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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 4. 10. 2005
Rada obce:
z jmenovala hodnotící komisi a její
náhradníky pro výběrové řízení na
akci „Sběrný dvůr“,
z starosta informoval radu o schůzce
se stávajícími nájemníky bytů by−
tového domu č. 938, určených k pro−
deji, která se uskutečnila 27. 9. 2005,
z projednala způsob prodeje garáží
s pozemky a rozestavěných ga−
ráží (prodejní cena = odhadní
cena, náklady na prodej ponese
prodávající – Obec Ratíškovice),
z projednala a schválila znění
smlouvy o nájmu hrobového
místa; smlouvy budou s občany
projednány a sepsány do konce
ledna 2006, dále projednala způ−
sob označení hrobových míst, tato
budou označena plastovými štítky
s vyraženým příslušným číslem
a připevněna speciálním lepidlem
na bok obruby, případně na zadní
stranu pomníku,
z projednala první pracovní návrh
informačního systému v obci zpra−
covaného ing. arch. Kabeláčem,
z projednala a schválila termín ode−
vzdání žádostí organizací o příspě−
vek na rok 2006 – do 15. 11. 2005,
z starosta informoval o jednání se
zástupci firmy Strabag o navý−
šení ceny za rekonstrukci komu−
nikace U Jezérka, cena se navýší
cca o 40 000 Kč, termín zahájení
10. 10. 2005, předpokládaná doba
realizace 6−8 týdnů,
z starosta informoval o vícená−
kladech firmy Daněček ve výši
34 270 Kč bez DPH na rekonst−
rukci kuželny; tato skutečnost
bude projednána na nejbližší
schůzi SK Baník Ratíškovice,
z projednala výběrové řízení na vý−
měnu střešní krytiny kabin FK
Baník Ratíškovice; bylo osloveno
pět místních firem, realizaci pro−
vede firma Stokláska Svatopluk,
z projednala a připomínkovala ná−
vrh nástěnného kalendáře pro rok
2006 od Vydavatelství Brázda,
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z schválila změnu pracovní doby na
OÚ: v pondělí a středu do 17.00,
v úterý a čtvrtek do 15.00, v pá−
tek do 13.30,
z schválila žádosti o jednorázový
sociální příspěvek neúplným rodi−
nám s dětmi,
z starosta informoval o průběhu ve−
řejné dražby, kdy Hodonínské ci−
helny, s.p. (v likvidaci), prodávají
pozemek p.č. 2431/5 o výměře
770 m2, vyvolávací cena 29 000 Kč;
o pozemek měla zájem pouze Obec
Ratíškovice, starosta na cenu ne−
reagoval, pozemek nebyl prodán,
uskuteční se druhé kolo, vyvolá−
vací cena bude nižší,
z schválila prodloužení nájemní
smlouvy paní Mgr. Ireny Foltý−
nové do 30. 11. 2006,
z se seznámila s návrhem předsedy
tenisového klubu Jiřího Marci−
ána na převedení stavby budovy
skladu a klubovny na Obec Ratíš−
kovice. Budova skladu a klubovny
je před kolaudací, tuto stavbu vy−
budovali na své náklady členové
tenisového klubu,
z souhlasí s žádostí o řešení prob−
lému s tvary pomníků na nově
zbudovaných hrobech v přední
části hřbitova, kde pomníky jsou
zadní stranou blízko u sebe,
z projednala žádost 49 občanů na
odstranění vzrostlých chvojek
a tují na hřbitově, kterou se zabý−
valo i zastupitelstvo obce; budou
osloveni dva projektanti na vypra−
cování studie obnovy ozelenění
hřbitova.
Rada obce ze dne 18. 10. 2005
Rada obce:
z projednala program Zastupitel−
stva obce,
z souhlasí se zakoupením nové ko−
pírky pro potřeby OÚ,
z se seznámila s údaji z místního
šetření, které provedl pracovník
VaK Hodonín a. s. Na vybudova−
nou síť kanalizace v obci není na−
pojeno asi 130 rodinných domů. Je
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nutné ve spolupráci s VaK Hodo−
nín, a. s., projednat postupy na
připojení těchto RD.
projednala nabídku Silnice Brno,
spol. s r. o., na zakoupení žulové
kostky z rekonstrukce komuni−
kace I/54 Vracov−Bzenec,
se seznámila s investičními akce−
mi, které probíhají v obci,
projednala umístění jednotlivých
prvků informačního systému obce,
tento pracovní návrh bude sloužit
jako podklad pro vypracování pro−
jektu informačního systému v ob−
ci, projekt bude zpracován pro
všechny obce Mikroregionu Nový
Dvůr z dotace JmK,
projednala žádost pana Františka
Kratochvíla, Vacenovice, o odkou−
pení pozemku p.č. 405/2 Obcí, roz−
hodne zastupitelstvo obce,
projednala žádost firmy Zera, a.s.,
Za Mlýnem 1264, Ratíškovice o od−
prodej části pozemků v trati Pa−
suňk v k.ú. Ratíškovice; rozhodne
zastupitelstvo obce,
starosta informoval o jednání s fir−
mou VaK Hodonín, a. s., o projektu
Střední Pomoraví,
se seznámila s návrhem umístění
kotelny na štěpek v areálu Baník
Ratíškovice, zpracovanou firmou
Ingprojekt s.r.o.,
schválila návrh Mandátní smlouvy
firmy Realka – Rubíček, s. r. o.,
na odbornou pomoc a poskytování
technického dozoru pro stavbu
„Obnova ZŠ Ratíškovice“,
se seznámila s aktivitami a hos−
podařením Mikroregionu Nový
Dvůr, podle úspěšně podaných
projektů je nutné dokrýt spolu−
účast na projektech od jednotli−
vých obcí ve výši 20 Kč/obyvatel;
rozhodne zastupitelstvo obce,
souhlasí se zapůjčením kroniky
MO KDU−ČSL na tradiční pořá−
dání Besedy nad kronikou dne
28. 10. 2005,
místostarostka informovala radu
o připravované členské schůzi
Bytového družstva Rabyd, kde
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hlavním bodem bude volba no−
vého představenstva,
z se seznámila se sdělením pojiš−
ťovny Kooperativa, a.s., že od
1. 11. 2005 k vozidlům s povinným
ručením bude poskytovat zdarma
pojistnou ochranu i proti živel−
ným rizikům.
Rada obce ze dne 3. 11. 2005
Rada obce:
z souhlasí s návrhem Smlouvy
o dílo, uzavřené mezi Obcí Ratíš−
kovice a Masarykovým muzeem
Hodonín, jejíž předmětem je zá−
chranný archeologický výzkum při
zemních pracích spojených s re−
konstrukcí místní komunikace
U Jezérka,
z z důvodu uvolnění 1 místa v DPS
rada projednala žádosti a návrh
sociální komise; rada požaduje
upřesnit a doplnit rodinné pomě−
ry žadatelů,
z projednala žádost o povolení pou−
žití zábavné pyrotechniky,
z odročuje rozhodnutí o výběru
zpracovatele lesního hospodářské−
ho plánu na lesním majetku na ob−
dobí 2007 – 2016,
z starosta informoval radu o člen−
ské schůzi Bytového družstva Ra−
byd, předsedou představenstva
byl zvolen Mgr. Vladimír Valášek,
z starosta informoval o uskutečně−
ném setkání v OÚ Milotice, jehož
účelem je stanovit správnou stra−
tegii regionu pro období 2007 –
2013 pro čerpání finančních pro−
středků z evropských fondů,
z souhlasí s návrhem pohlednice
Vánoční pozdrav z Ratíškovic,
z projednala návrh smlouvy o po−
skytnutí investiční dotace z roz−
počtu JmK na zřízení – výstavbu
nového zařízení ke sběru a výkupu
odpadů dle projektu „Sběrný dvůr
Ratíškovice“,
z se seznámila s výběrovým řízením
„Sběrný dvůr Ratíškovice“; ne−
byla vybrána žádná firma, výbě−
rové řízení bude vyhlášeno opako−
vaně v co nejkratším termínu,
z Obec obdržela dar od pana Fran−
tiška Koplíka – keramické busty
svatých Cyrila a Metoděje, rada
souhlasí s nákupem dalších něko−
lika výtvarných prací.
Rada obce ze dne 14. 11. 2005
Rada obce:
z projednala žádost pracovnice OÚ
o možnost poskytnutí neplaceného
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volna ze zaměstnání v době od
1. 12. 2005 do 31. 5. 2006 z dů−
vodu péče o osobu blízkou,
z souhlasí s přijetím pracovníka na
dobu určitou do 31. 5. 2006.
Rada obce ze dne 22. 11. 2005
Rada obce:
z projednala a schválila dokončovací
práce na kanalizaci v obci a vybu−
dování přípojek,
z starosta informoval o jednání
s ředitelem VaK Hodonín, a. s.
Převod ČOV Ratíškovice na VaK
Hodonín, a. s., bude uskutečněn
v první polovině roku 2006, ve−
dení VaK Hodonín, a. s., projedná
možnosti spoluúčasti obcí při pro−
jektu „Pomoraví“.
z jmenovala čtyři členy hodnotící
komise a její náhradníky pro vý−
běrové řízení na akci „Sběrný
dvůr“ – druhé kolo,
z starosta informoval o dokončení
komunikace U Jezérka dne 16. 11.
2005, ve čtvrtek 17. 11. 2005 pod
nově vybudovanou komunikací
došlo k poruše vodovodního řadu.
Porucha si vyžádala vyřezání sil−
nice, VaK Hodonín, a. s., pro−
vedl opravu na své náklady,
rada pověřuje starostu s jedná−
ním s firmou Strabag na zno−
vuvyasfaltování silnice, z dů−
vodu velkého otevření a hloubky
nelze úpravu provést v tomto
roce.
z souhlasí se zaměřením vybudo−
vané komunikace U Jezérka,
z opětovně projednala žádosti
o umístění v DPS,
z souhlasí se zaměřením ulice Polní
v návaznosti na již vybudovanou
komunikaci U Jezérka,
z se seznámila se žádostí p. Zálešá−
kové o koupi pozemku cca 25m2
ze zadní strany
květinářství; bude
vyvěšen majetko−
právní záměr, roz−
hodne zastupitel−
stvo obce,
z starosta informoval
o semináři zastupi−
telů Mikroregionu
Nový Dvůr 8. 12.
2005 v Restauraci
Sport,
z starosta informoval
o shromáždění sta−
rostů Mikroregi−
onu, které schválilo
rozpočtové opatření,
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rozpočet se zvýší v příjmech i vý−
dajích,
souhlasí s rekonstrukcí plynoin−
stalace v bytovém domě č.p. 938,
kterou provede firma Macek a syn,
s. r. o.,
souhlasí s opravou vodovodních
rozvodů ve smuteční síni firmou
Macek a syn, s. r. o.,
se seznámila s oznámením o zahá−
jení přezkoumání hospodaření Obce
JMK ve dnech 12. 12. a 13. 12. 2005,
souhlasí s jednorázovou finanční
výpomocí pro rodiny s nezaopa−
třenými dětmi,
bere na vědomí veřejnou dražbu
– druhé kolo, pozemek byl vydra−
žen za 20 000 Kč,
souhlasí s novým návrhem
Smlouvy o zajištění zpětného od−
běru a využití odpadů z obalů mezi
Obcí a firmou EKO−KOM, a. s.,
souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy paní Zicháčkové do
31. 12. 2006,
souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na část parcely u byto−
vého domu manželům Tučkovým
pro účely zahrádkaření do 31. 10.
2006,
se seznámila s vyúčtováním do−
tace SFŽP na akci Kanalizace Ra−
tíškovice − rozšíření III. etapa,
souhlasí s vydlážděním pruhu na
Baťovce „středňák“ u domu č.p.
763 za dodržení určených pod−
mínek,
projednala program zastupitelstva
obce,
projednala žádost o prominutí po−
kuty za přestupky – rada obce
nemůže promíjet pohledávky
v přenesené působnosti,
souhlasí s koupí 5 ks knihy paní
Martíškové pro potřeby obce.
AF
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 7. 11. 2005
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodeje:
− Bytové jednotky číslo 938/1 se
spoluvlastnickým podílem 7006/
54159
Kupující: Manželé Šebestovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 265 500 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/2 se
spoluvlastnickým podílem 7119/
54159
Kupující: Manželé Košuličovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 340 000 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/3 se
spoluvlastnickým podílem 2980/
54159
Kupující: Františka Kristová,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Jan Pfeffer, Malá strana 149,
696 03 Dubňany
Cena celkem: 157 250 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/4 se
spoluvlastnickým podílem 5310/
54159
Kupující: Renata Hálová, Polní
938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 272 000 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/5 se
spoluvlastnickým podílem 7300/
54159
Kupující: Manželé Melichárkovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 340 000 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/6 se
spoluvlastnickým podílem 3095/
54159
Kupující: Ludmila Zicháčková,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 157 250 Kč
− Bytové jednotky číslo 938/7 se
spoluvlastnickým podílem 5206/
54159
Kupující: Manželé Tučkovi, Polní
938, 696 02 Ratíškovice
Cena celkem: 272 000 Kč
− Bytové jednotky a spoluvlast−
nický podíl jsou uvedeny v Pro−
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hlášení vlastníka § 4 zákona
č. 72/1994 Sb., ve znění zákona
č. 103/2000 Sb., pro budovu ozna−
čenou číslem popisným 938 na
pozemku p.č. 5/2 v obci a katas−
trálním území Ratíškovice, sto−
jící na ulici Polní.
b) prodeje:
− Prodej budovy garáže a stavební
parcely
Parcela číslo 5/6 zastavěná plo−
cha, výměra 24 m2, prodejní cena
79 269 Kč
Kupující: Manželé Šebestovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
− Prodej budovy garáže a stavební
parcely
Parcela číslo 5/7 zastavěná plo−
cha, výměra 19 m2, prodejní cena
63 858 Kč
Kupující: Manželé Tučkovi, Polní
938, 696 02 Ratíškovice
− Prodej budovy garáže a stavební
parcely
Parcela číslo 5/8 zastavěná plo−
cha, výměra 20 m2, prodejní cena
64 220 Kč
Kupující: Manželé Melichárkovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
− Prodej budovy garáže a stavební
parcely
Parcela číslo 5/9 zastavěná plo−
cha, výměra 19 m2, prodejní cena
62 635 Kč
Kupující: Renata Hálová, Polní
938, 696 02 Ratíškovice
− Prodej stavby garáže (základy
a betonová deska) a stavební
parcely
Parcela číslo 5/10 ostatní plocha,
výměra 22 m 2 , prodejní cena
9 043 Kč
Kupující: Manželé Košuličovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
− Prodej stavby garáže (základy
a betonová deska) a stavební
parcely
Parcela číslo 5/11 ostatní plocha,
výměra 22m 2 , prodejní cena
8 828 Kč
Kupující: Manželé Hanákovi,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice

− Prodej stavby garáže (základy
a betonová deska) a stavební
parcely
Parcela číslo 5/12 ostatní plocha,
výměra 23 m 2, prodejní cena
9 099 Kč
Kupující: Manželé Dufkovi, Polní
938, 696 02 Ratíškovice
c) Koupi PK p.č. 253 o výměře
1184 m2 a p.č. 254 o výměře
465 m2, celkem 1649 m2
Lokalita: Padělky za humny
Prodávající: Ludmila Zicháčková,
Polní 938, 696 02 Ratíškovice
Kupující: Obec Ratíškovice
Cena: 100 Kč/m2
d) Koupi KN p.č. 405/2 o výměře
150m2
Lokalita: Dvůr u školní jídelny
Prodávající: František Krato−
chvíla, 696 06 Vacenovice 707
Kupující: Obec Ratíškovice
Cena: 300 Kč/m2
e) Poskytování úvěrů vlastníkům
obytných budov za II. pololetí
2005:
− Jiřímu Šupálkovi, Rohatecká
499, 696 02 Ratíškovice ve výši
50 000 Kč
− Ludmile Jiráskové, Družstevní
964, 696 02 Ratíškovice ve výši
50 000 Kč
− Radku Panákovi, Rohatecká
472, 696 02 Ratíškovice ve výši
50 000 Kč
− Manželům Kratochvílovým a Ro−
bertu Kratochvílovi, Řádky
1073, 696 02 Ratíškovice ve výši
90 000 Kč
− Ing. Jiřímu Hubáčkovi, Hasičská
965, 696 02 Ratíškovice ve výši
50 000 Kč
f) navýšení ročního poplatku na oby−
vatele v roce 2005 o 10 Kč (Mikro−
region Nový Dvůr).
II. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
a) Rozpočtový výhled obce na období
2005−2010
b) Investiční akce:
− přístavbu školy a jídelny
− aktivní centrum (spolupráce
s Mikroregionem Nový Dvůr)
− sběrný dvůr (výběrové řízení až
v lednu 2006)
− projekt centrálního vytápění
− vagóny by měly sloužit jako mu−
zeum (převod z mikroregionu
nebo likvidace?)
− značení v obci
− zbudování hřiště pro mládež
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c) Různé:
− pamětní medaile pro Petra Bá−
bíčka (kuželky)
− pamětní medaile fotbalistům
k 50. výročí získání titulu pře−
borníka ČSR
− kulturní akce do konce roku
− vydání kalendáře na rok 2006
(formát A4, cena 140 Kč/ks)

− budování komunikace v ulici
U Jezérka (starosta obce bere na
vědomí námitky a připomínky
manželů Kudrových k současné
výstavbě této komunikace).
IV. ZO odročuje:
a) Prodej PK p.č. části 1623/2 o vý−
měře 20 m2 , p.č. 1623/66 o vý−

měře 3540 m2, p.č. 2080 o výměře
190 m2, celkem 3 750 m2
Lokalita: Pasuňk (za býkárnou –
výroba bioganiku)
Prodávající: Obec Ratíškovice
Kupující: Zera, a. s., Za Mlýnem
1264, 696 02 Ratíškovice
b) Rozpočtové opatření III/2005 – Mi−
kroregion Nový Dvůr.

Společenská rubrika
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Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Matěj Michenka
Julie Kratochvílová
Michala Sedlačíková
Sebastian Toman
Lukáš Pospíšil
Petr Václavík

Hedvika Kadlčíková ............................................ 80 let
Marie Příkaská ..................................................... 80 let
Marie Řiháková .................................................... 80 let
Vojtěch Koten ....................................................... 85 let
Rosina Opavská ................................................. 102 let

Z našich řad odešli...
František Opavský ..............................
František Antoš ....................................
Pavel Bábík ...........................................
František Toman .................................
Františka Mrázová ..............................
Antonín Macek .....................................
Jan Macek ..............................................
Josef Koplík ..........................................
Marie Kerlová .......................................
Jenovefa Šebková ................................

52 let
81 let
63 let
73 let
91 let
73 let
62 let
77 let
50 let
85 let

Uzavření sňatku...

Blahopřání

Milan Staněk a Petra Dianišková
Michal Vybíral a Iveta Kašíková

Redakce Ratíškovického Zvonu, Obecní úřad Ratíš−
kovice a mnoho dalších spoluobčanů srdečně blahopřeje
naší občance paní ing. Bc. Anně Hubáčkové, která
v úterý 6. prosin−
ce 2005 převzala
na slavnostním
setkání v kláš−
teře sv. Anežky
české v Praze
Cenu ministra
životního pro−
středí RNDr. Li−
bora Ambrozka
za svou práci pro
oblast životního
prostředí za rok
2005. Anna Hu−
báčková pracuje
jako vedoucí od−
boru životního
prostředí kraj−
ského úřadu Ji−
homoravského
kraje v Brně.

Zlatá svatba
František a Anna Dudovi
Vilibald a Marie Zemanovi
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Poděkování za přání
Nezapomněl jsem a děkuji Vám všem,
jež přišli jste k jubileu přát…
Miluji Vás a jsem rád,
že mohu být i nadále Váš kamarád.
Ano, prožil jsem již života osumdesátpět let!
Viděl jsem mnohé, lidi šťastné i nešťastné,
prošel jsem svět…
Chtěl bych, ale nezmohu se odvděčit všem,
došel jsem do let, kdy je ze mě děd.
Proto, Vy všichni přijměte ode mne
to srdečné děkuji!!!
Ruky stisk, úsměv, možná pohlazení
a já rád se na Vás usměji….
Vojta Koten st.
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Policie

Kapesní krádeže
věcí a vozidel

V

Výstavba

těchto dnech, tedy v době blíží
cích se vánočních svátků, začí−
ná období zvýšeného pohybu lidí
v nákupních centrech a obchodech.
„Žně“ začínají nejen pro obchodníky,
ale také pro zloděje, protože jejich
„oběti“ mají u sebe větší obnos pe−
něz než obvykle.
Příležitost odcizit finanční hoto−
vost je sice větší, často k tomu však
napomáhají ti, kteří byli okradeni.
Není výjimkou, že nakupující nechá
kabelku s peněženkou v nákupním
vozíku a věnuje se vybírání zboží
o kus dále. Právě na takový okamžik
čekají pachatelé krádeží. Proto by−
chom měli při nakupování dodržovat
základní zásady:
z nenechávat peněženku v tašce
tak, aby byla vidět (např. v prů−
svitné igelitce)
z neponechávat ji ani navrchu ka−
belky
z kabelku (tašku) mít raději u sebe,
ne bez dozoru ve vozíku

Z

Dalším lákadlem pro zloděje jsou
zaparkovaná auta u obchodních
domů. Pachatelé vědí, že jejich ma−
jitelé se od vozidla vzdalují na delší
dobu. To znamená, že mají dostatek
času na odcizení toho, co je pone−
cháno ve vozidle. I přes časté varo−
vání Policie ČR, aby nic nezůstalo vi−
ditelně ve vozidle a umístění cedulí
„Vaše auto není trezor“, se stále
setkáváme s případy, že auto sku−
tečně mnozí považují za „trezor“.
V zaparkovaném vozidle můžeme
kromě plných nákupních tašek vidět
také mobily, kufříky a kabelky, vý−
jimkou nejsou ani notebooky a důle−
žité osobní či firemní doklady a pí−
semnosti.
Dopravní prostředky jsou dalším
místem, kde dochází ke kapesním

Komunikace
u Jezérka

astupitelstvo obce pro letošní rok
schválilo ve svém rozpočtu,
mimo jiné výstavbu části komu−
nikace v ulici U Jezérka a části v ulici
Příční (investice ve výši 2,1 mil. Kč).
Délka komunikace odpovídá finanč−
ním možnostem rozpočtu roku 2005
s ohledem na další priority obce
a výhled do příštího roku – zatep−
lení fasády, výměna oken a zastře−
šení stávající budovy ZŠ, přístavba
ZŠ s jídelnou v areálu „nové“ školy,
Aktivní centrum a vytápění ve spor−
tovním areálu Baník, akce „Sběrný
dvůr“ a další.
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z přihrádky a kapsy kabelky nechat
zapnuté
z bezpečné je mít raději ruku na
zapínání

Při zpracování projektu komuni−
kace se vycházelo ze schváleného
územního plánu, který počítá s vý−
stavbou rodinných domků v severní
části obce ve dvou lokalitách. Tou
první je zatím deset stavebních par−
cel mezi Jezérkem a „starou“ mateř−
skou školkou (v současné době jsou
již parcely zaevidovány na katastrál−
ním úřadě). Druhou, největší v Ra−
tíškovicích, je prostor mezi Jezérkem
a „novou“ základní školou (zde je
nutná dohoda s vlastníky pozemků
o výkupu a zastavovací studie, která
určí počet stavebních parcel, umís−

krádežím. Tady lákají zloděje nej−
více kabelky, batohy a samotné
kapsy. Zneužijí nepozornosti cestu−
jících a časté „tlačenice“ v prostřed−
cích hromadné dopravy. Pak v ne−
pozorované chvíli odcizí peněženku
či jiné osobní věci. Proto je i tady
na místě mít své věci pod kontro−
lou, případně použít raději vnitřní
kapsu.
Policie ČR by tímto chtěla varo−
vat občany před nezvanými hosty,
kteří by mohli využít nepozornosti
při předvánočním shonu a vniknout
do zaparkovaných vozidel či osobních
věcí. Nepozorností nakupujících nebo
zbytečným zanecháváním cenností
ve vozidlech by se mohly mnohým
z nás vánoční nákupy hodně prodra−
žit.
Jeden z posledních případů krá−
deže se stal koncem listopadu v Ra−
tíškovicích. Policisty Obvodního od−
dělení Dubňany − Policie ČR byl
zajištěn 22letý mladík z bzenecka,
který z osobního vozidla Škoda 105,
zaparkovaného na ul. U hájenky
v Ratíškovicích, odčerpal po rozře−
zání přívodní hadice z nádrže do při−
neseného plastového kanystru cca
5 litrů benzinu. Svým jednáním způ−
sobil majiteli vozidla škodu ve výši
asi 150 Kč.
Policie České republiky
Obvodní oddělení Dubňany

tění komunikací a dalších inženýr−
ských sítí).
Pro řešení dopravní obslužnosti
této části obce přicházelo v úvahu
více možností. Z daných variant byl
stavební komisí a projektantem do−
poručen a radou obce schválen návrh,
jehož první část se nyní realizuje. Od
hřbitova po mateřskou školku bude
hlavní silnice šířky 5,5 m (popř. 6,0 m
– ul. Polní), na ni jsou kolmo napo−
jené vedlejší komunikace z ul. Příční
v šířce 5,0 m, komunikace od „křížku“
v šířce 4,0 m (do budoucna se počítá
pro motorová vozidla jako jednosměr−
ná s vjezdem z ul. Dědina) a dále na
ni budou napojeny komunikace z ro−
dinné zástavby mezi ZŠ a Jezérkem.
Křižovatky nebudou osazeny svislým
dopravním značením za účelem zklid−
nění dopravy (pravidlo pravé ruky)
a dále se musí v ul. Polní zabezpečit
ochrana dětí na cestě do školy (např.
zvýšený chodník přes budoucí komu−
nikaci).
Josef Uhlík, starosta obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2005

Historie

podstavec, na kterém
se prováděly tlakové
zkoušky – viz foto), je−
jímž hlavním úkolem
při výstavbě silnice
v roce 1950 byla kont−
rola dodržování po−
měru míchaní písku,
aluvia, cementu nebo
vápna a vody.
Na předepsanou vrstvu písku byl
po celé délce nejprve navezen aluvi−
ální materiál − sprašové hlíny a ob−
lázky – nejmladší naplaveniny čtvr−
tohor. Pak vyjely na trasu diskové
brány, které navezený materiál stá−
lým ježděním promíchávaly, až bylo

První stabilizovaná
silnice v Československu

P

oznatky o stabilizaci vozovek
byly přeloženy z anglické tech−
nické literatury a ověřeny v praxi
při postupu západních spojeneckých
vojsk za II. světové války na našem
území. Jednalo se o využití přírod−
ního materiálu na zpevňování, bu−
dování nebo opravu vozovek, a to
z materiálu, který se nacházel přímo
v místě nebo nejbližším okolí. Tímto
způsobem byl umožněn rychlý pře−
sun těžké vojenské techniky. Tuto
práci vykonávaly speciální ženijní
jednotky vybavené nejmodernější sil−
niční technikou. Po osvobození zá−
padní části našeho území v roce 1945
zanechali spojenci veškeré strojní za−
řízení u nás jako opotřebované a dále
nepotřebné.
Dnes již nevíme, jakým způsobem
se k odborné literatuře dostal vedoucí
Výzkumné silniční laboratoře v Brně
Dr. ing. Kučera. Důležité však bylo,
že technické statě o stabilizaci silnic
přeložil a započaly se tyto metody
nejprve v laboratoři zkoušet pro prak−
tické využití v terénu (výzkumná la−
boratoř patřila pod technický odbor
Krajského národního výboru Brno).
Vyzkoušet v praxi novou techno−
logii bez strojního vybavení bylo
nemožné. To byl hlavní úkol pro
vedoucího silniční strojní stanice
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ing. Pospíšila z Nového Města na Mo−
ravě. Vyřazené silniční stroje byly
převezeny do Nového Města, opra−
veny a vytvořily tak hlavní, a v té době
nejmodernější silniční techniku.
V roce 1948 se započaly odebírat
v několika vybraných lokalitách

materiály a laboratorně se připravo−
valy směsi, které musely splňovat
podmínky únosnosti kamene. Tato
směs měla nahradit kámen – štěrk,
který se používal jako podklad při
stavbě silnic.
Na základě laboratorních vý−
sledků byl pro praktické využití vy−
brán úsek třetihorních vátých písků
v délce necelých 4 km mezi Ratíško−
vicemi a Rohatcem – kolonií. Proto
byly nejdříve kolem budoucí silnice
navrtány sondy pro sledování hla−
diny spodní vody.
Po více než jednom roce labora−
torní zkoušky prokázaly, že směs
vzniklá řádným zhutněním ratíško−
vického písku spolu s aluviální na−
plaveninou od potoka ze Sudoměřic,
přidáním cementu nebo práškového
vápna a vody splňuje předepsanou
110% únosnost.
Přímo v terénu v lese po pravé
straně budoucí silnice do Rohatce
byla postavena polní laboratoř (dnes
tam stále ještě stojí jen betonový

dosaženo předepsané směsi. Po vy−
rovnání byl na úseky v délce 250 m
navezen cement, na další úsek práš−
kové vápno. A opět diskové brány
stálým ježděním promíchávaly a vy−
tvářely předepsanou směs.
Po laboratorním ověření byly jed−
notlivé úseky zkrápěny kropícími
vozy na předepsanou vlhkost, celá
vrstva promíchána a po ověření
směsi byly takto připravené úseky
pneuválci hutněny (válcovány). Ode−
bráním vzorků z jednotlivých úseků
byla nakonec ověřena předepsaná
únosnost. Tímto způsobem byly vy−
budovány dvě podkladní vrstvy,
každá o síle 20 cm. Okresní silniční
správa v Hodoníně završila celý vý−
zkum položením asfaltového koberce,
poslední akcí byla jen úprava okolí
a svahů.
Po praktickém ověření v Ratíško−
vicích následovaly další stavby, jako
letiště Tuřany u Brna, silnice Žďár
nad Sázavou – Budeč a další.
Jan Příkaský
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Hasičské skladiště
v Ratíškovicích

ž roky chodím nakupovat do
„staré“ pekárny u sv. Antoníč−
ka. Z fotografií, které jsou
v obecním fotoarchivu a podle vyprá−
vění starších lidí vím, že budova pů−
vodně sloužila jako hasičská zbroj−
nice. Napadlo mě proto seznámit se
s její historií podrobněji, a tímto se
o ni s vámi podělit.
Sbor dobrovolných hasičů v Ratíš−
kovicích byl založen v květnu roku
1889. V tomto roce zakoupil obecní
výbor jednoproudou stříkačku a o rok
později dal postavit naproti obec−
ního hostince „hasičskou zbrojnici“
se sloupem na sušení hadic. Ve všech
soudobých dokumentech sboru je
však uváděn název „hasičské skla−
diště“, jehož správcem byl zbroj−
mistr, který se staral o veškeré ná−
řadí a vybavení. Toto stanoviště bylo
velmi výhodné, protože stálo hned
vedle rybníčku zvaného Prádlo, kde
se prováděla pravidelná cvičení.
V místnosti protějšího hostince se
také odehrávaly veškeré schůze
a valné hromady sboru.
V roce 1903 bylo navrženo zakou−
pení nového vozu na dovážení vody
k požárům, postupně se přikupo−
valy žebříky a hadice a veškerá tato
hasičská technika byla přechová−
vána v uvedeném skladišti. V bu−
dově bylo mimo jiné i šatstvo hasičů
a spolková knihovna nejen se zábav−
nými, ale i s odbornými knihami
a časopisy, které vydávala Česká
ústřední jednota hasičská Markrab−
ství moravského.
V lednu 1910 bylo na poradě „po−
řízeni posunovacího žebříku zamít−
nuto pro nedostatečnou místnosť ve
skladišti“ . Rok nato „navrhl bratr
Šťastný a zaroveň obratíl se s pros−
bou na zástupce obce, aby si vyce
sboru všímali a jej podporovali a aby
alespoň jednou v roce představenstvo
obce si prohlídlo skladiště v jakém
jest pořádku nářadí ajak mužstvo
jest vycvičeno, čímž nabude sbor
větší vážnosti ... což jmenovaní zá−
stupci obce blahoskloně přislíbili“.
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V zápise z tohoto jednání bylo také
zmíněno „nedostatečné skladiště,
o kterémžto předmětě se rozpředla
delší debata a projevená byla tež
ochota k nápravě.“
Problémy s malým prostorem ve
skladišti nadále přetrvávaly a až za
poměrně dlouhou dobu, 1. ledna 1921,
navrhl náměstek Sboru hasičského
pan Josef Holeček „by se pořídilo
skladiště nové na místě Gajdíko−
vého sklepa“. V září toho roku „br.

však uveden také „příspěvek od ma−
jitelu domku 200 Kč“ a v dalších
řádcích také „hasičskemu sboru pří−
spěvek 400 Kč“. Mezi další dárce,
jmenované v inventární knize sboru,
patřil např. Karel Doležal – mlynář
z Rúdníka, který přispěl částkou
220 Kč, menší částka je uvedena
u zedníka Františka Antoše a přispí−
vajícího člena sboru Antonína Heb−
rona. Nemalý obnos, 1 274 Kč, je
uveden v příjmech za prohlídku ko−
mínů a Hasičský zemský fond zaslal
600 Kč. Pomohly také peníze, vy−
brané „na Cyrilka při muzice ... od
kolotoče v hody ... z divadla hasic−
kého ... ze zábav a divadel v letní
dobu ... z vinobraní hasického“. Svým
příspěvkem pomohla i jednota Orla,
která dala určitou část výtěžku ze
sehraného divadelního předsta−
vení.
Z fotoarchivu Sboru dobro−
volných hasičů − nápis na vra−
tech zbrojnice „Věčné vzpomínce
našim krajanům v Americe“

náčelník (Příkaský František) pro−
tektuje o zřízení nového skladišce na
vrch ulyčky na Gajdíkovém sklepě.
Vše bylo výborem jednohlasně schvá−
leno.“
Během dalšího roku pravděpo−
dobně probíhala majetkoprávní
jednání, potřebná ke stavbě, a na
schůzi obecní rady dne 8. května 1923
„Povoluje se stavba hasičského skla−
diště na vrch uličky mají se započat
hned tihle vozit“. V knize výpisů ze
stavebních povolení je uvedeno, že
„Na žádost zdejšího Dobrovolného
zboru hasičského ku povolení ke
stavbě Hasičského skladiště bylo
uděleno povolení pří komisi orálním
jednání dne 18. května 1923 Koplík
Michal starosta“.
Podle účtů obce Ratíškovice bylo
na stavbu nového hasičského skla−
diště vydáno obcí 2 000 Kč. Je zde

Celková vydání na stavbu nového
skladiště byla v inventární knize
sboru vyčíslena částkou 10 683,82 Kč,
z toho vydání spolkové 2 607,50 Kč.
Mezi největší platby patří tesařské
práce – 1 415 Kč, zednické práce –
825 Kč; dělníci za zednickou práci
dostali 565 Kč a částka „za škřidlicu
kameně ciment“ činila 2 241 Kč. Ko−
vářské práce na nové zbrojnici dělal
ratiškovský kovářský mistr Malář
Ferdinand, práce klempířské místní
klempíř Pavlík – oba činní členové
hasičského sboru.
V účtech obce je mimo jiné uve−
deno „Holeček Jan za dělani lavek
do skladiště 80 ... Zelinka Matěj
za dělani lavek do skladiště 52“.
Větší částky jsou účtovány v červnu
„8. 6. 1923 – Družstevní cihelni za
20475 cihel na hasičske skladiště
5847,66 ... 28. 6. hasičskemu sboru
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2005

na skladiště 2000 ... 28. 6. za vození
cihel na skladiště dle usnesení za−
stupitelstva 540“. Staré hasičské
skladiště se udržovalo, i když už asi
jen v malém rozsahu, i během stavby
nového. Obecní sbor vyúčtoval v roce
1923 mimo jiné výdaj 5 korun − „Tři−
ska sprava plaňku u stareho skla−
diště“
V roce1924 bylo velkou podporou
zaslání peněz od krajanů z Ameriky
– 25. 1. je v účtech zapsáno 3 133
korun a 6. června toho roku 430 ko−
run.
Podle kroniky naší obce „Dne
1. června 1924 oslavil hasičský sbor
památku 35ti letého trvání, při kte−
réžto příležitosti odevzdáno také
svému účelu nové skladiště.“ Při této
příležitosti byl uspořádán v naší obci
Župní hasičský sjezd, kterého se zú−
častnilo 326 hasičů z 27 jednot. Podle
jednacích zápisů sboru byly „Pla−
káty natisknuty u p. Pouchlého v Ho−
doníně a to 60 kusů ... Sjezdové
slavnostní ozdnaky 1 000 kusu ob−
jednány od firmy V. Huňáček z Ho−
donína. ... objednána hasičská hes−
la a jeden věnec k dekoraci, růže aby
byly udělány zdejšími děvami. ...
Bylo pozváno místní obecní předsta−
venstvo, by se korporativně súčast−
nilo sjezdu a předaní skladiště k ha−
sičským účelům.“ Ve farní, obecní ani
školní kronice není bohužel zmínka
o případném vysvěcení budovy.
Za dva roky František Šťastný
„bratr náčelník navrhuje, by se ve
skladišti obnovila omítka a aby se
pořídily odkapové roury“. Počátkem
roku 1927 pak na schůzi sboru „Pří−
kaský Matouš navrhuje aby ve skla−
dišti se udělala podlaha a zeď se ne−
chála vyobmítat“. Tehdy byla asi
Zapůjčila Blahová Marie (R 641)
− v levé části budovy je pošta,
pravá část hasičská zbrojnice
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stavba zcela dokončena a 6. března
1927 bylo na členské schůzi projed−
náno pojištění nové budovy u Hasič−
ské vzájemné pojišťovny částkou
5 000 Kč.
V té době vznikaly hasičské sbory
v mnoha místech kraje. Bylo moder−
nizováno strojní vybavení, které
vyžadovalo prostor k uskladnění,
a proto byl vypracován určitý „pro−
totyp“ ideální hasičské zbrojnice,
který byl později k nahlédnutí v bro−
žuře „Nový cvičební řád pro české

rého písku omítané. Stropy mohou
býti prkenné neb rákosové.
...Střecha budiž nejlepší krytinou
(cementovými taškami) neb falcov−
kou dobře zakryta.
...Uprostřed každého skladiště
budiž vzdušný přes střechu vyčníva−
jící vikýř pro sušení hadic se zvlášt−
ním vytahovadlem umístěn.“
V roce 1936, během měsíce listo−
padu a prosince, byla k této budově
hasičské zbrojnice na její levé straně

Zapůjčil Šural Josef (R 284)
− Cvičení hasičů u rybníčku Prá−
dlo, pravděpodobně ve 30. letech

dobrovolné sbory hasičské na Mo−
ravě“. Nové hasičské skladiště v Ra−
tíškovicích podle fotografie odpovídá
Nákresu na vystavění hasičského
skladiště pro venkovské obce. Velmi
zajímavý je také výklad, v němž je
mimo jiné psáno, že:
„... Skladiště hasičské má býti sta−
věno pokud možno na prostraném
suchém vyvýšeném místě z tvrdého
staviva na vápennou maltu.
... Dlažba betonová budiž 8−10 cm
silná z nejlepšího portlandského
cementu v po−
měru: 1 díl ce−
mentu, 3 díly
čistého vod−
ního písku a 4
díly buď kře−
mene neb tlu−
čeného štěr−
ku zhotovená
a povrch této
dobře uhlazen.
...Stěny uvnitř
skladiště do
výše 1 metru
čistě hlazenou
omítkou z hyd−
raulického
vápna a dob−

(směrem k dnešní autobusové za−
stávce) nákladem 11 000 Kč přista−
věna pobočka pošty. Po dvaceti le−
tech, v roce 1956, byl poštovní úřad
přestěhován do nových prostor
v místě bývalého hostince u Rů−
žičků v ul. Řádky (pravá část dnešní
prodejny Domácích potřeb). Uvol−
něné místnosti byly dány do použí−
vání místnímu hasičskému sboru.
12. července 1964 byla hasičům pře−
dána nová hasičská zbrojnice na dol−
ním konci ulice Řádky, která ve své
době patřila k největším v okrese.
Po určitých úpravách stávající staré
budovy se její levá část stala pro−
vozovnou holičství a kadeřnictví
a v pravé části vznikla místní po−
bočka Pomocné stráže veřejné bez−
pečnosti. V devadesátých letech
minulého století budovu odkoupil
p. Petr Příkaský, který ji přebudo−
val na pekárnu a na přilehlém za−
koupeném pozemku zřídil prodejnu.
Už jsme si všichni zvykli nakupo−
vat tady dobré čerstvé pečivo. Jenom
je škoda, že při svém současném roz−
šiřování nešetrně překryla pohled na
jednu z památek naší obce – sochu
sv. Antonína.
Irena Bařinová
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Osobnost

S

Milý Františku!
(Dopis zemřelému příteli
Františku Antošovi)

velkou lítostí jsem v uplynulých
dnech přijal od své sestry zprá−
vu, že jsi odešel tam, odkud se
ještě nikdy nikdo nevrátil. Přede
mnou leží dva poslední dopisy od
Tebe, zaslané do Plzně s daty 24. čer−
vence a 14. srpna tohoto roku, ve
kterých mne informuješ o dění v Ra−
tíškovicích, a děkuješ s věrnou a hod−
nou manželkou Annou za práci, kte−
rou dělám svým psaním o historii
obce.
Ne, pro mne jsi nezemřel, žiješ
dále v mém srdci jako jeden z těch
mnohých, často nenápadných, dob−
rovolných lidí, kteří až do poslední
chvíle svého života pracovali v ob−
lasti kultury ve prospěch svých spo−
luobčanů. Takoví lidé jako Ty byli,
jsou a budou solí této země.
Nikdy nenatahovali ruku s dota−
zem v ústech: „Co za to!“.
V duchu Tě vidím, jak kreslíš a ma−
luješ pomalu celý život potřebné pla−
káty na různé kulturní akce, jako
divadelního ochotníka v různých ro−
lích, stojíš v pozadí jako spoluor−
ganizátor za tribunou na festivalech

dechových hudeb. Vždy rozvážného,
inteligentního, vážícího každé své
slovo, aby zbytečně neranilo. Byls
jako Tvůj otec, nazývaný lidmi „An−
toš − polír“. Ten, který dovedl udělat
nejlepší rybízák z Ratíškovic, do je−
hož domu jsme se jako muzikanti
Šupálkovy kapely uchylovali jako
do bezpečného přístavu v době, kdy
v Ratíškovicích pěstovalo vinnou
révu jen několik lidí a Slavín existo−
val jen v představách mého kama−
ráda Slávy Kotáska.
Každý rok jsi mi posílal novo−
roční pozdrav, zpracovaný s velkou
pečlivostí a výtvarným talentem
a ten mi zároveň v Tvé osobě připo−
mínal předtelevizní dobu Ratíškovic,
kdy se museli mladí lidé sami mezi
sebou bavit a nečekali na to, až jim
zábava spadne do klína odjinud.
Ano, všichni jsme smrtelní, jen
obecní společenství žije dále. Snažil
jsi se ze všech svých sil, abys mu byl
prospěšným, neboť jsi je měl – přes
všechna dnešní zklamání − rád.
Za to Ti patří poděkování a vzpo−
mínka v našich srdcích a myslích.
Tvůj přítel z Plzně Mirek Dekař

Vzpomínka
na dědouška

J

e nádherné říjnové ráno či spíš
dopoledne, frčíme si to autem
s naším malým synem na lé−
kařskou kontrolu do Brna, když
náhle monotónní zvuk motoru
přetne zvonění mého mobilního
telefonu a mamka mi uplakaným
hlasem sděluje, že jí umřel táta
a mně dědeček.
Do srdce se mi v tu ránu za−
bodne šíp a tělem projede ostrá
bolest. Ano, dalo se to čekat, byl
velmi nemocný a lékaři nás na
tuto možnost neustále upozorňo−
vali. Dá se ale připravit na odchod
milovaného člověka?
Hlavou mi běží film s dědeč−
kem v hlavní roli. Nejdřív vidím
nedělní dopoledne s procházkami,
ovčincem a Člověče, nezlob se.
Pak vidím pohled od jakéhosi člo−
věka, s nímž navázal dědoušek
rádiové spojení. A teď je víken−
dové odpoledne a jdeme spolu na
fotbal. Ne na tribunu, ale do „ku−
kaně“ hlásit vývoj zápasu. A pak
už následuje v rychlém sledu ob−
raz festivalů slováckých de−
chovek, krojových plesů a jiných
kulturních akcí, vidím moře na−
psaných plakátů a namalovaných
obrázků, v ruce držím krásné
přání s básničkou k loňským na−
rozeninám a pod ním přání k na−
rození mého malého syna z letoš−
ního září.
A pak už se mi opět vrací zase
ten starý známý pohled z posled−
ních dnů. Dědeček leží na nemoc−
ničním lůžku, tělo pod množstvím
hadiček… a zase vidím oltář, fa−
ráře a rudé růže na hnědém víku.
Odešel nám člověk milující,
spravedlivý, chápající, vždy při−
pravený vyslechnout, poradit, po−
moci, který vždy žil pro rodinu,
který si ale také neuměl předsta−
vit život bez kultury, obce a spo−
lečnosti. Není slov k vyjádření lí−
tosti nad ztrátou, nedostává se
slov k vyjádření díku a radosti
z toho, co jsme spolu mohli pro−
žít, proto už mě napadá jen – „Dě−
dečku, děkujem, nikdy nezapome−
neme.“
Jana Nováková, vnučka
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Něco bude jinak...

Za tribunou na dechovkách − Fr. Antoš

V

Rozhovor

pátek 28. října jsme se naposledy
rozloučili s panem Františkem An−
tošem, který ratíškovickou kulturu
podporoval tělem i duchem. Mimo růz−
ných jiných aktivit chci připomenout,
že řadu let spolu s Josefem Novákem
tvořili výzdobu sálu U Šťastných při
konání plesů, koncertů a jiných kultur−
ních setkáních. Až začne nová plesová
sezóna, možná si všimnete, že v sále je
něco trochu jiné.
Antonín Bábíček

Náš slavný rodák
Josef Vacenovský:

Cítím se
Ratíškovjákem

Při příležitosti oslav 50. výročí
přebornického titulu našich doros−
tenců jsme vedli rozhovor (či spíše
naslouchali monologu) s našim slav−
ným rodákem a fotbalistou Josefem
„Pepikem“ Vacenovským, jedním
ze strůjců tehdejšího úspěchu. Od−
poledne strávené s touto legendou,
narozenou 9. 7. 1937, pro nás bylo
velkým pozitivním zážitkem, o který
se chceme následujícími řádky po−
dělit.
Jak vzpomínáte na dětství?
Dětství mám spojené s hřištěm,
kde byl můj otec Josef hospodářem,
a s blízkou cihelnou. Byli jsme tři
bratři − nejstarší Zdislav (nar. 1934)
a nejmladší Tonda (nar. 1942).
Hlavně se Zdenkem jsme pomáhali
otci lajnovat hřiště, zametat kabiny,
sbírat papíry atd. Jelikož jsme byd−
leli přímo u hřiště, tak to byla samo−
zřejmost. Přes léto jsme se koupali
a hrávali v Hliníčku, kde nás pro−
následovali cihelňáčtí hlídači.
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Pamatujete se na válku?
Válku si pamatuju, jako by byla
včera. Když bylo vyhlášeno nebezpečí
bombardování, tak jsme se schová−
vali v bunkru blízko „špice“. Když ale
šla fronta, tak jsme byli schováni
spolu se stovkami dalších lidí na dole
Theodor, kde jsme chodili štolama
a hrávali si s dětmi. Vzpomínám si,
jak nám jeden z dospělých zachránil
život, když nás odehnal z povrchové
části dolu do podzemí a za nějakou
chvíli byl povrch trefen granátem.
Hrávali jsme se také těsně po
frontě se zbraněmi, které jsme na−
cházeli u mrtvých vojáků. Pama−
tuju, že otce napadlo všechny balóny
a rekvizity zakopat pod škváru, aby
se to zachránilo přes frontu. Místo
hřiště byl udělán sklad munice. Vi−
děl jsem také padat ruské letadlo,
které muselo nouzově přistát a za−
hynul při tom jeden ruský pilot.
Jaký jste byl školák?
Do školy jsem chodil poctivě, jinak
to ani nešlo, protože otec byl velmi

přísný (někdy až moc) a nějaké zá−
školáctví by mně netrpěl, známky
jsem měl průměrné. Od páté třídy
jsem seděl v lavici s mým největším
kamarádem Pavlem Tomanem.
Školní docházku v Ratíškovicích
jsem ukončil v roce 1952.
Fotbal jste hrával asi už od
mala?
Ano, kopali jsme pouliční turna−
je, hlavně na „Sokolském“. Přišli
jsme domů ze školy, shodili aktovku
a šli kopat. Protože jsme neměli dost
peněz na balóny, tak jsme si tajně
půjčovali míče od otce. On to ale
vždycky poznal, i když jsme ho dali
na to stejné místo. Přes léto jsme
hrávali bosky, což si asi dnešní kluci
neumí ani představit.
Jako žáci jsme hrávali neorgani−
zovaně, když jsme se sebrali a jeli
hrát do sousedních obcí. Trenéra jsme
měli až v dorostu, kde nás dal dohro−
mady Petr „Plachta“ Vacenovský.
Dělal jste i nějaký jiný sport?
Trochu jsem hrál lední hokej, do−
konce jsme chodili večer stříkat led.
Potom jsem musel přestat, protože
mi to zakázala máma, která se o mě
bála po zranění hlavy, jež jsem utr−
pěl při zápase v Hodoníně. Také jsem
chvíli chodil po večerech cvičit ke
„Šťastným“ do Sokola. A vzpomínám
si, že jsem samostatně trénoval běh
kolem hřiště. Vzal jsem mámě budík
a měřil si jednotlivá kola.
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Co jste dělal po ukončení zá−
kladní školy?
Učil jsem se na Středním odbor−
ném učilišti v Armaturce v Hodo−
níně 3 roky soustružníkem kovů.
Po vyučení jsem asi půl roku praco−
val v armaturáckém provozu v Jance
v Rohatci, ale pak už jsem se pra−
covně stěhoval na „Baťovku“, abych
měl lepší podmínky na trénink. Po
dorosteneckém vítězství jsme spolu
s Frantou Kordulou a Pavlem Toma−
nem přešli do „áčka“ a sbírali jsme
první zkušenosti v „A“ třídě. Pama−
tuju se, že jsem se příliš neprosazo−

val, výkonnostní rozdíl mezi doros−
tem a dospělými byl velký.
Jak jste se dostal do Dukly?
V létě 1956 jsem dostal povolá−
vací rozkaz do ÚDA Praha (tak se
tenkrát Dukla ještě jmenovala),
takže padlo i plánované studium na
průmyslovce v Břeclavi. Rukoval
jsem v listopadu 1956 do Prahy, kde
jsem spolu s Pepou Šůralem a dal−
šími sportovci absolvoval přijímač na
Strahově. Zpočátku jsme se chodili
na slavnou Duklu (ÚDA) jenom dí−
vat. Při rozřazování po přijímači
jsem se dostal do juniorky, která se
právě zřizovala, zůstal jsem na
strana 12

Strahově a začali jsme s pořádným
tréninkem, protože v přijímači jsme
toho moc nenatrénovali.
Kdy jste poprvé nastoupil za
„áčko“?
Bylo to v dubnu 1957 v Ostravě,
kde se na mne přijel podívat i táta.
Nastoupil jsem s legendama jako
Masopust, Čadek a podařilo se mi
nahrát na jediný gól Borovičkovi. Už
jsem se do juniorky nevrátil, trenér
Kolský mě zařadil do útoku ve slo−
žení Brumovský − Vacenovský − Bo−
rovička − Jelínek. Hned poté ná−
sledoval i můj první zahraniční
zájezd a to na Veli−
konoční turnaj do
Brugg, takže mi ta
Belgie byla asi sou−
zena od začátku.
Kolik let jste
v Dukle strávil
a jakých úspě−
chů jste dosáhl?
Až do roku 1969
jsem hrál za Duk−
lu, takže to bylo 13
sezón. Hned v roce
1958 jsme získali
titul a ačkoliv jsem
měl nabídky (nej−
více o mě stálo
Brno), zůstal jsem
v Praze, kde mě
přemluvila skvělá
parta spoluhráčů.
V roce 1960 jsem se
navíc oženil s Pra−
žačkou Jitkou a do−
sahovali jsme vý−
borných výsledků,
takže proč bych
odcházel. V lize
jsem odehrál 270
zápasů, v nichž
jsem vstřelil 72
gólů, získal jsem
6 mistrovských titulů a 5x Českoslo−
venský pohár. Z dnešního pohledu
kuriozitou tenkrát bylo, že všech pět
penalt střílel při nerozhodném vý−
sledku jeden hráč! Dvakrát se mi
podařilo v takovém souboji uspět,
slovanistické legendě Schroifovi jsem
si dovolil kopnout všech pět do stej−
ného místa a vyšlo to!
Dostal jste se i do reprezen−
tace?
Ano, nastoupil jsem dvakrát
v dresu nároďáku, a to v přátelských
zápasech v NDR a Polsku. Byl jsem
také členem družstva, které v roce
1960 získalo bronzové medaile na

Poháru národů (předchůdce dnešní−
ho Mistrovství Evropy) a také kvali−
fikaci na slavné MS v Chile jsem
absolvoval jako náhradník. Tenkrát
se ještě ale nesmělo během utkání
střídat, takže dostat se na hřiště bylo
těžší. Přesto jsem měl šanci nastou−
pit v rozhodujícím kvalifikačním
zápase proti Skotsku. Den před zá−
pasem mi bylo naznačeno, že nastou−
pím. Při jmenování sestavy jsem ale
svoje jméno nezaslechl, místo mě
tam byl sparťan Mašek. Trenér je−
nom utrousil: „Sparta je věčná...“.
Před odletem na MS do Chile jsem
prodělal zápal plic, takže jsem při−
šel o tento svátek fotbalu a poté jsem
se do reprezentace už nedostal.
Mezinárodních zápasů jste si
ale užil dost?
V roce 1961 jsme vyhráli Ame−
rický pohár a pořadatelé nás potom
zvali jako obhájce každý rok. Vyhrá−
vat se nám dařilo do roku 1964. Ni−
kdy nezapomenu zejména na dvě
utkání. Tím prvním bylo vítězství
nad slavným anglickým Evertonem,
který jsme rozstříleli 7:2, a tím dru−
hým bylo utkání proti Pelého San−
tosu na zaplněném Aztéckém stadi−
ónu v Mexiku. Skoro 100 tisíc diváků
fandilo nám, přesto Pelé zařídil dva
góly a prohrávali jsme 0:2, a poté 1:3.
Ve druhém poločase se nám poda−
řilo zápas otočit ve fantastické atmo−
sféře, k čemuž jsem přispěl jedním
gólem. Na to se nezapomíná!
Jak dál pokračovala Vaše ka−
riéra?
Po roce 1968 došlo k uvolnění pře−
stupových možností. Přes Masopusta
a jednoho belgického hráče si mě
vyhlédl Gent a jelikož jsem splňoval
daná kritéria, tak proběhl přestup
přes Pragosport, kterému jsem mu−
sel odevzdávat 30 % příjmu. V Gentu
jsem hrál dva roky. Prvním rokem
jsme hráli v popředí ligové tabulky
a navíc jsme obsadili 3. místo ve
Veletržním poháru. Zvykal jsem si
na jiný, individualističtější způsob
hry. Druhý rok jsme ale hráli jen o
záchranu, neboť klub rozprodal nej−
lepší hráče. Přestoupil jsem do Lo−
kerenu, který hrál tenkrát 2. ligu,
postoupili jsme, dal jsem 11 gólů,
avšak musel jsem se vrátit, jelikož
víza byla pouze na tři roky. Man−
želka Jitka s dětmi Evou a Tomá−
šem se vrátili už rok předtím. Dů−
ležité pro mě také bylo, že jsem se
naučil vlámsky, což se mi později
hodilo.
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Vrátil jste se ještě do Belgie?
Ano, ale nejdříve jsem šest let dě−
lal hrajícího trenéra v Benešově a záro−
věň jsem pracoval jako bezpečnostní
technik. Začínali jsme v roce 1972
v „B“ třídě a když jsem v roce 1978
Benešov opouštěl, hrála se tu 2. liga.
Ozval se ale Lokeren a já jsem na−
bídku neodmítl. Trénoval jsem tam
3 roky a obsadili jsme postupně
2., 4. a 8. místo.
Přesto mnoho nechybělo, aby
Vaše angažmá skončilo tragic−
ky...?
Narážíte na kausu mého přepa−
dení dvěma muži. Je to příběh, který
by mohl sloužit jako scénář k něja−
kému thrilleru. V roce 1978, pár
měsíců po svém příjezdu na trenér−
ské angažmá, zazvonil večer v mém
bytě (bydlel jsem tam sám) zvonek.
V mikrofonu se ozval neznámý hlas
a říkal něco, co mi znělo jako: „Vace−
novský?“. Šel jsem otevřít dveře a za
nimi dva chlapi s maskami přes
hlavu a se zbraněmi. Okamžitě jsem
zabouchl dveře a instinktivně jsem
se skryl za futro. Tím jsem si za−
chránil život, neboť se ozvala rána
a dveře provrtala kulka. Naštěstí mě
jenom škrábla. Co teď? Vysprintoval
jsem do bytu a vrhl se k telefonu.
Volal jsem manažerovi klubu a za−

čal mu líčit situaci. Mezitím jsem ale
slyšel, že se ti chlapi dobývají do−
vnitř, a tak jsem se rozhodl vyskočit
balkónovými dveřmi. Přes zahradu
jsem se dostal na ulici, utíkal pryč
a pak jsem zabouchal na náhodné
dveře. Otevřela mi paní, které jsem
to vysvětlil (mimochodem to byla
naše velká fanynka − na stěně visel
velký plakát FC Lokeren), zavolala
se policie, odjel jsem do Bruselu
a na druhý den hned domů do Prahy.
Začalo vyšetřování, byl jsem ně−
kolik týdnů v obrovském stresu, ne−
boť jsem vůbec netušil, proč by mě
chtěl někdo zastřelit. Nikomu jsem
neublížil, do ničeho jsem se neza−
pletl. Probírali se všemožné vari−
anty, nakonec vyšlo najevo vysvět−
lení, které by se dalo shrnout do
jednoho slova − omyl! Ti chlapi si mě
spletli s polským fotbalistou Lubaň−
skym, kterého jsem trénoval! Chtěli
ho ale jenom zajmout a vyměnit v Pol−
sku za uvězněného člena jejich
gangu (pašoval něco přes hranice).
Nějak zpanikařili a začali po mě stří−
let, což prý neměli v plánu. Kausa
nabyla politického rozměru (vztah
východ − západ). Zahráli to nakonec
tak trochu do autu, ti chlapi na−
konec dostali v podstatě směšné
tresty. Ale mě nakonec přemluvili,

a tak jsem se do Lokerenu vrátil. Do−
konce jsem bydlel ve stejném bytě,
což s odstupem beru jako chybu −
občas mi tu hrůzu připomněl.
Co jste dělal po návratu domů?
Pracoval jsem na personálním ře−
ditelství ČSAD v Praze a v devade−
sátých letech jsem dělal skauta Lo−
kerenu. Podařilo se mně dostat do
tohoto klubu dva české hráče − Hon−
zu Kollera a Zítku, který dnes chytá
v Anderlechtu.
Co současnost?
Vedu celkem spokojený rodinný
život s manželkou Jitkou v Praze,
prokládaný návštěvami fotbalových
zápasů. Jezdím například do Harra−
chova, kde se při „B“ třídě potkávám
s lyžařskými legendami Motejlkem
a Ryglem. Máme taky dva vnuky.
Ten od dcery Evy hraje fotbal za
Motorlet, ten od syna Tomáše také
hraje, ale na flétnu...
Děkujeme za krásné odpoledne!
P.S. Máme pro Vás hádanku.
S jakými čísly dresů hrál tento dnes
vitální skoro semdesátník (kdo by mu
to hádal?) v Baníku a v Dukle. Odpo−
vědi čekáme do 31. 12. 2005 na emai−
lové adrese: kouril.premysl@tiscali.cz.
Vylosovaní 3 výherci budou pří−
jemně překvapeni.
Přemysl Kouřil a Marta Kordulová

Poděkování
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Dorostenečtí přeborníci z roku 1955 děkují obecnímu úřadu, zvláště
starostovi obce ing. Josefu Uhlíkovi, dále vedení FK Baník Ratíškovice
a Robkám ze Séčky za důstojnou oslavu 50. výročí získání titulu Přebor−
níka ČSR.
František Toman & Ivan Bílský
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B

ylo to před padesáti léty, když
naši kluci, dnes už tátové, ba
i dědové proslavili naši obec
v té nejlepší slávě, když se stali pře−
borníky dorostenecké kopané pro
rok 1955. Domnívám se, že tolik
slávy a radosti celá obec ještě ne−
slavila a v oblasti sportu určitě ne.
V tu dobu, kdy se ozval známý hlas
obecního tajemníka Tondy Koplíka,
jemuž předcházela veselá písnička,
znak pro občany, že „kluci to zase
vyhráli“ a že jejich sláva ještě ne−
končí, zahřála srdce ratíškovských
občanů, kteří si s radostí mnuli
a podávali ruce na to vítězství
a v té chvíli zapomněli na svůj ně−
kdy sousedský hněv…
Velkou vzpomínku mám na
Petra Vacenovského zvaného
„Plachta“ a Petra Vybírala, kteří
dávali „rozum“ svým svěřencům.
Pamatuji si na jednu dobrou větu:
„Když nevíš co s balonem, vstřel ho
do brány a dej gól!“. Dorostencům
se tato rada mnohokrát vyplatila
a oni vítězili.
Toho času jsem já řídil II. ligu
v kopané coby rozhodčí a zrovna na
neděli jsem byl delegován k utkání
Baník Orlová : Baník Karviná. Sho−
dou okolností naši dorostenci hráli
ve Vítkovicích, takže jsem byl rád,
že se mně naskytla tato příležitost
a já se mohl zajet podívat na fotba−
lové utkání, na naše chlapce z Ra−
tíškovic. Na rohateckém nádraží
jsem potkal pana Bílského, který
jel vlakem na toto fotbalové ut−
kání. Dali jsme se do řeči a cesta
nám rychle uběhla. Zrázu jsme se
octli u vítkovického stadionu, kde
jsem zaslechli zprávu, že Ratíško−
vice se ujali vedení a jejich branku
vsítil hráč Ivan Bílský! Na pana
Bílského padla velká radost. Já
jsem celou situaci popsal těm,
kteří na utkání nebyli a nechtěli
věřit, že naši dorostenci zvítězili
nad Vítkovickými 2:1. Eh, to bylo
slávy k nepopsání…
Jsou to jen malé momenty,
které uvádím, ale dodnes nás
všechny těší. I dnes znovu našim
klukům děkujeme. Děkujeme i těm,
kteří již odpočívají na ratíškovic−
kém hřbitově.
Kluci děkujeme, že jste dokázali
tak krásně proslavit naši milou
obec Ratíškovice.
Vojta Koten st.
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Události

Z mých zápisků
ze života

Výstava prací
dovedných rukou

P

rvní sobotu a neděli po hodech
15. a 16. října 2005 uspořádal
Orel Ratíškovice výstavu prací
dovedných rukou. Jednalo se o práce
z nejrůznějšího materiálu – dřeva,
drátu, plechu, hlíny, kukuřičného
šústí, či výrobky ryté, háčkované,
pletené, drhané a jiné.
Tato výstava zazname−
nala úspěch. Ani jsme ne−
tušili, kolik máme u nás
v Ratíškovicích umělců.
Například Jirka Šťastný,
to je umělec, jehož dřevo−
řezba uchvátila nejed−
noho návštěvníka, který
ji obdivoval.
Další uměleckou prací
se zabývá paní Helka Bá−
bíková. Její ručně vyrá−
běné zdobné paličkované
obrázky byly středem pozornosti.
Mezi další patří kupříkladu Lenka
Kotásková (obrázek dámy v klobou−
ku), Fanynka Kristová roz. Deka−
řová (malované obrázky na dřevo),
Renáta Uhlíková (ubrousková tech−
nika na květináčích a obrázcích) a pan
Ždánský (práce ze dřeva – zvířátka,
glóbus, dózy, pohárky, vláček a jiné).
Stojí zato vzpomenout i práce háč−
kované, pletené a drhané, dokonce

vyrobené i mužem. Do výstavy se
zapojila také i naše mládež. Napří−
klad Kateřina Čambalová (malování
na hedvábí, obraz Světlo a stín), Do−
rota Koplíková (busta hlavy a lva),
Alžběta Koplíková (postavy ze šústí
– muzikanti a andělíčci), Michaela Ba−

řinová (srdíčko s myškami, myšky
z ořechové skořápky, košíček s va−
jíčkami). Také by stálo zato připo−
menout i ostatní práce, ale bylo jich
velmi mnoho.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem, kdo zapůjčili věci na tuto vý−
stavu. Jen tak se mohla uskutečnit.
Též patří dík občanům za účast a těm,
kteří pomáhali při její realizaci.
Za Orel Ratíškovice Terezie Pištěková

Súrodenci Jendruchovci u nás

Č

tvrtou neděli adventní do Ratíš−
kovic zavítá zajímavý a svým
způsobem ojedinělý soubor
z Bratislavy − Súrodenci Jendruchov−
ci. Soubor vznikl v roce 1994 a má
za sebou stovky vystoupení po Ev−
ropě i zámoří (Německo, Švýcarsko,
Rakousko, Holandsko, Norsko, ČR,
Belgie, USA, Austrálie, Vatikán –
audience u Sv. otce Jana Pavla II.
aj.). Tuto hudební skupinu tvoří
manželé Jendruchovi a jejich devět
dětí. V repertoáru mají různé druhy
hudebních žánrů a skladeb.
Co říkají o sobě: „žijeme svůj ži−
vot tak, jak přichází, se všemi ra−

dostmi i starostmi. Nic neskrýváme,
na nic se nehrajeme. Jsme jedno−
duše rodinou se vším, co k ní patří.
Rozdílné povahy, nálady, touhy a sny
− to všechno najdete tam, kde ži−
jeme. Není jednoduché nasměrovat
tyto síly k společnému cíli. Není jed−
noduché víkend co víkend sednout
do auta a rozdávat talent, který jsme
přijali. Ani ta nejmenší dědinka na
Slovensku není pro nás zapadnutá
nebo nezajímavá. A právě proto
jsme, a věříme, že ještě i dlouho bu−
deme, ojedinělým zjevem na slo−
venské hudební scéně (www.jendru−
chovci.org)“.
JU
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Tradice

lóru za finanční podporu
celé akce. Výtěžek, který
z akce vzešel bude použit
na vydání publikace „Ra−
tiškovské hody“, kterou
hodláme vydat v příštím
roce.
Celá akce začala mar−
šem a verbuňkem býva−
lých stárků, kde v po−
předí verbovali nejstarší a ostatní
stárci, za nimi pak pěkně v kolečku
tancovaly stárky. Po tomto úvodu
byli jednotliví stárci představeni
a dekorováni místostarostkou An−
nou Foltýnovou. Pak bylo vyhlášeno
sólo pro všechny stárky. Tance byly
střídány honosnými zpěvy mužů, ale
ani my „děvčata“, jak si říkáme, jsme
nezůstaly pozadu. Každý, kdo se
chtěl bavit, se jistě „našel“. Dali si
zde sraz jak bývalí „konopáci“, „doli−
ňáci“, tak ostatní „krúžkaři“. Byl to
večer, kdy jsme se
mohli všichni spo−
lečně setkat, za−
vzpomínat na to,
…když jsme byly
stárkami. O tom,
že o sobotní zá−
bavu byl zájem,
svědčil i téměř vy−
prodaný sál.
Chtěla bych
ještě jednou podě−
kovat všem, kteří
se jakýmkoliv
způsobem do akce
zapojili.
A trochu historie na závěr
K příležitosti historického set−
kání stárek a stárků se nám poda−
řilo zjistit následující stárky:
1948 Bařina Tomáš
Gajdík František
1958 Milka Hnilicová (Příkaská)
František Kadlčík
Josefa Příkaská (Hrbáčková)
Josef Příkaský
1965 Marie Dobiášová (Holečková)
Jindřich Dobiáš
Anastazie Podkalská
(Koplíková)
Václav Kašík
1966 Marie Hrubošová (Kubišová)
Pavel Vacenovský
1967 Marie Nesvadbová (Macková)
František Dobeš
1968? Hedvika Gasnárková
Jan Kordula
1974? Helena Tomečková (Ilčíková)
Petr Vacenovský

Na tú svatú
Katerinu

P

oslední listopadová sobota byla
ve znamení „Kateřinské zába−
vy s historickým setkáním stá−
rek a stárků“, příznivců folklóru,
dobrého vína, zpěvu a tance.
Myšlenka uspořádat hodový prů−
vod bývalých stárek a stárků vzni−
kla už před 5 lety. Znovu byla tato
myšlenka „oprášena“ na letošních
hodech, kde jsme na sebe začaly,
hlavně stárky pokřikovat, že stárka
03 zdraví stárku 86. Zjistili jsme, že
mladé stárky vůbec neznají své před−

chůdkyně. S myšlenkou uspořádat
historické setkání formou besedy
u cimbálu jsem seznámila další
stárky a setkala jsem se s velkým
nadšením pro tuto akci. S realizací,
jako bylo vybrat vhodnou muziku,
zhotovit a rozeslat pozvánky, pomo−
hla stárka 88 Ilona Příkaská.
Do „hodové výstavy“, která byla
také součástí sobotního večeru se nás
už zapojilo více. Těžším úkolem bylo
shromáždit informace o tom, kdo
a kdy byl stárkem. Setkala jsem se
však s velkou vstřícností stárků
a některých ratíškovických občanů,
kteří ochotně pomohli vypracovat
seznam do roku 1985. Od tohoto roku
totiž hody již pořádal tehdy národo−
pisný soubor Konopa a všichni stár−
ci byli zapsáni v souborových kroni−
kách a kronice Ratiškovské Doliny.
Je třeba zde poděkovat hlavně spon−
zorům z řad stárků a příznivců folk−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2005

1976 Jiřina Jánošová
Josef Šebesta
Buštíková ?
Emil Souček
1985 Zuzana Kordulová
(Sedlačíková)
František Kordula
Světlana Ilčíková
(Nedůchalová)
Jaroslav (Slávek) Macek
1986 Jana Koplíková (Rybová)
Ladislav Hadač
1987 Markéta Venclíková
(Vybíralová)
Jaroslav Kotásek
1988 Ilona Příkaská (Tomanová)
Jiří Gajdík
1989 Jana Tomčalová (Antošová)
Josef Koplík
1990 Hana Šupálková (Horáčková)
Petr Gajdík
1991 Eva Chmelíčková (Antošová)
Jiří Příkaský (Žoch)
1992 Vladimíra Macková
(Příkaská)
Patrik Macek
1993 Blanka Pokorná (Uhlíková)
Jiří Příkaský (Bubeníček)
1994 Vendula Fišerová
Jan Toman
1995 Lucie Machalová (Foltýnová)
Pravoslav Kotásek
1996 Miroslava Macková
(Koštovalová)
Pavel Macek
1997 nekonaly se krojové hody,
byla uspořádána jen hodová
výstava
1998 hodový průvod bez stárků,
o hody žádali
Eva Chmelíčková
a Slávek Macek
1999 Ilona Holečková
Lukáš Tomančák
2000 hodový průvod bez stárků,
o hody žádal Lukáš Tomančák
2001 Štěpánka Koplíková
(Tomanová)
Jaromír Škola
2002 Lenka Růžičková
Adam Bardún
2003 Martina Petrů
Michal Příkaský
2004 Lenka Příkaská
Richard Holeček
2005 Kateřina Uhlíková
Tomáš Kotásek
Vyzýváme touto cestou všechny
spoluobčany, kteří by nám pomohli
doplnit a upřesnit seznam stárků
a stárek ratíškovických tradičních
hodů.
Jana Koplíková
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Družba

V

Poslední pomník, u kterého jsme
byli, se nacházel přímo před radnicí.
Tam nás trošku překvapilo a také
zamrzelo, že krojované chtěli posta−
vit až za dvojřad vojáků. Ale naše
překladatelka, paní Dana Voříšková,
to tak nenechala a okamžitě sjed−
nala nápravu − postavila nás hned
do první řady vedle pomníku.
V odpoledních hodinách jsme od−
jížděli do asi 9 km vzdálené ves−
ničky Terron. Zde došlo k uctění pa−
mátky před posledním pomníkem.
Poté se tady konala malá zábava
spolu s občany Terronu. Po návratu
do Vouziers nás čekala večeře v do−
movech našich hostitelů. Na večer
jsme si zvolili svůj program, a to tím
způsobem, že se většina krúžku, ale

z časových důvodů jsme předvedli
jen dvě z nich. Vystoupení se nám
povedlo, sklidilo u diváků velký
úspěch. Pak program pokračoval ta−
neční zábavou s Veselou Muzikou.
Před odjezdem domů se konala slav−
nostní večeře, kam byly pozvány
také naše hostitelské rodiny. Zde
panovala opravdu vynikající atmo−
sféra. Všichni se tady určitě bavili,
a to nejen zpěvem naším a francouz−
ským, ale také společným.
A už nás čekala jen cesta domů.
Ve Francii se nám moc líbilo, byly to
opravdu tři hezky prožité dny.
Velké díky patří hlavně rodinám ve
Vouziers, které se nás ochotně ujaly
a srdečně nás přijaly ve svých do−
Slovácký krúžek
movech.

Slovácký kroužek
ve Vouziers

e dnech 9.−12. listopadu byl na
plánovaný zájezd Slováckého
krúžku a Veselé muziky do dru−
žebního města Vouziers. Před odjez−
dem do Francie jsme měli obavu
z nepokojů v Paříži, ale pan starosta
byl přímo z Vouziers ubezpečen, že
nemusíme mít žádný strach.
Plánovaný odjezd byl stanoven na
středu 9. 11. 2005 ve 23:00 hodin.
I přes malé zdržení jedné z pasa−
žérek jsme nakonec v pořádku vyra−
zili. Autobus, ve kterém se za volan−
tem střídali pan Jirásek (majitel)
s panem Koštovalem, byl výborně vy−
baven. Oba páni řidiči znali trasu
velmi dobře, proto jsme v klidu mo−
hli uhánět povolenou rychlostí směr
Vouziers. Cestou jsme měli několik
povinných přestávek.
Trasa z Ratíškovic přes česko−
−německé hranice a téměř přes celé
Německo probíhala bez sebemenších
problémů. Když jsme se však blížili
k německo−francouzským hranicím,
začalo pršet a také houstla mlha.
To nás trošku vystrašilo, protože
není určitě nic příjemného, když na
kroj prší.
Protože jsme se v okolí Vouziers
ocitli dříve, než se očekávalo, musel
být náš program malinko upraven.
Nejdřív jsme navštívili památné
místo, které se nacházelo v opravdu
kouzelné krajině. Teprve potom náš
zájezd dorazil do samotného Vou−
ziers. Tam už na nás na radnici če−
kali zástupci města s upřímným uví−
táním. Poté jsme odjeli do budovy
tamější autoškoly, odkud si nás měli
„rozebrat“ naši hostitelé. Odvezli
nám věci a nás čekal první „úkol“−
objíždění místních obchodních domů
a zvaní místních občanů na naše
vystoupení. Neobešlo se to bez men−
šího občerstvení a samozřejmě také
bez přípitku.
Po večeři jsme byli pozváni na
představení kouzelníků. Dokonce se
ho jeden z našich členů aktivně zú−
častnil. Další den, v pátek ráno, jsme
se oblékli do krojů a takto slav−
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nostně oblečeni jsme uctívali pa−
mátku u jednotlivých pomníků vo−
jáků, kteří zahynuli v 1. světové
válce. Památníky se nacházeli jak
přímo ve Vouziers, tak také v jeho
blízkém okolí. Asi nejemotivnější
vzpomínku máme na hřbitov, kde
bylo pohřbeno také mnoho česko−
slovenských vojáků.

také část Veselé muziky, sešla v bu−
dově autoškoly, kde probíhala „volná
zábava“.
Sobotní den začal netradičně − jeli
jsme na výlet do města Sedan na
prohlídku hradu. Při zpáteční cestě
do Vouziers jsme přijali pozvání na
oběd od občanů vesnice Terron. Po
jídle nás pozvala manželka býva−
lého pana starosty, který už bohužel
zemřel, na prohlídku vojenského mu−
zea, které je přímo v jejich domě. Její
pozvání pro nás bylo velkou ctí už
jen proto, že muzeum otevřela po−
prvé od smrti manžela.
V podvečer toho dne nás čekalo
naše hlavní vystoupení v kulturním
domě ve Vouziers. Původně jsme na
něj měli připravené tři pásma, ale
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(Výpis z obecní kroniky)
Drazí přátelé,
díky za fantastické přivítání
v Ratíškovicích, což je vesnice
uprostřed vesmíru. Je zde úžasně.
Pan Gajdík byl tak laskav, že mně
pozval vystavovat do své krásné
galerie. Setkal jsem se s úžasným
přijetím. Naprosto nezapomenu−
telné. Není malých galerií. Přeji
všem nádherný život, spokojenost
a hodně zdraví.
Vše dobré ze srdce přeje váš
J. Štreit

Milí přátelé,
děkuji Vám za krásné setkání
u vás, nedá se pochybovat o tom,
že jsme všichni jedna rodina
a dnes nám bylo dáno být ales−
poň na chvíli s Vámi, ve vřelé las−
kavosti, radosti ze života. Dě−
kujeme Vám. Ze zážitků dneška
budeme dlouho čerpat sílu a ener−
gii pro každodenní život, který
nám všem přináší mnoho ne−
klidu, starostí i bolesti. Tak to má
být, vždyť máme jeden druhému
co dát, máme na co vzpomínat
a doufáme, že se sem zase někdy
vrátíme.
Moje úcta panu Gajdíkovi
a jeho ženě, kteří měli odvahu při−
nést svým spoluobčanům další
kvalitu života a tím i více ener−
gie. Děkuji
Pokoj a zdraví Vám všem
ze srdce přeje
Agnes Štreitová, 24. 9. 2005
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Hasiči

K výstavě fotografií
Jindřicha Štreita

S

pětky v okrese. Sezóna končí
podzimním branným závodem,
který bývá pořádán na hodovou
sobotu.
Mezi další akce hasičského
sboru patří různé brigády, jako
úklid okolí našeho „hasičského
stánku“, sběr železného šrotu či
pořádání táboráků na začátek
a ukončení sezóny. Mezi spor−
tovní aktivity a udržování kondičky
patří návštěva místní kuželny, kde
se do sytosti vyřádí jak malí, tak
i velcí členové.
Několikrát do roka se schází vý−
bor SDH ke svým pravidelným
schůzkám, na kterých připravují vše,
co je potřeba pro zdárnou hasičskou
činnost. Každý týden mívají chlapi
i mládež tréninky, na kterých vychy−
távají své nedostatky. Děti mají
schůzky i přes zimu, kdy si zkouší
hasičskou techniku tzv. nasucho,
zdokonalují se v branném závodě,
hrají různé hry a v neposlední řadě
se připravují na vánoce společným
pečením perníčků.
Pomyslný hasičský rok končí slav−
nostní výroční schůzí, každoročně
konanou na sv. Štěpána. Na tuto
schůzi bývají zváni všichni členové
a hosté, jako například starosta
okresního sdružení hasičů nebo sta−
rosta obce.
Určitě jsem zapomněla na něk−
teré důležité informace, ale doufám,
že mi bude odpuštěno. Tímto krát−
kým průřezem akcí jsem chtěla ze−
jména poděkovat všem za zdárný
průběh právě končícího hasičského
roku 2005.
Přeji všem hasičům, hasičkám
i hasičatům pokojné Vánoce a aby
rok 2006 byl alespoň tak úspěšný,
jako tento.

Hasičské
ohlédnutí

DH Ratíškovice patří mezi jeden
z nejstarších spolků v obci. Byl
založen v roce 1889, což zna−
mená, že letos jsme si připomněli
116 let od jeho vzniku. K dnešnímu
dni máme 96 členů, z toho je 31 mlad−
ších osmnácti let. SDH pořádá celo−
ročně různé kulturní i sportovní akce
pro své členy i pro veřejnost.
Rok 2005 byl pro nás rokem změn
a úspěchů. Začali jsme pod vedením
nového starosty sboru Petra Nedvě−
dického. První velkou, troufám si říct
vydařenou akcí byl tradiční hasičský
ples. Na jeho přípravě a organizaci
se podílejí všichni aktivní členové.
Přelom dubna a května patří sou−
středění na Littneru. Tímto vlastně
začíná jakási hasičská sportovní se−
zóna jak pro malé, tak velké hasiče.
Letošní soustředění bylo zpestřeno
rejem čarodějnic a opékáním pra−
sátka.
Jakousi tradicí bývá druhý červ−
nový víkend, který patří hasičským
soutěžím. V sobotu je to soutěž mužů
„O putovní pohár obce“ a v neděli
soutěž dětí „Memoriál Standy
Vyhňáka“. V sobotní soutěži letos
zazářili ratíškovičtí chlapi, kteří po
několika letech vybojovali první
místo, což samozřejmě patřičně osla−
vili. Děti soutěží ve dvou katego−
riích, a to mladší a starší žáci. Naši
mladí hasiči podávají celoročně vý−
borné výsledky a řadí se do první

Jana Tomčalová
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vodce Laďa je ve svém živlu, infor−
mace do nás hustí rukama nohama.
Oči máme hore hlavy, slavná pa−
mátka střídá slavnú památku: Ná−
městí děkabristů u Něvy a na něm
socha „Médnij vsadnik“ zobrazující
koho jiného než Petra I, budova Ad−
mirality, čtyřkilometrová tepna Něv−
ský prospekt atd. Nejmonstróznější
stavbú je chrám sv. Izáka, třetí nej−
větší kupolovitá církevní stavba na
světě. Budovalo ji 40 tisíc dělníků −
nevolníků po dobu 40 roků! Nakúkli
sme dovnitřku (úžasné!), ale už nás
ženú, jelikož je třeba platit, a to
částky většinú nemalé, přímo nekřes−
ťanské, tady spíš nepravoslavné...
Kromě Aurory (snad z nostalgie po ko−
munismu, kdy všecí měli mět všecko

kotví symbol VŘSR − křižník AU−
RORA. Před ním rozvážně korzuje
Vladimír Iljič přemítajíc asi o tom,
jak se mohlo stát, že tak skvělá my−
šlenka vyústila v takové zvěrstva.
Za 2 dolary či 50 rublů by mě to byl
ochotný sdělit a vyfotit sa se mňú,
ale nemám zájem. Dnes sa na palubu
nedostanem, je zavírací den, a tak
hážeme zpátečku a přes most chvá−
táme navzdory smogu z nekatalyzo−
vaných avtomobilej do centra.
Stojíme na palácovém náměstí,
před nama Zimní palác (dnes je sou−
částí Ermitáže), na kerý útočili re−
volucionáři daleko dřív než ve 21:40,
kdy přišel onen slavný výstřel z Au−
rory... Vedle nás sa tyčí 48 metrů
Alexandrova sloupu z 650 tun karel−
ské žuly a za nama monumentální
vítězný oblouk − obojí na počest ví−
tězství Ruska nad Napoleonem. Prů−

zadarmo) sa platí opravdu za vše s vý−
jimkou vzduchu.
Samostatnú kapitolú sú záchody,
tady bych jich nazval spíše (děti pro−
minou) hajzlama. Za obonos 10 rublů
= 10 korun poskytujú statisícom tu−
ristů služby nevábné. A když už je
hygienická stránka jakš takš, zasej
nevyhovuje stránka fyziologická,
jako v případě pojízdného WC Ika−
rusbusu přímo na křižovatce dějin −
na Palácovém náměstí. Ve snaze
nahňahňat do busu co nejvíc ka−
dibudek opomněli, že sa tam má
kromě mise vejít také člověk, takže
je nutno sedět s otevřenýma dve−
řama přímo na chodbě... A další
„drobnosti“ následujú. Při směně
peněz je vyžadován pas, což ne−
chápu a ptám sa proč. Odpověď „pro−
sto nužno“ mňa neuspokojuje, ale
ruble potřebuju a pas směnárnici

Petrohrad
dnes

aneb výňatek z cestovního deníku
xpedici čeká vrcholná část pro−
gramu − návštěva našeho býva−
lého vzoru, osvoboditele i oku−
panta, největší země světa Ruska.
Nejdřív bylo ale třeba mnoha úkonů
k dosažení cíle, tj. cestovního víza.
Odevzdat pas a jeho kopiu, fotku, pe−
níze a také vyplněnú bumážku žá−
dosti. Dále sehnat pozvání, zaplatit
dopředu ubytování a tudíž mět po−
tvrzení o zaplacení ubytování. Toto
všecko za nás vyřizuje cestovka
IRRA a kdoví co eště moseli udělat,
abysme ten papírek do pasu dostali.
Podařilo sa.
Blížíme sa k hranicám v dvou−
městí Narva z estonské strany a Iva−
nogorod z té ruské a sme připraveni
na vše. Motáme sa v Narvě a když
konečně najdeme přechod, mosíme
sa vrátit na kraj města do jakési zóny
pro jakúsi bumážku. Je tady sice
fronta létajících Holanďanů se svo−
jíma karavanama, ale my máme jako
kolektiv samozřejmě přednost, a tak
za chvílu už stojíme na hranicách
s pokusem číslo dvě. Estonská strana
bez problémů, a co ruská? Nebude
to tak jednoduché. Dostáváme k vy−
plnění nekolik bumážek − kartočka
pribitija a ubitija(!!!) inostranca, mi−
gracionaja karta − keré sa vkládajú
do pasu. Sme nuceni aj s kuframa
vyskákat z busu a projít kontrolú
každý zvlášť. Obavy z bantování sa
naštěstí nenaplnili, s úlevou sa na−
loďujeme zpátky, eště jedna závora
a sme v zemi, kde zítra již znamená
včera nebo tak nejak.
Hned za městem nám vojenská
hlídka připomíná, že „Big brother“
sa tady hraje už dávno. A čím nás
také vítá matka Rus? No čím jiným
než bolševníkem velkolepým lemu−
jícím nekolik kilometrů silnicu!
Nekonečnú rovinu do Petrohradu
alias Sankt Peterburku alias Lenin−
gradu sme zvládli bez problémů a už
projížďáme předměstíma tehoto
pětimiliónového a rychle sa rozrůs−
tajícího góroda, kerý byl carem Pet−

E

rem I. založen na bažinách
v mořském zálivu jako opěrný
bod obrany před severskýma
nájezdníkama v roce 1703.
Také proto směřujú naše
první kroky do opevněné
části města − Petropavlovské
pevnosti. V parku zde sedící
socha Petra I. zaujme malú
hlavú proti velkému tělu.
Údajně tato anomálie vznikla tak,
že hlavu dělali Američani a tělo Ru−
sové. Jedni šetřili a druzí hújali − tak
jak to majú ve zvyku.
Podél nábřeží Něvy ťapkáme
k domku Petra I., kde tento otec
města trávil šest roků a osobně do−
hlédal na výstavbu svého dítěte až
do roku 1709. Nedaleko za rožkem
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odevzdávám. Je sice pravda, že su
už týdeň neholený a začínám vypa−
dat jak Usáma, ale ani podrobnou
prohlídkou pasu ženština nic neod−
halí (hlavně − do pr... − ať mě z něho
nevytratí ty dvě bumážky, keré bu−
deme zpátky na hranicách odevzdá−
vat − to by byl průser na prokurá−
tora)! Kouzelné slovíčko spasiba či
dokonce úsměv z biletářek nevylou−
díš ani kdybys platil milión. Si tady
tak nejak hrdě trpěn...
Nejvíc mňa ale iritujú všadypří−
tomní hlídači. V každém hotelu, re−
stauraci či instituci stójijú u vchodů
statní mládenci s funkcí pro mňa
neznámú, jistě však naprosto ne−
zbytnú. Stejně jako příslušníci poli−
cie řídící každou větší křižovatku.
Jestli to má smysl nevím, ale fak−
tem je, že sme při dvoudenním re−
jdění po městě viděli 4 búračky! Když
už sme sa památek nabažili, ujíž−
díme na sever do kempu Olgino,
míjíme přitom stadion místního
Zenitu, kde naša fotbalová legie pod
vedením trenéra Petržely útočí na
ruský titul.
Poloprázdný rozlehlý kemp s hlí−
dačem Vasilem a typickou ruskou
dělnou provozní Zinou zjevně pama−

tuje staropořádkové zlaté časy. Do−
mácí prominentní klientela sa odstě−
hovala na jih, cizinců je tady málo
a tak většina budov chátrá. Před spa−
ním pozoruju členky jezdeckého
klubu, kterak drezúrujú krásné
koně. V noci nás, keří sme podcenili
deratizaci, zase drezúrujú po rusky
velicí komáři.
Od brzkého rána atakujeme Pet−
rohrad. Z mnoha pamětihodností
vyniká nádherný Chrám vzkříšení
Krista, který nechal postavit jeden
z carů na místě vraždy svého otce −
cara, no a samozřejmě jedna z nej−
rozsáhlejších galerií světa Ermitáž,
kde sem strávil dvě hodiny a prošel
jen zlomek exponátů. Přestože sem
kromě Louvru neprošel jiné světové
galerie, těžko si lze představit neco
krásnějšího. Každý z více než
300 sálů je sám o sobě uměleckým
skvostem, to sa mosí vidět...
A na druhú stranu je dobré vidět
aj místní WC, protože těžko si lze
představit v nejaké světové galerii
neco podobného, už vzhledem
k tomu, že sa tady ročně vybere
na vstupném bratru cca 1 miliadra
rublů!!! Dalším důkazem neúcty
k člověku je téměř absence odpočí−

vadel, kde by znavený návštěvník
spočnul. A do třetice nechápu, proč
otevírajú až v 10.30 a zavírajú
v 18.00 hod, přičemž sa tvořijú ob−
rovské fronty a člověk pak podlehne
v rámci úspory času jako v mém pří−
padě projít vchodem načerno. A rada
na závěr − u šatnářek nenechávejte
žádné cenné věci − jeden člen naší
výpravy by mohl vyprávět...
Co eště stíhám? Projížďku met−
rem, kde sa tlačijú tisíce lidí inten−
zivně sa na sebe mračící, a prohlídku
dnes otevřené Aurory, před níž
stále korzuje Vladimír Iljič. Na pro−
jížďku loďú sem sa už nedostal a su
docela rád, že odjížďáme směr Ol−
gino, kde sa z probíjení se davy tu−
ristů „léčím“ na koníčkách, z nichž
jeden dává radost z pohybu najevo
tak mocně, že přeráží horní břevno
ohrady. Ťóťa Zina brblá na milicio−
náře, keří přikázali zavřít na noc
umyvárky, zřejmě proto, aby sa tam
neděly nejaké nepřístojnosti.
Ráno sa loučím s Petrohradem se
smíšenými pocity. Na jedné straně
nádhera památek, na straně druhé
bída člověčenství. Su enom rád, že už
sa mňa netýká onen slavný výrok:
„Nebyls v Rusku, tak neraď!!!“

Ekologie

Přemysl Kouřil

Světelné znečištění
nejen v naší obci

S

větelné znečištění (dále jen SZ)
je pojmem poměrně novým (ale
spoň v České republice), který
není mezi širokou veřejností tolik
známý. Přitom se týká každého
z nás. O co vlastně jde? Obvykle
se SZ popisuje jako veškeré umělé
světlo, které míří bez požadovaného
účinku jiným směrem, než potřebu−
jeme. Jinými slovy, jde o rušivé,
uměle vytvořené světlo, které se roz−
ptyluje v ovzduší a kvůli kterému je
obloha v obydlených lokalitách a je−
jich okolí zbytečně přesvětlená.
Jeho zdrojem jsou především ne−
vhodně konstruované lampy poulič−
ního osvětlení, dále zářící billboardy,
nevhodně nasvětlená architektura
atd. Začátkem roku 2002 byl do−
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konce schválen zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně někte−
rých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), který už prošel několika
novelizacemi a jehož součástí je
i prevence proti SZ. Čím vlastně SZ
tolik vadí?
1) Nevhodné osvětlení mrhá elek−
trickou energií (její výroba často není
zrovna ekologická…), je nutné pla−
tit za svícení do míst, kde to není
potřeba (vodorovně, vzhůru). Při−
tom do lamp vhodné konstrukce stačí
(bez újmy na kvalitě osvětlení) mon−
tovat výbojky s menším elektrickým
příkonem, při teoretické úspoře elek−
třiny 30−60%. Kupříkladu kanadské
město Calgary výměnou starých
lamp za nové ušetří za elektrickou

energii na osvětlení ročně 2,1 mili−
onu dolarů. Návratnost této inves−
tice je velmi dobrá.
2) Pokud lampy nesvítí na silnici,
ale do očí, dochází k jejich oslnění,
tedy ke zúžení očních zorniček (zdroj
světla je mnohem jasnější než osvět−
lená plocha pod ním) a následně
k horšímu vidění osvětlované plochy.
Výsledkem je, že chodci i řidiči hůře
vidí na cestu, je tedy ohrožena bez−
pečnost silničního provozu. Může
pak dojít k situaci, kdy si lidé stě−
žují na špatnou kvalitu osvětlení
(které se zdá nedostatečné díky
tomu, že oslňuje), což vede k insta−
laci ještě silnějších zdrojů světla, sa−
mozřejmě bez kýženého efektu – si−
tuace je naopak ještě horší. Přitom
by stačilo nesvítit si do očí.
3) Pokud se světlo v noci dostává
okny do našich příbytků, zhoršuje
nám kvalitu spánku (s tím souvisí
další problémy – např. člověk po ne−
kvalitním spánku má nižší produk−
tivitu práce) a může přivodit zdra−
votní komplikace. Spojitost úrovně
osvětlení a jeho dopadu na lidské
zdraví ještě nejsou zcela známy, ale
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například bylo zjištěno, že při spánku
bez tmy se nevytváří v lidském těle
hormon melatonin, čímž se může
zvýšit nebezpečí výskytu zhoubných
nádorů. Kromě toho je potřeba noční
zatemňování ložnic (což jsou zby−
tečné investice), čímž ovšem přichá−
zíme o ranní světlo a tím o přiro−
zený cirkadiánní rytmus.
4) SZ narušuje životní prostředí.
Negativně ovlivňuje faunu i flóru.
Například redukuje počty v noci ak−
tivních druhů hmyzu nebo oslňuje
ptáky při letu. Dochází také ke zby−
tečnému stresování rostlin (přede−
vším stromů) rostoucích v blízkosti
nevhodně konstruovaných lamp.
5) Důsledkem SZ klesá viditel−
nost hvězd i jiných astronomických
objektů, což znemožňuje kvalitní po−
zorování i uskutečnění mnohých
vědeckých programů. Třpyt tisíců
hvězd je součástí našeho duchov−
ního a přírodního bohatství. V mís−
tech se světelným znečištěním při−
chází obyvatelé o úchvatný zážitek
spojený s pohledem na tmavou
hvězdnou oblohu.
Lampy veřejného osvětlení přispí−
vají ke SZ nejvíce. Správná lampa

Klub přátel
skautingu

28. 10. 1918 – toto nejvýznam−
nější datum v našich novověkých dě−
jinách – založení samostatného čes−
koslovenského státu si od letošního
roku budeme připomínat ještě z jed−
noho důvodu: 28. 10. 2005 je dnem
založení oficiálního Klubu Přátel
Skautingu (KPS). Klub je určen pro
bývalé členy oddílů, oldskauty, ro−
diče stávajících členů oddílů, skaut−
ské činovníky, sponzory a pro
všechny příznivce skautského hnutí
a naše kamarády.
Členem klubu se stává každý, kdo
se hlásí k hodnotám skautingu a zá−
roveň podporuje úsilí Junáka o vý−
chovu mladé generace. Minimální
podpora se projevuje tak, že členové
klubu se každoročně zaregistrují
zaplacením standardního registrač−
ního poplatku (loni činil 250 Kč).
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by měla mít neprůhledný horní kryt
(aby neprosvěcovala prostor nad se−
bou). V něm musí být zdroj světla
usazený hlouběji − tak aby se světlo
nešířilo do vodorovných směrů
(k tomu je nutný ještě rovinný dolní
průhledný kryt). Kužel světla z ta−
kové lampy by měl svítit dolů, jeho
vrcholový úhel by měl být nejvýše
100° až 130°. V tomto ohledu jsou
lampy instalované v naší obci, po−
dobně jako ve většině osídlených ob−
lastí ČR, nevhodné. Většina z nich
má sice neprůhledný horní kryt (tedy
nesvítí přímo vzhůru), zato však
spodní kryt je vypouklý nebo zdroj
světla není v lampě zasazen dosta−
tečně hluboko, takže ke SZ stejně
dochází. Některé typy lamp navíc
díky nevhodnému sklonu vrhají
ještě více světla do vodorovných
směrů. Nejhorší variantou jsou „sví−
tící koule“, v našem případě instalo−
vané např. kolem Obecního úřadu.
Tento typ světel dokonale oslňuje,
minimálně osvětluje plochu pod se−
bou a mrhá zhruba 70 % energie!
Nevhodné lampy mohou být vy−
měněny za lepší typy postupně,
například při ukončení jejich život−

nosti. Někdy není nutné měnit ce−
lou lampu, v mnoha případech stačí
přemontovat samotný kryt světla,
nebo vyměnit jeho spodní vydutou
část za plochou. Ke snížení SZ by
také přispělo ztlumení nebo vypnutí
části světel v nočních hodinách, kdy
je využití jejich svitu minimální
(v mnoha obcích ČR je tento postup
používán).
Že se jedná o závažný problém,
ukázal krátký výzkum veřejného
mínění z roku 2003, podle kterého
v ČR důsledky rušivého světla vadí
podstatné části obyvatel (přestože
povědomost přímo o SZ není velká).
Cílem tohoto článku je seznámit
veřejnost s pojmem světelného zne−
čištění a souvisejícími problémy
a apelovat na příslušné orgány, aby
při budoucí opravě starých či insta−
laci nových lamp veřejného osvět−
lení zvážily jejich výběr.
(Autor čerpal především z článků
zveřejněných na http://svetlo.astro.cz,
kde případní zájemci získají prak−
ticky veškeré dostupné informace
o SZ.)
Jiří Frolec

Další formy možné podpory jsou ví−
tány a kdyby Vám došla fantazie,
pak možnosti jsou vypsány na při−
hlášce do KPS, o kterou si můžete
napsat na adresu, kterou najdete na
skautském webu:
www.junakratiskovice.wz.cz
Středisková rada Junáka Ratíško−
vice má zájem, aby KPS vyvíjel ak−
tivní činnost. Že to není nemožné
dokazuje první akce, která se kona−
la v den založení klubu, tedy 28. 10.
2005 (viz níže). Do budoucna jsou
v jednání další akce typu zájezd do
Osvětimi, exkurze do papíren, dále
již tradiční táboráky, možná novinka
– soutěžní hra pro posádky automo−
bilů a nebo dokonce samostatný
týdenní turnus tábora určený pro do−
spělé a rodiče s dětmi (rodinný skau−
ting). Jak vidíte, je na co se těšit. Na
setkání s vámi na některé z našich
akcí se těší koordinátor KPS Palis.
1. akce Klubu přátel skautingu
Ku příležitosti vzniku KPS uspo−
řádalo naše středisko 28. 10. 2005
zájezd do Znojma a okolí, účast
46 cestujících.
Jako první jsme navštívili uni−
kátní vodní mlýn v obci Slup (ná−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2005

rodní kulturní památka – jedna
z nejcennějších svého druhu u nás).
Další zastávka byla v obci Šatov, kde
se mimo jiné nachází tzv. Malovaný
sklep (na stěnách pískovcového
sklepa ožívá naivní umění – celoži−
votní dílo jednorukého umělce –
světová rarita) Pak následovala
procházka Národním parkem Po−
dyjí.
Trasa dlouhá cca 8 km vedla přes
šobeskou lávku (visutý most posta−
vený pohraniční stráží přes řeku
Dyji, po rekonstrukci slouží turis−
tům), vinici Šobes (tato lokalita je
řazena mezi 10 nejlepších vinař−

ských poloh v Evropě), vyhlídky nad
Šobesem, Železné schody a zpět
k autobusu zn. Mercedes, kterým nás
pan Jirásek odvezl do Znojma. Zde
jsme navštívili slavné znojemské
podzemí s originálním výkladem
(podzemí tvoří spletitý labyrint vy−
tesaných chodeb ve skále až 4 patra
pod sebou o celkové délce 30 km –
zpřístupněno cca 1 km).
Poslední zastávka − Muzeum mo−
tocyklů v obci Lesná (přes 100 histo−
rických motocyklů, sidecárů a au−
tomobilů). A pak hajdy domů. Po
celou dobu zájezdu nás provázelo
nádherné slunečné počasí.

Skauti ani v zimě nezahálí.
V sobotu 26. 11. 2005 proběhla
již třetí brigáda, na které se vy−
ráběly nové stanové podsady.

24. 12. 2005 na Štědrý den
...budou skauti od 9.00 hodin roz−
nášet Betlémské světlo. Kdo má
zájem o světlo z Betléma, ať se
nahlásí paní Marii Bardúnové.
Pozor!
Sběrna papíru informuje
Dne 24. 12. 2005 na Štědrý den
v 11.00 hodin se budou u sběrny
papíru rozdělovat ceny za letošní
soutěž ve sběru papíru. V době
uzávěrky Zvonu nebyla ještě sou−
těž ukončena, proto není známo
pořadí výherců. Přesné a aktu−
ální pořadí výherců hledejte na
infokanálu obce Ratíškovice.
Palis

Bigglesův memoriál

V

sobotu 5. listopadu 2005 se
uskutečnil již 16. ročník okres−
ního junáckého závodu: Biggle−
sův memoriál – soutěž tříčlenných
hlídek v nejrůznějších dovednostech.
Závod probíhá již tradičně ve všech
věkových kategoriích − světlušky,
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vlčata, skautky a skauti. Letošní
ročník provázela megaúčast: přes
130 účastníků, z toho 97 soutěžících,
ostatní byli jako rozhodčí na trase
závodu.
Kromě Ratíškovic se na závodě
prezentovali skauti z Hodonína, Ky−

jova, Lužic a Mutěnic. Naše hlídky
skončily v kategorii:
z Světlušky: na 1. místě −
oddíl Trojka. Blahopřejeme!!!
z Vlčata: na 3. místě − Tuláci,
4. a 5. místo Trojka a Tuláci
z Skautky: na 3. místě – Squaw
z Skauti: na 7. místě – Tuláci.
Všem zúčastněným patří poděko−
vání za to, že tak velkou akci zvládli
s přehledem.
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Mikroregion

www.
ratiskovice.com
Rekapitulace aktivit V
Mikroregionu Nový Dvůr

3. 12. 2004 Ratíškovice: Prezen−
tace iniciativy Leader + a hodnocení
projektu Partnerství pro Kyjovské
Slovácko.
31. 12. 2004 Vlkoš: Silvestrovský
pochod „ Pěšky nebo s kolem do Vl−
koša spolem“.
22. 1. 2005 Svatobořice−Mistřín:
II. Společenský ples Mikroregionu
Nový Dvůr se uskutečnil v Obecním
domě.
27. 2. 2005 Vacenovice: Před−
náška pro vinaře v sále hospody
u Letochů na téma „Uplatnění vinař−
ského zákona v praxi“.
6. 5. 2005 Valtice: Zájezd vinařů
mikroregionu na 38. ročník Valtic−
kých vinných trhů, který se uskuteč−
nil v jízdárně zámku.
8. 5. 2005 Ratíškovice: Pochod ko−
lem Ratíškovic po dvacátédruhé i za
účasti Mikroregionu Nový Dvůr.
28. 5. 2005 Miezgovce: Kulturní
slavnosti mikroregionu Bánovecko
za účasti souborů z Ratíškovic.
12. 6. 2005 Ratíškovice: Odpo−
ledne na Baťově vlečce. Program pro−
bíhal od vacenovické silnice (od va−
gónů) po silnici na Rúdník.

17. 6. 2005 Skoronice: Seminář
zastupitelstev obcí mikroregionu.
3. 7. 2005 Ratíškovice: Pouť k lili−
ovému kříži na Náklo.
10. 7. 2005 Ratíškovice: 37. Fes−
tival slováckých dechových hudeb
v Ratíškovicích, který byl spolufinan−
cován z Projektu CBC Phare „S hud−
bou, zpěvem a tancem Mikroregio−
nem Nový Dvůr“.
8.−10. 7. 2005 Mistřín: VIII. Mezi−
národní folklórní festival pod zášti−
tou Mikroregionu Nový Dvůr, který
byl spolufinancován rovněž z pro−
jektu CBC Phare.
15.−23. 7. 2005 Milotice: Malířské
sympozium za účasti šesti malířů
v oranžerii zámku.
25.−26. 8. 2005 Miezgovce: Prezen−
tačné dni obce.
17. 9. 2005 Milotice: návštěva z mi−
kroregionu Bánovecko (Slovensko).
18. 9. 2005 Milotice: III. Trh míst−
ních produktů a řemesel.
28. 10. 2005 Kyjov: Drakiáda na
letišti.
31. 10. 2005 Milotice: Setkání Mik−
roregionu Nový Dvůr ke strategii regi−
onu Kyjovské Slovácko na 2007−2013.

současné době jsou v digi−
tálním archivu naší obce fo−
tografie asi od 300 lidí. Jejich
vlastníky pak zveme na popiso−
vání naskenovaných fotografíí
v počítači k nám domů. Na konci
tohoto „sezení“, ať je časově jak−
koliv dlouhé, často zazní věta:
„A co tam eště máte?“. Lidé za−
čnou vzpomínat na to, co už
v Ratíškovicích není, co by chtěli
vidět, co by jim připomnělo mládí
a dětství. A tak společně hle−
dáme, probíráme se starými fo−
tografiemi a skoro každý zapo−
mene na čas.
V tomto roce obecní úřad ak−
tualizoval internetové stránky
Ratíškovic. Kromě současného
dění u nás, odkazů na organizace
v obci, fotogalerie z pořádaných
akcí a jiných odkazů je zde také
sekce „Historie“. Jsou v ní ve
zkrácené podobě uvedeny zajíma−
vosti z historie naší obce, dopl−
něné množstvím fotografií a vý−
pisů ze starých dokumentů. Kdo
má zájem, může si tu přečíst
i farní kroniku, o kterou je po je−
jím nalezení velký zájem. Je zde
také fotoarchiv, ve kterém je ke
dnešnímu dni zatím 43 těch „nej“
starých fotografií a pohlednic naší
obce. Tato stránka bude doplňo−
vána a jejich počet se postupně
zvýší asi na 100. Takže máte−li zá−
jem, můžete si je prohlédnout ne−
jen v počítači u nás (a v budoucnu
snad i na obecním úřadě), ale také
na libovolném počítači s připoje−
ním na internet.
Další, jistě neméně zajímavou
sekcí, je Ratíškovický Zvon. Kdo
z vás jej tedy posílá poštou svým
známým, může je upozornit na
obecní internetové stránky, kde si
mohou všechna čísla (mimo aktu−
álního) přečíst nebo stáhnout do PC.
Irena a Petr Bařinovi, Řádky 425

Malířské sympozium

Připravujeme:
31. 12. 2005 Ratíškovice: Silves−
trovský pochod za prasátkem do
Ratíškovic.
21. 1. 2006 Skoronice: III. ples
mikroregionu ve Skoronicích.
Jaroslava Kundratová
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Informace
pro plavce i neplavce

V sobotu 19. 11. 2005 se konaly
oslavy 16. výročí listopadové a 88. vý−
ročí říjnové revoluce na Vrbkách.

P

lavecká škola se sídlem v Ra−
tíškovicích zajišťuje na bazé−
nech v Hodoníně, Ratíškovi−
cích a Bzenci od září do června
výuku plavání. V dopoledních ho−
dinách pro děti základních škol,
mateřských škol a podle zájmu
i škol středních. Rodiče, kteří se
chtějí na své dítě podívat při vý−
cviku, jsou srdečně zváni. Pro do−
spělé je připravena ve večerních
hodinách výuka neplavců a i těch,
kteří si chtějí vylepšit kondici.
V nabídce je i vodní aerobik.
Všichni jste srdečně zváni.
Více informací:
www.plavecka−skola.wz.cz

Kulturní pozvánky
Prosinec 2005
11. 12.
Vánoční koncert
V sále u Šťastných − vystoupí: Dět−
ský folklórní soubor, Ratiškovská
Dolina, Slovácký krúžek, Robky
ze Séčky, Veselá muzika, Písnička,
jako hosté Ženský sbor z Hrubé
Vrbky, vstupné: 50 Kč
18. 12.
Jendruchovci
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
27. 12.
Svěcení mladého vína
Pořádá Mužský pěvecký sbor
31. 12.
Zabíjačka
Restaurace Sport a letní parket
Pochod za prasátkem
tentokrát do Ratíškovic
Mikroregion Nový Dvůr
Leden 2006
14. 1.
VII. Společenský ples
21. 1.
58. Krojovaný ples
22. 1.
III. Dětský krojovaný ples
28. 1.
Hasičský ples
Všechny další informace budou
upřesněny v kabelové televizi a na
plakátech.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2005
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Jízdní řády ČSAD
Platnost od 11. 12. 2005 do 9. 12. 2006
Kyjov

Rat.

Hod.

Pozn.

Kyjov

Rat.

Bez.
4,20
4:25
X
Mil.
Bze.
5:15
X
5:15
5:25
5:30
5:30
Bze.
5:45
Vra.
6:20
6:40
6:45
6:50
X
Bze.
7:50
8:00
8:20
9:10
10:35

4:47
4:45
4:57
5:02
5:23
5:23
5:30
5:30
5:35
5:55
5:50
6:02
6:04
6:13
6:37
6:45
7:12
7:17
7:10
7:20
7:28
8:16
8:32
8:52
9:42
11:07

5:05
5:03
5:15
5:20
5:40
5:41
X
5:48
5:53
6:15
6:08
6:20
6:20
6:30
6:53
7:03
7:28
7:35
7:26
7:38
7:46
8:35
8:50
9:10
10:00
11:25

P,35
P,35
S,44
P
S,36
P
P,10
P,35
P,35
P
P,35
S,N
P
P
P,35
P,35
S,N
P
P,10
P,10
P,35
P
S,N
P
P
P

11:30
11:40
12:10
Bze.
12:40
13:25
Bze.
13:45
Mil.
X
14:25
14:30
14:40
14:45
X
14:45
15:15
Bze.
15:45
16:30
17:15
18:20
19:35
20:45
22:30

12:02
12:12
12:38
13:06
13:12
13:53
14:13
14:17
14:20
14:23
14:45
15:02
15:07
15:06
15:10
15:17
15:40
16:09
16:13
17:02
17:47
18:52
20:00
21:17
23:02

Vysvětlivky:
P jede v pracovní dny
S jede v sobotu
N jede v neděli

Ratíškovický Zvon

1
3
10

Hod.

Pozn.

12:20
P
12:30
S,N
12:56
P,35
13:24
P
13:30
P
14:11
P,35
14:31
P
14:35
P
14:35
P,33
14:38
P,10
15:01
P,35
14:20
S,N
15:23
P,35
15:24
P,35
15:28
P,35
15:35
P
16:00
P
16:27 1,3,39
16:31
P
17:20 P,S,N,32
18:05
P,35
19:10 P,S,N,32
X
P,35
21:35
P
X
32

jede v pondělí
jede ve středu
nejede od 23.12. do 3.2., od 6.2. do 10.2., od 13.4.
do 14.4., od 1.7. do 1.9., od 26.10. do 27.10.

21
32
33

Hod.

Rat.

X
X
X
X
5:05
5:10
X
5:20
5:50
6:00
6:25
6:30
6:45
7:00
7:05
7:10
7:20
7:45
8:00
8:15
8:30
9:10
10:00
10:30
11:20
11:30
12:30
12:40

4:25
4:40
4:50
5:05
5:23
5:35
5:35
5:38
6:08
6:18
6:43
6:48
7:03
7:18
7:20
7:26
7:38
8:03
8:18
8:33
8:48
9:28
10:18
10:48
11:38
11:47
12:47
12:58

Kyjov

Pozn.

Hod.

Rat.

4:57
P,35
5:12
S,N
5:22
P
5:23
P,35
X
P,35
X
P
5:55
P,10
6:10 P,S,36
Bze.
P,35
6:45
P
7:15
P
7:20
S,N
7:30
P
Bze.
P
X
P,10
7:46
P,35
8:05
P,35
8:28
P,35
8:50
P
9:05
S,N
9:16
P,10
10:00
P
10:45
P,35
11:20
P
12:10
S,N
Vac.
P,21
Bze.
P,21
13:30
S,N

12:40
13:25
13:30
14:05
14:20
14:30
14:35
14:35
14:40
14:50
15:01
15:20
15:25
15:35
15:40
15:40
16:10
16:30
17:10
17:15
17:15
18:25
18:25
19:15
20:40
20:45
22:20
22:30

12:58
13:41
13:48
14:23
14:38
14:47
14:53
14:53
14:58
15:08
15:19
15:36
15:41
15:53
15:58
15:58
16:28
16:48
17:25
17:33
17:33
18:43
18:43
19:33
21:00
21:03
22:38
22:48

nejede 23.12., od 27.12. do 30.12.,
od 3.7. do 1.9.
nejede 24.12., 31.12.
nejede 23.12., od 27.12. do 30.12.

35
36
39
44

Kyjov

Pozn.

13:35
P
Mil.
P,33
14:13
P,35
X
P,10
15:05
P
Mil.
S,36
15:13
P
X
P,35
Bze.
P
15:40
P
Mil.
P,35
Bze.
P
16:02
P,35
16:25
S,N
Bze.
P,35
16:30
P
17:00
P,35
X
P,33
17:55
P,31
Bze. 1,3,39
18:05
P
19:15
P
19:15 S,N,32
20:05
P,35
X
P
21:35 P,S,N,32
23:10 S,N,32
23:20
P

nejede od 27.12. do 30.12.
nejede 24.12., 28.10.
nejede 26.12.,28.12.,17.4.,1.5.,8.5.,5.7.
jede také 27.12., 28.12., 29.12., 30.12.
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