoslávec jménem
Jurka. Ti museli odejít, aby nepři−
vedli rodiny do nebezpečí. Rus se po
určitou dobu skrýval v polích u Rúd−
níka a pak byl někým zrazen, v bze−
neckém lese obklíčen a zabit. Jurka
byl doma v Jugoslávii zastřelen jako
partyzán.
V roce 1943 musel mít každý ma−
jitel půdy od půl hektaru výše hos−
podářskou knížku, kde muselo být
označeno, kolik půdy vlastní, kolik
a jak obdělává, kolik sklidil a kolik
odevzdal. Knížku musela kontro−
lovat hospodářská komise v obci
a musela být vždy v pořádku a kdy−
koliv k dispozici. 19. března přišla
do Ratíškovic kontrola, provázena
ozbrojenými německými vojáky.
Knížky byly zkontrolovány a kaž−
dému, kdo ji měl nějakým způsobem
v nepořádku, byla provedena ze−
vrubná prohlídka domu. Naštěstí
mezi komisaři byl také jeden Čech,
který také Čechům pomáhal. V kro−
nice je zapsáno že „...řekl: První věcí
je nepospíchat, ale pomalu, aby to
co nejdéle trvalo a abychom toho do
večera co nejmíň obešli. Povězte mi
pravdivě a nic nezatajujte, kde to
máte schované. Kde je něco scho−
vané, tam půjdu hledat já, a kde nic
není, tam pošlu vojáky.“ Všichni ob−
čané však takové štěstí neměli, ne−
přihlášené zboží jim bylo zabaveno
a někteří šli také do vězení.
V roce 1944, v noci z 12. na
13. dubna, spadla v lese Rúdníčku
skupina čtyř parašutistů. Ráno už
byly na stromech vidět jen pověšené
padáky. Bylo zalarmováno německé
vojsko, to obsadilo a prohledalo celý
les, ale nikoho nenašlo. Až po válce
se ratiškovjáci dozvěděli, že se jed−
nalo o skupinu Carbon. Byli to ve−
směs moravští Slováci – dva z nich
odešli až za Luhačovice, tam prý byli
vyzrazeni, a proto pak spáchali se−
bevraždu, aby se Němcům nedostali
živí do rukou.
Hospodářská situace byla stále
horší, nedostávalo se potravin, obilí

se muselo z větší míry odevzdávat,
a z toho důvodu byla mouka nedo−
statková. Muselo se proto mlet na
černo. Cizí mlynáři brali za pomletí
1 q obilí poplatek 10 kg, náš mlynář
ale bral až 20 kg z 1q, což bylo podle
kronikáře „již dosti nepoctivé“.
20. listopadu byl nálet na Hodonín,
„ve čtvrt na jednu odpoledne ozvaly
se od Hodonína třeskuté rány vzdu−
chem, které se po malé chvíli opako−
valy, že až okna drněla a se chvěla.
... kdož ví, jestli něco letadla nepo−
šlou i nám na naše doly“. Celkem
zahynulo 179 osob, váha svržených
bomb byla asi 68 tun. Při bombardo−
vání zahynuli i občané z naší obce.
V roce 1945, v době velikonoč−
ních svátků, už bylo slyšet dunění
děl ze slovenské strany. Všichni si
připravovali úkryty, kde by mohli
strávit přechod fronty naší obcí. Ně−
kteří doma ve sklepech, jiní v lese
Rúdníčku, v Doubravě, někteří až
u kapličky Panny Marie. Horníci
chystali kryty v dolech Tomáš, Vlasta
a Theodor. Od 4. do 6. dubna postu−
povali naší obcí směrem ke Kyjovu
maďarští vojáci. Pak se objevili
Němci. Čím dál víc byly vidět zá−
blesky ohňů z nejbližšího okolí,
detonace po vyhazování mostů ...
9. dubna po silnici od Hodonína a od
Rohatce pak ulicí Řádky ustupovaly
první části bojující německé armády.
11. dubna večer začalo nad obcí hrčet
letadlo, ozvaly se ohlušující rány od
dopadajících bomb. Bylo zničeno
několik domů v okolí křižovatky
na ulici Hradčany (dnes Rohatecká
a Školní). Bombardování bylo i v příš−
tích dnech, lidé nechávali doma opuš−
těná hospodářství a dobytek a stě−
hovali se do krytů a do dolů. Jen
v dole Theodor bylo asi 1500 lidí,
podle uč. Sedláčka „... se v těchto
strastiplných dnech v podzemí také
narodila 3 děvčátka a porodní babič−
ka je pokřtila na Marie Theodory...“
Němci postavili děla u Padělků za
humny, v boří u cesty k Vaceno−
vicím, u Zbrodku, na fotbalovém
hřišti a také v tzv. staré cihelně za
ulicí Hradčany (dnes Rohatecká).
13. dubna až do 10. hodiny večer tr−
val další nálet. Obcí projížděli tan−
kisté SS, silnice od Hodonína až ke
kostelu byla stále pod dohledem
letců Rudé armády, kteří stříleli
z palubních zbraní na ustupující jed−
notky. 14. dubna bylo slyšet ostrou
palbu u cihelny a u myslivny. Ten
den byla také pochována na hřbi−
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tově první oběť náletu. Místní farář ným i hospodářským zařízením. ... i pilot, který havaroval na poli na Dí−
dp. Valoušek zařídil rychlý obřad. V celé obci to bylo více než 300 domů lech. Tito vojáci pak byli v zimě 1945−
Z desek byla udělána narychlo ra− a ještě více bytového zařízení. ... −46 exhumováni a převezeni do Ho−
kev, hrob ještě ani nebyl pořádně vy− Smutný byl pohled i na náš kostel, donína ke společnému pohřbení.
kopán, nad hlavami účastníků po− který byl od střel a granátů značně
Z našich občanů při přechodu
hřbu hvízdaly střely. Večer se pak poškozen ...“ V kostele byla mimo fronty byli zabiti nebo následkem
rozpoutala kanonáda, která trvala až jiné také proražena chrámová klen− těžkého zranění podlehli následu−
do 23 hodin.
ba, poškozen ciferník a okna, stře− jící: Blaha Stanislav, č.p. 345, Brab−
16. dubna podnikli Rusové útok piny granátu se rozstříkly uvnitř lec Oldřich – vedoucí potravního
z lesa od myslivny
spolku Konsum, Kor−
a dostali se až k ně−
dula Jan, č.p. 254,
kolika prvním do−
Kotásková Františka,
mům. Z druhé strany
č.p. 255, Křížek Josef,
silnice byli Němci,
č.p. 277, Lokaj Milan,
kteří na tato stavení
č.p. 263, Přibilová Jo−
házeli zápalné bom−
sefa, č.p. 352, Zemá−
by. Dva z raněných
nek Jan, č.p. 515, Kor−
Rusů byli druhého
dula František, č.p.
dne nalezeni svázáni
251 byl zabit v Praze
drátem, uhořelí ve
při květnovém povstá−
zbytcích shořelé slámy
ní, 16letý Macek Sta−
u Zemánků, č.p. 155.
nislav, č.p. 118, byl
Odpoledne po náletu
zabit při manipulaci
shořelo úplně po−
s nevybuchlou minou.
vrchové zařízení na
5. března 1940 byl ge−
dole Theodor u milo−
stapem zatčen Franti−
tické silnice. V úterý
šek Dekař, obuvnický
17. dubna se už neod−
mistr z domu č.p. 159
vážil nikdo pohybovat
v ul. Řádky – zemřel
venku. Kolem 7. hodi−
při evakuaci koncen−
ny večer už ozbrojení
tračního tábora Neuen−
němečtí vojáci postu−
gammen u Hambur−
povali ulicí Dědina,
ku. Jaroslav Kotásek,
pásy nábojů kolem
č.p. 72, uprchl do vý−
krku, opasky plné za−
cvikového
tábora
věšených granátů.
v Anglii, kde dosáhl
Střelba byla až do 23
hodnosti poručíka –
hodin. Kolem půlnoci
byl zastřelen Němci
se objevily na severní
16. 6. 1944 v Mysli−
straně obce směrem
bořicích. Antonín
od Rúdníčka první
Hebron, č.p. 58, byl
hlídky rudoarmějců,
jako funkcionář So−
které v domě Marti−
kola zapojen do odbo−
na Frolce, č.p. 556,
jové činnosti; 16. 10.
zajaly několik ukry−
1941 byl zatčen a ze−
tých Němců.
mřel 12. 7. 1942
Podle ratíškovické
v koncentračním tá−
kroniky „... 18. dub−
boře Mauthausen. Vít
Fotografie od FrantiškaTomana, č.p. 495 – Odhalení pamětní desky parašu−
na 1945 po půlnoci tistovi Jaroslavu Kotáskovi na jeho rodném domě č.p. 72 dne 28. 10. 1945 – jeho Příkaský, č.p. 118,
matka Františka Kotásková, pravděpodobně jeho bývalý velitel − major Per−
a v časných ranních nický
župní náčelník Orla,
hodinách už vítali ně−
byl zatčen 12. 10. 1941
kteří naši občané první rudoar− kostela. Chrám byl ale narychlo a zemřel 1. 7. 1942 v Mauthau−
mějce, kteří naši obec konečně osvo− očištěn a již příští neděli 22. dubna senu. Jeho manželka Anežka Pří−
bodili. ... Jaká radost zachvátila nás se mohly konat služby Boží jako ob− kaská a 12letá dcera zemřely při ná−
letu na Hodonín. Tam také zahynul
všechny nelze ani povědět. ... Po vykle.
Hned v prvních dnech osvobo− Ladislav Šťastný, č.p. 181, Antonín
Němcích už ani památky. ... Na obec−
ním domě byla vztyčena českoslo− zení bylo také nutné vyhledat a po− Foltýn, č.p. 376, Antonín Příkaský,
venská a ruská vlajka. ... Mnozí chovat všechny padlé vojáky. Němci č.p. 196 a Jaroslav Měchura, č.p. 196.
s pláčem se shledávali se svými dra− byli zakopáni na tom místě, kde je
(Zpracováno podle
hými a se svými opuštěnými domy, lidé našli; ruské a rumunské vojáky
Kroniky Ratíškovic, farní
z nichž některé byly přímo vyrabo− odnášeli na hřbitov. Celkem tady
kroniky a školní kroniky.)
vány. ... Několik domů bylo vyho− bylo pochováno 16 ruských a 7 ru−
Irena Bařinová
řeno do základů i s veškerým obyt− munských vojáků. Mezi ruskými byl
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005
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Vzpomínky

K

„Vylezli jsme na dvůr, bylo krásné
dubnové ráno, dvůr byl plný vojáků,
kteří odhaleni do pasu se
myli pod pumpou.“

O válce

mým vzpomínkám z dětství
patří i válka. Poslední rok vál−
ky, bylo mně necelých deset let,
na jaře v roce čtyřicátém pátém, se
téměř denně rozezněly sirény a děti
s učiteli se rozeběhli do lesa. Zalehli
do vyhloubených jam, tváří dolů, než
letadla přeletěla. Potom už jsme zů−
staly doma, škola se zavřela. Fronta
se blížila. Maminka nechala upravit
náš sklípek. Byly tam dvě široké dře−
věné palandy na spaní, v rohu ko−
nev s vodou a hrnkem. Před dvířky se
složitě aranžovaly pytle s pískem.
V tom sklípku jsme se schovávali jen
několik dní a nocí. Když už se stře−
piny zabořovaly do písku, rozhodla se
maminka, že nás odvede do bezpečí.
Zamkla dům, svázala duchnu do
popelky, dala ji na záda a utíkali
jsme přes pole schovat se do dolu
Theodor, ve kterém již bylo scho−
váno půl vesnice. Maminka nás na−
cpala do jednoho převráceného vo−
zíku na uhlí a téměř každý den
běžela domů něco uvařit, alespoň
kafe (meltu). Ty chvíle, kdy jsme byli
v té černé díře, kde jenom sem tam
svítila světýlka, byly hrozné. Ostatní
lidé matku varovali, aby nevychá−
zela, ale ona si nedala říct. Ani my
jsme jí to neulehčovali, nelíbilo se
nám tam, bály jsme se, měly jsme
pořád hlad. I když tam nedoléhaly
zvuky sirén a bombardování, připa−
daly jsme si jako v hrobě.
Jednou, když se matka vrátila,
nebyla sama. Byl s ní strýc Vojta,
vysoký, silný muž, tatínkův kama−
rád, který prý tatínkovi před smrtí
slíbil, že se o nás postará. Maminka
zase sbalila duchnu, strýc si ji hodil
na záda a vyšli jsme z těch tmavých,
podzemních chodeb. Jaké bylo naše
překvapení. Na povrchu, tam co stály
budovy a různá zařízení, když jsme
lezli dolů, bylo jenom spáleniště.
Spadla tam bomba a všechno zni−
čila. Lidé dole o tom vůbec nevěděli,
ti nahoře nic neřekli, aby dole ne−
vznikla panika, proto nás matka
odvedla. Ostatní tam dole zůstali až
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do konce války, narodily se tam prý
i děti. My jsme utíkali přes pole
v řadě za sebou. Když si na to dnes
vzpomenu, je mi do smíchu, jak jsme
tenkrát vypadali. První běží vysoký
muž s rancem na zádech, za ním
čtyři malá děcka a poslední drobná,
vyhublá živitelka rodiny ve slovác−
kém kroji. Nad námi jasné dubnové
nebe, po kterém občas přeletí leta−
dlo. Sotva se hluk letadla přiblížil,
zavelel strýc „K zemi!“ a celá řada
lehá tváří na pole. To se opakuje
několikrát. Ko−
nečně jsme do−
běhli domů.
Na dvoře byla
hluboká díra, ale
dům stál. Doma
jsme se nezdr−
želi, maminka nás
okamžitě převedla
k sousedům do
sklepa. Byl to ve−
liký sklep, ale plný, bylo tam snad
pětadvacet lidí z naší ulice, ale
ochotně uhýbali, aby nás tam ma−
minka mohla vtěsnat. V tom sklepě
jsme nebyli dlouho, jednou ráno nás
probudil proud světla ze dveří. Ve
dveřích stál špinavý voják se samo−
palem a křičel řečí, které jsme nero−
zuměli. „Solnce světit, idítě!“ Vylezli
jsme na dvůr, bylo krásné dubnové
ráno, dvůr byl plný vojáků, kteří od−
haleni do pasu se myli pod pumpou.
My děti jsme se vyhrnuly ze
sklepa a rozběhly se ven, nejdříve do
naší ulice a žasly jsme, co se všechno
změnilo. Naše Marie něco nesla
v zástěrce a hlasitě vykřikovala na
celou ulici „Mamí, já ti nesu železné
vajca!“. Měla štěstí, zastavil ji ruský
voják a opatrně vybíral ze zástěrky
granát. Za to dostala plnou hrst ně−
meckých, teď už neplatných banko−
vek. Naše maminky teď na nás
neměly čas. Ohřívaly vodu a vařily
z toho, co doma zbylo, vojákům
i nám. Potom jsme se rozběhli do
lesa, do našeho Rúdníčka, kam jsme
skoro čtrnáct dní nesměli.

Pohled, který se mně, jako deseti−
leté naskytl, se těžko popisuje.
V našem lese, hned na kraji, ležela
mrtvá těla mužů, většinou mladých.
Byli bez bot. Mezi nimi běhali naši
sousedé, odpusť jim Bůh, říkám
dnes, stahovali mrtvým boty, prste−
ny z prstů a obraceli kapsy. Potom,
když to byl Němec, hodili ho do jámy.
Nás děcka okamžitě vyhnali. Poz−
ději jsme viděly, jak na žebřiňáku
odvážejí ruské vojáky na hřbitov.
V našem lese zůstal společný hrob
německých vojáků a plno děr, zá−
kopů. Ten hrob to byla navršená hro−
mada hlíny s pískem a jehličím.
Vzpomínám si, jak jsme, když už se
všichni radovali a tancovali při har−
monice, s kamarádkou utíkaly do
lesa, trhaly první jarní kytky a vět−
vičky a zdobily ten hrob. Naše ma−
minky pak byly za to přísně poká−
rány. Ale co vědělo tehdy desetileté

děcko, které dosud nevytáhlo paty
z rodné obce, o světě dospělých,
o přátelích, či nepřátelích. Vidělo je−
nom hrob a hroby se odjakživa zdo−
bily květinami.
Pro nás, lidi ze Séčky, trvala
válka ještě týden, protože v našich
domech se usídlil štáb ruského voj−
ska. Stěhovali jsme se ke stařence,
do domku, kde jsem se narodila. Bylo
nás tam dvanáct. Stařenka nás uklá−
dala do postele po dvou a na slam−
níky na zemi. Nad námi stál mladý
ruský voják, lodičku na boku, samo−
pal v ruce. Kdyby odněkud vylezl
nějaký schovaný Němec, střílel by
hlava nehlava.
Tak skončila válka a život se po−
malu vracel do starých kolejí. Náš
dům obstál, ale několik domů bylo
zbořených, vypálených, další s roz−
bitými okny a střechami. Naše obec
měla i své padlé a své hrdiny. Nej−
větší hrůzu jsme měli, když jsme se
dověděli, že téměř na konci fronty
Němci za živa upálili dva mladé
ruské vojáky.
Z kroniky paní Hedviky Martíškové
(roz. Tomanové − Séčka č.p. 509)
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Umění

Parčík od svátku svatého Josefa léta
páně 2005 zdobí dílo Petra Horáka
s přiléhavým názvem Torzo

Sochy v naší obci

V

Fotovýstava

roce 2003 uspořádali starosto−
vé obcí sdružení Mikroregionu
Nový Dvůr v jízdárně milotic−
kého zámku sochařské sympozium
s názvem Umění mezi vinohrady.
Díla, jež vznikla z této sochařské
dílny, již zdobí některé okolní obce
a protože v roce 2004 měla tato vy−
dařená akce pokračování, uvádíme
v naší obci do života sochy hned dvě.
U radnice stojí dílo Samota,
vzniklé na loňském − už mezinárod−
ním sympoziu od Lubomíra Jarcov−
jáka, rodáka ze Zlína, města, které
v době jeho narození neslo název
Gottwaldov. Kdyby se měla vypočí−
távat všechna jeho díla a výstavy
vytvořené od roku 1986, byla by to
hodně dlouhá řada. Připomínám je−
nom, že v roce 2004 se ve Skoroni−
cích na hody odhalovalo jeho dílo
s názvem Brána.
Pokud se v Ratíškovicích vydáme
od radnice přes járek ke kinu, Ko−
munálu či zdravotnímu středisku,
trefíme na parčík, který od svátku
svatého Josefa léta páně 2005 zdobí

dílo Petra Horáka s přiléhavým ná−
zvem Torzo z prvního sympozia. To
loňské pojmenované Fúze je už také
ve Skoronicích.
Hodonínsko−ratíškovický rodák –
jeho maminka je Lidka Koplíková
(moje sestra) – se vyučil v Lipnici
kameníkem, ale deset let se věnuje
i sochařině. Svoji dílnu má vedle re−

„Dostálovo jméno je spjato
s fotografickým humorem
a groteskou.“

Pozvánka
na výstavu

V

loni na Cyrilka otevřené výstav−
ní prostory na Vítězné ulici při−
lákaly příznivce fotografie nejen
z naší obce, ale i z blízkého a vzdále−
ného okolí a ze zápisů a podpisů by
se dalo uspořádat hodně stránek
v knize návštěv. Majitel této fotoga−
lerie pan Cyril Gajdík má v úmyslu
v ní cíleně představovat významné
umělce z tohoto oboru.
První letošní výstava byla zahá−
jena v sobotu 9. dubna a předsta−
vuje se na ní pražský umělec Fran−
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tišek Dostál. Při vyslovení jeho
jména se nám vybaví jeho úsměvné
zachycení všedních i svátečních oka−
mžiků, které zná bez nadsázky celý
fotografický svět. Jeho lidské pří−
běhy jsou až groteskní, a v tom je
kouzlo jeho osobnosti. Přes dvě stě
ocenění získal na více jak 1500 vý−
stavách doma i v zahraničí, kde re−
prezentoval Svaz českých fotografů.
Je čestným členem zahraničních
fotoklubů a jeho díla se nacházejí
ve sbírkách Muzea hlavního města

víru, hájenky u Tonika Koplíka, jak
se říká na „Petřákovém“, a jeho díla
míjíme v parku hodonínských lázní,
na Cigánce v Očově a zdobí i sou−
kromé exteriéry.
Obecní rada vedla dlouhou debatu
s autorem kvůli místu instalace. Ale
Petrův názor je, že právě tady v noci
prakticky beze svědků se ukáže kul−
turnost místní mládeže a že, pokud
se projeví vandalismus, pak ne−
zbude, než poškozené dílo opravit
nebo přemístit.
A mně stejně jako jemu nezbývá,
než uvěřit, že se ratíškovickým ob−
čanům obě díla budou líbit, okrášlí
naši dědinu a nebude nutné je opra−
vovat ani stěhovat.
Vašek Koplík

Prahy, Moravské galerii v Brně,
Stadtmusea v SRN, Fotokabinetu
W. Hengela v Rakousku a jinde
a počet titulů odborných knížek je
v druhé desítce.
Poslední významná výstava
Františka Dostála byla v letošním
roce, a to v Berlíně, kde v rámci
nově přijatých států zemí Evropské
unie zastupoval Českou republiku
a „…účast tohoto umělce v mých
výstavních prostorách je pro mě
osobně velkou poctou a doufám, že
i pro Ratíškovice“, říká náš, také me−
zinárodně uznávaný fotograf, Cyril
Gajdík.
František Dostál o sobě:
„... oslovuji diváka fotografiemi,
které jsem skutečně prožil, sám uvi−
děl, aniž bych komukoliv chtěl vnuco−
vat svůj výklad. Jedině čas má schop−
nost zhodnotit bezelstně předkládaný
fotografický obraz mluvící přirozeným
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jazykem, který se stal
očitým svědkem příběhu.
V něm nehrozí vmanipu−
lování do subjektivních
pocitů a hříček, v nichž se
skrývají pocity a snahy
druhých. Jest to pouho−
pouhé zrcadlo nastavené
mým vrstevníkům s přá−
ním, aby si lidé uvědo−
mili sami sebe ve světě
smíchu a smutku.“
PhDr. Antonín Dufek
z Moravské galerie v Brně
o něm říká:
„Dostálovo jméno je
spjato s fotografickým

humorem a groteskou.
V tomto směru autor prá−
vem dosáhl světového
úspěchu. Jeho snímky
jsou nejen kuriózní, ný−
brž vyznačují se origi−
nálním a kultivovaným
viděním a inteligentním
postřehem střetu reality
všedních dnů.“
Výstava potrvá do
8. května v ateliéru Fo−
tografie u Cyrila Gaj−
díka, ulice Vítězná 438,
u hlavní silnice Hodonín
– Kyjov.
Václav Koplík

Folklór

„byly to krásně prožité sobotní večery“

J

Plesová sezóna
Slováckého krúžku

iž od roku 2000 se Slovácký krú−
žek, pod vedením pana Františ−
ka Foltýna, zúčastňuje řady ple−
sů, které zahajuje krásnou, ať už
Českou nebo Moravskou besedou.
A ani letošní rok tomu nebylo jinak.
První vystoupení krúžku se ko−
nalo 15. ledna v Mikulově. V kouzel−
ném prostředí zámeckého sálu si
první letošní Moravskou besedu,
spolu s mikulovskou chasou, zatan−
covalo i naše kolečko, které bylo slo−
ženo ze „starých“ zkušených členů.
K tanci nám hrála kapela Horno−
bojani.
V sobotu 22. ledna se Slovácký
krúžek vydal na své druhé účinko−
vání do Hodonína na 1. krojový ples,
který organizoval tamější Slovácký
krúžek (v roce 2003 jsme jim pomá−
hali zahajovat jejich první hody).
Tento ples byl premiérou pro nové
členy našeho krúžku. Sál byl při ná−
stupu krojovaných téměř zaplněný,
protože spolu se dvěma kolečky na−
šeho Slováckého krúžku nastupo−
valo celkem 14 koleček. Tady se ples
opět zahajoval Moravskou besedou
s doprovodem kapely Lanžhot−
čanka.
Na další, tento rok v pořadí třetí,
ples, jsme se vypravili 29. ledna do
Čejkovic. Na lidovém plese začala
hrát kapela Vacenovjáci Besedu
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s počátečními slovy: „Páni, dámy, Be−
seda začíná, páni, dámy Beseda
je…“, tedy Českou besedu, kterou si
zatancovala spolu s dalšími sedmi
kolečky dvě kolečka Slováckého
krúžku. Na tomto plese nám díky
absenci jednoho člena vypomohl náš
bývalý člen, Lu−
káš Tomančák
(stárek v roce
1999), čímž mu
prostřednictvím
tohoto článku
ještě jednou dě−
kujeme.
O týden poz−
ději, v sobotu 5.
února, účinkoval
Slovácký krúžek
na Okresním li−
dovém plese ve
Vlkoši. Tancova−
la se tady Česká
beseda a k tanci
a poslechu hráli Vracovjáci. Na
tomto plese tancovalo, spolu se
dvěma kolečky SK, dalších šestnáct
koleček. Mezi hlavní hosty tohoto
plesu, které uvítal úvodní řečí ně−
kdejší senátor obvodu Hodonín − Jo−
sef Kaňa, patřili politici Cyril Svo−
boda a Libor Ambrozek.
Na sobotu 12. února připadl kro−
jovaný ples v Ratíškovicích. V do−

mácím prostředí tancovala naše dvě
kolečka spolu s hosty z Mikulova
Moravskou besedu. Dobrou náladu
svým výborným hudebním výko−
nem zajistila domácí kapela Do−
lanka.
Zakončení letošní plesové sezóny
Slováckého krúžku bylo 19. února
v Charvátské Nové Vsi. Zde se naše
dvě kolečka, spolu se Slováckým
krúžkem Charvátčané, při tančení
České besedy opět potkala s kape−
lou Vacenovjáci. Naše plesové sna−
žení bylo odměněno, když si šli dva
členové SK, za ohromného potlesku
sálu, pro hlavní ceny do tomboly −
kožené křeslo a horské kolo.

I kdybychom nic nevyhráli, byly
to krásně prožité sobotní večery, plné
tancování, hudby a zábavy, které nás
naplnily spoustou nadšení do dal−
šího folklórního počínání. Velké díky
patří hlavně panu Foltýnovi, který
vše zajistil a bez něhož by se nic
z působení Slováckého krúžku nemo−
hlo konat.
Slovácký krúžek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

„V únoru se uskutečnil 2. dětský krojový ples“

Dětský národopisný soubor

D

ětský národopisný soubor má za
sebou rok a půl své existence.
Proto Vás chci seznámit s čin−
ností souboru za rok 2004.
V lednu se soubor zúčastnil 1. dět−
ského krojového plesu v Ratíškovi−
cích. O tom, že se dětem líbil, svěd−
čila i velká účast dětí na letošním
plese. V únoru minulého roku jsme
se představili spolu s cimbálovou
muzikou (Markétka Buřinská, Petr
Loveček, Josef Zelinka) návštěvní−
kům lázní v Hodoníně. O Veliko−
nocích děti zahajovaly výstavu po−
řádanou Robkama ze Séčky s malým
pásmem „Po šlahačce“. Na Den ma−
tek vystoupil soubor s patnáctiminu−
tovým programem dětských písní
a tanců, doplněný o říkanky a bás−
ničky pro naše milé maminky a ba−
bičky. Chlapecká část souboru vy−
stoupila na 5. ročníku „Zpívání pod
Náklem“ pořádaným mužským sbo−
rem. Chlapci předvedli, jak jim to
zpívá a verbuje, o hudební doprovod
se tehdy postaral Marek Blaha.
Cyrilkovské národopisné odpoled−
ne děti obohatily pásmem „Spi Ja−
níčku, spi“, kde děvčata předvedla
rituály spojené s uspáváním a hlí−
dáním menších dětí. Kluci se ovšem
taky nenechali zahanbit a předvedli
ukázky řemesel. Je nutno zde však
připomenout, že každé vystoupení,

které děti doposud
absolvovaly, mělo ori−
ginální ráz a vzhle−
dem ke krátké době
nácviku děti vše dis−
ciplinovaně zvládly.
Je proto třeba dětem,
ale i rodičům a pra−
rodičům poděkovat
za přístup ke zkouš−
kám hlavně v době
prázdnin. A právě
o prázdninách malá
skupinka dětí vystu−
povala s Robkama
ze Séčky v Miloticích
na folklórním festi−
valu v jejich pásmu
„Křtiny“.
Největší poctu
však děti dostaly
v srpnu, zúčastnit se
prestižního folklorní−
ho festivalu „Ozvěny
Horňácka“ ve Velké
nad Veličkou, kde
vedle vyhlášeného
dětského souboru
Veličánek a Merínek z Kunovic jistě
obstály s programem „Spi, Janíčku,
spi“ na výbornou. Při prezentačním
vystoupení na náměstí největší po−
tlesk však ovšem sklidila naše nej−
mladší členka souboru Julinka Ba−

láková a Kryštofek Kotásek. Stejný
program mohli shlédnout i návštěv−
níci prezentační akce mikroregionu
v Miloticích na zámku. V nostal−
gický vánoční čas jsme uskutečnili
dvě vystoupení. V Ratíškovicích na
druhou adventní neděli děti před−
vedly pásmo „Jak šli pastýři k Bet−
lému“. Potěšit babičky a dědečky
jsme zajeli i s Robkama ze Séčky do
Hodonína, do domova důchodců. To
jsou v krátkosti akce, kterých se dět−
ský folklórní soubor zúčastnil v mi−
nulém roce.
V lednu letošního roku 2005 jsme
přijali pozvání zúčastnit se dětských
krojových plesů ve Vlkoši a v Hodo−
níně. V únoru se u nás uskutečnil
2. dětský krojový ples a během
března, ač bylo chřipkové období
a prázdniny, skupinka dětí vystupo−
vala pro manželky účastníků konfe−
rence firmy Tente v Miloticích na
zámku. Letošní velikonoční výstavu
zahájila pouze děvčata krátkým ta−
nečním pásmem, obohaceným o pís−
ničky a velikonoční říkanky.
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

strana 13

Naše plesy

„Hostům z Mikulova se náš
krojový ples velice líbil a příště
je možná znovu přivítáme.“

57. krojový ples

V

sobotu 12. února 2005 se usku−
tečnil v Restauraci u Šťastných
již 57. krojový ples. Ples pořá−
dala Osvětová beseda Ratíškovice
a jako již tradičně byla účast na
plese povolena pouze v krojích. Z dů−
vodů krátkého období před letošním
fašaňkem se ples uskutečnil až
o půstu a původní termín 5. února
jsme přenechali straně lidové. Na
tomto plese se již tradičně skáče na
konopě a pochovává basa. Dechová
hudba Dolanka a cimbálová muzika
Jožky Zelinky měla naštěstí volný
termín o týden později, a tak se ples
mohl uskutečnit.
V náležitém předstihu roznášeli
členové souborů Osvětové besedy
Dolina a Slovácký krúžek pozvánky
po dědině a všem, kteří přispěli, sr−
dečně děkujeme. Zároveň musíme
poděkovat za dary do tomboly všem
příznivcům krojového plesu a vě−
říme, že nám zůstanou nakloněni
i nadále. Bez těchto důležitých pří−
spěvků by se ples nemohl vůbec
uskutečnit. O tom, že příznivci kro−
jového plesu jsou opravdu věrní,
svědčí vyprodaný sál i účast žen na
súdnej stolici, které došly aj přes
velikú nepřízeň počasí podpořit náš
ples svojí účastí.

K pěknému zahájení plesu si při−
pravil Slovácký krúžek spolu s Do−
lankú Moravskú besedu a přizval si
k ní hosty z Mikulova. Čtyři jejich páry
utvořily jedno kolečko. Pěkný mi−
kulovský kroj zároveň ples obohatil
o krojovú různorodost. Hostům z Mi−
kulova se náš krojový ples velice líbil
a příště je možná znovu přivítáme.
O nádhernou stylovou výzdobu
sálu se postaral tradičně nestor kro−

„Ples zpestřil svým milým
vystoupením Moravské
besedy náš dětský
národopisný soubor“

Dětský
krojový ples

D

ruhý dětský krojový ples připra−
vila Osvětová beseda na neděli
odpoledne 13. února 2005 do
sálu U Šťastných. Organizačně je to
náročné, protože se příprav účastní
jeden kolektiv pořadatelů rozšířený
o Robky ze Séčky a Irenu Harami−
ovu a Hanku Mackovu. Zároveň se
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využívá po příslušných úpravách
nádherné výzdoby pana Antoše
z Krojového plesu. O ozvučení plesu
se postaral ve své premiéře Vojtěch
Kundrata a představil novou apara−
turu Osvětové besedy.
Letos navíc Osvětová beseda při−
pravila pro děti tombolu. O příjemné

jových plesů pan František Antoš
a jeho pomocník pan Josef Novák.
Tato krásná výzdoba zůstala i na
dětský krojový ples, který se usku−
tečnil na druhý den. Na klidný prů−
běh večera dohlíželi zodpovědně
pánové Šůral a Šupálek. U tom−
bole asistovaly Anna Kratochvílová
a Jana Tomčalová a zároveň pro−
dávaly aj chutný bufet, který tento−
krát připravila paní Ludmila Fan−
tová.
Letošní 57. krojový ples byl vyda−
řený a já jsem přesvědčená, že sa
tato tradice díky našim šikov−
ným ženám, které sa o naše krásné
kroje s láskú starajú, a všem, kteří
sa do nich nastrójijú, udrží i v bu−
doucnu.
Jaroslava Kundratová,
ředitelka Osvětové besedy

překvapení se postaraly rodiny ple−
sujících dětí a darovaly další tom−
bolu a občerstvení pro děti. V prů−
běhu celého plesu tak děti neustále
něco vyhrávaly. Byla to pro ně od−
měna za jejich trpělivost v krojích,
jejich pěkné chování a respektování
všech organizačních pokynů. Děti
z folklórního souboru jsou zvyklé,
ale ty ostatní se musí přizpůsobit,
a to je obdivuhodné hlavně u těch
nejmenších.
Ples zpestřil svým milým vystou−
pením Moravské besedy náš dětský
národopisný soubor za doprovodu
dechové hudby Veselá muzika. Ve−
selá muzika pod vedením Josefa
Nováka provázela celý ples spolu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

s cimbálovou muzikou Josefa Ze−
linky. Cimbálovka vhodně doprová−
zela jednotlivé děti při jejich soutěži
ve zpěvu tak zvané „Ratíškovské
dětské SuperStar.“ Děcka byla
perfektní, za svůj výkon dostaly dá−
rek a možnost losování tomboly, což
se jim velice líbilo. O možnost loso−
vání byla pod podiem doslova tlače−
nice, ale losovat mohla až potanco−
vali.
Za skvělou přípravu plesu musím
poděkovat vedoucím dětského sou−
boru Dagmaře Gajdíkové, Zuzce Kor−
dulové a zvláště pak Janě Koplí−
kové. Z 2. dětského krojového plesu
odcházeli spokojené nejenom děti,
ale i jejich příbuzní. Po dvou roční−
cích dětských krojových plesů věřím,
že se založila pěkná tradice, která
se bude dlouhodobě udržovat.
Jaroslava Kundratová,
ředitelka Osvětové besedy

II. Společenský ples

„Slavnostním úvodem
plesu bylo vystou−
pení mažoretek
ze Šardic“

Mikroregionu Nový Dvůr

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

a pak už mohl starosta Svatobořic−
−Mistřína ing. Němčanský ples za−
hájit. Ing. Jedovnická pak poděko−
vala za bohatou tombolu, na které
se podílely všechny obce, jejich pod−
nikatelé a občané, a zvláště pak ob−
čané z pořádající obce. Do bohaté
vinotéky, která byla součástí plesu,
přispěli vinaři dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Nový Dvůr a byla
příjemným doplňkem plesu včetně
katalogu. Ratíškovští vinaři byli za−
stoupeni Petrem Burešem, Jarosla−
vem Ilčíkem, Pavlem Gajdíkem, Ji−
řím Kotáskem, Jiřím Hubáčkem,
Josefem Koplíkem a Zdeňkem Kor−

Senioři

V

sobotu 22. ledna 2005 se usku−
tečnil v Obecním kulturním
domě ve Svatobořicích−Mistříně
II. Společenský ples Mikroregionu
Nový Dvůr. Tento ples je putovní
a vždy se koná v jedné z obcí mikro−
regionu. V loňském roce se úspěšně
uvedl v Miloticích a 21. ledna 2006
se bude konat ve Skoronicích. Uvá−
dím tento datum proto, aby se ne−
kryl s našim úspěšným obecním
společenským plesem, jako se to
stalo letos. Autobus, který byl speci−
álně vypravený a projížděl všechny
obce mikroregionu, tak z Ratíškovic
vezl jenom čtyři účastníky. Společen−
skou událost umocnila výborná br−
něnská skupina SW Band a skvělí
tanečníci ze Svatobořic−Mistřína,
kteří na tomto plese zakončili
svůj kurz společenských tanců, jenž
u nich vedl taneční mistr pan Bro−
žík s partnerkou. Na jejich taneční
kreace byla radost pohledět a zá−
roveň účastníkům plesu přinesl in−
spiraci k dávno z tanečních kurzů za−
pomenutým tanečním figurám.
Slavnostním úvodem plesu bylo
vystoupení mažoretek ze Šardic

dulou. Slabším článkem plesu bylo
občerstvení, které zajišťovala sou−
kromá firma a byl proto předpoklad,
že i jejich nabídka bude pestřejší.
Spokojené návštěvníky plesu roz−
vážel přistavený autobus. V auto−
buse jsme se shodli na tom, že příští
rok se sejdeme ve Skronicích a už se
těšíme, jak to Skoroňáci připraví.
Závěrem chci udělit velké poděko−
vání za uspořádání letošního plesu
obci Svatobořice−Mistřín a přání
všeho nejlepšího III. Společenskému
plesu Mikroregoinu Nový dvůr.
Jaroslava Kundratová,
projektová manažerka Mikroregionu Nový Dvůr

Telegram

S

vaz důchodců Ratíškovice dále pokračuje ve své činnosti jako
součást Osvětové Besedy při Obecním úřadě v Ratíškovi−
cích pod názvem Seniorklub Ratíškovice. V současné době
má tento klub 170 členů. Zveme i další důchodce, kteří mají zá−
jem účastnit se aktivit, aby se přihlásili.
Josefa Příkaská, kulturní referent
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Junák

7. Junácká akademie

J

unák Ratíškovice děku−
je Osvětové besedě za
zapůjčení ozvučovací
aparatury, Obci za zapůj−
čení kinosálu, divákům za
zájem a za vybrané čtyři ti−
síce korun do stylové po−
kladničky na činnost orga−
nizace.
Dívčí oddíl Squaw
– průřez pohádkovou říší

Skautský oddíl Trojka uvádí hru „Noční hlídka“

Tuláci ml. uvádí hru „8 + 1 trpaslík“

Oddíl Tuláci st. uvádí hru
„Drsné vánoce na americkém venkově“
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Zveme vás na junácké akce...
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Tradice

Velikonoční
výstava

N

a květnou neděli uspořádaly
Robky ze Séčky výstavu kraslic,
velikonoční výzdoby (věnce)
a taky výšivek částí jarních krojů.
Tentokráte to byly zamotávky (svá−
teční šátek) a zástěrky, tzv. bílé fěr−
túšky (v takové krásné bílé zástěrce
se dříve vdávala nevěsta v kroji).
Je až neuvěřitelné, jakou krásu do−
kážou některé šikovné ruky žen vy−
tvořit.
Rovněž tam vystavovaly děti
z obou mateřských škol svoje umění
– zajíčky, malovánky, vajíčka a naše
nové malérečky škrábaná vajíčka.

I když teprve
v lednu začal
kurz škrábání
vajíček, tak již
letošní výstavu
svými vajíčky
obohatily. Na
výstavu svými
výrobky přispěly i dvě ženy z Vace−
novic a jedna žena z Rohatce. Květi−
nářky připravily velikonoční věnce
a nechyběly ani perníková vajíčka
a zajíčci od paní Ždánské.
V sobotu na zahájení výstavy za−
tančily a zazpívaly děti z našeho

nejmenšího dětského souboru za do−
provodu houslistů a také Robky.
Myslím, že letošní velikonoční vý−
stava měla opravdu vysokou úroveň,
a budeme se snažit udržovat tuto ve−
likonoční tradici. Za příspěvky všem
vystavujícím srdečně děkujeme.

V

Václav Koubek
v Ratíškovicích

pozdním slunečném odpoledni
jsme měli dost času, abychom
obešli sochy, navštívili Danovy
rodiče a u hrníčku čaje se rozhodli
uvítat sochu v parku jarní písničkou:
„Jestli tak jako já,
cítíš vůni kopretin,

jestli tak jako já,
dýcháš jedním tajemstvím...“
Jaro bylo uvítáno a socha určitě
neměla námitek k písni Pojď blíž.
Sprška šansonů pak zněla kinosálem
téměř dvě hodiny. Nejen písně zdobí
čerstvého padesátníka, ale Václav

Koubek je i vynikajícím vypravěčem
svých povídek vesnických, hospod−
ských i kari (povídek z Indie).
„Po první písni“ říká Koubek,
„jsem cítil, že jsem mezi svými.“
Organizátoři děkují všem, kteří se
koncertu zúčastnili.
Ludmila Kouřilová

Internet

Koncert

Eva Hanáková

Obecní

webové
stránky

V

souvislosti s aktualizací we−
bových stránek obce Ratíško−
vice (www.ratiskovice.com)
se obracíme na všechny podni−
katelské subjekty, zájmové, spor−
tovní a kulturní organizace či
spolky, jež se chtějí na těchto
stránkách prezentovat, aby na
Obecní úřad v Ratíškovicích do−
daly základní informace o své čin−
nosti, vnitřní organizaci, kon−
taktech, popřípadě i fotografie.
Podklady zasílejte nejlépe
v elektronické podobě na e−mail:
webmaster@ratiskovice.com
nebo starosta@ratiskovice.com.
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Kniha

„Snahou je, aby si mohl
tento slovník obstarat
každý, kdo projeví
o něj zájem. “

Slovník
ratíškovického nářečí

V

ážení spoluobčané, připravuje
se vydání slovníku ratíškovské−
ho nářečí. S prací na tomto slov−
níku bylo započato v roce 2002. Po
mravenčím sepisování a pátrání po
slovech, dnes některých i docela za−
pomenutých, bylo vytištěno nulté
konzultační vydání ve velmi omeze−
ném počtu. Sloužilo pro ověření se−
psaných slov a výrazů, a hlavně pro

obohacení o ta slova, která byla
opomenuta. Snahou je, aby si mohl
tento slovník obstarat každý, kdo
projeví o něj zájem. Bude obsahovat
na 5000 slov, výrazů a frází členě−
ných do několika kategorií. Není
ovšem účelem nechat natisknout
spoustu kusů a pak budou někde le−
žet. Proto prosím Ty z Vás, kteří by
tento slovník chtěli mít, aby ozná−

mili svůj závazný zájem s požadova−
ným počtem kusů na telefonní číslo
– 518 367 051 nebo osobně. Snahou
je, aby cena byla co nejnižší, což
taky závisí od počtu, který se bude
tisknout. Cena za jeden kus slov−
níku bude pouze za čistý náklad na
tisk.
Svůj zájem oznamte, prosím, nejpoz−
ději do konce dubna 2005. Děkuji.
St. Kadlčík

Ukázka ratíškovického nářečí
Ratíškovské
nářečí
agnústek
achtl
asentýrovat
babúzňat
barco
bebeuška
bědákovat
bešigr

bezočivý
blafkat
blisklavý
brant
brucúšek
býkovec

był [byu]
cezánek

Česky
přívěšek
osmina měřice
odvádět na vojnu
hledat, šmejdit
cokoliv
malý brouček
naříkat
zásobník na surovou
cihlářskou hlínu
na mlýnem
bezohledný
štěkat
třpytivý, lesknoucí
otrava (krve)
batůžek
vysušený býčí úd
vyztužený drátem
na pohánění dobytka
byl
malé sítko (kuchyňské)

čepek
děrmek
dŕcat
gambatý
kamlík
ligoce
miškéř
piják
plance
pĺkat
pyšťúr
ražoň
sedlový
skřenec
sviňúrka
šiflička
šína
šrúfek
teprú
tragač
tumlovat

zátka
dítě (malé, neposedné)
strkat, šťouchat
veliký, mohutný
vězení
leskne, třpytí
zvěrokleštič
klíště
motá, zavazí
plácat, bít
ret − hanlivě
energický člověk
levý kůň ve spřežení
kra (ledová)
čirůvka − výborná
jedlá houba
kostka
kolejnice
šroubek
teprve
trakař
spěchat

ušušněnec
úzvora

vizdohájek
vnitřek
zaratit
zgřichty
zkotit
zpúzat
žigla
OBLEČENÍ
čipka, krajka
fjertúšek
frajeřinka
jojky
jupka

FRÁZE
co sa furt paprčíš?
čapl ho za golér
donde hłúpý [húpý], všecko skúpí
dyť to nečut
hrabeš sa v tem jak chudobný v řiti
já to mňatu
łačné [uačné] sliny
má dušu v péří
muchlali sa v rožku
natahuješ sa na to jak žaba na obrovnáku
nejsu štonc to stihnút
okříły [okříuy] mu hnidy
řehúzňáš sa jak měsíček na hnúj
škňúříš sa jak dyby ťa kopł [kopu] kohút
třaseš sa jak hovno na palici
už to dotrucuju
zabékajme si
zvážat písek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2005

nevztekej se pořád, proč se pořád
vztekáš?
chytil jej za límec
slepý důvěřivec koupí i nesmysl
není to slyšet
zbytečně se v tom nimráš
pletu se
sliny v ústech ihned ráno po probuzení
je velmi spokojený
objímali se v rohu
marně se snažíš někam dosáhnout
nejsem schopen to stihnout, nestihnu to
zotavil se, pookřál
směješ se nepřiměřeně
nemáš důvod se mračit, buď veselý
a optimista
máš strach
vydržím to, musím to vydržet
zazpívejme si
vozit − navážet písek

lajbl

nohavice
patáčky
pávka

rukávce
scáček
šlajfka
štýbrholec
třaslavice
zamotávka

špinavec
dřevěná tyč na spojo−
vání zadní nápravy
vozu s přední
dítě, ještě školák,
puberťák
baterie do svítilny,
rádia apod.
ztratit
sliny
skácet, zbořit
lozit
dřevěná truhla,
na které se i sedělo
sváteční krojová
zástěra zdobená
výšivkou a krajkou
kapesníček do kapsičky
saka u obleku
vysoké boty na všední
den − mužské i ženské
krojová halenka −
krátký ženský kabátek
krátký soukenný
kabátek s rukávy
(krátký jako vesta)
vyšívané krojové
kalhoty ze sukna
flitry
krojová červená ženská
sukně skládaná pomocí
kulmy
vyšívaná část ženského
kroje s krajkou
šňůrková vlnková
ozdoba na kacabaji
kravata, vázanka
klín do kopyt
(napínaní bot)
plátěné (bílé) krojové
kalhoty
bílý etamínový vyší−
vaný šátek s krajkou
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SKLAD PRUŠÁNKY
Tel.: 777 893 422, 602 551 499
Nabízí prodej:
překližky – truhlářské, obalové,
vodovzdorné, fóliované
surového sololitu tl. 3,2 mm
dřevoštěpkové desky OSB 3 SE, OSB 3 PD4
obkladové palubky – smrk, tl. 12,5 – 15 – 19 mm
podlahové palubky – smrk, tl. 28 mm
plotovky
Rozvoz nad 100 m2 zdarma!

PESKO
Martina Kristová

Pozvánky

Rohatecká 449
Tel: 518 367 953

Srdečně Vás zveme
v neděli 8. května 2005
na XXII. ročník

Pochodu
kolem
Ratíškovic

Pozvánka na výstavu vín
Tradiční výstava vín s ochutnávkou se koná
v sobotu 30. dubna 2005 od 14 hodin
v Restauraci u Šťastných.
Srdečně zvou pořadatelé.

Oslavy 60. výročí

osvobození Ratíškovic
Výstava fotografií „Rok 1939−1945“
Otevřeno od 15. do 22. dubna 2005,
vernisáž 15. dubna v 17.00 hodin (Kino Ratíškovice)
Neděle 17. dubna 2005
15.30 hodin − uctění památky u pomníků padlých v obci
(sraz u obecního úřadu)
16.30−17.00 − minikoncert dechového souboru Veselá muzika (u kina)
17.00 hodin − Kulturní akademie (kinosál Ratíškovice)
Vystoupí žáci 1.−5. třídy ZŠ a dětský pěvecký soubor Písnička

Ratíškovický Zvon
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