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T

Andělské
hlasy

ýden před štědrým dnem, v ne−
děli odpoledne 18. 12. 2005,
jsme v kostele v Ratíškovicích
rozpustili naše srdce v přenádherné
souhře hudby a hlasů sourozenců
Jendruchových a po−
znali rodiče těchto
devíti dětí. Devět
dětí a dva rodiče žijí
spolu život tak, jak
přichází, se všemi
radostmi i starostmi.
Rozdílné povahy,
nálady, touhy a sny
− to vše se podařilo
rodičům nasměrovat
ke společnému cíli.
Paní Jendruchová
(manažerka soubo−
ru) vystudovala me−
dicínu a po první atestaci onemoc−
něla velmi vážnou chorobou, která
ji na třináct měsíců upoutala na
lůžko. Při dlouhodobé hospitalizaci
v pražské nemocnici jí lékaři ozná−
mili, že následkem této nemoci už ni−
kdy nebude mít děti. A co víc, nedá−
vali jí šanci na uzdravení. Třináct
měsíců se tato žena zmítala mezi ži−
votem a smrtí (rok 1975−76).
Z Prahy byla vrtulníkem přepra−
vena domů do Bratislavy zemřít
v kruhu nejbližších. Během pobytu

v pražské nemocnici si přečetla knihu
od Gándhího, jak vyléčil svou na
smrt nemocnou ženu přírodními
prostředky. A tak doma zahodila
všechny léky, začala provozovat
očistnou kůru, nastolila zdravou vý−
živu a léčila se sama přírodní cestou.
Začala mít pocit, že má ještě na tomto
světě velký úkol a že se uzdravuje.
A stal se zázrak. Přišlo první tě−
hotenství. Nejstarší syn Tomáš se
narodil v roce 1977. A pak šlo jedno
dítě za druhým, jak říká paní Jen−
druchová: „...děti sa nepýtaly, prosto
prišly a boly tu“.

Druhá se narodila Lucia (1978),
pak Mária (1979), Matúš (1980),
Ruth (1982), Petra (1983), Alexan−
dra (1986), Deborah (1991) a Filip
(1992). Mezi porody přišla paní Jen−
druchová o troje dvojčata a další
3 děti. Říká: „...asi to tak muselo byt,
každé dieťa má svojho anjelika. Nie
je to zvláštne?“ Její charisma mě za−
sáhlo do hloubky duše.
Všechny děti hrají na několik hu−
debních nástrojů. Není jednoduché
Pokračování na straně 9
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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 6. 12. 2005
Rada obce:
z starosta informoval radu o zá−
měru vyhotovit pasport komuni−
kací v obci a provedení svislého
dopravního značení dle platné le−
gislativy, budou osloveny tři firmy
z projednala jednotlivé body Zastu−
pitelstva obce dne 14. 12. 2005
z rozhodla o zvýšení registračních
poplatků v obecní knihovně od
1. 1. 2006
z projednala žádosti o jednorázovou
výpomoc pro neúplné rodiny s ne−
zaopatřenými dětmi z rozpočtu
obce
z se seznámila s dvěma nabídkami
na vypracování hasičských směr−
nic a dokumentů
z se seznámila se třemi nabídkami
na vypracování geometrického
plánu zaměření vybudované ko−
munikace U Jezérka
z se seznámila s dotacemi JMK na
výstroj a výzbroj JSDH a s dota−
cemi na zpracování projektu „Vy−
tápění sportovního areálu Ratíš−
kovice“
z projednala žádost včelařů o změnu
čerpání příspěvku za rok 2005
z starosta informoval radu o jednání
s ředitelem SÚS Hodonín o od−
stranění starého přechodu pro
chodce v ul. Dědina
z se seznámila s návrhem dílčí in−
ventarizační komise o vyřazení
HIM
z schválila programové vybavení
Gordic na OÚ.

z se seznámila se zápisem z dílčího
přezkoumání hospodaření obce
KÚ JMK Brno
z se seznámila s žádostí bytového
družstva Rabyd o pronájem po−
zemku v okolí bytových domů
z se seznámila s dopisem, kde je
uvedeno poškození cizí věci − so−
chy sv. Antonína Paduánského
z se seznámila se studií na přístavbu
kolárky pekárny a odkoupením
části parcely pro tyto účely
z starosta informoval o shromáž−
dění starostů Mikroregionu.
Rada obce ze dne 30. 12. 2005
Rada obce:
z za přítomnosti ředitele ZŠ, zá−
stupce ředitele ZŠ a zástupce
firmy Projektis projednala nutné
změny v projektu přístavby ZŠ,
č.p. 701
z starosta informoval o podání ná−
vrhu na vydání územního roz−
hodnutí o umístění stavby – Tech−
nická infrastruktura lokalita
Jezérko; firma Projektis zpra−
cuje zastavovací studii na tuto lo−
kalitu
z schválila úpravu rozpočtu (změna
č. 2) příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ratíškovice
z se seznámila s pracovními nápl−
němi zaměstnanců od 1. 1. 2006
z souhlasí s prodejem vyřazené ko−
pírky
z schválila Organizační řád – směr−
nice č. 19/2005.

Rada obce ze dne 17. 1. 2006
Rada obce:
z projednala kvalifikační kriteria
pro výběrové řízení „Přístavba ZŠ
Ratíškovice“
z starosta informoval radu o jed−
nání s firmou Zera Ratíškovice,
a. s., o výkupu pozemků v okolí
ředitelství firmy
z se seznámila se zásadami o posky−
tování veřejné finanční podpory
fyzickým osobám z rozpočtu obce,
které upravil Ing. Kadlic
z starosta seznámil radu se skuteč−
nými náklady na vytvoření pas−
portu v jednotlivých obcích mik−
roregionu
z do 10. 2. 2006 vypracuje Baník
Ratíškovice s. r. o. „Plán zimní
údržby“
z souhlasí s využitím volné vý−
věsky u OÚ Charitním domem po−
kojného stáří.
Rada obce ze dne 26. 1. 2006
Rada obce:
z se seznámila se Zprávou o prů−
běhu hodnocení výběrového ří−
zení na akci „Sběrný dvůr Ratíš−
kovice“ ze dne 19. 1. 2006
z se seznámila se Smlouvou o dílo
č.1/2006 s firmou Projektis na
zpracování změn projektu „Pří−
stavba ZŠ Ratíškovice“ dle poža−
davků vedení obce a ZŠ
z schvaluje Dohodu o partnerství
a spolupráci mezi obcí a Římsko−
katolickou farností Ratíškovice.

Rada obce ze dne 20. 12. 2005
Rada obce:
z vybrala z pěti nabídek na zpraco−
vatele lesního hospodářského
plánu na období 2007−2016; pro−
vede firma Ing. Klementa, Ada−
mov
z projednala úpravu rozpočtu VI/
/2005
z se seznámila s podmínkami pro
poskytování a zásadami pro přidě−
lování veřejné finanční podpory
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II. ZO zřizuje:
− Školskou radu dle zákona č. 561/
/2004 Sb., o předškolním, základ−
ním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zá−
kon) − počet členů 6.

Zastupitelstvo
obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 14. 12. 2005

Společenská rubrika

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) úpravu rozpočtu IV/2005 ve výši:
− příjmy po úpravě
32 571 600 Kč
− financování příjmů po úpravě
2 885 900 Kč
− výdaje po úpravě
32 147 500 Kč
− financování výdajů po úpravě
3 310 000 Kč
b) úpravu rozpočtu V/2005 ve výši:
− příjmy po úpravě
34 615 800 Kč
− financování příjmů po úpravě
1 420 000 Kč
− výdaje po úpravě
32 725 800 Kč
− financování výdajů po úpravě
3 310 000 Kč
− zvýšení dotace pro FK Baník
Ratíškovice + 50 000 Kč
− snížení nákladů na položce
správa − 50 000 Kč
c) zvýšení jednotného přídělu do so−
ciálního fondu ve výši 14 000 Kč
d) Rozpočtové provizorium na rok
2006, které nepřesáhne v mě−

síci lednu 2006 1/12 čerpání roz−
počtu v roce 2005, tj. příjmy
2 679 000 Kč, výdaje 2 136 000 Kč,
v měsíci únoru 2006 1/12 čer−
pání rozpočtu v roce 2005 − tj.
příjmy 2 679 000 Kč, výdaje
2 136 000 Kč. Rozpočet 2006
bude schválen zastupitelstvem
obce nejpozději do konce února
2006.
e) podmínky pro poskytování a zá−
sady přidělování veřejné finanční
podpory na činnost organizací,
provozujících veřejně prospěšnou
činnost z rozpočtu obce Ratíško−
vice.
f) poplatek ve výši 50 Kč/obyvatel
na rok 2006 pro Mikroregion Nový
Dvůr
g) převzetí zrealizovaného projektu
„Muzeum ve vagónu na vinařské
stezce“ v roce 2007
h) směrnici č. 16/2005 – Statut soci−
álního fondu (s úpravou dle zá−
pisu)
ch) Přílohu č. 1/2005 ke zřizovací lis−
tině příspěvkové organizace Zá−
kladní školy a Mateřské školy
Ratíškovice – Smlouva o bezúplat−
ném převodu movitého majetku
v hodnotě 413 884,50 Kč.

III. ZO jmenuje:
dva členy školské rady
− PaedDr. Zdeněk Šebesta,
Polní 938, Ratíškovice,
− Mgr. Miroslav Küchler,
U Lesa 1275, Ratíškovice
IV. ZO pověřuje:
− radu obce provedením změny
rozpočtu VI/2005 do 31. 12. 2005
V. ZO bere na vědomí:
a) informace pro kontrolní výbor
b) zprávu o dílčím auditu KrÚ JMK
Brno ze dne 12. a 13. 12. 2005
c) II. kolo výběrového řízení na vy−
budování sběrného dvoru – 7 firem
VI. ZO neschvaluje:
− prodej pozemků PK p.č. 1623/2,
1623/66 a 2080 o výměře cca
3750 m2 firmě Zera, a.s., Za Mlý−
nem 1264, 696 02 Ratíškovice.
VII. ZO odročuje:
a) podmínky pro poskytování a zá−
sady přidělování veřejné finanční
podpory fyzickým osobám z roz−
počtu obce Ratíškovice
b) prodej části KN p. č. 1428/1 o vý−
měře cca 25m2 paní Zálešákové
Olze, J. Úprky 855, Kyjov za úče−
lem rozšíření skladovacích prostor.
AF

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Michal Vlasák, nar. 12/2005

Štěpán Procházka................................................ 80 let
Jan Stříž ................................................................. 80 let
Františka Gajdíková ........................................... 80 let
Ludmila Tomšejová ............................................. 80 let
Marie Hebronová ................................................. 85 let
Metoděj Měchura ................................................. 85 let
Josefa Gajdíková ................................................. 85 let
Anežka Biersacková ............................................ 91 let
Františka Foltýnová ........................................... 92 let
Františka Kordulová .......................................... 97 let
František Foltýn .................................................. 80 let
Blažena Koplíková .............................................. 80 let

Z našich řad odešli...
Gustav Ševela .......................................
Kristina Víchová ..................................
Marta Beránková .................................
Josef Koplík ..........................................
Drahomíra Kundratová .....................
Milada Opavská....................................
František Příkaský .............................
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50 let
70 let
92 let
62 let
65 let
75 let
73 let

Zlatá svatba
Melichar a Františka Foltýnovi
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Finance

Obecní investice,

jejich příprava,
větší nákupy a rekonstrukce v roce 2005

Komunikace v ul. U Jezérka (1. část) .......2 100 000 Kč
Chodníky v obci a na hřbitově ...................... 500 000 Kč
Veřejné osvětlení ............................................ 140 000 Kč
Rekonstrukce kuželny ................................... 970 000 Kč
(dotace z České kuželkářské asociace)
Opravy ve sportovním areálu Baník
− bazén, kabiny, závlaha aj. ........................... 280 000 Kč
(dotace z Českého svazu tělesné
výchovy − kabiny)
Nákup minibusu (doplatek)........................... 750 000 Kč
Nákup multikáry .........................................1 150 000 Kč
Nákup osobního auta pro OP ........................ 190 000 Kč
Projekční a územní příprava:
− Inženýrské sítě a výkup pozemků
v ul. U Jezérka ......................................... 470 000 Kč
− Aktivní centrum ....................................... 990 000 Kč
− Centrální vytápění areálu Baník ........... 270 000 Kč
(dotace z Jihomoravského kraje)
− Přístavba a obnova ZŠ ............................. 250 000 Kč
− Rekonstrukce zpevnění cyklostezek
Mikroregionu Nový Dvůr .....................1 250 000 Kč
(obec Ratíškovice je nositelem projektu
− dotace z Ministerstva pro místní rozvoj)
Celkem: ..................................................... 9 290 000 Kč
Nižší výdaje na investice v roce 2005 oproti předchá−
zejícím letům jsou způsobené odložením plánované rea−
lizace dvou staveb – Sběrného dvora a Obnovy ZŠ,
ul. Vítězná č. 701, a také přípravou na velkou akci –
Přístavba ZŠ, ul. Vítězná č. 701.
První jmenovaná se zdržením přípravy podkladů,
schvalováním na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
a zrušením výběrového řízení přesunuje do druhého
čtvrtletí letošního roku (již schválené dotace z EU a Ji−
homoravského kraje).
Pro Obnovu „nové“ ZŠ (výměna oken, zateplení a za−
střešení stávající budovy) se nám zatím nepodařilo zís−
kat dotaci z Ministerstva financí ČR, ale pokoušíme se
opětovně v letošním roce.
Dotace na Přístavbu ZŠ Ratíškovice byla zařazena do
státního rozpočtu pro rok 2006 ve výši 15 mil. Kč za
výrazné pomoci ministra ŽP RNDr. Libora Ambrozka.
Přístavbu tvoří pětipodlažní budova. Je situována
kolmo na stávající budovu ze strany ul. Vítězná. Ve sklepě
jsou navrženy skladovací prostory, v přízemí šatny,
v I. patře kuchyně, jídelna, kanceláře, v II. patře čtyři
třídy a III. patro je jen částečné s ateliérem pro výtvar−
nou výchovu.
Podrobnější informace o investicích roku 2006 budou
uvedeny po schválení rozpočtu (únor 2006) v dubnovém
čísle Zvonu.
ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Historie

Dvě tajemství
ratíškovické fary

Příští rok bude slavit obec Ratíš−
kovice 150. výročí založení kostela,
tohoto duchovního a kulturního cen−
tra, které významnou měrou formo−
valo myšlení celých generací našich
předků od jejich narození až do smrti.
A přesto ani po této dlouhé době,
která od tohoto vzniku uplynula,
nevíme nic o tom, kdy a kým byla
věnována ratíškovické farnosti a je−
jich věřícím gotická soška Panny Ma−
rie s Ježíškem v náručí, pocházející
ze čtrnáctého století. Jak víme, je
dnes zapsána v seznamu kulturních
památek státu.
A zrovna tak je tomu i s obrazem
Matky Boží – Métér Theú s mladým
Kristem v náručí, namalovaným
v byzantském pojetí. I u něj je místo
vzniku a způsob, jakým se tento ob−
raz dostal do ratíškovické farnosti,
dosud záhadou.
O vyřešení jsem se marně pokou−
šel před více než dvanácti léty ve své
nevydané práci, nazvané „Ratíško−
vická setkání s minulostí“ a od−
pověď jsem nenalezl ani v článku
PhDr. Radima Šťastného, uveřejně−
ného v Ratíškovickém zvonu č. 3/2005,
pojednávajícím ponejvíce jen o tech−
nologických postupech restaurátora,
pověřeného opravou ratíškovické go−
tické sošky Panny Marie s Ježíškem.
Ale přece jen nebyla moje snaha po
objasnění této záhady zcela marná.
Než se ale s ní blíže seznámíme,
úvodem alespoň několik vět o čase
a době, ve které měly oba tyto umě−
lecké předměty svůj počátek a du−
chovní zakotvení.
Když byli Konstantin a Metoděj
byzantským císařem Michalem III.
vysláni na žádost knížete Rosti−
slava v roce 863 na Velkou Moravu,
uplynulo teprve dvacet let, co byli
v Byzanci definitivně poraženi iko−
nodulové – obrazoborci, kteří zobra−
zování Boha v duchu Mojžíšově od−
mítali, stejně jako muslimové a u nás
později husité. Obrazoborci vycházeli
z důsledného uplatňování Starého
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

„Můžeme se jen domnívat,
že obraz byl někým právě
postavenému kostelu
věnován jako dávná připo−
mínka svatých Cyrila
a Metoděje“

zákona, podle nějž „Nedělejte sobě
model, ani obrazu rytého … ani ka−
mene malovaného … abyste se mu
klaněli, neb já jsem Hospodin, Bůh
váš.“ (Mojžíš, 3, 26, 1.), neboť „Ne−
učiníš sobě ani jakého podobenství
těch věcí, kteráž jsou na nebi, ani
těch, která jsou na zemi.“ (Mojžíš, 2,
20, 4.)
Byl to nenávistný a pro nás dnes
těžko pochopitelný boj mezi stou−
penci obou názorů, vedený v létech
726−787, v jehož průběhu bylo zni−
čeno obrovské množství umělec−
kých předmětů, zobrazujících Boha,
Pannu Marii, apoštoly a svaté. Za−
končený byl až v roce 842, kdy se
v Byzanci zase slavila první „Ana−
stelosis“, slavnostní obnovení úcty
ikon (řecky eikon = obraz, ikona −
náboženský obraz).
Konstantin a Metoděj si rovněž
přinesli z byzantského Řecka na
Velkou Moravu se svou početnou
misií, sestávající z jejich žáků, množ−
ství liturgických předmětů, v Řecku
Konstantinem vytvořeným slovan−
ským písmem i své knihy a ikony.
Věděli, že jdou mezi negramotný lid,
ve kterém vedle hlásného slova
budou hrát důležitou roli i obrazy
a sochy svatých, tito prostředníci
mezi Bohem a lidmi při šíření křes−
ťanství.
Jistě mezi nimi nechyběly i ob−
razy Bohorodičky, první patronky
Konstantinopole, hlavního města by−
zantské říše, jejíž korouhev nikdy
nechyběla nad hlavami obránců to−
hoto města, tohoto strategického
místa bosporské úžiny. Bohorodička
byla ovšem v byzantském výtvarném
pojetí představována na sochách
a obrazech jako vznešená, důstojná
žena, držící v náručí mladého Kri−
sta – Pantokratóra. Bylo to v duchu
učení tzv. doketizmu, podle nějž byl
Ježíš od narození Bohem, proto byl
vždy oblečen a držel v ruce svitek
Nového zákona. Byzantské obrazy
byly vždy malovány na zlatém po−
zadí, které vyjadřovalo věčnost nad−

pozemského času proti pomíjivému
času pozemskému. Tato symbolika
byla převzata ze staroegyptského
umění.
Největší obliby si tehdy v By−
zanci, již za časů Konstantina a Me−
toděje, získala soška, zvaná Hodege−
tria – Ukazatelka cesty, tehdejší
patronka cestovatelů a obchodníků.
Ta se později stala i vzorem pro
všechny sochy Panny Marie na křes−
ťanském Západě a tento vzor pak
ovlivnil v průběhu času celé středo−
věké evropské gotické umění. S ší−
řením pravoslaví se rozšířil z byzant−
ského Řecka i do Ruska, Ukrajinu,
a jako tzv. Černá Madona pronikl
i do Polska (Čenstochová) a odtud až
na východní Slovensko.
V Čechách a na Moravě se stala
zlatým věkem gotického umění doba
vlády Karla IV., v mládí vychováva−
ného ve Francii, této kolébky go−
tiky. Ten přijal roku 1355 korunu
římského císaře a Prahu si zvolil za
hlavní město císařství. V době svého
manželství s Blankou z Valois povo−
lal z francouzského Avignonu Ma−
tyáše z Arrasu, prvního stavitele
Svatovítské katedrály na Pražském
hradě, a jiné francouzské a německé
umělce. Vedle nich pak postupně
vyrostla i česká gotická sochařská
a malířská škola se svým osobitým
rukopisem. Jedním z jeho znaků je,
že Madona drží Ježíška, na rozdíl od
starých byzantských vzorů, na pravé
straně, nikoliv na levé.
José Pijoan, autor desetisvaz−
kového díla „Dějiny umění“, píše:
„Západ však nepochopil theolo−
gický smysl této ikony. Posadil
Marii na hlavu korunu jako krá−
lovně, a vladařského Spasitele změ−
nil v děťátko, které drží v ruce místo
zákona jablko, holubici, květinu
nebo jiný předmět.“ (Svazek 3, str.
123.)
Ale on jej pochopil. Po svém. Go−
tika zlidštila strnulý byzantský po−
hled na důstojnou Matku Boží a mla−
dého Krista. Začala jej ve své době
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vidět jako malé, nahé, bezbranné
děťátko, vzbuzující soucit, a Marii ve
výrazu tváře silně individualizo−
vala, vtiskla jí krásu mladé dívky.
Přitom zachovala na obrazech neut−
rální zlaté pozadí, mandorlu – vejči−
tou linii kolem hlavy, někdy i řecké
nápisy po stranách. Významnou
měrou se na této humanistické
přeměně umění podílel od začátku
13. století řád sv. Františka z Assisi
s jeho filozofií lásky k celému tvor−
stvu a přírodě. A pozdější baroko
ještě podtrhlo svůj evropský katoli−
cizmus – i když ještě někdy pone−
chalo oblečení v duchu staré byzant−
ské tradice tím, že posadilo Marii
i Ježíškovi na hlavu korunu. A tento
svůj názor zdůraznilo i nápisem
„ROMA“ ve středu koruny Panny
Marie.
Jak se ale dostal jeden z těchto
pokatoličtěných obrazů a gotická
soška i na ratíškovickou faru bylo
pro mne tehdy naprostou záhadou.
Abych parafrázoval úsloví „Když je
nouze nejvyšší… − pomoc Vojty Ko−
tena je nejbližší!“, obrátil jsem se
tedy o radu k tomuto mému dáv−
nému příteli, této živé kronice Ra−
tíškovic 20. století. Poradil mi, aby−
ch napsal bývalému faráři Janu Ve−
selému, toho času již v důchodu ve
svém rodišti. Sehnal mi jeho
adresu a výsledek tohoto kroku ať
čtenář posoudí sám. Doslovné znění
jeho písemné odpovědi je následu−
jící:
Obraz Matky Boží – Métér Theú

Jan Veselý
Ostojkovice 59
380 01 Dačice
Chvála Kristu.
Ostojkovice, 3. 11. 1993
Vážený pane doktore,
Váš dopis z Plzně, ze dne 25. 10.
1993, mě zastihl v rodišti, kde jsem
nyní na odpočinku. Děkuji Vám za
něj. Osoby, o nichž se zmiňujete,
znám, ať už z osobního styku nebo
z doslechu. O původu obrazu Vám
nemohu nic říci. Je to podobná zá−
hada, jako gotická Madona, která
je na faře. Podle odborné publikace
o gotickém umění pochází z druhé
poloviny 14. století a její zvláštnost
je ta, že Panna Maria drží Ježíška
na pravé ruce. Je samozřejmě v se−
znamu chráněných památek.
Když jsem pátral po tom, jak se
dostala do Ratíškovic, napsal mi bý−
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valý pan farář Miloslav Kunc, že sly−
šel, že ji nějaká poutnice přinesla
v nůši z nějaké pouti na Slovensku.
Dostala se tam také až po zbudo−
vání kostela. Byl stavěn v létech
1855−1857. Farní budovu postavili
až později, ale od roku 1863 už byl
v Ratíškovicích farář a byla tedy obec
Ratíškovice samostatnou farností.
Psal jsem na různá místa, ale nic
bližšího jsem se o soše nedozvěděl.
Ta socha je v inventáři. Pochybuji,
že byl v inventáři obraz, který nyní
vlastníte. To by ho pan farář jistě
nedal paní nebo slečně Josefě Bar−
toškové. Můžete to zkusit a napsat
na faru v Ratíškovicích. Nynější fa−
rář se jmenuje Josef Malík. Je to
mladý člověk. Mně bylo v květnu
70 a jemu je 42.
Vyjádřím Vám svůj podiv, jak se
takový vzácný obraz mohl vůbec do−
stat do oběhu. Jeho původ je jistě
z nějakého kláštera nebo kostela.

Však dějiny byly pohnuté a dranco−
vání až, až. Počínaje Husity, přes
Švédy, které vodili do Čech a na
Moravu lidé Jana Amose Komen−
ského, až po nacisty a komunisty.
Samé rabování.
Promiňte mi to extempore, ale pro−
žívám občas takový útok bolesti. Ta
písmena na obraze jsou zkratky řec−
kých slov Métér Theú – Matka Boží.
Studoval jsem na klasickém gymná−
ziu v Brně, tak řečtina je mi blízká.
Je to klasický způsob zkracování
jména Panny Marie.
Roku 1953 jsem byl v Plzni jako
příslušník PTP v Českém údolí. Od
té doby jsem tam nebyl. Jakpak to
tam teď vypadá?
Ze srdce Vás, pane doktore zdra−
vím a přeji Vám radost a pokoj.
Jan Veselý – vlastnoruční podpis
Podivuhodné a nevyzpytatelné
jsou cesty Páně − říkávají věřící. Jak
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víme, ratíškovičtí poutníci chodili
v 19. století pěšky nejčastěji na
poutě do tehdejších Horních Uher –
Slovenska, do Šaštína, dále do volně
průchodných Dolních Rakous, do
Mariazell. Ale to již byla náročná
pouť, trvající několik dní a vyžadu−
jící i značný finanční obnos (viz foto−
grafie maminky Vojtěcha Kotena
vedle sochy Panny Marie Zellské,
uveřejněné v mé vydané práci pod
názvem „Vojenský památník Jo−
hanna Korduly z Ratíškovic, tru−
bače na Schönbrunnském zámku“).
Ale velkou tradici měla v Ratíš−
kovicích od 19. století pouť do Ža−
rošic, kam se chodilo s průvodem
a Pannou Marií, nesenou na vyzdo−
bených nosítkách pěšky, vlaky ke Sv.
Antonínku u Blatnice, na Velehrad,
Hostýn, někdy až do Čech na Sva−
tou Horu a další místa.
Zajímavé je i zjištění restaurá−
torky (viz článek PhDr. Radima
Šťastného) o žlábku ve dřevě na
zadní straně sošky, svědčící o tom,
že tato byla součástí nějakého vět−
šího celku, buď oltáře nebo volně
přístupné kaple, a byla k němu
pevně připojena. Povšimněme si
i věty faráře Jana Veselého: „Psal
jsem na různá místa, ale nic bliž−
šího jsem se o soše nedozvěděl.“ Zde
končí i naše dosavadní poznání
o místu, odkud pochází tato gotická
soška.
Je možné, že ona neznámá,
zbožná ratíškovická poutnice, která
přinesla sošku v nůši, jí chtěla obo−
hatit ještě chudý interiér ratíškovic−
kého kostela, ale je i možné, že jí mo−
hla být soška někde po cestě, či
v místě navštívené pouti, věnována.
Poutníci při svých cestách, zejména
v místech noclehu, často navazovali
s místními věřícími přátelství, v na−
šem případě nejpravděpodobněji
v Šaštíně. Neboť, kdo se tehdy vy−
znal v umění, kdo tehdy sošce při−
kládal nějakou větší váhu a dokázal
ohodnotit její historický a umělecký
význam? Takových lidí bylo málo.
Dobrý úmysl prosté věřící poutnice,
které se soška zalíbila a chtěla ji při−
nést do své farnosti, jistě byl tím
hlavním motivem tohoto činu. Díky
této, dnes bezejmenné poutnici mají
Ratíškovice a jejich farnost ve svých
rukách zdroj duchovní inspirace
a zamyšlení nejen nad dobou, ve
které tato soška vznikla, ale je vyjá−
dřením i křesťanské lásky, víry a na−
děje.
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A jak to bylo s obrazem Matky
Boží – Métér Theú?
Že byl obraz pravděpodobně na−
malován v některé z četných kato−
lických klášterních dílen v době ba−
roka, o tom svědčí jeho výtvarné po−
jetí. V té době, době protireformace,
bylo zejména na venkově zakládáno
množství kostelů a kapliček, které
bylo nutné vybavit obrazy a so−
chami. Již jsme poukázali na pří−
kladu Polska, například Panny
Marie Čenstochovské, že i v silně
katolickém prostředí se tento vý−
tvarný styl ujímal. O jeho dárci ra−
tíškovické faře, jako v případě go−
tické sošky, nic nevíme. Můžeme se
jen domnívat, že obraz byl někým
právě postavenému kostelu věno−
ván jako dávná připomínka svatých
Cyrila a Metoděje, patronů tohoto
kostela. Ti byli za svého života těmi−
to byzantskými obrazy doslova ob−
klopeni.
Podle sdělení Vojtěcha Kotena
hovořila jeho věřící maminka o ob−
razu s velkou úctou. Měla chránit
ratíškovickou farnost a byla mocnou
přímluvkyní u Pána. Vojtěch Koten
ji jako malý kluk viděl ještě viset na
chodbě fary nad klekátkem. O to ne−
vysvětlitelnější se nám tedy může
zdát, proč nebyl obraz umístěn
v kostele, ale na chodbě fary. Ale vy−
světlení může být i velmi prosté:
jako každá Černá Madona vyžaduje
silné denní nebo umělé osvětlení,
má−li být obraz rozeznatelný. Kde
tomu tak není, může svým tmavým
zabarvením vyvolávat u prostých
věřících spíše tísnivý pocit. To je
i možný důvod, proč bylo někým roz−
hodnuto neumístit jej v interiéru
kostela, kde by působil dost ponuře
v době, kdy elektrické osvětlení
tehdy ještě dlouho neexistovalo.
Možná i proto ani nebyl na faře za−
evidován. Příliš již neodpovídal svým
výtvarným pojetím všeobecně přijí−
manému výtvarnému vkusu a cí−
tění tehdejší doby, tedy druhé po−
lovině 19. století. Ta již dávala
přednost spíše výtvarné, sladké uny−
losti obrazů, a to nejen nábožen−
ských, než byla v Evropě vystřídána
jinými výtvarnými pojetími, jako byl
například impresionizmus, předzna−
menávající již 20. století.
Jinak ale tomu bylo u hospodyně
ratíškovického faráře Vojtěcha kon−
cem dvacátých a začátku třicátých
let 20. století. Jmenovala se Josefa
Bartošková, pocházela z Tišnova

u Brna a chodila v dlouhých černých
šatech, tak ji i oblečením odlišují−
cích od ratíškovického prostředí. Ale
lidé ji měli rádi, láskyplně jí říkali
„Josefka Panáčková“, a to již něco vy−
povídalo o její dobrotě. Ta si obraz
zamilovala a často se pod ním na
klekátku na faře vroucně modlila.
Když odcházela pro své stáří z fary,
odešla nejprve k Holečkům „Na pod−
sedek“, č.p. 112, a později se přestě−
hovala do rodiny Hrbáčků, č.p. 121,
neboť byla kmotřenkou Josefy Šla−
hunkové−Hrbáčkové. Zde i v roce
1940 zemřela. Za své celoživotní
služby na farách dostala darem ob−
raz s klekátkem.
„Kmotřenka“, jak jsme Josefě
Bartoškové u Hrbáčků říkávali, byla
stará, útlá, hodná, tichá skromná
duše. Protože jsem jako kluk kama−
rádil s Toníkem Hrbáčkem, často
jsem jej navštěvoval. Ale na obraz,
visící v zadní místnosti, v ložnici
jsem se nerad díval, vzbuzoval ve
mně svou tmavou tajemností spíše
strach.
V dubnu roku 1945 dostal i Hr−
báčkův dům při osvobozování Ratíš−
kovic dělostřelecký zásah, při kterém
byl obraz střepinami silně poškozen
a vyhozen na půdu kůlny na dvoře.
Tam jsem jej objevil. Rám byl již
silně zpuchřelý a nedal se již zachrá−
nit. Byl mi věnován, neboť naše ro−
diny byly spolu ve velmi úzkém
styku, obě byly zapojené do proti−
fašistického odboje.
V Plzni jsem jej nechal opravit
v restaurátorské dílně. Ratíškovičtí
občané jej mohli vidět na mojí vý−
stavě, uskutečněné v roce 1997 na
radnici, a mohou jej vidět jako foto−
reprodukci v mojí knize, vydané kon−
cem roku 2005, nazvané „Čas zro−
zení – Úvahy nejen o vzniku obce
Ratíškovic“, nacházející se v místní
knihovně.
V zadní místnosti u Hrbáčků, kde
se obraz nacházel, se ukrýval v lé−
tech 1943−1944 vedoucí protifašistic−
kého odboje skupiny Moravská rov−
nost Rudolf Rédr, krycím jménem
Ptáček. Co mu asi probíhalo hlavou,
když se na něj díval? To tehdy ještě
netušil, že za patnáct let pošle prv−
nímu tajemníkovi ÚV KSČ a zá−
roveň prezidentovi republiky An−
tonínu Novotnému všechna svá
vyznamenání na protest proti teh−
dejší politice Komunistické strany
Československa.
PhDr. Miroslav Dekař, Plzeň
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Historie

Ratíškovice
před sto lety − 1906

Kronika Ratíškovic – zpětně za−
psal zdejší definitivní učitel Jan Mikl
(ustanoven kronikářem 22. února
1924) „...Zima byla tohoto roku mír−
ná, sněhu skoro nebylo. Jaro brzy
začalo a v měsíci dubnu bylo po−
měrně teplo, takže rostlinstvo rychle
se vyvinulo a ovocné stromy odkvetly
již v dubnu. V květnu bylo počasí
chladné a deštivé, pro vzrůst rost−
linstva však velmi příhodné. Hou−
senky velmi se rozmnožily a škodily
ovocnému stromoví...“
Farní kronika
V tomto roce zde není uveden
žádný zápis, pouze v seznamu kně−
žích, působících ve zdejší farnosti, je
zapsáno následující: „...Celý Josef,
narozen 23. 7. 1865 v Kulířově,
hejtmanství boskovické, vysvěcen
1890, až do roku 1891 24. IV. kapla−
noval v Žďáře městě. Od toho dne až
do 19. II. 1906 expositou byl v Milo−
vičkách, 21/II 1906 nastoupil uví−
tán farníky téhož dne svůj úřad...“
V Ratíškovicích působil 16 let – ze−
mřel 10. ledna 1921 ve věku 55 let
a je pochován na místním hřbitově.
Školní kronika – zapsal nad−
učitel František Mlčoch, působící
v místní škole od 1. 3. 1897:
„...Dne 20. února přistěhoval se do
Ratiškovic nový p. farář Josef Celý
z Miloviček u Mikulova. Byl přivítán
slavnostním způsobem, dorostlí hoši
jeli na ozdobených koních naproti až
na nádraží v Rohatci, ostatní lid i se
školní mládeží očekával jej na za−
čátku vesnice, kde byla postavena slav−
nostní brána. Tu byl pak přivítán
správcem školy, starostou a družič−
kami. Měl jej též přivítati krátce jmé−
nem žáků Zemek Pavel, žák IV. třídy,
který však odřekl tak učiniti, poněvádž
se mu zdálo uvítání krátké a on si přál
nějakou 1/2 hodinovou řeč. ...
...Dne 28. června byly dítky
přítomny v Rohatci na nádraží
v době, kdy tudy jel Jeho Vel. císař
pán do Moravské Ostravy...“
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Zápisy z jednání obecní rady −
Starostou v tomto roce byl Petr Ze−
mánek. Jako radní působil Cyrill
Přikaský, Petr Antoš a Fr. Gajdík.
Členy obecní rady jsou Jan Kotásek,
Michal Kundrata, Petr Šupa, Jan
Kordula, Fr. Valkovič, Fr. Kadlčík,

cesí na č. 123 (pozn.: dnešní potra−
viny U Tomečků), které vdova Pichle−
rova dosavade má by po odstoupení
této pro jmenovaného svoleno bylo
načéž se širší výbor jednohlasně
usnesl. Když vdova Pichlerová od−
stoupí koncesí, pro p. Urbanka se
přislibuje....
...9. září 1906 ... výbor se dale
usnesl, by se na vysázení stromků
ovocných ponechala obecní zelnička
nacházejicí se při vesnicy...
...31. prosince 1906 ... obecní širší
výbor se usnesl a ustanovil za noč−
ního hlídače Pavla Tomana č. 110
(pozn.: dnešní prodejna Serafínka)
za služné z jednoho čisla 80h.“

Zapůjčil Příkaský Josef, č.p. 884 − foceno r. 1906
− v přední řadě 2. zleva sedí Podéšťová Rozína, r. ?,
vedle ní vpravo stojí její dcera Podéšťová Kateřina,
pr. Kotásková, vpravo s koníkem její syn Podéšť Jan

Fr. Zemánek, Michal Kotásek, Jiří
Koplík, Jan Šupa, Michal Gajdík,
Josef Příkaský, Petr Kordula a Petr
Příkaský.
„...25ho března 1906 ... starosta ozná−
mil dostavení k odvodů 31. branců
načéž se výbor usnesl by se 6. povozů
ku zavežení těchto dalo a výlohy
k dostavení těchto jednohlasně po−
volil. ...starosta navrhl by se pro na−
jmuti hostince obecního oznámiti
dalo: načéž obecní širší výbor se
usnesl jednohlasně a ponechává na
dobu tří let nynějšímu nájemníku
Antoninu Hrabincovy za roční ná−
jemné per 980 Kor.
...6. 5. 1906 ... na žádost ustní Ma−
těje Valkoviče obecního sluhy bylo
širším výborem jednohlasně svoleno
by pronájem z Hrbova jemu odepsan
každeho roku byl v obnosu per 16.K
za zlepšení jeho služby...
...dne 12. srpna 1906 ... Na ústní
žádost Adolfa Urbanka stran kon−

Protokolní kniha Dobrovol−
ného sboru hasičů – v tomto roce
byl předsedou sboru Petr Zemánek,
místopředsedou Petr Antoš a jedna−
telem Příkaský František. Jsou uve−
deny pouze tři zápisy, v nichž mimo
jiné 18. ledna „...jednatel navrhuje
pojištěni požární přípřeže ujednáno
pojistiti jeden par koní za 600k....“
a 26. prosince „...jednatel navrhuje
by se obědnala skříň na šatstvo
a pro spolkovou knihovnů...“
V Knize pokladní, vedené od
r. 1894, je spolu s dalšími uvedeno:
„...od majitelu domů přijato 27K
90h“. Ve vydaných částkách je také
zapsáno „...za petrolin do skladiště
56h... výdaje při pucování střikačky
1K... Kralovi od spravi šatu 60h...“
Podle Deníku došlých a zasla−
ných spisů došel 6. 4. t.r. od firmy
z Chocně balík s hadicemi, hasiči byli
...od voj. vysloužilcu ze Šardic po−
zváni ku slavnosti... od sboru dob.
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hasiču s Rohatce pozváni k výletu...
a do hasičské knihovny bylo zařa−
zeno 24 čísel časopisu Ochrana ha−
sičská.
V průběhu archivace fotografií
a dokumentů z historie Ratíškovic se
nám dostala do rukou také vzácná
kniha − Příruční kniha Zapisní
příjmu a vidání. V letech 1897−
−1908 ji vedl hospodář Kašpar Ma−
cek, jež se narodil 4. ledna 1858
v rodině Macků – Včelařů z č.p. 23.
I když jsou to záznamy hospodáře,
je v nich uvedeno na tehdejší dobu
dost částek, vydaných za knihy a ča−
sopisy a vše je zapsáno úhledným
písmem s minimem pravopisných
chyb. Při jejich čtení si můžeme udě−
lat představu o běhu času − ze zá−
pisů je vidět, co se v dědině dělo bě−
hem roku, jak rostly děti, jaké měla
rodina starosti a radosti. Můžeme
z nich také vyčíst nejen jaká byla cel−
ková situace na trhu a se kterými
problémy se musel potýkat tehdejší
hospodář, ale i jeho zájmy a záliby.
Pro porovnání s dnešními cenami
jsem vybrala alespoň některé z nich:
leden – vydání − kovářovi za háky
do hoblponku 1 kor. 40hal, čte−

nářský spolek 60 hal, za biblický
dějepis 1 kor., Jozefovi k muzice
2 kor., Královi od chomúta 1 kor.
90 hal.
únor – příjmy − foršus za řepu
40 kor., od Semana za erteple 25 kor.
25 hal. Vydání − od Jankovích botů
1 kor. 90 hal., kadlcovi od kudel−
ného plátna 4 kor. 64 hal., Jozefovi
na fašaňk 4k muzice večeřu 7 kor.
březen − vydání − Anči na jarmaku
9 kor., za obušek 1 kor., od Kašpár−
kovích botků 1 kor. 10 hal., kmocháč−
kovi na politúru 1 kor. 72 hal.,
příjmy − od Kmotřenky Fr. za for−
manku 7 kor. 20 hal.
duben – vydání − za 2 sené vidle
1 kor. 70 hal., za tři klobuky 5 kor.
20 hal.
červen − příjmy − za seno od Blaty
16 kor. ,vydání − Doktorovi apatéka
3 kor. 40 hal, za gořalku k sečení
70 hal., kovářovi od kutí koní 2 kor.
40 hal.
červenec − vydání − útrata na Ci−
rilka 4 kor., volovi za léky 6 kor.,
Foltínkovi za hagas na semena 2 kor.
(pozn.: kdo neví, co je hagas, může
si najít ve slovníku ratiškovského
nářečí, že je to akát), příjmy za vola
nemocného 200 kor.

srpen − příjmy za krávu červenů
230 kor., vidání na lék Jozefovi
2 kor., sešrotování pozadku 20 hal.
(pozn.: pozadek = nečištěné obilí)
září − příjmy za fazulu 132 kg
24 kor. 22 hal., škodné od vojska
13 kor. 20 hal., vydání − Splátka ob−
čanské záložni 340 kor., za moju ko−
šelu 1 kor. 80 hal., Anči na školní
knížky a t.d. a špiritus 2 kor. 26 hal.
říjen − příjmy za řepu 58 kor., vi−
dání za puténku a opálku 3 kor.
60 hal., za můj lajbl 6 kor., kovařovi
od pluha a kolečka 1 kor. 20 hal.
listopad − příjmy za 1/2 met−
ráka prosa z rudníka 24 kor., vi−
dání za Rozinin kožuch 32 kor., za
2 šáli a rukavice 3 kor., daň doma
33 kor. 18 hal.
prosinec − příjmy − za med utržil
10 kor., za slámu a erteple v Hodo−
níně 9 kor., vidání za 10 mtc. uhla
7 kor., za klučku k izbě 1 k, kato−
lický spolek 1 kor. 60 hal.
Příjem se jevi o 46 korun 82 h. menši
od vidaní tojest čtyrycet šest korun
82 h. z vipujčkou 1000 korun v kon−
tribučenské záložni V Ratiškovicích
dne 3 ledna r. 1907 Kašpar Macek
Z uvedených kronik a dokumentů vybrala
Irena Bařinová

Dokončení s titulní strany

víkend co víkend sednout do auta
a jet rozdávat talent, který přijali. Otec
byl profesionální muzikant, měl svoji
hudební skupinu, se kterou jezdil do
zahraničí. Děti se odmalička věnovaly
hudbě a cvičily na hudební nástroje.
V lednu 1994 poprvé soubor vy−
stoupil na ZŠ. Pak absolvoval více
než 1800 vystoupení v celé Evropě,
USA a Austrálii. Za zmínku stojí
i vystoupení v televizních a rozhla−
sových stanicích. Byli přijati na au−
dienci u sv. Otce Jana Pavla II. Bylo
jim uděleno několik ocenění a význam−
ných uznání, např. Ocenění STV,
Mladý talent, Reprezentant SR, Me−
daile guvernéra státu Illinois (USA),
Dar Roku − cena UNESCO, Památní
Plaketa města Gdansk (Polsko) atd.
Každý, kdo viděl a slyšel zpívat
sourozence Jendruchovy, musel se
na chvíli zastavit. Nejen kvůli oje−
dinělému hudebnímu projevu, ale
i kvůli otázkám, které tato vystou−
pení přináší. Doufejme, že se na ně
můžeme těšit o letošních letních
prázdninách a budeme jim moci opět
poděkovat za krásný zážitek.
Renáta Uhlíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

Z obecní kroniky

(Foto: Tomáš Hanák)

„Je úžasné stretnúť l’udí, ktorí sú ochotní harmonizovať so súborom,
ktorý s radosťou dáva to, čo mu Boh udělil – talent hudobný. Už dnes
sa těšíme na nové stretnutia ak nie skôr, tak na spoločnej nebeskej show,
u nášho nebeského Otca.
Zo srdca mama Mária a tatík Milan Jendruch.“
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Mykologie

Letošní vítězové
nezklamali

P

rvní všední pátek v roce byl
v kavárně Restaurace Sport už
po dvanácté rezervován pro
členy ratíškovického mykologického
kroužku a jeho přátele, kteří zde
uzavírali uplynulou houbařskou se−
zónu přehlídkou – koštem hub na−
ložených ve sladkokyselém nálevu,
po ratiškovsku v octě.

Loňská sezóna byla taková jaká
byla. Ještě „na Josefka“ byla taková
zima, že bez svařeného vína a „halúz−
kovej“ by nebylo možné uvést do uží−
vání sochy v parcích u kina a rad−
nice. Ale díky výskytu ohnivce šar−
latového houbaři ten den přece jen
les otevřeli. I první kačenky české
měly asi tři týdny zpoždění, přesto
různé druhy rostly průběžně až do
srpnových veder.
Houbařské vědomosti si ratíš−
kovští nenechávali jen pro sebe, ale
uspořádali výjezdní určování, a to
v červnu v hodonínské zoo a začát−
strana 10

kem července v Radějově. Tady také
většina z nich poprvé osahala a vi−
děla hřiba satana, jednu z našich nej−
krásnějších i největších hřibovitých
hub.
Jako velmi prozíravý se ukázal
počin sušit a mrazit houby, když
rostou, protože před jubilejní XXV.
výstavou byl výskyt a růst hub mi−
nimální, přímo katastro−
fický. Přesto díky zku−
šenostem, nezměrnému
úsilí i tolik potřebného
štěstí byli organizátoři
po skončení výstavy
spokojeni jak s počtem
druhů, tak i se skuteč−
ností, že mohli návštěv−
níkům nabídnout tra−
diční speciality.
Jestliže do konce září
houbaři chodili s plnými
košíky a vinaři plnili po−
střikovací aparáty po−
střiky s fungicidy, od
hodů to bylo jinak, pro−
tože zapršelo až koncem
listopadu, a tak předpo−
kládaná úroda podzim−
ních druhů nebyla nijak
výrazná. Dalo se najít
„do máčky“, ale „na roz−
daj“ to moc nebylo.
Vždyť i masově rostoucí
václavky se objevily o mě−
síc později, až koncem
října, a sviňůrky i šťav−
natky pomrazky se počítaly na kusy,
ne na kila.
Vznosně, honosně i úctyhodně pů−
sobí už názvy mochomůrky císařské
i hřiba královského, a právě nálezy
těchto vzácných a ze zákona chrá−
něných hub udělaly radost i popula−
ritu představitelům houbařského
seskupení, který je přijímal jako dar
Stvořitele k jubileu.
Přes všechny peripetie a díky
chuti konzervovat se na již zmi−
ňovaném koště sešlo 34 vzorků
hřibovitých druhů a diplomy i ceny
putovaly k Františkovi Polišen−

skému za 1. a 2. místo a k Josefu
a Terezii Kotáskovým za 3. a 4. mís−
to. Stříbrný stupínek patří hřibu
hnědému a zbylá místa klouzkům.
O tom, že má František Polišen−
ský dobrý recept na nálev, přesvěd−
čil i v prestižní kategorii čirůvek,
když byla o bod lepší jeho havelka
před zelánkou. Ocenění za havelky
získali Michal Příkaský a František
Příkazský mezi třiadvaceti vzorky
čirůvek.
Své pověsti nic nezůstal dlužen
ani zatím jediný moravský vítěz
celostátní soutěže Vlastimil Janča
z Kyjova, který bral zlato a stříbro,
bronz získala Zdeňka Šebková a di−
plom, cenu a tolik nepopulární,
i když nedoceněnou bramborovou
medaili Jozef Čirák v kategorii
„zbytek světa“, čítající dvaadvacet
vzorků.
Jestliže pro houbové vzorky byla
maximální hranice 10 bodů, byla
na mnoha lístcích oceněna dvaceti
body i polévka, připravená kolek−
tivem paní Strmiskové, a chléb z pe−
kárny Petra Příkaského. Omáčka
hodnocena nebyla jenom proto, že
byla podávána až po hodnocení.
Zasloužený úspěch slavily i hos−
tesky Bohdana Kotásková, Jana
Šuralová a Zuzana Kordulová, kte−
rým byla na Rádiu Jih v průběhu
koštu věnována oblíbená skladba
Tabáček.
V současné uspěchané, upach−
těné a ukoptěné době se na všechno
nadává, dobré se bere jako samozřej−
most, úspěch se závidí a pomlouvá,
jenom láska a vděk se kdesi krčí
v koutě, a při tom je jich v životě
tolik potřeba, a tak při té vší eufo−
rii z dobrého díla je potřeba podě−
kovat paní Anně Strmiskové, Fran−
tišku Vybíralovi a celému kolektivu
na Sportě za připravení menu, ob−
sluhu a ochotu, zaměstnancům a ve−
dení pekárny Petra Příkaského za
„Boží dar“, Laďovi Tomanovi, který
ví za co, všem degustačním komisím
za zodpovědné bodování, účtařům
za matematické znalosti, malé−
rečkám za psaní diplomů, všem
těm, kteří přispěli svými vzorky a ce−
lému houbařskému spolku za obě−
tovaný volný čas při organizovaní
XII. koštu sviňůrek, který měl po−
prvé svého houbařského patrona,
a to sv. Víta.
Václav Koplík
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006
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58. krojovaný ples

„Ratíškovice se vždy
pyšnily vysokou
úrovní kopané
a kultury.“

aneb 171 roků v kole

I

když nadpis, týkající se jedné
z nejvýznamnějších kulturních
akcí v naší obci, vypadá na první
pohled nesrozumitelně, vysvětlení
je zcela prozaické. Tolik roků života
dohromady měl totiž taneční pár,
který to před hrající Dolankou
„rozbalil“ hned zvečera.
To stařeček Koten vytáčel paní
Boženku Příkaskou při polce i val−
číku a i osvěžení pohárkem vína
v přestávce brali oba tanečníci jako
zcela samozřejmé. Však trefně po−
znamenal jeden z členů mužského
sboru: „ ... dyž tak počítám, tož mys−
lím, že ty dvá majú víc roků, jak celý
Rozmarýnek dohromady aj s vedú−
címa“.
Ale než začala zábava plynout
v tomto duchu, přivítala hned na za−
čátku všechny přítomné plesuchtivé
aktéry ředitelka Osvětové besedy
Jana Koplíková a popřála dobrou
pohodu návštěvníkům jak domá−
cím, tak i přespolním, poděkovala
všem sponzorům i ostatním, kteří
se podíleli na uskutečnění dnešního
večera. Hodně zdaru popřála též
muzikantům a zpěvákům Dolanky
a taktéž právě nastupujícímu sou−
boru Dolina. Jejich strhující tempo
tance i zpěvy se už ustálily hodně
vysoko a svědčí o vyzrálosti nejen
vedoucích, ale i samotných prota−
gonistů.
Všímavější návštěvníci pak jistě
postřehli, že přes všechnu krásu
přece jenom něco není tak, jak bylo
dlouhé roky zvykem:
z súdná stolica byla letos nějaká
opuštěnější (ale za to jistě mohla
nepřízeň počasí),
z výzdoba neměla takový šmrnc
(ale na to už nemělo počasí pra−
žádný vliv, protože pan František
Antoš, hlavní „výzdobář a kráš−
litel“ letos poprvé chyběl, a jak
všichni víme, chybět už bude, bo−
hužel, stále),
z představitelé obce měli taktéž ab−
senci (ale doufejme, že je to jen
přechodný jev),
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

z vytrácí se jedna z největších prio−
rit a mimořádné privilegium naší
obce, a to jistě stojí za krátkou po−
známku.
Ratíškovice se vždy pyšnily vyso−
kou úrovní kopané a kultury. První
bod vzal rázem za své odlivem pe−
něz a kdoví čím ještě. A co se kul−
tury týče, tam je problém pozvol−
nější, ale taktéž velice nebezpečný.
Dlouho řešený, ale nijak nevyře−
šený stav s kulturním stánkem po−
stupně nastartoval jakousi apatič−
nost k výjimečnostem, které nám
naši předchůdci zanechali.
Není to tak dávno, kdy bylo zcela
nemyslitelné, aby do kulturního
domu v době konání krojovaného
plesu vešel někdo, kdo nebyl pat−
řičně oděn. Ať již to byl televizní
štáb, natáčející průběh tohoto ne−
obyčejného podujetí, či personál,
zajištující na plese občerstvení
(Jara Mazánek − blahé paměti),
či starající se o chod kotelny (Joška
Vařák − blahé paměti taktéž) a všich−
ni ostatní, které ani nemůžu vyjme−
novat. Nic nebylo samozřejmé, ale
trvalo se na tom, aby to tak bylo.

A také to musel někdo domluvit a za−
jistit. Kdo se těmto regulím nepod−
řídil, neměl šanci překročit práh
vstupních dveří kulturního domu.
A v tom spočívala ta výjimečnost
a obdivuhodnost.
Nic proti návštěvníkům restau−
race, ale že by pro čelné představi−
tele obce a kultury byl neřešitelný
problém, jak to udělat, aby krojo−
vaný ples byl opravdu krojovaný, se
nechce věřit.
A to už se jen na okraj zmiňuji,
že ten, kdo chtěl navštívit toaletu
v době půlnoční, musel se doslova
obrnit. Létající šipky v prostoru ves−
tibulu v rukách zaujatých vrhačů
jsou jistě dobrou zábavou, ale že by
to muselo být právě v době konání
krojovaného plesu, je také nepocho−
pitelné.
Ztrátou vydobytých a po léta udr−
žovaných pozic ztrácíme identitu a za−
čínáme zapadat do všeobecné šedi,
univerzálnosti a průměrnosti. Vždyť
vyjednávat se dá o všem: o míru,
o svatbě, o výsledku, ale také i o prů−
běhu krojovaného plesu. Jenom musí
být vůle vyjednávat.
Vojta Koten ml.
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Folklor

„Byla to opravdu krásná
podívaná...“

Dětský
krojový ples

L

Představení

etos již potřetí se konal dětský
krojový ples. Byla to opravdu
krásná podívaná, plná pestrých
barev, malých tančících a zpívajících
dětí s rozzářenýma očkama nad bo−
hatou tombolou.
Ples začal pochodem všech krojo−
vaných. V čele průvodu šel „stárek

V

05“ Tomáš Kotásek obklopený
nejmenšími dětmi a svými obdivo−
vatelkami žádaný tanečník Michal
Příkaský „stárek 03“ a Robin Mo−
ravčík z Ratíškovské Doliny. Za
nimi šly popárované děti, převážně
z dětského folklórního souboru,
pak Rosenka z Milotic a děti
z Archlebova.
O předtačení
se postaraly
děti ze soubo−
ru. Milotická
Rosenka vy−
stoupila s Mo−
ravskou bese−
dou a hosté
z Archlebova
s pěveckým
pásmem při
harmonice.
Jako dalšího
milého hosta
jsme na plese
přivítali pana
Libora Am−

broska, ministra životního pros−
tředí, s manželkou a dcerami Mi−
chalkou a Magdalenkou, kterým
ratiškovský kroj opravdu moc slu−
šel.
Do tance hrála Veselá muzika
vedená panem Josefem Novákem.
Soubor a odvážné zpěváčky do−
provázela hudecká muzika pod ve−
dením paní učitelky Marie Ostříž−
kové. Velmi mě těší ta skutečnost,
že každoročně se do této přehlídky
zapojuje čím dál více dětí. Letos jsme
ji nazvaly „Ratiškovský slavíček“,
do budoucna pro velký zájem uva−
žujeme i o samostatné akci.
Všechny děti byly za svůj výkon
sladce odměněny a jako na každém
správném plese nechyběly vyhlá−
šená sóla a bohatá tombola. Velký
zájem byl o losování tzv. velké tom−
boly, kterou připravili převážně ro−
diče dětí ze souboru, ochotní spon−
zoři a dárci. Tři hodiny tance, zpěvů
a losování rychle uběhly a všichni
jsme se − jistě spokojeně − rozešli
do začínajícího silně mrazivého ve−
čera.
Touto cestou bych chtěla ještě
jednou poděkovat všem, kteří se po−
díleli na organizaci nejen dětského,
ale i 58. krojového plesu.
Zvlášť ještě děkuji sponzorům
za příspěvky a dary do tomboly.
Jana Koplíková

Mikuláš
v Berušce

neděli 4. prosince 2005 zpříjem−
nil odpoledne našim nejmenším
dětem maňáskový soubor Be−
ruška. Děti měly možnost vidět čtyři
pohádky a taky si poslechly pěkné
písničky.
Program zpestřil Mikuláš, anděl
a čert, kteří přišli s košem plným
dárků. Když Mikuláš začal dárky
rozdávat, děti mu měly možnost
přednést básničku, což byl pro všech−
ny milý zážitek.
V představení účinkovaly žačky
základní školy, a to Markétka Šnaj−

drová, Adélka
Nedvědická, Ža−
netka Nedvě−
dická, Zdenička
Zemánková, De−
niska Sochorová
a Katka Šupál−
ková.
Tato děvčata chodí do maňásko−
vého souboru od jeho začátku, pro−
tože k tomu mají chuť a nadšení,
a to je to hlavní. Mají skvělý pro−
jev, nápaditost a moc se snaží.
Myslím si, že děti prožily pěkné

odpoledne, protože mají rády po−
hádky, které mají obrovskou moc
a díky nim se mohou přenést do kou−
zelného světa, a zvlášť, když je vidí
v provedení maňáskových postavi−
ček.
Františka Kristová
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Lékárny

„Věřte, že v systému zdravotnictví
právě lékárny jsou článkem,
jejichž hospodaření
je velmi průhledné...“

Dopis pacientům

Vážení spoluobčané, milí pacienti!

V

systému zdravotnictví chybí
peníze, krize se prohlubuje kaž−
dým rokem a všechny vlády
od roku 1989 řešily problém pouze
dosypáním dalších peněz. Takže
za 17 let od revoluce stát nenašel
(nebo nechtěl najít) způsob, jak
nastavit systém tak, aby byl pře−
hledný a funkční. Aby s penězi,
které my všichni do systému odvá−
díme, hospodařil stát tak, aby se
neustále nezadlužoval. Finanční in−
jekce do systému jsme samozřejmě
zaplatili zase my, takže ve skuteč−
nosti přispíváme státu na zdravot−
nictví mnohem většími částkami,
než které se oficiálně udávají. Sys−
tém je nepřehledný, nikdo neví, co
se s jeho penězi vlastně děje.
Je před volbami a máme nového
ministra zdravotnictví (kolik už jich
bylo!). Sliboval, že nastolí pořádek.
Možná se některým z vás zdá, že
se tak děje. Prosím, nevěřte tomu.
Pan ministr Rath zvolil nejprimitiv−
nější způsob – najít viníka, který
za vše může, a tím odvést pozornost
od neschopnosti vlády problém ře−
šit. Věřte, že v systému zdravot−
nictví právě lékárny jsou článkem,
jejichž hospodaření je velmi prů−
hledné a lehce kontrolovatelné.
Lékárny podléhají Finančnímu
úřadu, Živnostenskému úřadu, je−
jich práci kontroluje mnoho dalších
institucí – např. Státní ústav kont−
roly léčiv, Česká obchodní inspekce,
Odbor zdravotnictví Krajského
úřadu, Česká lékárenská komora,
zdravotní pojišťovny, atd. Lékárny
jsou ze zákona vybaveny počítači
a vedou kusovou evidenci všech
léků, které mají skladem, tak přís−
ně, že v každém momentě musí být
schopny doložit kdy, od koho a za
kolik daný lék koupily, kdy, komu
a za jakou cenu jej prodaly. Horní
hranice ceny léku je přitom stano−
vená a nelze ji překračovat. Věřte,
že v tomto systému kontrol neexis−
tuje možnost nějakých nezákonných
manipulací.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

Většina lékáren je plátcem DPH,
vede podvojné účetnictví a svoje
zisky velmi řádně daní podle plat−
ných daňových zákonů. Na rozdíl
od některých jiných subjektů (počí−
naje politickými stranami) své daně
řádně platí. Proto mě velmi mrzí
útoky ministra zdravotnictví proti
nám lékárníkům. Jeho výpady proti
lékárníkům jsou neopodstatněné,
nejsou podložené argumenty a snaží
se jimi jen získat voliče. Věřte, že roz−
krádání našich společných peněz,
určených na zdravotnictví, se děje
někde úplně jinde.
Srovnávat soukromou („pouliční“
– jak nás pan ministr nazval) lé−
kárnu se státní lékárnou v nemoc−
nicích je asi totéž, jako srovnávat
obchůdek s potravinami s velkopro−
dejnami v supermarketech. Každý
si umí spočítat, že konkurovat těm−
to gigantům v cenách není dost
dobře možné. Přesto se snažíme jim
konkurovat právě naším odborným,
osobním a laskavým přístupem
k vám, našim pacientům. Je na vás,
abyste posoudili, nakolik se nám to
daří.
Dneska si vláda vybrala za terč
arogantních a lživých útoků nás,
lékárníky. Příště to možná bude
jiná profesní, občanská nebo národ−
nostní skupina. Nedávejme prostor

těmto praktikám, jsou velmi nebez−
pečné pro nás pro všechny.
Děkuji všem, kteří se snaží orien−
tovat ve složitém systému posky−
tování zdravotní péče a kteří po−
chopili, že problémy nezpůsobují
poskytovatelé (lékaři, lékárníci,
zdravotnická zařízení). Poskytova−
telé naopak na svých bedrech nesou
již několik let zadlužování systému
tím, že se snaží přežívat pomocí
úvěrů, které pak řádně splácejí
a navíc z nich platí nemalé úroky.
Když přičtu, kolik nám stát zůstal
dlužen za zkrachované pojišťovny
(za kterými dodnes ani nedokázal
dokončit konkurzní řízení), a my
jsme ještě tyto pohledávky zdanili
daní z příjmu, vychází mi jedno−
duchá rovnice, kdo na kom parazi−
tuje!
Možná, že nás lékárníky pan mi−
nistr, který nás označuje jako zby−
tečný článek, zlikviduje. Ať už jako
provozovatele lékáren, nebo jako celý
stav. Bude to sice ve světě naprosto
ojedinělý úkaz, ale dejme tomu. Dnes
mě trápí daleko víc, jak nás v očích
veřejnosti očerňuje, a proti tomu se
chci bránit.
Děkuji vám, pokud jste si mé pro−
hlášení přečetli.
Z Internetu připravila
Lékárna Ratíškovice
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Knihovna

P

Obecní knihovna

„V roce 2005 navštěvovalo
naši knihovnu 324
registrovaných
čtenářů...“

v Ratíškovicích

očet knihovních jednotek ke
konci roku 2005 představoval
10 880 titulů, z toho krásné li−
teratury je 8 281 kusů a naučné
2 599 titulů.
V tomto roce byl proveden radi−
kální odpis knih, které již nevyho−
vovaly aktuálnosti. Šlo především
o vyřazení zastaralé literatury, agi−
tační socialistické literatury a knih
opotřebovaných, neúplných a příliš
poškozených. Bylo odepsáno celkem
3 482 knih. Jde o poměrně vysoké
číslo, ale musíme vycházet z toho, že
poslední odpis byl v naší knihovně
proveden v roce 1988 (do tohoto
roku včetně bylo odepsáno jen 512
knih). Odepsané knihy byly nabíd−
nuty občanům k prodeji za sym−
bolickou cenu a zbylé odevzdány
do sběru.
Knihovní fond byl v roce 2005
rozšířen o 318 titulů: 209 knih za−

koupila Městská knihovna v Ho−
doníně za finanční prostředky pou−
kázané obcí Ratíškovice ve výši
35 000 Kč, dalších 109 knih bylo
převedeno ze zrušené knihovny zá−
kladní školy.
V roce 2005 navštěvovalo naši
knihovnu 324 registrovaných čte−
nářů, z toho představují dvě třetiny
děti do 15 let (215 čtenářů). Nově se
v tomto roce přihlásilo 42 čtenářů.
Zde bych chtěla podotknout, že
skutečný počet čtenářů je o dost vyš−
ší, protože na jednu průkazku si půj−
čuje mnohdy několik členů rodiny.
Celkem bylo půjčeno 9 675 knih,
nejvíce se půjčovala krásná litera−
tura pro dospělé (4 893), dále pak
krásná pro děti (2 841). Co se týče
naučné literatury, tu si půjčovaly
více děti (hlavně různé encyklope−
die) – 1 056 titulů, dospělí si půjčili
885 titulů.

Od roku 2003 naše knihovna vy−
užívá tzv. výměnné fondy, to zna−
mená, že cca 2x ročně nám Městská
knihovna Hodonín bezplatně za−
půjčí soubor 50 knih, které se po
půlroce vracejí.
Časopisů bylo vloni celkem pře−
čteno 640 ks. Mladé čtenářky bych
chtěla upozornit na nově odebíraný
časopis „Dívka“, pro chlapce již dlou−
hodobě odebíráme „ABC“. Pro Vaši
informovanost vyjmenuji i ostatní
časopisy – Tina, Domov, Zahrádkář,
Vinařský obzor, Malovaný kraj, Na−
tional Geographic, Vesmír, objed−
naný je Koktejl a samozřejmě náš
Zvon.
Od letošního roku jsou regis−
trační poplatky následující – pra−
cující 50 Kč, všichni ostatní (žáci,
studenti, učni, důchodci) 30 Kč. Jde
o jednorázový roční poplatek, knih
si během roku můžete půjčit kolik
chcete.
Během půjčovací
doby je k dispozici
veřejný internet, za
každou započatou
čtvrthodinu zaplatíte
5 Kč, půjčovací dobu
si můžete přečíst na
infokanále. V loňském
roce internet navští−
vilo cca 500 obyvatel,
převažují děti a stu−
denti.
Jen pro Vaši infor−
maci, připravuje se
automatizované půj−
čování knih, doposud
je opatřeno čárovými
kódy 5 450 knih.
Všechny občany,
kteří ještě naši
knihovnu nenavští−
vili, zveme, aby se při−
šli podívat, je zde
spoustu zajímavých
knih.
Ing. Marie Škorpíková
knihovnice
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Koncert

„Za téměř pětatřicet roků své
umělecké dráhy složil Burian
přes 300 písní...“

Jan Burian u nás

S

tejně jako loni, tak i letos máme
možnost přivítat jaro návštěvou
koncertu našeho výborného
písničkáře. Po Václavu Koubkovi při−
jede v pondělí 27. března do míst−
ního kina Jan Burian. Budeme mít
možnost seznámit se s tvorbou to−

hoto neobyčejně obyčejného třia−
padesátníka, pocházejícího ze staré
pražské umělecké rodiny. Ač stále
bydlí v Praze, objíždí celou repu−
bliku se svými písněmi i básněmi,
které doprovází hrou na klavír či
klávesy.
Ti starší z nás si jistě vzpomenou
na spolupráci Jana Buriana s dalším
českým písničkářem Jiřím Dědeč−
kem. Tato dvojice byla v sedmde−
sátých a osmdesátých letech velmi
oblíbená. Za téměř pětatřicet roků
své umělecké dráhy složil Burian
přes 300 písní, z nichž některé byly
napsány na texty českých (Biebl,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

Hiršal, Halas, Wernisch, Dědeček,
Šrámek) nebo zahraničních (Kast−
ner, Morgenstern či Andersen) bás−
níků. Vydal je na mnoha albech,
např. Hodina duchů, Černý z nebe,
Poesie, Jenom zpívám, Unavený
válečník, Zrcadlo.
K nám přijede
těsně po křtu úpl−
ně nového dvoj−
alba nazvaného
Dívčí válka. Jak
už název napo−
vídá, většinou po−
jednává o životě
dnešních žen. K na−
táčení devatenácti
písní si přizval
dvacet zpěvaček,
z nichž každá
nazpívala jednu
z nich (jestli vám
to matematicky
nevychází, tak
vězte, že sestry
Steinovy se mu−
seli podělit o jednu
jedinou...). To je
zachyceno na prv−
ní desce dvojalba,
na druhé zazpíval
ty písně sám Jan
Burian. A jména
těch zpěvaček?
Například Hana
Hegerová, Lenka
Dusilová, Zuzana Michnová, Eva Ho−
lubová či Jana Koubková.
Jan Burian je však nejenom pís−
ničkářem. Jeho básně si vzali do re−
pertoáru Jiří Suchý, Michal Pro−
kop i Vladimír Mišík. Hodně cestuje
a o svoje zážitky z cest se dělí se
čtenáři v cestopisech (New York,
Chile, Portugalsko, Dánsko, Island).
Dvě posledně jmenované země si
tak oblíbil, že tam přes léto dělá
cestovním kancelářím průvodce.
Vydal také knihu fejetonů. Je tak−
též autorem televizního pořadu Po−
sezení s Janem Burianem, do něhož
si zve osobnosti většinou z kultur−

ních kruhů (odvysíláno bylo už přes
100 dílů), a též dramaturgem někte−
rých pořadů v České televizi.
Čím vším je ještě Jan Burian?
No na to budeme mít možnost se ho
zeptat v pondělí 27. března v 19 ho−
din (na koncertech totiž odpovídá
na písemné divácké dotazy) a byla
by velká škoda toho nevyužít!
Srdečně zvou pořadatelé − Fit Stu−
dio a Osvětová beseda.
P.S. 1: Už chystá novou desku a ta
bude no jak jinak než o mužích...
P.S. 2: Malá ukázka z ní: píseň „V ji−
ném světě“
Richarda vychovali do jiného světa
Má smysl pro formu
a vytříbený vkus
Ten jeho svět ale nikde není
Tak co má dělat − je tu s námi
Na každém mínusu
se snaží najít nějaké plus.
Kuřáci mu vyfukují do tváře
svoje banality
Virtuální žebráci
na každém rohu prosí
O kousek jeho reality.
Richarda vychovali do jiného světa
Vadí mu když se mluví sprostě
žvýká a dupe
Mrazí ho z upřímnosti
rozhlasových spíkrů
A z jejich věčného SUPER.
Svírá se mu srdce z jejich dikce
Děsí ho billboardy na každé louce
Přivádějí ho k bezmocné zlosti
Koláče sledovanosti
Podnikatelské baroko
á la pěst na oko
I drobní každodenní žraloci
Co se ho v telefonu
předpisově ptají:
Jak vám mohu pomoci?
Richarda vychovali do jiného světa
Má smysl pro formu a vytříbený vkus
Ten jeho svět ale nikde není
Tak co má dělat − je tu s námi
Na každém mínusu se snaží najít
nějaké plus.
A nezahořknout
A nezatrpknout
A nezakysnout
A nezesládnout ...
Přemysl Kouřil
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Junák

Sběr papíru

„Starý papír
odevzdávejte
roztříděný
(je za něj víc
peněz).“

Motto: „Skončila soutěž, ať žije
soutěž aneb Nová soutěž ve sběru
papíru“.
V roce 2005 bylo v Ratíškovické
sběrně vykoupeno 72 tun starého pa−
píru, což je o 11 tun více než v roce
2004.
Výherci soutěže 2005:
1. Mikuláš Šťastný –
mobilní telefon
2. Pavel Foltýn – dalekohled
3. Martina Lokajová –
nerezová termoska
4. Michal Kotásek –
zavírací nůž
5. Katka Čambalová –
cena pro dospělé
6. Veronika Šebestová –
tričko chráníme přírodu
7. Monika Prčíková – puzzle
8. Petr Skočík – kalendář
Stromy 2006
9. Ondra Herník – ohřevný sáček
10. Zdenička Zemánková –
permanentka na bazén

11. Kristýna Veislíková –
klubko špagátu
a výherce bludné ceny –
Markéta Antošová –
cestovní lékárnička

Výkupní ceny v roce 2006
noviny – 0,80 Kč/kg
časopisy – 0,30 Kč/kg
směs – 0,10 Kč/kg
lepenka – 0,30 Kč/kg
sjetiny – 2,50 Kč/kg
Starý papír odevzdávejte
roztříděný (je za něj víc peněz).
Každá surovina musí být
zvlášť a řádně svázaná. Např.
Noviny v krabici nejsou samo−
statné noviny, ale je to směs!
Noviny a časopisy v jednom
balíčku, taky je to směs. Papír
je možno odevzdat i mimo vý−
kupní dobu – vhoz. Sběrna,
Obec a příroda děkují všem,
kteří třídí papír.
Vykupujeme každou dru−
hou sobotu od 14−15 hodin.
Sledujte Infokanál.
Předběžné termíny výkupů:
11. 2. 2006, 25. 2. 2006, 11. 3.
2006, 25. 3. 2006.
Letos opět vyhlašuje Sběr−
na papíru Ratíškovice novou
soutěž – opět o atraktivní ceny
(viz. Leták)
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Betlémské světlo
K
de se vzalo Betlémské světlo?
Novodobá tradice přichází
z Rakouska. Když v rakous−
kém městě Linz před pár lety pře−
mýšleli, jak obohatit televizní akci
na pomoc tělesně postiženým dě−
tem, přišli na jedinečný nápad. Před
Vánocemi poslali letadlem do Bet−
léma tělesně postižené dítě, které
v bazilice Narození při jesličkách
odpálilo z věčného světla plamí−
nek a vzápětí jej letadlem přivezlo
do Lince. Tam se jej ujali místní
skauti, kteří jej štafetovitě rozná−
šeli po celém Rakousku.

Po pádu totalitních režimů v Ev−
ropě, po roce 1990, se pěkný před−
vánoční zvyk rozšířil i do zemí,
které sousedí s Rakouskem. V do−
mluvený den, po slavnostní ekume−
nické pobožnosti, si skauti plamínek
odpálí od Betlémského světla a od−
vezou jej do své vlasti. Rok od roku
se rozšiřuje počet účastníků při
rozšiřování světla pokoje a míru,
které vyzařuje z Betléma. Tento
symbol pokoje, představovaný ma−
lým, chvějícím se plamínkem, při
předávání ve vánočních dnech spo−
juje skauty i skautky ze čtrnácti

zemí Evropy, kteří v předsvátečních
dnech roznášejí toto poselství svým
příbuzným, sousedům, známým i ne−
známým v duchu skautského zá−
kona pomoci bližním.
Vždyť i toto světlo provázené
srdečným přáním vánočního klidu
a pokoje je pro mnohé lidi skuteč−
ným dokladem toho, že na ně jejich
okolí nezapomíná.
(Převzato z týdeníku Moravský sever)

Registrace

Vybírají se registrační po−
platky na tento rok: 300 Kč na
osobu nebo 250 Kč na osobu (více
osob z rodiny). Je třeba zaplatit
do konce února – vedoucím od−
dílů nebo Palisovi.
Předběžné termíny akcí
pro veřejnost:
19. 3. 2006 – neděle
Junácká akademie 8
pásmo scének, písniček …
8. 4. 2006 – sobota
Železná sobota
24. 4. 2006 – pondělí
Drákula 19
hromadný odběr krve
28. 5. 2006 – neděle
Sportovní den
(otevření nového dětského hřiště)
18. 6. 2006 – neděle
Sportovní den
(soutěže pro každého − děti,
rodiče, prarodiče, sourozenci)
Junáci na půlnoční
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25. 6. 2006 – neděle
Neckyáda
strana 17

Ekologie

Smetí
a čmoudíky

K

Fotokronika

dyž zastupitelstvo obce v před−
loňském roce odsouhlasilo uza−
vření místní skládky, bylo to
rozhodnutí správné, neboť finanční
příjmy za uložení odpadu by v ko−
nečném součtu byly nižší než ná−
klady na rekultivaci skládky. Další
provozování by se v důsledku ros−
toucích požadavků na zabezpečení
skládkování prodražovalo s tím efek−
tem, že v době rekultivace by obci
vznikla velká finanční zátěž, jež by
omezila další nezbytné investice (tě−
mito investicemi jsou v prvé řadě
přístavba školy a následně výstavba
kulturního domu).
V důsledku uzavření skládky byly
odstraněny pro ratíškovické občany
silně dumpingové ceny za skládko−
vání, jinak řečeno došlo k navýšení po−
platků za svoz a uložení domovního
odpadu. Výše těchto nových poplatků
byla zastupitelstvem obce stanovena
tak, že v konečném součtu tato suma
vybraná od občanů nepokryla částku,
kterou obec platí firmě za svoz a sklád−
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kování. Tedy již na po−
čátku bylo zřejmé, že obec
bude na odpadové hospo−
dářství doplácet.
Po roce provozu se uka−
zuje, že finanční ztráta je
podstatně vyšší, než se
předpokládalo. Příčin ná−
růstu výdajů na odpady je
povícero: nepřesně stano−
vený (podhodnocený) původní odhad
objemu domácího odpadu, nárůst
objemu odpadů jako takových (stále
více obalů, více stavební suti, více od−
kládaných spotřebičů…), rezignace
na třídění odpadu. Je dobré si uvě−
domit, že nárůst výdajů za svoz a ulo−
žení odpadu, vykrývaný z obecní po−
kladny, omezuje a zpomaluje další
obecní aktivity: opravu chodníků, bu−
dování komunikací, podporu spolkové
(kulturní a sportovní) činnosti atd.
Vzniklý finanční propad za svoz
a skládkování odpadu je nutno ře−
šit. Není přece možné, aby obec uklá−
dala tolik potřebné finanční pro−
středky, a to hovoříme o statisících,
v míře větší než je nezbytně nutné,
do země. Letos, pokud se úřednický
šiml nesplaší a nevzniknou nějaké
byrokratické potíže, bude vybudován
sběrný dvůr, kde bude prováděno
důkladnější třídění odpadů. Nový
sběrný dvůr je však jen možností,
neboť pokud občané nebudou ochotni
do dvora roztříděný odpad odvézt,

půjde o investici zbytečnou. Argu−
mentace některých občanů, že platí
i tak vysoké poplatky za popelnici,
tak co by odpad třídili, je krátko−
zraká. Je sobecké přenechat našim
dětem krajinu plnou odpadků a zre−
kultivovaných hald naditých smetím
− to není to správné dědictví.
Někteří občané odpad netřídí,
mají přetékající popelnici, mnohdy
ani ta nestačí, tak mají popelnice
dvě. Jiní občané odpad třídí, mají
v popelnici za týden zaplněné dno.
Za svoz a uložení odpadu platí stejně.
Není to dvakrát fér, avšak známkový
systém za vyvezenou popelnici by
vedl k zakoupení několika známek
jako alibi a k vyvážení smetí do okolí
obce. Je to otestováno. Já odpad tří−
dím, mám zaplněné dno popelnice.
Platím poplatek za popelnici. Ne−
vadí mi to. Nechci svým dětem pře−
nechat životní prostor, ve kterém
se nedá zdravě žít.
Občanům, kteří třídí hořlavý od−
pad skrze svůj komín, a to obzvláště
dnes, kdy se plyn zdražuje a zima
vládne, doporučuji, aby raději netří−
dili vůbec a zakoupili si další popel−
nici. Jestli se tito paliči domnívají,
že jde pouze o tmavší štiplavý čmou−
dík, jenž je neškodný, tak ať dají čich−
nout svým blízkým, těm, na nichž jim
záleží. Nečiňte to, co nechcete, aby
jiní činili vám.
Radim Šťastný, radní

Silvestrovský
pochod
za prasátkem
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Cvičení

„Power−jóga je kombinace
aerobního
a posilovacího
tréninku...“

Pozvánka na bazén
power−jóga a aquarobik

P

Úvaha

okud se chcete hýbat a nechce−
te (nebo nezvládnete) těžkou
sportovní aktivitu, chcete cvičit,
ale nechcete chodit do posilovny,
chcete udělat něco pro zpevnění
a protažení celého těla, uvolnit se
a rozhýbat si páteř? − Vy všichni
můžete přijít každou neděli ve 14 ho−
din na pravidelné cvičení power−jógy
do haly místního krytého bazénu.
Power−jóga je kombinace aerob−
ního a posilovacího tréninku, který
je šetrný ke kloubům, páteři a k ce−
lému tělu. Toto cvičení Vám pomůže
k tomu, abyste byli ohební a pružní,
zbaví Vás nadbytečného tuku nebo
Vám „jen“ navodí krásný pocit tě−
lesné a duševní pohody.
Cvičení je složeno z jednotlivých
pozic, určených k protažení. Je to
kombinace aerobního a posilovacího

tréninku. Sestavy jsou propraco−
vané a jejich pomalé a klidné prová−
dění zaručuje přesnost a bezpečnost
cvičení. Nejsou vůbec těžké k zapa−
matování a pomůže Vám s nimi cviči−
telka, kterou určitě všichni v Ratíš−
kovicích znáte − Liduška Kouřilová.
Cvičí se v hale bazénu a k vydání
kalorií napomáhá také teplý a vlhký
vzduch (průměrně 29 °C). Power−
−jóga trvá 30 minut a po ní následuje
půlhodinka aquarobiku. To je trošku
rychlejší cvičení přímo v bazénu,
které využívá tlaku vody a posílí vám
břišní a hýžďové svaly. Vůbec z něj
nemusíte mít obavy. Jste krásně
nadlehčováni, a to, co zacvičíte ve
vodě, byste na suchu asi těžko zvlá−
dali a voda vás navíc příjemně ma−
síruje. Na závěr si pak můžete na
uvolnění a relaxaci zaplavat.

Na tato cvičení nepotřebujete
kromě plavek žádný zvláštní cvi−
čební úbor – můžete si vzít cokoliv,
v čem se cítíte dobře. Cvičí se na−
boso, jen pro pohodlnost cviků vleže
může být karimatka, ručník nebo
jakákoliv jiná podložka. Nemusíte
mít ani obavy z věku – každou ne−
děli je tu zastoupeno několik gene−
rací (od 10 do 60 let), takže určitě
najdete tu, do které zapadnete.
Na konec bych chtěla říct jen
jedno – máme v Ratíškovicích krytý
bazén a podle mě je velká škoda,
že není dostatečně využíván.
Možná si neumíme vážit toho,
co se nám nabízí a zjistíme to, až
když o to přijdeme (což by se docela
dobře při nízké návštěvnosti mohlo
stát).
Irena Bařinová

„Velmi důležité je v józe
pravidelné a správné
dýchání.“

Jóga
podle Veroniky Blahové

S

lovo jóga pochází ze sanskrt−
ského kořene „yuj“, který zna−
mená sjednocení nebo spojení
každé stránky lidské bytosti, od
té nejvnitřnější po vnější. Další,
často používanou definicí jógy je
spojení individuálního ducha s du−
chem obecním, protože to je jejím
nejvyšším cílem.
Jedním z odvětví jógy je „power
jóga“, což je posilovací cvičení na
zpevnění postavy (její svalové části)
a tím dosažení fyzické kondice. Jed−
notlivé cviky jógy provádíme v po−
lohách, kterým říkáme asány. Mů−
žeme se dále setkat s hathajógou,
která vznikla před 5000 lety. V sans−
krtě znamená slovo „ha“ slunce,
„tha“ měsíc a „jóga“ spojit dohro−
mady v dokonalou harmonii. Zjistilo
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2006

se, že tělo (slunce) a mysl (měsíc) mo−
hou mnohem volněji působit na sebe
navzájem, pokud lidi neruší bolest,
úzkost nebo ztuhlost.
Velmi důležité je v józe pravi−
delné a správné dýchání. Pranajáme
znamená manipulaci s dechem ja−
kožto energií: zpomalování dechu,
rytmizace, ovládání a zadržení de−
chu. Např. „plný jógový dech“ a hlu−
boké dýchání má velký léčebný vý−
znam. Tuto skutečnost prokázal
německý lékař Tirala. Dosahoval
pozoruhodných léčebných výsledků
v arterioskleróze i u pacientů po moz−
kové mrtvici. Zjistil, že dochází ne−
jen k ústupu příznaků, ale i k ústupu
samotného procesu kornatění cév,
a to díky pravidelnému jógovému dý−
chání.

Výhody cvičení nejsou jen fyzické.
Například asánami na protažení zá−
dových svalů jde předejít bolestem
zad, zejména v bedrech, a také sko−
lióze páteře. Po zvládnutí poloh a za−
vedení relaxačních a dýchacích tech−
nik dokáže jóga i uklidňovat mysl,
zvyšovat koncentraci a rozvíjet
schopnost zvládat napětí. Jóga je
dokonalým systémem pro osobní
rozvoj a podporuje celkovou tělesnou
i duševní pohodu.
Článek je školní slohovou prací Ve−
roniky Blahové, která chodila asi dva
roky do jógy i s maminkou. Článek
mi Veronika věnovala a já si mys−
lím, že její úvaha patří k uveřejnění
ve Zvonu, protože je nadčasová pro
její vrstevníky a pro všechny, kteří
si ji přečtou.
Ludkou
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Sport

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Hodonín

Florbalisté uspěli
na domácím turnaji

V

neděli 8. ledna sehráli florba−
listé Panthers Ratíškovice v „do−
mácím“ prostředí dubňanské
sportovní haly ŽELVA další zápasy
Jihomoravské soutěže mužů. A po−
čínali si nad očekávání dobře. A jako
nováček ligy si vedou tři turnaje před
koncem velmi dobře − soutěž je vy−
rovnaná a každý může porazit kaž−
dého.
První zápas, který jsem z pracov−
ních důvodů nemohl sledovat, vy−
hráli naši hráči s přehledem nad
týmem TJ Sokol Lanžhot 6:2 (2:0 −
0:0 − 4:2), když hosté stříleli branky
až v závěrečných minutách. Vítězství
je o to cennější, jelikož tým Lanž−
hotu se nachází na 3. místě tabulky
a bojuje o postup.
Vrchol turnaje přišel okolo pat−
nácté hodiny, kdy jsme nastoupili
proti rivalům ze sousedních Dubňan.
Tento zápas už jsem sledoval z po−
hledu časoměřiče u zapisovatelského
stolku s kolegou Pavlem Ortlíkem,
který měl na starost zápis. Oba týmy
se moc dobře znají, a tak se očeká−
val vyrovnaný zápas, na který se
přišlo podívat překvapivě dost lidí.
Tribuna byla zaplněna téměř do po−
sledního místa. Od začátku si Dub−
ňany vytvořily velký tlak, z kterého
ale dokázaly vsítit pouze jediný gól.
Ten padl v přesilovce, když se zby−
tečně nechal vyloučit Petr Dobeš.
Ve druhé třetině padla rovněž
jedna branka, kterou vsítil Lukáš

Maděra. Skvělou přihrávku mu z po−
loviny hřiště poslal Viktor Příkaský
a náš útočník s číslem 26 se v samo−
statném nájezdu na brankáře nemý−
lil 1:1. Vyrovnaný souboj pokračoval
i v závěrečné třetině. Nejprve se po
individuálních chybách dostaly Dub−
ňany do dvoubrankového vedení.
Panteři ale nesložili zbraně a v po−
sledních třech minutách si vybojovali
bod za remízu. Když se nejprve tre−
fil David Uhlík a 48 sekund před
koncem zápasu dotlačil míček do sítě
Viktor Příkaský. Utkání nakonec
skončilo zaslouženou dělbou bodu
po remíze 3:3.
Tabulka:
1. Bedea Kroměříž
2. F.A.T.R. Dubňany B
3. Sokol Lanžhot
4. Panthers Otrokovice B
5. Dynamo Bučovice
6. Panthers Ratíškovice
7. Uherský Brod
8. Spartak Hluk B
9. Kozel Počenice B
10. ŠK Lido
11. Mikulov
Florbalový tým hledá do svých
řad hráče od 16−ti let pro mužský
tým. Hlásit se můžete na tréninku
ve čtvrtek v Dubňanech na Želvě
od 19:00 nebo v sobotu v tělocvičně
ZŠ od 18:30.
Roman Šťastný

Charitní
domov
pokojného
stáří
Ratíškovice
Dubňanská 1301,
696 02 Ratíškovice

Nabízíme všem seniorům tyto
pečovatelské služby:
z pomoc při sebeobsluze a osobní
hygieně – v domácnosti klienta
nebo v budově DPS, kde je vana
s vodní masáží a sprchový kout
bezbariérově upraven, pro méně
pohyblivé občany zajištěn od−
voz autem
z jednoduché ošetřovací úkony
z příprava a podání stravy, léků
z dovoz oběda do domácnosti
z pedikúra
z masáže – lze využívat
i masírovacího přístroje
z doprovod k lékaři
z dohled u nemocného
z pomoc při péči o domácnost
z nákupy
z pochůzky – k lékaři,
do lékárny, na poštu,
úřady apod.
z praní a žehlení prádla –
prádlo si můžete nosit
na vyprání i do DPS
− Všechny nabízené služby lze
provádět v DPS nebo ve Vaší
domácnosti, kam za Vámi při−
jede pečovatelka
− V DPS je možno si zapůjčit vi−
deokazety s náboženskou te−
matikou
Kontakt:
Telefon: 518 368 223
Mobil: 737 234 090,
731 402 784
E−mail:
dps.ratiskovice@caritas.cz

Ilustrační foto
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Pracovní doba:
PO−PÁ 7.00−15.30 hodin
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Senioři

mocí ředitele Oblastní cha−
rity Hodonín. Vaše pochva−
la i kritika nám pomáhají
zlepšovat naši práci a od−
straňovat chyby, které si
často ani neuvědomíme.
Mezi námi nabízené
služby patří i masáže a pe−
dikúra. Těchto služeb již
pravidelně využívají i mno−
zí členové místního Seniorklubu.
V letošním roce přicházíme s novin−
kou − kromě klasické masáže, kte−
rou provádí masérka, lze využít
i masírovacího přístroje, který pře−
dehřívá masírované svaly a klient si
sám reguluje intenzitu masáže. Po
domluvě s masérkou či pedikérkou
je možno provádět masáž a pedikúru
i v domácnosti, pokud je zájemce
o tyto služby méně pohyblivý a činí
mu potíže dostavit se do DPS.
Naše služby se snažíme obohatit
i o aktivizaci seniorů, to znamená,
že se jim snažíme i obohatit pro−
gram o občasné vystoupení dětí,
folklórního souboru, výlet na poutní
místo, společnou mši svatou v DPS,
společné setkání se seniory z jiných
obcí, společnou výrobu dárkových
či dekoračních předmětů apod.
Chceme se starat nejen o tělesné po−
třeby našich starších spoluobčanů,
ale i o jejich duševní pohodu, aby tuto
etapu svého života prožili s pocitem
sounáležitosti a naplnění.
V první polovině letošního roku
se opět uskuteční v DPS den ote−
vřených dveří (termín bude oznámen
předem), na který vás všechny sr−
dečně zveme, přijďte se podívat, jak
se žije obyvatelům DPS, popovídat
si s nimi, prohlédnout si prostory bu−
dovy, informovat se na naše služby,
výsledky práce našeho střediska, ale
také na ostatní střediska Oblastní
charity Hodonín, nebo jen ze zvě−
davosti. Doufám, že nás svojí náv−
štěvou a svým zájmem podpoříte
v úsilí pomáhat našim starším spo−
luobčanům. Těm, kteří nám fandí
a podporují nás, tímto děkuji, ale
děkuji i těm, kteří nám z nějakého
důvodu nefandí, protože nás tím
nutí k ještě větší snaze a píli. Takže
díky.

Stáří nemusí znamenat
samotu a nejistotu!

ážení spoluobčané, rádi bychom
vás oslovili s nabídkou sociál−
ních služeb, určených pro seni−
ory a zdravotně postižené občany,
které nabízí Charitní domov pokoj−
ného stáří Ratíškovice. Naše pečo−
vatelské služby jsou určeny všem
potřebným seniorům, kteří se ocitli
v tísni, zhoršil se jejich zdravotní

V

padě zájmu či pouhé zvědavosti se
na nás můžete obracet osobně i tele−
fonicky a my vám zodpovíme všechny
vaše dotazy. Tímto oslovujeme i ro−
dinné příslušníky seniorů, aby se
nestyděli požádat nás o pomoc při
péči o své blízké. Nabízíme pomoc
i krátkodobě v případě vašeho od−
jezdu na dovolenou, vaší nemoci

stav, zůstali osamělí a mají problé−
my, byť jen přechodně, se zvládáním
běžných každodenních činností, jako
je například nákup potravin, vyzved−
nutí receptů či léků, příprava oběda,
osobní hygiena, dovoz oběda, úklid
domácnosti, praní prádla a podobně.
Právě všem těmto občanům je ur−
čena naše pomoc, kterou zajišťují
celkem tři pečovatelky v Domově
pokojného stáří i v domácnostech
klientů. Nabídku našich služeb na−
jdete i na vývěsce u Obecního úřadu
a průběžně na kabelové televizi.
Charitní domov pokojného stáří
funguje již čtvrtým rokem a každý
rok je poskytnuto více než osm a půl
tisíce pečovatelských úkonů. Pečova−
telská služba se sjednává písemně
dle potřeb klienta, který se rozho−
duje, v jaké míře a jak dlouho bude
pomoci pečovatelky využívat. V pří−

apod. Nabízíme nejen profesionální
pečovatelské služby, ale také lidský
přístup ke starému člověku, který
si potřebuje i popovídat o svých sta−
rostech a potřebuje je s někým sdí−
let. Samozřejmostí je mlčenlivost
pečovatelky o zdravotním stavu kli−
enta, o poměrech v jeho rodině a také
o skutečnostech, které pečovatelce
důvěrně sdělí.
Aby práce pečovatelek byla stále
kvalitní a profesionální, pečova−
telky musí absolvovat různé kurzy
a semináře, které by jim měly po−
máhat v jejich práci. Tímto zároveň
prosím všechny klienty či jejich ro−
dinné příslušníky o zpětnou vazbu,
pokud nebudete z jakéhokoliv dů−
vodu spokojeni se službou či prací
pečovatelky, oznamte své připo−
mínky vedoucí DPS, která záleži−
tost osobně prošetří, případně s po−

Ratíškovický Zvon

Eva Frýdková, DiS
vedoucí DPS Ratíškovice
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