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Obecní noviny z ročník 13 z číslo 1 z 2007 z cena 20 Kč

4. Dětský
krojovaný ples

V

idět přes 80
krojovaných
dětí převáž−
ně z Ratíškovic se
poštěstí jen na
hody a na krojo−
vém plese, který
se konal první
únorovou neděli.
Ples byl zahájen
Moravskou bese−
dou − Dětským
folklórním soubo−
rem z Ratíškovic
a jejími hosty −
Rosénkou z Milo−
tic a Dunájkem
z Dolních Dunajo−
vic. Na našich dě−
tech nebylo vůbec
znát, že nácviku
této besedy věno−
valy pouze dvě
zkoušky! I když
se musel něko−
likrát zvyšovat
hlas, děti pod ve−
dením Zuzky Kor−
dulové a Dáši Gaj−
díkové to zvládly
na jedničku.
Premiéru zde měla i nově vzni−
kající Dětská cimbálová muzika

z Ratíškovic pod vedením dr. Josefa
Rampáčka, veselou notu po celý ples
Dokončení na straně 5
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 5 ze dne 6. 12. 2006
Rada obce:
z projednala za účasti ing. Vladi−
míry Motlové, předsedkyně fi−
nančního výboru, návrh rozpočtu
obce na rok 2007,
z opětovně projednala návrh řešení
autobusových zastávek v obci. Do
30. 12. 2006 bude vypracována
projektová dokumentace zastá−
vek. Tato dokumentace je čás−
tečně hrazena z prostředků Mi−
kroregionu Nový Dvůr.
z se seznámila s nabídkami firem na
organizaci zadávacího řízení pro
otevření úvěru ve výši 30 000 000 Kč
na dobu 15 let; byly vyzvány čtyři
firmy, nabídku podaly dvě firmy,
z se seznámila s přezkoumáním po−
stupu Stavebního úřadu Hodonín,
které provedl Krajský úřad Jiho−
moravského kraje, odbor územ−
ního plánování a stavebního úřadu.
Předmětem přezkoumání bylo sta−
vební povolení vydané na výstavbu
skateboardového hřiště v areálu
Jednota Orel. Přezkoumání bylo
provedeno na žádost občana byd−
lícího v blízkosti tohoto areálu.
V postupu Stavebního úřadu Ho−
donín nebylo zjištěno pochybení.
Akustická – protihluková ana−
lýza by měla být hotova do konce
roku 2006.
z se seznámila s cenovou nabídkou
na zhotovení nábytku, jímž je
nutno dovybavit kanceláře obec−
ního úřadu,
z se seznámila s nabídkou firmy
Allovance s. r. o. Praha na prove−
dení výběrového řízení na doda−
tečné stavební práce na přístavbě
Základní školy Ratíškovice,
z projednala možnost dovybavit
sběrný dvůr kontejnery a nakla−
dačem, a to na základě finanční
dotace Jihomoravského kraje,
z se zabývala variantami restruktu−
ralizace Baníku s. r. o.,
z rozhodla o dvouletém pronájmu
místa pro lunaparkové atrakce
společnosti Jaroslav Kučera,
strana 2

z souhlasí s návrhem sociální ko−
mise o poskytnutí příspěvku na
svoz TKO za rok 2006 samo−
statně žijícím osobám s trvalým
pobytem v Ratíškovicích a věkem
nad 78 let,
z nevyhověla žádosti Svazu zdra−
votně postižených občanů ZO Ra−
tíškovice na změnu účelu dotace,
z starosta informoval RO o propadu
krajnice vozovky v ulici Řádky.
Důvodem propadu je nevyho−
vující kanalizace. Nejnutnější
opravu v délce 10 m provede
firma Artesia do 30. 12. 2006.
O dalším postupu bude jednáno
s Vak, a. s. Hodonín.
z stanovila počet fotografií k da−
nému tématu prezentovaných
v kabelové televizi v max. počtu
5 ks v délce 4 sek./foto.
Rada obce č. 6 ze dne 19. 12. 2006
Rada obce:
z se seznámila s nabídkou firmy
MSO servis na dodatečné stavební
práce na akci „Přístavba ZŠ Ratíš−
kovice“. Přesná specifikace za−
kázky je obsažena v zadávací doku−
mentaci – jde o propojení přístavby
se stávající budovou ZŠ, demolici
krčku mezi stávající budovou a tě−
locvičnou, vybudování nového
krčku a únikového schodiště.
z se seznámila s nabídkami firem
na dobudování kanalizace a vodo−
vodu v ulici U Jezérka. Osloveny
byly tři firmy, dvě firmy podaly
své cenové nabídky. Vybrána byla
firma s příznivější cenovou nabíd−
kou: firma Artesia, s. r. o.
z se seznámila s vypracovanou za−
dávací dokumentací pro výzvu na
poskytnutí investičního úvěru ve
výši 30 000 000 Kč, kterou před−
ložila firma Wallet, s. r. o., Praha,
pobočka Boskovice, a jmenovala
členy do komise pro otevírání obá−
lek a do komise pro hodnocení
nabídek,
z se zabývala restrukturalizací spo−
lečnosti Baník Ratíškovice, s. r. o.,
a rozhodla o převedení části čin−

ností společnosti včetně části za−
městnanců na Obec Ratíškovce,
z projednala a upřesnila pracovní
náplně zaměstnanců Obecního
úřadu Ratíškovice,
z rozhodla o pronájmu kanceláře na
obecním úřadě Osvětové besedě
Ratíškovice a projednala obsah
pracovní smlouvy s ředitelkou
Osvětové besedy Ratíškovice,
z místostarosta informoval o prove−
dení akustických opatření na stro−
pě tělocvičny, které bude realizo−
váno v první polovině ledna 2007;
rada se dále zabývala organizač−
ními záležitostmi spojenými s ple−
sovou sezónou 2007, jež proběhne
v prostorách tělocvičny ZŠ,
z se seznámila s protokolem o audi−
torském ověření ze dne 14. a 15. 12.
2007, který sepsala ing. Štolfová,
auditorka Obce Ratíškovice. Rada
projednala jednotlivé připomínky
a stanovila závazný postup k je−
jich odstranění.
z se seznámila s průběhem inventa−
rizace majetku Obce Ratíškovice,
z se seznámila s nabídkou pana Bráz−
dy tisknout Ratíškovický Zvon,
z projednala stížnost manželů Tuč−
kových na zatékání do jejich bytu
č. 7 v bytovém domě č.p. 938,
z se seznámila s žádostí Františka
Doležala, obec Vlasatice, o umís−
tění atrakcí lunaparku na pozem−
cích obce,
z se seznámila se zprávou o činnosti
lesních hospodářů za léta 2002−06.
Rada obce č. 7 ze dne 29. 12. 2006
Rada obce:
z se seznámila se změnami rozpočtu
X/2006,
z rozhodla o ukončení mandátní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a Baníkem Ratíškovice, s. r. o., do−
hodou k 31. 12. 2006. Předmětem
mandátní smlouvy bylo zajištění
provozu sběrného dvora, údržba
bývalé skládky, sběrných míst
a zajištění drobných prací.
z projednala rozpočtovou změnu
č. 3 ZŠ a MŠ Ratíškovice – jedná
se o přesuny mezi jednotlivými po−
ložkami rozpočtu bez navýšení,
z stanovila plat ředitele ZŠ a MŠ
Ratíškovice dle nového nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.
Rada obce č. 8 ze dne 4. 1. 2007
Rada obce:
z se seznámila s probíhajícími pra−
cemi na dobudování kanalizace
a vodovodu v ulici U Jezérka,
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z starosta informoval o vypsání vý−
běrového řízení na manažerku
Mikroregionu Nový Dvůr. První
výběrové kolo proběhne 15. 1. 2007.
z stanovila cenu za vykopání hrobu
na 1900 Kč,
z se zabývala možnostmi využití
budovy jídelny Základní školy Ra−
tíškovice po ukončení provozu, tj.
srpen 2007. RO souhlasí s tím, aby
byla zpracována architektonická
studie bytového domu a aby do
konce ledna 2007 byla podána žá−
dost na Státní fond rozvoje byd−
lení na výstavbu nájemních bytů
pro příjmově vymezené osoby.
z projednala nutnost odstranění
dvou topolů v ulici U Jezérka –
k podání cenové nabídky za pro−
vedení prací budou osloveny dvě
firmy,
z se seznámila majetkoprávním zá−
měrem firmy Zera, a. s., o odkou−
pení pozemků ve vlastnictví obce,
jež se nacházejí v areálu farmy
Vlasta,
z rozhodla o vytýčení parcel a geo−
detickém zaměření v lokalitě prů−
myslové zóny Padělky,
z projednala termín udělování pa−
mětních medailí zasloužilým ob−
čanům.
Rada obce č. 9 ze dne 10. 1. 2007
Rada obce:
z projednala za přítomnosti ředi−
telky Osvětové besedy Ratíško−
vice, paní Jany Koplíkové, plán
kulturních akcí na první pololetí
roku 2007,
z projednala realizaci rekonstrukce
kanalizace v ulici Vinařská –
předpokládaná délka výstavby je
6 týdnů. Pokud počasí nedovolí
pokračovat s rekonstrukcí, budou
práce přerušeny a kanalizace
zprovozněna.
z starosta informoval o záměru vy−
projektování cyklostezky z Ratíš−
kovic do Hodonína podél stávající
silnice II. třídy. Mikroregion Nový
Dvůr podá žádost o dotaci na vy−
pracování projektu, součástí pro−
jekčních prací budou i další do−
posud nevyprojektované úseky
cyklostezek v mikroregionu.
z rada rozhodla o udělení pamětních
medailí osobám, jež se v minu−
losti výraznou měrou podílely na
rozvoji obce v oblasti kultury,
sportu a výchovy,
z se seznámila se smlouvou o pro−
vedení záchranného archeologic−
kého průzkumu mezi Obcí Ratíš−
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kovice a Masarykovým muzeem
v Hodoníně. Průzkum bude reali−
zován při stavbě kanalizace v ulici
U Jezérka a v ulici Vinařská.
z projednala návrhy inventarizační
komise na vyřazení majetku,
z projednala smlouvu o dílo mezi
Obcí Ratíškovice a zhotovitelem
akustické úpravy tělocvičny ZŠ
Ratíškovice,
z pověřuje místostarostu jednáním
s Krajským úřadem JMK ve věci
zajištění projektové dokumentace
a následné realizace průtahu sil−
nice II. třídy v ulici Vítězná.
Rada obce č. 10 ze dne 23. 1. 2007:
Rada obce:
z projednala za přítomnosti odbor−
ného lesního hospodáře lesů Obce
Ratíškovice pana Leopolda To−
mančáka hospodaření v uplynu−
lých deseti letech a tvorbu nového
LHP. Dále byla seznámena s čin−
ností nájemce pana Bábíka při
probírce v lokalitě U Trati v uply−
nulých třech měsících.
z starosta informoval radu o jed−
nání z ředitelem VaK Hodonín,
a. s., RNDr. Koubkem. Společnost
přichystá pro obec znění dopisu,
který bude rozeslán občanům obce
nepřipojených na veřejnou kana−
lizaci.
z projednala další kroky v utlu−
mení činnosti firmy Baník Ratíš−
kovice s. r. o.,
z starosta informoval radu o jednání
s ředitelem VaK, a. s., Hodonín
s RNDr. Koubkem ohledně rekon−
strukce části kanalizace v ul.
Řádky – stoka C2, délka 220 m.
Kanalizace je ve vlastnictví VaK,
a. s. Na společnost byla podána
žádost o řešení havarijního stavu
kanalizační stoky. Dle příslibu ře−
ditele bude vypracován projekt re−
konstrukce (rok 2007) a realizace
bude zařazena do investic roku
2008.
z se seznámila se dvěma nabíd−
kami vyhotovení geometrického
plánu pro odkup pozemků pod ko−
munikací v ulici Za Mlýnem,
z se seznámila se dvěma nabíd−
kami na pokácení dvou topolů
v ul. U Jezérka, kde bude probí−
hat výstavba RD,
z projednala a stanovila náplně
práce a výši mezd pracovníků
obecního úřadu – dle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb.,
z projednala žádost Římskokato−
lické farnosti Ratíškovice o pro−
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dloužení termínu vyúčtování do−
tace 30 000 Kč od Obce na opravu
věžních hodin do 30. 6. 2007,
se seznámila s nabídkou firmy
JMP NET, s. r. o., Brno o koupi
plynárenského zařízení vybudova−
ného v roce 2006 v ul. U Jezérka.
Jedná se o plynovod PE DN 90
v délce 48,2 m.
projednala žádost pana Jaroslava
Macka, Ratíškovice 942, o proná−
jem pozemku v lokalitě za mateř−
skou školkou I z důvodu umístění
včelstev. Žadatel chce pozemek
oplotit z důvodu bezpečnosti ob−
čanů i včel.
se seznámila s nabídkami měření
vývinu skládkového plynu na bý−
valé skládce ul. Rohatecká,
se zabývala rozpočtem obce na rok
2007, a to především investičními
akcemi. Předpokládané investiční
akce:
− přístavba a nástavba
ZŠ Ratíškovice
− rekonstrukce kanalizace
v ul. Vinařská
− rekonstrukce komunikace
v ul. Vinařská
− dovybavení Sběrného dvora
Ratíškovice
− vybudování chodníků v obci
a na hřbitově
− inženýrské sítě v ulici U Jezérka
− skatepark
− sportovní areál – příprava
investice
− projekty + rezerva
− nákup pozemků
− opravy v tělocvičně ZŠ
se seznámila s výroční zprávou
Obecní knihovny Ratíškovice za
rok 2006, vypracovanou knihov−
nicí ing. Marií Škorpíkovou (327
registrovaných čtenářů, 1902 ná−
vštěvníků, z toho 521 zájemců
o veřejný internet, zapůjčeno
8 377 knih včetně periodik),
rozhodla o vyvěšení nabídky mož−
nosti podání žádosti o půjčku
z fondu bydlení na rekonstrukci
a opravu rodinných domů a bytů.
Termín vyvěšení od 29. 1. 2007 do
pátku 23. 2. 2007.
projednala doplnění a výměnu
značení ulic,
opětovně projednala a upřesnila
počet oceněných občanů pamětní
medailí obce dne 6. 2. 2007 na radě
č. 9 v 18.00 hodin,
bere na vědomí změnu velitele jed−
notky JSDHO.
RŠ
strana 3

Investice, rekonstrukce
a opravy v roce 2006
Přístavba ZŠ (1. část) ............................... 22 700 000 Kč
(z toho 15 000 000 Kč dotace
ze státního rozpočtu ČR)
Výstavba sběrného dvora .......................... 3 865 000 Kč
(z toho dotace 2 601 000 Kč z EU
a dotace 632 000 Kč z JMK)
Rekonstrukce komunikace v ul. Kolmá ...... 740 000 Kč
Prodloužení plynovodu v ul. U Jezérka ....... 81 000 Kč
Chodníky na hřbitově, U Jezérka,
mezi ulicemi Zelnice a Zelničky ............... 535 000 Kč
Informační systém v obci
s označením ulic ........................................ 525 000 Kč
(z toho dotace z EU 345 000 Kč
prostřednictvím Mikroregionu Nový Dvůr)
Nákup techniky
pro údržbu obce (sekačka) ........................ 112 000 Kč
Nákup vozu Škoda Octavia ......................... 457 000 Kč
Opravy a rekonstrukce
v areálu Baník .......................................... 411 000 Kč
Oprava veřejného osvětlení v obci ................. 62 500 Kč
Kanalizace v ul. U Trati ................................ 41 000 Kč
Rozšíření kabelové televize v obci ................ 70 000 Kč

Společenská rubrika

Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Dufková Karolína
Koplíková Barbora
Moravcová Klára
Skutecká Lucie
Haluzová Amálie

Kováříková Vítězslava ....................................... 80 let
Kordulová Růžena ............................................... 80 let
Klimešová Marie .................................................. 85 let
Biersacková Anežka ............................................ 92 let
Foltýnová Františka ........................................... 93 let

Ilustrační foto

Anička Svorová (*6. ledna 2007) − 1. občánek
Ratíškovic 2007. Blahopřeje celá dědina.

Z našich řad odešli...
Měchura Metod .................................................... 85 let
Příkaská Františka ............................................. 95 let
Příkaský Pavel ..................................................... 38 let
Klabalová Berta ................................................... 96 let
Bureš František ................................................... 49 let
Tomanová Terezie ............................................... 74 let
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Blahopřání
Manželé Petr a Františka Vybíralovi
oslavili 15. února 2007 diamantovou svatbu −
60 let společného života. Mnoho zdraví a štěstí,
radosti z vnoučat a pravnoučat jim přejí
dcera a synové s rodinami.

Pasport obyvatel za rok 2006
Obec Ratíškovice
Ukazatel
celkem
Počet obyvatel k 1. 1. 2006
4017
Vývoj obyvatel
počet živě narozených
32
počet zemřelých
39
Migrace
počet přihlášených
57
počet odhlášených
49
Počet obyvatel k 31. 12. 2006 4018

muži
1976

ženy
2041

14
19

18
20

26
20
1977

31
29
2041
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4. Dětský
krojovaný ples

Rada obce netradičně

Dokončení z titulní strany

udávala Veselá muzika s vedou−
cím Josefem Novákem. Děti si
však nejvíce na své přišly při lo−
sování hodnotné tomboly, kterou
připravili sponzoři, rodiče a příz−
nivci nejen folkloru. Těm patří
největší dík.
Jana Koplíková

V

úterý 6. února se konalo zase−
dání rady obce, které mělo na
svém programu jako poslední
bod zasedání udělování pamětní
medaile význačným osobnostem obce
k jejich významnému životnímu ju−
bileu. Rada obce rozhodla, že bron−
zovou pamětní medaili udělí za mi−
mořádné zásluhy v oblasti rozvoje
tradic, kultury a sportu těmto obča−
nům:
z Kateřina Gasnárková (č.p. 402),
z Vítězslava Kovaříková (č.p. 451),
z František Blaha (č.p. 904),
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z Vojtěch Koten (č.p. 471),
z Jan Příkaský (č.p. 672),
z Karel Němec (č.p. 933)
z Petr Vybíral (č.p. 673).
Slavnostního setkání oceněných spo−
luobčanů s radou obce, které se od−
víjelo v příjemném komorním pro−
středí radnice, se zúčastnilo pět
z výše jmenovaných, dva se ze zdra−
votních důvodů omluvili. Všem vy−
znamenaným spoluobčanům sr−
dečně blahopřejeme a přejeme do
dalších let hodně zdraví.
JH
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Folklor

59.

krojový
ples

N

avštívit tuto krásnou a stále pře−
trvávající tradici přišlo na 100
krojovaných, převážně mladých
lidí. Nechyběla však ani pověstná
„súdná stolica“, které neuteklo,
mimo jiné, „...která byla velice na−
strójená a kerý měl špatně zavázané
trháčky, jednému sa víc ligotaly boty
a jedna zase došla s každým botem
iným“. Ale nic z toho nebránilo dobré
náladě, kterou přítomným zpříjem−
ňovala dechová hudba Zlaťulka a cim−
bálová muzika Dúbrava. Ples byl
zahájen v podání Slováckého krúžku
− Moravskou besedou.
Vedení Osvětové besedy Ratíško−
vice děkuje všem příznivcům folk−
lóru, sponzorům za dary do tomboly
a Vám všem za účast, kteří jste při−
šli podpořit jednu z nejstarších míst−
ních tradic − 59. krojový ples. Děkuji
moc všem, kdo se podíleli na jeho
přípravě, i těm, kdo byli nápomocni
po celou dobu konání plesů.

Foto: Marie Bardúnová

Jana Koplíková
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Osobnost

Vzpomínka
na paní učitelku

Klabalovou

P

Kultura

sal se rok 1910 a kožešník v ne−
daleké Strážnici František He−
lísek už vychovával čtyři děti,
když se 22. února narodilo jeho man−
želce Pavle, původem Puffbergrové,
děvčátko, které rodiče nechali pokřtít
jménem Berta. Po absolvování stráž−
nických škol nastoupila paní Berta
na učitelský institut do Chrudimi.
Tady získala titul literní učitelka, tj.
učitelka všeobecného vzdělávání vy−
učující předmětům kromě tzv. ruč−
ních prací, a nastoupila na Kopa−
nice.
Odevšad si paní učitelka „něco
přinesla“ – ze Starého Hrozenkova
životní lásku a manžela Aloise Kla−
bala, z Lidečka děvčata Ilonu a Dag−
mar a ze Žítkové, kde byla paní řídící,
i Pamětní list Zlaté knihy národní

pomoci z 21. července 1942. Dalším
významným datumem byl 15. březen
1947, kdy paní Berta Klabalová na−
stoupila do školy v Ratíškovicích, kde

P
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Vašek Koplík

Ukončení školního roku
1964/1965 před novou školou −
do důchodu odchází paní
učitelka Berta Klabalová

Plesová a investiční
sezóna 2007

lesová sezóna 2007 v Ratíško−
vicích se stala již dlouho předem
tématem vzrušených, naštva−
ných, vyčítavých i pesimistických
debat. Možnost pronájmu sálu Re−
staurace U Šťastných s jeho odkou−
pením pro podnikatelské účely padla.
Vedení obce bylo postaveno před roz−
hodnutí co s živou tradicí plesů.
Teoreticky vyvstala nulová vari−
anta, tedy než se postaví nové kul−
turní zařízení, tak plesy nekonat.
S vědomím toho, že se jen velmi
těžce navazuje na přerušené tra−
dice, obzvláště pak, nevíme−li, za jak
dlouho se nového kulturního domu
dočkáme, byla tato varianta zamít−
nuta. Jiným řešením bylo uskuteč−
nit ratíškovickou plesovou sezónu ve
Vacenovicích či Miloticích. Téměř

učila až do přiznání penze – letos by
slavila výročí 60 let!
Paní učitelce se dostalo vzácného
daru zdraví a i když se přece jen po−
depsal na její pohyblivosti, přece jen
byla duševně čilá a ráda se vzdělá−
vala. Měla nejen obsáhlou knihovnu,
ale s nadsázkou říkávala, že půl
důchodu dá za noviny a časopisy
a každé dva měsíce čekala na pana
Jana Váňu, až jí přinese nejnovější
Ratíškovický Zvon.
Čest její památce.

nepředstavitelná představa založená
na patriotické hrdosti. Kolik hostů
by z Ratíškovic do sousedních dědin
přišlo? Zde bychom si mohli koledo−
vat o dvojnásobné fiasko: přiznat, že
tak velká obec nemá kulturák, a zjis−
tit, že na ratíškovický ples ve Vace−
novicích (Miloticích) přišlo málo ná−
vštěvníků.
Třetí možností bylo podstoupit ri−
ziko experimentu a uspořádat plesy
v tělocvičně Základní školy v Ratíš−
kovicích. Vedení školy žádosti Obce
vyhovělo, proto z finančních pro−
středků obce a školy byly provedeny
nezbytné technické úpravy, jež před−
stavují trvalé zhodnocení prostoru
tělocvičny, a to nejen pro konání
plesů, ale i pro veškerou sportovní
činnost. Téměř 50 % stropu bylo

opláštěno akustickými panely, které
snížily hlučnost. Bylo vybudováno
nové sociální zařízení, které tak
zkvalitní provoz tělocvičny při akcích
s větším počtem návštěvníků. Pro sa−
motné uskutečnění plesů byl insta−
lován koberec, pódium a taneční par−
ket; tento mobiliář včetně 200 židlí
byl zapůjčen z dubňanské Želvy.
Místnost dílen a bývalá cvičné ku−
chyně byly dočasně adaptovány na
bar a pivní výčep. Všechny tyto
úpravy ve svém souhrnu vytvořily
prostředí, v němž se návštěvníci
plesů dle jejich slov cítili dobře, a to
je dobře.
Vzhledem k tomu, že tělocvična je
zcela časově vytížená, koberce,
židle, stoly, parket, pódium, výčep
a bar, to vše musí být vždy po skon−
čení plesu do rána rozebráno a de−
ponováno tak, aby zde mohly pro−
bíhat další – sportovní akce. Není to
záležitost jednoduchá, ale s vynalo−
žením úsilí to funguje.
Při dobré vůli a ochotě bez potmě−
lušských zlomyslností jsme schopni
v těchto improvizovaných, přesto
však důstojných, podmínkách pře−
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čkat i několik sezón, a to
do doby, než bude vy−
budováno nové kulturní
centrum. Horizont dosa−
žení tohoto cíle se nám
však poněkud vzdálil,
když se vedení obce ne−
podařilo prosadit do stát−
ního rozpočtu při „čtvr−
cení medvěda“ dotaci na
přístavbu základní školy.
V přiznání dotace jsme
zůstali těsně před bra−
nami. V posledním kole
čtení státního rozpočtu
jsme vypadli. Tento ne−
úspěch o to více zavazuje
vedení obce, tedy celé
obecní zastupitelstvo, aby
soustavně a vytrvale hle−
dalo cesty, jak daného cíle
– finančního příspěvku
na přístavbu školy dosáh−
nout.
Dovolím si dále při−
pomenout, že přístavba
školy není jedinou inves−
tiční akcí, kterou Obec
Ratíškovice realizuje.
V současné době probíhá
rekonstrukce kanalizace
v ulici Vinařská, jež je ve
velmi špatném − dožívají−
cím stavu. Na tyto práce
ještě v letošním roce na−
váže rekonstrukce vo−
zovky. Další investiční
akcí je dovybavení sběr−
ného dvora, jež bude rea−
lizováno se 70% dotací
z Jihomoravského kraje
(1 400 000 Kč). Areál bude
vybaven novou rampou,
nakladačem a kontejnery.
V současné době rovněž
probíhají projekční práce
na vybudování sklado−
vací a roztřiďovací plochy
na stavební suť, jež bude situována
v zadní části sběrného dvora. Rea−
lizace této akce je podmíněna získá−
ním dotací ze zdrojů mimo rozpočet
obce. Uskutečněním tohoto záměru
by se měly snížit náklady obce na li−
kvidaci stavební suti a současně by
se vytvořily zásoby sypkého materi−
álu pro vlastní stavební činnost.
Rada obce předloží na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce návrh
na adaptaci budovy jídelny Základní
školy na malometrážní byty. O prázd−
ninách dojde k přemístění jídelny,
kuchyně a všech tříd do nové pří−
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stavby školy. Pro prázdný objekt je
nutno co nejdříve najít využití, ne−
mají−li se zbytečně vynakládat pe−
níze na jeho zabezpečení. Tato
adaptace představuje vybudování
14 bytů s tím, že na každý byt (80 %
bytů do 60 m2, 20 % bytů do 80 m2)
lze získat dotaci ze Státního fondu
rozvoje bydlení na výstavbu nájem−
ních bytů pro příjmově vymezené
osoby. Žádost obce o státní dotaci na
fondu je již podána. O využití dvou
tříd na „staré škole u drogerie“ za−
tím není rozhodnuto. Provozní ná−
plň se hledá.

Vzhledem k tomu, že vlastní fi−
nanční zdroje obce jsou omezené, je
nutno při jejich vynakládání postu−
povat s rozvahou, obzvláště pak,
když stav obecního majetku není
zcela v pořádku (naklánějící se hřbi−
tovní zdi, dožilá fasáda hasičské
zbrojnice, nezateplené obecní bu−
dovy, děravé střechy mateřských
školek, chybějící chodníky apod.). Če−
kají nás perné chvíle a při řešení
rovnice typu „mnoho práce + málo
peněz“ je třeba vybavit se pevnou
vůlí a trpělivostí.
Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007

Historie

V Ratíškovicích
před sto lety – rok 1907

Pamětní Kniha fary
Ratiškovické čili Domácí
Protokol (tzv. farní kronika)
V roce 1907 byl slavnostně vysvě−
cen ratíškovický kostel. Na jeho
opravu byla v tomto roce uspořá−
dána sbírka o níž je psáno v minu−
lém čísle Ratíškovického Zvonu. Sou−
časně „při té příležitosti byla i fara
z úplna opravena. Na přání farníků
byl kostel 9. října slavnostně kon−
sekrován p. biskupem brněnským
Dr. Pavlem hrab. Huynem, který již
8. října odpoledne z nádraží hodon−
ského přivezen byl povozy továrny
rohatecké a od kněžstva a lidu slav−
nostně před kostelem uvítán; při slav−
nosti súčastnilo se na 30 kněží a bo−
hoslovců, kteří zpěvy obřadní pod
řízením regenschoriho (pozn.: ře−
ditele kůru) v Brně Ant. Hromádky
prováděli k podivu a nadmíru pře−
krásně; slavnostním kazatelem byl
P. Josef Süssmayer, kaplan hodon−
ský“. Před sto lety také „Obec Ratiš−
kovská podala žádosť k Jeho Veli−
čenstvu, o převzetí kostela a fary pod
svůj Nejvyšší Patronat“. Jak byla
žádost v dubnu t.r. vyřízena, je za−
psáno německy a text je bohužel ne−
čitelný. Bylo také povoleno „8 kvin−
kvenálu po 100K každému knězi
ku základnímu platu faráře 1400K
a kaplana 700K“, což je vlastně pla−
tový postup, kdy se po každých pěti
letech služby automaticky zvyšoval
roční plat o tuto částku.
Kronika Ratíškovic
Záznamy do ní zapisoval tehdejší
učitel Jan Mikl. Protože byl kroni−
kářem ustanoven až v únoru 1924,
jsou události v naší obci zprvu sepi−
sovány zpětně – především podle
farní a školní kroniky. Pro rok 1907
je uvedeno, že „byla zima dosti mír−
ná, ale dlouho trvala. Jednotlivé
mrazy objevovaly se ještě na konci
března a to dosti tuhé, též ve dne bylo
dosti chladno. Stromy ve vývinu byly
velmi zpozděné a země velmi po−
malu rozmrzala.“
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007

Školní kronika
Kniha je vedena od roku 1888
a ze zápisů v roce 1907 vycházel
i výše jmenovaný kronikář Mikl, pro−
tože část týkající se počasí je totožná
s kronikou obce. Navíc je zde uve−
deno, že počátkem června přišla
velká parna a koncem měsíce se do−
sti ochladilo, takže hospodáři měli
starosti s růstem obilí a rostlinstva.
Začátkem května se objevilo značné
množství chroustů, kteří „ač jen
krátce žili, způsobili na stromech
ovocných i lesních velké škody“.
Stejně jako v roce 1906 trápily hos−
podáře housenky a obzvláště be−
kyně velkohlavá. Podle zápisu je ne−
bylo možné ve větším ničit, obírání
pomohlo jen málo, stromy byly oží−
rány dohola a housenky se stěho−
valy z lesa do zahrad. Proto také
„ovoce peckovitého vůbec nebylo, ja−
dernatého velmi po skrovnu“ .
Na začátku školního roku navště−
vovalo zdejší školu 342 žáků. Z uči−
telského sboru odešel učitel Florian
Kadláček a na jeho místo nastoupil
z Prušánek uč. Fr. Pecen. Ten asi
nebyl dobrým vychovatelem míst−
ních dětí, protože v průběhu škol−
ního roku je uvedeno, že „dne 8. ledna
navštívil zdejší školu c.k. okresní
školdozorce a při inspekci IV. tř. shle−
dal, že tříd. ul. Fr. Pecen nemá do−
statečný počet úkolů. Byl důtklivě
napomenut, aby je dával pravidel−
ně“. Při další návštěvě 19. března
inspektor zjistil, „že uč. Fr. Pecen
zůstal s úlohami opět pozadu a ty
které dal, nebyly opraveny. Zároveň
poznal, že týž uč. nevyučoval děvčata
měřičství; učitel omlouval se, že na
rozvrhu hodin nebylo měřičství vy−
značen“.
Od 1. dubna t.r. byl tento učitel
společně s učitelem Šelepou ustano−
ven do Znorov. Podle poznámky ří−
dícího byl odcházející učitel Šelepa
„sice dobrým učitelem, ale byl příliš
domýšlivý a od nikoho nepřijal pou−
čení. Fr. Pecen byl mírnější, avšak
úkolů nedával prý ze vzdoru, že

nebyl na podzim pro méně přimě−
řený prospěch ve škole připuštěn
ke zkoušce způsobilosti učitelské“.
V tomto školním roce „byl na zdejší
škole povolen hospodářský kurs pro
mužskou mládež škole odrostlou
... přihlásilo se 16 chovanců“ , bě−
hem kterého se v zimních měsících
vyučovalo hospodářství, počty a pí−
semnosti. Školní rok byl ukončen
koncem června „službami Božími,
kterých se zúčastnila mládež školní
se svými učiteli. Po mši zapěli Te
Deum ...“. V listopadu v kostele žáci
oslavili památku zemřelé císařovny
Alžběty a „dítky školní byly u sv.
zpovědi a sv. přijímání“.
Ve školním roce 1906/1907 byl
učitelem v místní škole jmenován
21letý Bohumír Černohlávek, syn
řídícího učitele z Rohatce. I když to
bylo podle školní kroniky jmenování
„zatímní“, poznal u nás svoji životní
družku a 21. 9. 1909 si vzal za man−
želku rolnickou dceru Filomenu An−
tošovou.
Zápisy z jednání obecní rady
2. února 1907 „obecní výbor
usnesl a zvolil většinou 15ti hlasy
Pavla Tomana za obecního sluhu“.
Na tomto zasedání také starosta
oznámil, „že český odbor zemědělské
rady daroval prostrednictvím hospo−
dářskeho spolků 30.k. za vzorné dr−
žení byku“.
14. března starosta obce Petr Ze−
mánek „navrhl tři místa zem. tech−
nikem ku stavbě škole schválený;
načéž se obecní výbor usnesl a navr−
huje místo na na vsí kde s pomoci
kdyby s obecniho pozemku na stavbu
touto nestačilo Josef Šupálek se po−
zvolil místo jemu patřici postou−
piti“. Jednalo se o dnešní „školu
naproti drogerie“, ve které se začalo
vyučovat až v roce 1910. Starosta
také oznámil „pravidelný odvod ku
kterému 42. brancu se ma dostaviti.
načéž se výbor usnesl a povolil vý−
lohy v obnosu 200.korun“.
V dubnu byla projednávána
oprava kostela, fary a hřbitova.
Mimo jiné také „starosta oznámil, že
nejstarší býk by se prodati měl,
k oznámení pastýře že již těžký jest“
(podle dalších zápisů byl prodán kon−
cem července za 630K). Na dalším
dubnovém jednání se „Obecní výbor
usnesl s 10. hlasy proti 6.ti a větši−
nou hlasu byl ustanoven Petr Šupa
co pastyř a opatrovnika býků za
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služné jak dřivějši jak s pasení do−
bytka tak za opatrovaní býků“ a také
byl „10. hlasy proti. 6.ti a zvolen
p. Cyrill Příkaský za tihelniho hos−
podáře“. Důležitým bylo také zvo−
lení 3 členů k volbě do říšské rady,
jimiž se stali členové obecní rady
Cyril Příkaský, František Antoš
a František Gajdík.
V červnu započala oprava „kos−
tela fáry a hřbytova“, která byla ko−
nána pod dohledem členů obecního
zastupitelstva. Za dozor nad pořád−
kem jim byly vypláceny denní diety
v obnosu 1K 60h.
V září byl projednáván průběh
nastávajících obecních voleb a na
tomto jednání také „starosta ozná−
mil dopis od Dr. Rutha stran po−
dání žaloby na 1248K. 20h., které
obec má dluhovati panu Adolfu Rů−
žičkovy, načéž se výbor usnesl že tato
částka jemu zaplacená nemuže byti
poněvádž jemu ničehož dlužna neni“.
(Nejstarší občané z Ratíškovic určitě
pamatují hospodu u Růžičků v ulici
Řádky, kde dnes stojí prodejna Do−
mácích potřeb, tzv. Kovomat.)
V měsíci říjnu „starosta oznámil
stran svěcení kostela jak se ma pro−
vesti oslava. načež výbor se jedno−
hlasně usnesl aby se spravila slavo−
brána, střelba a několik praporů dale
několik z mladiku na konich by se
vypravilo na proti p. Biskupa. pak
jestě muzikanti ku hrati ku slav−
nosti vylohy tyto by se s obecni po−
kladny hradily“. Starosta také ozná−
mil, že „od správy cukrovaru na
opravu kostela darovano bylo 700.K“.
Obecní výbor se také jednohlasně
usnesl, „by se pro školní děti nějaky
dar na pamatku dal při svěcení kos−
tela“. Na dalším zasedání toho mě−
síce se starosta „hlásil ku koupi listu
a jehličék načež se výbor jedno−
hlasně usnésl by se dne 24/10 veřej−
nou dražbou prodalo“. Navrhl také
prodej březového obnoží a „by se
jarky obecní na trávnikach rubanici
a u mostu vyhazati dali“.
V prosinci 1907 „starosta navrhl
by školni plat ktery jest určen z jed−
ného školáka 3.K 84.h ročně a plat
tento se z velkych obtižich vybrá
s přičiny, že občanstvo ve velké vět−
šině se v bydném postavení nalezá
zrušen byl; načéž se výbor jedno
hlasně usnesl by tento plat do roz−
počtů zařaden byl“.
V Příruční knize Zapisní pří−
jmu a vidání Kašpara Macka je
strana 10

mimo jiné v kolonce vý−
daje za měsíc listopad
1907 uvedeno také
„školné 7K 68“. Mezi
dalšími částkami, které
vydal za nákupy pro
děti, je uvedeno v prů−
běhu celého roku např.
„Vašíčkovi od Roziných
botů 70h a Tereziných
80h“, „Králce od Jan−
kového lajbla 3K60“,
„chlapcom boty 11K“,
„za 3 baranice 3K 30“
nebo „Kašparovi za šaty
5K40“.
Protokolní kniha
Dobrovolného sboru
hasičů
6. ledna byl starostou
sboru zvolen Petr Zemá−
nek, do výboru jed−
nohlasně Petr Antoš,
Cyrill Příkaský a Fran−
tišek Gajdík, náčelníkem se stal
František Příkaský, který obdržel
18 hlasů z 22. Zbrojmistrem byl jed−
nohlasně zvolen ratíškovický kovář
František Hnilica. Další protokol je
datován až 8. prosince a třetí sezení
bylo 26. 12. v obecním hostinci. Mimo
jiné byl podán návrh „by se obědnali
slavnostní kabáty čamarové ještě
toho roku, Kordula Fr. navrhuje by
se obědnalo několik košu na vodu
a jedna berlovka drůhy návrh se při−
jíma a s prvním se rozpředla delši
debata nebyl uskutečněn“. V Pří−
jmové knize Dobrovolného sboru
hasičů je mimo jiné uvedena částka
4K od velkého příznivce hasičů
„velebneho P. Josefa Celeho“ a za

Farář Josef Celý
Foto zapůjčila
Uhlíková Cecílie, č.p. 371

ochranu před požárem se vybralo „od
Majitelu domu z roku 1907 51K 30h“.
Mezi výdaji je toho roku uvedeno
také „Pojiščení členu 3K“.
Dodatek:
Farář Josef Celý se narodil
23. 7. 1865 v Kulířově, hejtmanství
boskovické. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1890, pak do 24. 4. 1891 kap−
lanoval ve městě Žďár a od toho dne
do 19. 2. 1906 expositoval v Milovič−
kách. 21. 2. 1906 nastoupil do naší
farnosti, v níž působil 16 let. Zemřel
10. ledna 1921 a je pochován na míst−
ním hřbitově vedle svého před−
chůdce dp. faráře Karla Vojtěcha.
Irena Bařinová

Slovácký krúžek 1946

L

idská paměť je velice nespoleh−
livý pomocník. O tom se přesvěd−
čil snad každý z nás. V loňském
4. čísle Ratíškovického Zvonu jsem
psala o historii Slováckého krůžku
a o krojované svatbě, která byla
v říjnu 1946 v Praze.
Článek byl napsán podle zápisů
v kronice naší obce a vzpomínek
přímých účastníků. Protože je také
hodně fotografií, vzpomínali podle
nich. Když jsem se vyptávala, kdo
všechno na uvedené svatbě byl,

5 „krůžkařú“ mi potvrdilo, že ma−
minka nevěsty tam nebyla. Když
Zvon vyšel, ozvala se další, která
si její přítomnost na svatbě pama−
tuje.
Začala jsem pátrat znovu a tak se
objevila další, jediná fotografie, na
níž je také paní Dobešová, matka
nevěsty. Proto se omlouván všem,
kteří článek četli. Jak se říká − „dů−
věřuj, ale prověřuj“. Někdy i víc, než
si člověk myslí, že je potřeba.
Irena Bařinová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007
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Záhada pilota a letadla
z 22. srpna 1944

T

ento případ se udál za II. světo−
vé války a od té doby uplynulo
již téměř 63 let. Psal jsem o tom
už dříve ve Zvonu, ale tenkráte moje
pátrání končilo tím, že se jednalo
o pilota Sheldona Sandlera z 31. stí−
hací skupiny, 309. stíhací peruti
15 USA AF a letadlo Mustang P51,
Code WZ z italské základny San
Severo. Zmínil jsem se o osudech to−
hoto pilota až do jeho převedení na
Slovensko. Více se mi nepodařilo zjis−
tit, a tak moje pátrání po osudech
pilota pokračovalo dál.
Než se zmíním o nových informa−
cích, zopakuji již známé − stal jsem
se očitým svědkem oné události. Dne
22. srpna 1944 v 11.30 hod. jsem se
koupal v rybníce zvaný Včelín (dnes
nová zástavba) s kamarády a přímo
nad námi ve velké výšce proplétalo
se asi pět letadel různě mezi sebou
a pak padlo několik výstřelů. Nato
se jedno letadlo od skupiny odpou−
talo a směřovalo krouživým letem
k zemi. Asi v polovině tohoto letu pi−
lot opustil letadlo a na bílém pa−
dáku se snášel k zemi a dopadl do
lesa zv. Doubrava, asi tak 700 m od
místa zvaném Zadní Hrbov a jen asi
50 m od dubňanského katastru, kam
spadlo letadlo.
Tady předávám pokračování
článku synu Miloslavovi, který má
největší zásluhu na pokračování pří−
běhu pilota Sheldona Sandlera. Dík
patří rovněž paní Věře Musilové
z Brna, dceři hajného Josefa Kova−
říka, která nám ochotně pomáhala
při našem pátrání a svěřila nám ně−
které důležité doklady. Poděkování
též patří do Ameriky, dceři pilota
Sheldona Sandlera, paní Mona So−
bel, lékařce žijící v San Diegu v Ka−
lifornii, která po internetu poskytla
o svém otci mnoho informací a do−
kumentů.
Sheldon Sandler se narodil 15. čer−
vence 1921 v New Yorku. Vyučil se
a také pracoval před vstupem do ar−
mády jako brusič diamantů, tak jako
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Tomu odpovídá i líčení události oči−
tými svědky z Ratíškovic.
Jak je již známo, pilotovi se poda−
řilo po zásahu opustit letoun a za−
chránit se. Po dopadu se mu poda−
řilo uniknout a byl ukrýván hajným
Josefem Kovaříkem. To potvrzuje
i paní Věra Musilová, dcera hajného
Kovaříka, která dnes žije v Brně.
Paní Musilová uvádí, že se s pilotem
i náhodně setkala. Náhodně proto,
že její otec tyto své odbojové akti−
vity tajil i před rodinou, aby ji v pří−
padě prozrazení uchránil před tres−
tem. Paní Musilová popisuje pilota
jako „muže střední postavy nápadně
zrzavých vlasů, zraněn na noze“.
To přesně odpovídá údajům ze
zprávy z poválečné letecké lékařské
prohlídky (kopii mi poskytla dcera
Sheldona Sandlera), kde se uvádí
výška 5 stop a 10 palců (cca 175 cm),
zrzavé vlasy a zranění pravé nohy
po flaku). Dále se pohybujeme jen

jeho otec. Do armády USA ho při−
vedla touha létat. Letecký výcvik
absolvoval v letecké škole US Army
Air Force s vyřazením a jmenová−
ním do hodnosti 2nd Lieutentant (po−
ručík) dne 16. února 1943. Jeho vá−
lečná dráha začala 15. července 1943
v severní Africe, kde létal na bom−
bardéru North American A–36
Apache.
V první polovině roku 1944 byl
Sheldon Sandler přičleněn k 309.
stíhací peruti 31. stíhací skupiny
15 USA AF, v té době působící v jiho−
italském San Severu.
Převažující bojovou
činností perutě byl
doprovod bombar−
dovacích svazů B−17
a B−24 při náletech
na Německo a okupo−
vaná území. Některé
z těchto náletů smě−
řovaly také na a přes
území tehdejšího pro−
tektorátu (nálety na
Most, Blechhammer
– Blachownia, Pol−
sko).
Dne 7. srpna 1944,
kdy peruť doprová−
zela bombardéry na
Blechhammer, se
Sandlerovi podařilo
poškodit jeden nepřá−
telský stíhací letoun
Me−109. Další zmínka
o Sandlerovi je dato−
vána až k onomu
osudnému 22. srpnu
1944, kdy se peruť
zúčastnila náletu na
Blechhammer a údolí
Odry. Podle zprávy
o akci (Narrative
Mission Report No.
613) byl pilot napo−
sled spatřen mezi
11:25 až 11:35, jak
zvratem uniká sku−
pině Me−109, která jej North American P−51 Mustang
napadla z převýšení.
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v domněnkách: hajný Kovařík se po−
kusil pilota po jeho vyléčení převést
na Slovensko, kde již vypuklo po−
vstání.
Kdy a kde byl Sheldon Sandler
Němci či četnictvem, ať už v protek−
torátě nebo na Slovensku, zajat, se
bohužel nepodařilo vypátrat. Zbytek
války pilot strávil v zajateckém tá−
boře STALAG LUFT III Sagan (na
území dnešního Polska) s následu−
jícím přesunem dne 27. 1. 1945 do
STALAG LUFT VIIA Moosburg
v Bavorsku, kdy Němci tábor eva−
kuovali před postupující Rudou
armádou. Osvobození se dočkal
29. dubna 1945, kdy byl tábor
osvobozen Pattonovou armádou
a 17. května se vrátil, pravděpo−
dobně lodí, zpět do USA. Toto je jen
jednou větou zmíněno v knize o his−
torii 31. stíhací skupiny „In a Now
Forgotten Sky“ od Denise C. Ku−
cery, doloženo fotokopií průkazu vá−
lečného zajatce ze STALAG LUFT
III Sagan a uvedeno v jeho osobní
dokumentaci (lékařská zpráva a pro−
pouštěcí list z armády).
Vojenskou kariéru Sheldon San−
dler ukončil 14. května 1946. Bě−
hem války nalétal celkem 800 le−

T

Vždyť je to jenom
obyčejný strom...

ak proč bych ho nepokácel?
A navíc z něj padá listí a větvič−
ky, stíní, roste tam, kam jsme
ho sice původně sami zasadili, ale teď
se nám tam vůbec nehodí. To jsou
nejčastější argumenty zdůvodňující
požadavek na provedení kácení.
Mnozí občané si přitom neuvědo−
mují, že nejen stromy, ale vůbec
všechny dřeviny rostoucí mimo les,
mají v našem právním řádu za−
kotvenu ochranu – konkrétně se
jedná o § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, a že ká−
cet dřeviny je možno jen na základě
platného povolení. Kdo a za jakých
podmínek o povolení kácení žádá,
případně kdy povolení není zákonem
vyžadováno, řeší § 8 téhož zákona.
Podrobnosti procesu povolování ká−
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tových hodin a 52
bojových misí, za
což byl dekorován
několika vyzname−
náními. Později
po válce se oženil
a narodily se mu
dvě dcery – starší
Mona a mladší
Ena. Sheldon San−
dler se bohužel
nedožil vysokého
věku, zemřel tra−
gicky v roce 1956
při požáru bytu
jeho rodičů.
Mona Sobel je
lékařka a žije v San
Diegu v Kalifornii. Naštěstí jednoho
dne v roce 2004 objevila můj oznam
na veteránských stránkách 31. stí−
hací skupiny na internetu a velmi
mi vyšla vstříc a poskytla mi veške−
rou dostupnou dokumentaci. Sama
byla překvapena, že se v České re−
publice ještě dnes najdou lidé, kteří
se stále zajímají o osudy jejího otce.
Přiznává, že se mnoho dokumentů
jejího otce nezachovalo a vzhledem
k jeho předčasnému úmrtí si jej
osobně pamatuje velmi matně. Její

cení pak upravuje ustanovení § 8
vyhlášky č. 395/1992 Sb. Orgánem,
který kácení povoluje, je příslušný
obecní úřad.
Protože povolování kácení je nej−
častějším typem správního řízení,
který je na úrovni obcí na úseku
ochrany přírody a krajiny veden, jsou
tato rozhodnutí rovněž nejčastěji
předmětem odvolání, jež krajský
úřad řeší. Z dosavadních zkušeností
je proto možné vyhodnotit, k jakým
chybám při povolování kácení nejčas−
těji dochází.
Největší chybou je, když ten, kdo
chce dřeviny kácet, vůbec o povolení
nepožádá. Je totiž pouze omezený
rozsah důvodů, při jejichž splnění
není povolení ke kácení potřebné.
Patří sem případ, kdy fyzická osoba

Autoři článku

mladší sestra Ena si jej prakticky ne−
pamatuje vůbec.
Tolik tedy o osudu člověka, který,
ač z amerických dálek, nasazoval
a riskoval svůj život za osvobození
Evropy a naší vlasti. Čest jeho pa−
mátce.
Čest a poděkování rovněž patří
hajnému Josefu Kovaříkovi, který
riskoval svůj život a osud své rodiny
při záchraně amerického pilota Shel−
dona Sandlera.
Miloslav a Jan Šupálkovi, Liberec

chce kácet dřeviny na vlastním po−
zemku, který sama užívá a jedná se
o dřeviny, které splňují zákonem
daná omezení co do velikosti (v pří−
padě stromů se jedná o obvod kmene
ve výšce 130 cm nad zemí, který
musí být menší než 80 cm) nebo
plošné výměry (souvislý porost keřů
do 40 m2) kácených dřevin.
Poměrně často se stává, že o po−
volení kácení žádá ten, kdo k dotčené
dřevině nemá žádný právní vztah,
tedy není vlastníkem ani spoluvlast−
níkem či nájemcem pozemku, na kte−
rém dřeviny rostou. Dřeviny jsou
totiž považovány za součást po−
zemku. Skutečnost, že je někdo za−
sadil či o ně pečuje, nezakládá právo
žádat o povolení jejich pokácení.
Aby bylo vlastnictví dřeviny, kte−
rá má být kácena, řádně prokázáno,
stanoví platná právní úprava nále−
žitosti, které má žádost o povolení
kácení mít. Je to především jméno
a adresa žadatele, přesné určení po−
zemku, na němž předmětná dřevina
roste – tedy nejlépe jeho parcelní
číslo – a doklad o vlastnickém vztahu
žadatele k tomuto pozemku – tady
se nejčastěji jedná o výpis z listu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007
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vlastnictví, kupní smlouvu či jiný
doklad vlastnický vztah dokládající.
Dále musí žádost obsahovat počet či
plochu dřevin, které mají být ká−
ceny, jejich velikost a druhové ur−
čení (např. 3 smrky o obvodu kmene
96 – 132 cm, 50 m2 ptačího zobu),
situační zákres umístění těchto dře−
vin na pozemku a důvody, které
k žádosti o jejich kácení vedou.
A kdy se o povolení kácení žádat
nemusí? Mimo již uvedený případ se
jedná o situaci, kdy stav dřeviny jed−
noznačně a bezprostředně ohrožuje
lidské životy či hrozí škoda velkého
rozsahu. To může být například
strom napůl vyvrácený bouří či roz−

lomený vichřicí. Ale i pak je ten, kdo
takový strom odstraní, povinen to
neprodleně oznámit příslušnému
úřadu.
Povolení není třeba ani pro ká−
cení dřevin podle jiných právních
předpisů – například odstraňování
náletových dřevin vyrůstajících
přímo ze dna toku, pěstební pro−
bírky zahuštěných výsadeb zeleně
v parkových úpravách obcí nebo od−
straňování dřevin pod vodiči rozvodu
elektřiny. Zde sice není potřebné
povolení, ale ten, kdo takovéto zá−
sahy zamýšlí provést, je povinen nej−
méně 15 dnů před započetím prací
tento svůj záměr oznámit přísluš−

nému správnímu orgánu. Ozná−
mení přitom musí obsahovat stejné
údaje jako žádost o povolení kácení.
Časový předstih oznámení je stano−
ven proto, aby správní orgán mohl
rozsah oznamovaného kácení po−
soudit a je−li to třeba, je omezit,
případně – pokud kácení shledá ne−
odůvodněným – takovému oznamo−
vanému kácení přímo zabránit.
Ke kácení dřevin by se ve všech
případech mělo přistupovat až k jako
krajnímu prostředku a raději se sna−
žit najít řešení, které by umožnilo
zachování každé dřeviny, u níž to je
jen trochu možné.

fimatum) zapsaná v Čer−
vené knize ohrožených
rostlin a živočichů v ČR.
V téže knize je i hvěz−
dovka lahvicovitá (Ge−
astrum lageniformis)
nalezená trojicí odbor−
níků z Čech – přátel Zíty,
Skály a Špinara. Hřib
skvrnitý (Boletus depi−
latus) jsme na naší výstavě neměli,
ale o dva týdny později rostl a obo−
hatil výstavu v sousedních Dubňa−
nech, a nemenší událostí byl i nález
hřibu douglaskového.
O nejúspěš−
nějších zpracova−
telích hub v ná−
levu informoval
okresní a krajský
tisk i Televize
Slovácko, přesto
však pro pořádek
uvádím, že v ka−
tegorii hřibovi−
tých ocenění pu−
tovalo nejen za
Moravu, ale i za
Dunaj, protože
nejvíce chutnal
hřib smrkový ve
směsi s křemenáčem smrkovým od
přítele Juraje Bojňanského z Brati−
slavy – Petržalky. Za Moravou má
své kořeny i premiant z kategorie
„Zbytek světa“ – Jozef Čirák, půvo−
dem z Čachtic, který nabídl i vítěz−
nou šťavnatku pomrazku.
Složité, ale nakonec jednoduché,
to měla sčítací komise u sviňůrek
(rod čirůvka). Hodnota 184 bodů bylo
konečné číslo u dvou vzorků, 11krát
nevyšší bodové hodnocení získala
havelka a 8krát získala absoluto−

rium zelánka – obě od ing. Fran−
tiška Polišenského, který nejen ob−
hájil, ale i vlastně dvakrát potvrdil
svoje loňské prvenství.
Pořadatelé ocenili diplomem
i „Boží dar“ v kategorii „chlebovité“
z pekárny pana Petra Příkaského
a jen slova chvály se nesla nad hou−
bovou polévkou, podávanou na za−
hájení i smetanovou omáčkou v zá−
věru, které připravily kuchařky na
Sportě. Těm všem patří poděkování
od pořadatelů i účastníků, stejně
jako Ladislavu Tomanovi za „zka−
palněné slunko“ či Aničce Strmis−

Obhájené
absolutorium

P

odtopůlka, topolka či topolníček,
to jsou lidové názvy pro čirův−
ku topolovou, která byla vyob−
razena na korespondenčním lístku
s přítiskem XIII. Slováckého koštu
sviňůrek naložených v octě, jenž se
konal v první pátek roku 2007 v ka−
várně Sport. Přítomné, mezi nimi
i hosty z hlavního města Slovenska
– Bratislavy, přivítal místostarosta
obce PhDr. Radim Šťastný.
Vedoucí představitel místních
houbařů Václav Koplík pak v úvodu
připomenul letošní zvláštní houbař−
skou sezónu a rarity, které se v na−
šem okolí našly. Proč byla sezóna
zvláštní? Tím, že po podzimním
půstu od třetí zářijové dekády až do
„Kače“ houby nerostly. Ale deset dnů
po zamykání lesa začaly houby růst,
a to zcela mimořádně až do Ště−
pána, tj. 26. prosince.
Co bylo letos největší nalezenou
raritou? Asi šindelovník nejkrás−
nější (Climacodon pulcherrimus)
i když tento název se může změnit.
To proto, že tato chorošovitá houba,
nalezená paní Helenou Deckerovou,
má rozdílné znaky, než položky ulo−
žené v Národním muzeu v Praze
pocházející z Podkarpatské Rusi či
ze Sibiře.
Pozornost mykologů si vysloužila
i líha zakouřená (Lyophyllum in−
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Ing. Bc. Anna Hubáčková

kové a Františku Vybíralovi za
umožnění koštu.
Poděkování patří i sčítacím ko−
misím a všem, kteří bodovali. Vždyť
koštovat 39 vzorků hřibovitých,
29 zbytku světa nebo 21 čirůvek
je dost velký nápor na zažívací sou−
stavu. Velký dík patří i organizá−
torům, nejen za obětovaný volný
čas, ale i materiál, protože sto porcí
omáčky a polévky z kila hub ne−
uvaříš.
Václav Koplík
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48° 55´ 16,6˝ SŠ, 17° 09´ 44,5˝ VD
a nadmořská výška 200 metrů jsou
zeměpisné souřadnice místa růstu
velmi vzácné houby hřibu douglas−
kového Landkamerova (Boletinus
lakei ssp. landkammeri). Jinak je to
v Ratíškovicích u hlavní autobusové
zastávky, vedle obchodu Serafína,
před Tomanovým, č.p. 111.
Nejenom, že je hřib vzácný, jeho
nález má však i celou řadu zajíma−
vostí a premiér. Premiérou byl způ−
sob určení místa, kde rostl. Ředitel
základní školy Josef Hanák je mj.
„zanícený geograf“ a protože ve škole
mají ruční přístroj GPS, domluvili
jsme se, že využijeme moderní me−
tody družicového určování polohy
k zaměření místa výskytu hřibu
douglaskového. Z literatury mi totiž
není známo, že by někdo takto místo
výskytu houby publikoval.
Díky velmi příznivému počasí je
minimálně neobvyklé i datum ná−
lezu, a to 9. prosince 2006. Další ra−
ritou je růst hřibu pod jabloní. Ale
to byly jen klamné mimikry, protože
asi čtyři metry od místa výskytu stojí
douglaska Menziesova, na kterou
se mykorhiticky hřib váže. To zna−
mená, že tato houba roste jen v blíz−
kosti douglasky.
V současné době známe 7 druhů
douglasek, které pocházejí buď z vý−
chodní Asie, nebo ze západní části
Severní Ameriky. A tato douglaska,
která je známá i pod českým názvem
douglaska tisolistá, pochází ze Se−
verní Ameriky, kde dorůstá do
výšky více jak 100 metrů, u nás je−
nom do výšky 20−30 metrů.
Z toho je zřejmé, že zmiňovaný
hřib má domov za oceánem. Jak se
do Evropy dostal, se můžeme jen
domýšlet, ale asi nějaký botanik či
nadšenec přivezl malý stromek i se
zeminou, a tak se houba ocitla i na
starém kontinentě.
I když obzvláště v současné době
vychází velké množství houbařských
atlasů, tento hřib najdete buď jen
ve speciálním atlase (Robert Galli
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I Boleti), nebo v atlase, je−
hož autor je „zatížený“ na
houby hřibovité – tím byl
i rodák z Brodského Aurel
Dermek, který jej popisuje
a udává, že je velmi zřídka−
vý a přestože je jedlý, nemá
hospodářský význam a jeho
výskyt není zmapován.
Výsadba douglasek jako souvis−
lého lesního porostu není obvyklá,
vysazují ji jen zahradníci či sadaři,
proto Jiří Polčák našel tento hřib na
hřbitově a Radomír Knížek u cha−
lupy v Seleticích. K nim se řadí i ra−
tíškovický nález v malé parkové
úpravě u sv. Antonína Paduán−
ského.
Zajímavé je i jeho botanické zařa−
zení – Boletinus, pro který mají Slo−
váci název hřibník, když velmi po−
dobná houba klouzek tridentský
(Suilus tridentinus) je v rodu klou−

Hudba

Zajímavost

Nečekaná
mikulášská nadílka

zek (Suilus) a ten je zase vázán na
modřín, stejně jako jejich příbuzný
hřib dutonohý (Boletinus cavipes).
Závěrem jedna příhoda o mykor−
híze. Když si chtěli němečtí kolo−
nisté v argentinské Patagonii při−
pomenout domovinu borovicemi,
výsevem semen se jim to nedařilo,
neboť stromečky „krpatěly“ a ne−
rostly. Teprve až se přivezly seme−
náčky – stromky s půdou infikova−
nou či naočkovanou podhoubím
klouzků – borovice rostly jako z vody.
Václav Koplík

Folkové vítání jara
potřetí

J

ak již se stává tradicí (a doufej−
me, že bude dlouhá), přivítáme
u nás dalšího zástupce kvalitní
folkové scény. Po Václavu Koubkovi
a Janu Burianovi přijal pozvání ús−
teckoorlický rodák Slávek Janou−
šek. Tento jednapadesátiletý učitel
brázdí se svými písněmi republiku
už mnohá léta a většinou působí ve
dvojici (např. s Lubošem Vondrákem
či Vlastou Rédlem). Takže není vy−
loučeno, že si k nám přiveze posilu.
Nejznámějšími songy tohoto nej−
galštějšího Slovana mezi našimi pís−
ničkáři, jak jej charakterizoval Jiří
Černý, jsou Mumie a Halleyova ko−
meta. I když sám říká, že jeho písně

nikdy nezlidoví, přece jenom nám
úryvky z těchto dvou výše uvede−
ných mohou zůstat v paměti. Pro−
střednictvím mumií připomíná, že
„To, co jste teď vy, byli jsme i my, to
co jsme teď my, budete i vy“ a ve
druhé známé písni jenom prostě
vyzývá: „Užívejte světa, blíží se ko−
meta!“
Takže občané, nechme se inspi−
rovat a v pátek 16. března 2007
v 19.00 hod. se sejdeme v místním
kinosále, kde si to budeme − jak vě−
řím − užívat, aby se z nás nestaly
předčasně mumie. Zvou pořadatelé
− Fit studio a Osvětová beseda.
Přemysl Kouřil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007

Ohlédnutí

Dvě pěkné
vzpomínky...

Dám přednost té starší...
roce 2006 tomu bylo 30 let, co
starší žáci Baníku Ratíškovice
získali na VII. mistrovství ČSR
v kopané bronzové medaile. Místem
konání byla Opava. Trenérem našich
kluků byl Ivan Bilský, asistentem
trenéra Jan Koplík − doktor. Účast−
níky sportovních bojů byla například
mužstva Slávie Praha, Škoda Plzeň,
Baník Most atd.
Kromě medailového umístění se
v Opavě stal náš Broněk Blaha krá−
lem střelců s 10 vstřelenými bran−
kami. (Dal dvakrát tolik gólů jak
druhý za ním v pořadí…). I další nej
patřilo našim – Jožka Karas byl vy−
hlášen nejlepším obráncem mistrov−
ství. Hoši čtyřicátníci, vzpomínáte?
V současné době nemá u nás fotbal
právě na růžích ustláno. Proto při−
dávám něco pro povzbuzení o jedné
fotbalové ratíškovské lásce.

V

Ivan BILSKÝ (*1938) začal hrát
fotbal už na měšťance. V roce 1955
získal s našimi dalšími dorostenci
legendární titul přeborníka repub−
liky. Fotbal hrál i na vojně (Dukla
Praha, Tábor, Písek). V civilu kopal
za náš Baník dál, aktivním fotbalis−
tou byl do 31 let. Láska k fotbalo−
vému míči u něho pokračovala i na−
dále. Začal trénovat žáky. To se píše

Ivan Bilský

rok 1971. Při−
počítáme−li
opět 31 let,
tak je tu doba,
Stanislav Koplík
po kterou Ivan
s malými pře−
stávkami trénuje mladší žáky,
starší žáky, dorost, B mužstvo,
A mužstvo a končí v roce 2002 s Pe−
trem Koplem u dorostu. Jeho ru−
kama a hlavou prošly všechny „dru−
hy“ fotbalových týmů. Pozor, vždy to
byly týmy ratíškovické! – Na to on
je pyšný.
A dny současné? Ivan si doma
udělal perfektní klubovnu. Je o „bar
čem“ z jeho života, ale hóódně o fot−
bale! V této posilovně ducha je ne−
jen dobře, ale najde se tam i návod
k naplnění dobrých lidských dnů.
Vzpomínka vánoční –
OPLATKOVÁ
ez kulatého oplatku a medu si
nedovedeme večeři na Štědrý
den představit. Jistě mnozí ne−
víte, že vánoční oplatky více než dva−
cet pět let pro nás peče Staňa Kop−
lík z Řádků.
Od tří roků vyrůstal u stařečků
Antošových. Byli chudobní, stařeček
byl invalida, který došel o nohu na
vojně. Drobná stařenka Růžena
Antošová (pro všechny stařka Čes−

B

nečka) chodila na hřiby, sviňůrky,
kuřátka a také sbírala šišky. S tímto
vším chodila do Hodonína na trh.
Zároveň se v lese nezapomínalo na
dříví. S prosincem přišel Mikuláš
a po něm stařenka začala s pečením
vánočních oplatků. Jezdila je prodá−
vat i po celém okolí.
Čas se nezastavil. Ze Staně je od
malička dobrý „hřibař“. Vyučil se
zámečníkem, oženil se, má tři děti.
Stařenka umřela a i když se oplatky
pekly ve více domech, najednou ne−
bylo nikoho. Přišly Vánoce a s nimi
poptávka. Forma v domě naštěstí
zůstala, a tak přišla myšlenka ZKU−
SIT TO. Začátky nebyly lehké. Na−
štěstí pro nás všechny Staňa s man−
želkou Žofkou pečení vánočních
oplatků obnovili! Rok co rok tak při−
chází s říjnem věta: „Pomáli bysme
měli dělat oplatky.“ (Staňa) – Udělá
to správné těsto a pak trpělivě ve
stařenčinej formě od kovářa z Milo−
tic peče samostatně jeden oplatek po
druhém.
Pro Vaši představu – 100 oplatků
je z půl kg hladké mouky nulky
a asi 1 litru vody. Ovšem. Těsto musí
být tak akorát, rovněž tak akorát
musí být dávka těsta na jeden
oplatek a k tomu všemu vhodně
rozpálená forma. Oplatek se peče
přes minutu. Přijde na řadu nožík
po stařence, Staňovo ANO a bílý,
křehký zázrak může do krabice.
Sto oplatků vznikne za dobré 2−3 ho−
diny „poctivej“ a podle Staně „ne−
záživnej“ práce bez možnosti pře−
rušení. Žofka pak oplatky obstříhá,
naskládá po deseti do krabic a po−
stará se o to, aby se dostaly až
k nám.
Pro Vánoce 2006 bylo u Koplíků
napečeno na čtyři tisíce oplatků.
Marta Kordulová

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007
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Zajímavosti

D

Jak jsem
rozpútał pekło

yž neco čłověk děłá furt, tož to
jaksi už bere setrvačně a fšecky
pohyby sú tak nejak automati−
cké. Víte, mocu sa około včeł vlastně
od małučka. Ledvá sem začał chodit,
už sem sa plétł buď stařečkovi lebo
taťkovi pod nohama ve včełínku.
Zkraja ňa obá dvá větú: „Přestaň sa
tu zmiku płantat, nebo ťa dodžógajú
a potem budeš břéskat jak paviján“ vy−
háňałi ven. Dyž už to opakovałi snáď
po patnástéj, tož sem moseł odejít,
ináč bych chytł nejaký ten łepanec.
A tak to šło rok za rokem. Dyž už
sem był trochu věčí, tož taťka dovo−
lił, abych mu pomáhał. Dało by sa
teda řéct, že o práci kołem včeł cosi
máło vím. To sem sa enom tak zmí−
nił na okraj, aby było jasné, že si ni−
kdy nemáme říkat: „Šak už přeca
vím, jak na to, dyť nemožu nic zmr−
vit, děłám to roky, tož co!“
Došeł za mňú příteł včełař, že
končí se včełařením, esli bych si ty
jeho patery včeły nevzał. Nejakú tú
chvílu sem o tem rozmýšlal a zvažo−
vał fšecka pro a proti a na konec sem
si řekł, proč né. Celkem ně tá jeho
nabídka aj dosť pasovała. Měł sem
dvoje či troje trochu posłabší včeły,
tož sem súhłasił. Domłúviłi sme sa
gdy a jak to převezu.
V úterý, právě sa odbíjało na věži
púł ósméj navečer, dyž sem čapl
včełařský širúch, do kapse vraził pro
sichr rukavice a odebrał sem sa pro
první úl. Ucpałi sme šecky škvíry
a zatłúkłi lajsničkú česno. Nałožili
sme úl na káru a vyjeli sme. U mňa
doma sme dałi úl do humna k ostat−
ním. No a na druhý deň sem poná−
hlał z práce, že ich přidám do teho
jedného słabšího úla a tým ho posí−
lím. Přidávání včeł néni až tak ve−
liký kumšt. To sa mosí hlavně od−
chytit matka−královna z teho úla,
kerý sa přidává. Je to taková oby−
čajná a jednoduchá záležitost, stačí
ju enom najít. Jak sa odchytí, tož sa
šetrno usmrtí.
Včełstvo, keré sem dovézł, było ve
dvoch nástavkoch. Normálně sa mosí
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dat každý nástavek zvlášť a potem
sa včeły zmetú přes mateří mřížku
do druhého úla. Měł sem málo místa,
a tak sem si řekł, že ten úl, cełý jak
je, nazvihnu a posunu kúsek bokem.
Chytł sem spodní nástavek za ta−
kové úchyty na bokách, a to sem ne−
měł děłat. Dyž sem to cełé nazvihł,
zhruba tak tři centimetry, tož sa ně
jeden úchyt vyšmýškł a stało sa, co
sa neměło stat. Vyklúznutím spodní
nástavek dopadł s nárazem zpátky
na zem. Ruka, kerá sa vyšmýkła, šła
setrvačnosťú navrch a zachytiła sa
za horní nástavek. Ten sa převrátił
aj ze včełama a rázem vypukło pekło,
keré bych nikemu nepřáł. To dyž sa
včeły v łétě vyrójijú, je oproti temu
co sa začało odehrávat, taková małá
všední drobnosť.
Protože to było silné včełstvo, tož
było během pár minut v luftě ta−
kých štyrycet tisíc včeł. Se złostným
bzukotem sa rozłetěły około a v mo−
mentě sem był v jejich zajetí. Friško
si rozdělili role a já mezi něma stál
s údivem. Z teho vrchního nástavku
sa vysypały fšecky rámky. Były mezi
něma aj płodové. Jedny včeły obse−
dały pudově rámky s płodem a druhé
sa postavily na stráž. Další na obranu
téj nastálej vřavy a ostáłé sa rychto−
vały k útoku na případných złodějú.
Bojový šik sa vrhł na ostatní včeły
co sa vracały z vedlajších úlú na noc
dom. Ty si to nenechały lúbit a za−
čała sa odehrávat bitva na život a na
smrť, kerá sa uvidí snáď enom
jednú v životě.

Vosa, kerá sa do teho připlantała,
padla mrtvá k zemi. Vrhło sa na ňu
několik včeł a tým to měła sčítané.
Ani na mňa nezapomněły. V mo−
mentě sem ich měł na sobě desítky,
možná stovky a dyby enom na sobě.
Dostały sa ně do nohavic a aj pod
košełu. Džógancú sem dostał dosť
a dosť, na fšecky možné místa. Do
nohú, ruk, do krku, zádú a břucha.
O chúłostvějších místách rači sml−
čím.
Rozpútała sa bitva včeł, kerá už
nešła lickú mocú zastavit. Moseł sem
akorát zachraňovat, co sa zachránit
dało. Nebudu to cełé rozepisovat,
babrał sem sa s tým od pěti hodin
odpołedňa do púł ósméj navečer. Pło−
dové rámky sem předěłał do teho úla,
kerý sem posilovał. Potom sem mo−
seł ty, co si posedały zpátky na
rámky nebo do nástavkú, zetřepat do
teho posilovaného úla. Na nejaké
hledání matky už nebyło ani po−
myšléní. Pokaváď sa dostała do teho
druhého úla, tož ju stejně čekał or−
tel smrti. Matka v domácím úlu
społem se včełama ju totiž brzo na−
jde a věčinú v súboji vyhrajú. V do−
mácím úle była mładá, vitální a silná
matka.
Fšímł sem si eště jednéj věci. Po−
tvrdiło sa pravidło, že dyž sa dvá bijú,
tož sa třetí řechce a má z teho aj
užitek. V momentě sa slétło snáď
deset – patnást vłaštovek, nekolik
kominíčků, sýkorek, kosú a aj ke−
rýsi vrabec sa připlantał. Měłi hody.
Tož to sem chtěł tak trochu popsat,
jak sa ně podařiło nechcačky a na−
prosto zbytečně rozpútat nevídané
přírodní pekło. Dyby sem oděłał
každý nástavek zvlášť, tož sa to ne−
stało. Je to cenná skúsenosť. O púł
ósméj navečer už była valná věčina
včeł v novém úle a zbytek válčících
jedincú sem nechał osudu. Vzał sem
káru a odešeł pro další dva úle.
© Stanislav Kadlčík

Fitstudio a oddíl sportovní gymnastiky

připravují

24. 2. vystoupení na sportovním plese
10. 3. gymnastické vystoupení k výročí 40 let gymnastiky
(mj. africké tance k uvolnění emocí, relaxaci i prožitku
s tanečnicí a terapeutkou Kristinou a s bubeníkem)
Zveme všechny příznivce gymnastiky.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007

Ilustrační foto

Proč?!

V
Poděkování

dnešní nenástěnkové době je
v cestě k restauraci Sport jed−
na nástěnka, na kterou se
vždycky těším. Je totiž se „vztahem“
a vždy ŽIVÁ. Jde o nástěnku mysli−
veckou, kterou má na starosti ro−
dina Mráková. S menší přestávkou
o ni pečují dobrých 18 let. Obětavá
a skromná paní Marie by mohla

o nástěnce vyprávět. Jen pár dní
jsme se tam těšili přírodou a dobře
vyvedeným přáním do roku 2007…
a někdo ji kamenem rozbil. Proto
bych z tohoto místa chtěla někoho
poprosit, aby nástěnka byla zase ne−
rozbitá! V současné době je totiž roz−
bíjena více a více. Moc děkuju.
Marta Kordulová, kronikářka obce

za dřevo

N

eskonalý obdiv si zaslouží
čin, jehož by většina z nás,
ctihodných občanů Ratíško−
vic, nebyla schopna. Tím činem
myslím zcela nezištné a obětavé
uklizení polní cesty mezi skle−
pama k vinohradům „Na nácest−
ku“. Hromada dřeva již přes rok
úhledně naskládaná u opěrné zdi
kazila neopakovatelnou atmo−
sféru pískové cesty, dnes již tak
vzácnou, a svým zcela přirozeným
vzhledem naprosto nezapadala do
rázu okolní krajiny.
Zatímco většina kolemjdoucích
netečně přihlížela nedbaje na
svou občanskou povinnost (jev tak
častý v dnešní „moderní“ době),
našel se neznámý uvědomělý,
který se už nemohl dívat na na−
prostý nezájem svého okolí o věci
veřejné a dřevo na vlastní ná−
klady a ve svém volném čase od−
stranil. Tento čin je o to obdivu−
hodnější, že byl proveden v noci,
aby hluk nákladního auta, odvá−
žejícího naštípané polénka, neru−
šil vinaře pracující přes den na
školení svých vín. Tato nevídaná
obětavost a ohleduplnost si za−
slouží nejvyšší uznání. Škoda
jen, že tento výjimečný občan zů−
stává díky své skromnosti veřej−
nosti utajen.
Každý mi dá jistě zapravdu, že
za tento bezpříkladný čin by si od−
měnu zasloužil. A jelikož mne
podobná odvaha, odhodlání a zá−
jem o věci veřejné neskonale do−
jímají, rozhodl jsem se dotyč−
nému dobrotivci vyplatit ze
svého pětadvacet. Zná−li tedy ně−
kdo jeho totožnost, ať mě, prosím,
kontaktuje.
JHZRJR
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2007

Slovácký krúžek v roce 2007

P

o zdařilém loňském roce se Slo−
vácký krúžek chystá na další
akce. V prvé řadě jsou to plesy,

kde se účastníme předtančení v po−
době Moravské, České nebo Slo−
vácké besedy. V letošním roce jsme
již vystupovali na Lidovém plese

v Ostrožské Nové Vsi. Dále nás če−
kají vystoupení v Čejkovicích, Ra−
tíškovicích, Dambořicích a závěrem
plesové sezóny
bude vystoupení
na 51. Moravském
plese v Praze.
Co se týká bu−
doucnosti Slo−
váckého krúžku
v tomto roce,
plánujeme účin−
kování na „Kyjov−
ském roku“. Bu−
de−li mít nějakou
akci Osvětová be−
seda, určitě se
také zúčastníme.
Úspěšné účinko−
vání na plánovaných akcích přeje
všem členům souboru
František Foltýn,
vedoucí Slováckého krúžku
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Mikroregion

Nový Dvůr
informuje

30. 12. 2006 se uskutečnil čtvrtý
silvestrovský pochod Mikroregionu
Nový Dvůr, tentokrát v netradičním
termínu den před Silvestrem. Orga−

vozidlo manželů Sochorových s první
pomocí…
Ve Svatobořicích−Mistříně pak
očekával příchozí rybník s plavením
koní, což musel každý ab−
solvovat, potom vstup na
svatoborský dvůr se svato−
borskými opicemi. Pěkná
a nápaditá byla také insta−
lace výstavy na plotě, skvěle
se tam vyjímal vzácný druh
„starostíka obecného“. Jak
se dělá zabijačka ve Sva−
tobořicích−Mistříně, pak
mohli všichni posoudit
v obecní hospodě. A protože
bylo účastníků opravdu
hodně (odhady jsou 500−600
lidí), některým musel sta−
čit svařák, chleba se sádlem
a cibulí, koláče nebo pá−
rečky. Ale protože bylo po−
hromadě hodně lidí, co
unesou správnou recesi,
a příjemně hrála dechovka,
tak to snad nikomu neva−
dilo, a kdo měl chuť, ten si
i zatancoval. Následná cesta
domů pěšky nebo připrave−
ným autobusem zakončila
bezva strávený den.

20. 1. 2006 se uskutečnil v pořadí
čtvrtý společenský ples Mikrore−
gionu Nový Dvůr v kulturním domě
ve Vacenovících. Pro tuto příležitost
byl vypraven autobus, který svážel
účastníky plesu z celého mikroregi−
onu. Ples zahájila starostka Vaceno−
vic Blanka Babíčková a místostarosta
Metoděj Šťastný, kteří v úvodu podě−
kovali všem za dary do bohaté tom−
boly a přivítali milé hosty ze Sloven−
ska z partnerského mikroregionu
Bánovecko. Pěkným zpestřením
plesu bylo předtančení mažoretek
z Vacenovic a folklorního souboru
Omladina s cimbálovou muzikou,
která pak hrála u koštu vína. O bez−
vadnou atmosféru plesu se celý ve−
čer na hlavním sále starala dechová
hudba Vacenovjáci. Občerstvení na
plese zajišťovala ke spokojenosti ná−
vštěvníků restaurace U Letochů.
2. 2. 2007 proběhlo živé natáčení
cyklu reportáží Českého rozhlasu
Brno „ Na cestách“, jehož vysílání
proběhlo v týdnu od 19.−23. února
2007. Živého natáčení se účastnili
zástupci ze všech obcí Mikroregionu
Nový Dvůr. Za Ratíškovice se natá−
čení zúčastnila paní Žofie Šupál−
ková, Cyril Gajdík, Václav Koplík
a ze souboru „Robečky ze Séčky“ paní
Rybová, Dobiášová a Fádlíková,
které se prezentovaly typickým ra−
tiškovickým fašaňkovým pásmem.
Kvalitních příspěvků z celého mi−
kroregionu měl pan režisér nakonec
tolik, že možná vznikne ještě jeden
pořad.
Jaroslava Kundratová

nizace se ujala obec Svatobořice−Mi−
střín. Pěkné prasátko na zabijačku
darovala firma Agropodnik Ratíško−
vice. Poučeni z předcházejících roč−
níků se zabijačka uskutečnila den
před pochodem a aby vše dopadlo
dobře, na zabijačku dohlížel sám sta−
rosta obce Jan Němčanský.
Pochodníci ze všech obcí mikrore−
gionu se v den pochodu pak sešli nej−
dříve na nádvoří zámku v Miloticích,
kde byl připraven svařáček, a pak
společně vyrazili po Hraběcí do cíle
pochodu. První uvítání bylo na Hra−
ničkách mezi obcemi, kde čekal vy−
budovaný hraniční přechod a zby−
tek cesty byl zpříjemněn různými
říkankami a básničkami, na které
má perfektní nadání paní místosta−
rostka Libuše Jedovnická. Po cestě
doprovázelo pochodníky doprovodné
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Skauti
Infoservis

Junák

informuje

z v pondělí 2. 4.
2007 v době od
8.00 do 18.00
V rozsahu územ−
ní působnosti Fi−
nančního úřadu
v Hodoníně dále
budou, v rámci
zlepšování služeb
daňové správy,
v době výběru daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období roku 2006 tj. v prů−
běhu měsíce března 2007 pracov−
níky finančního úřadu poskytovány
veřejnosti informace a nezbytná
součinnost potřebná k řádnému
splnění podat daňové přiznání také
na kontaktních místech zříze−
ných v Dubňanech, Mutěnicích
a Ratíškovicích.
Místa (prostory), dny a pracovní
hodiny kontaktních míst:
z Dubňany: DPS, Hornická 602
pondělí 5. 3. 2007, 8.00−17.00 h
pondělí 12. 3. 2007, 8.00−17.00 h
pondělí 19. 3. 2007, 8.00−17.00 h

Informace

Finančního úřadu
V Hodoníně

Daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
Daňová přiznání k dani z příjmů
fyzických osob bude možno v le−
tošním roce, vzhledem k tomu, že
31. března 2007 připadá na sobotu,
podávat až do pondělí 2. dubna.
Na Finančním úřadě v Hodo−
níně budou v průběhu měsíce
března zajištěny pro poplatníky
daně z příjmů fyzických osob roz−
šířené úřední hodiny:
z v období od 5. 3. 2007 do 30. 3.
2007 každý pracovní den v době
od 8.00 do 17.00
z v sobotu 31. 3. 2007 v době od 8.00
do 12:00

Ratíškovický Zvon

z Zveme všechny naše příznivce na Junáckou aka−
demii, která se koná v neděli 18. března 2007.
z I v tomto roce probíhá registrace členů – vybírá
se 300 Kč.
z Soutěž ve sběru papíru – skončila jedna, začíná
druhá. V loňském roce se vykoupilo téměř 70 tun
starého papíru a letos opět soutěžíme o hodnotné ceny.
Bližší informace na junácké nástěnce u drogerie.
Zuzka

z Mutěnice:
Obecní úřad, 1. patro, dveře č. 5
středa 7. 3. 2007, 8.00−17.00 h
středa 14. 3. 2007, 8.00−17.00 h
středa 21. 3. 2007, 8.00−17.00 h
z Ratíškovice:
Obecní úřad, 1. patro, dveře č. 10
pondělí 5. 3. 2007, 8.00−17.00 h
pondělí 12. 3. 2007, 8.00−17.00 h
pondělí 19. 3. 2007, 8.00−17.00 h
Poskytované služby budou zahr−
novat zejména distribuci daňových
tiskopisů, poskytnutí základních
informací k vyplnění daňových při−
znání, převzetí daňových přiznání
a případná kontrola jejich formální
správnosti.
Kontakt, další informace:
Finanční úřad v Hodoníně,
Dukelských hrdinů 3653/1,
695 51 Hodonín,
tel. 518 394 111
FÚ Hodonín
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