Zvon
Ratíškovický

Spolupráce SOS
(strana 5)

Zalesňování v obci

Událost

Z obsahu

Obecní noviny z ročník 13 z číslo 2 z 2007 z cena 20 Kč

(strana 7)

Fotovzpomínky na Velikonoce
(strana 8)

Ať si každý mluví...
(strana 10)

Den tatínků v MŠ u Jezérka
(strana 11)

Slávek Janoušek
(strana 12)

Camera Obscura
(strana 13)

Nový Dvůr informuje
(strana 14)

Sdělení rodičům...
(strana 16)

Mikuláš Kovářík
(strana 18)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007

U

Lidové misie
2007

vchodu do našeho kostela visí
krásný nový kříž, který je zna−
mením misií. Zdobí jej letopočty
1868, 1913, 1918, 1938 a nápis MI−
SIE 2007. Jen Pán Bůh ví, kolik let
bude tento kříž připomínat, že v roce
2007 se v Ratíškovicích konaly mi−
sie až po šedesátidevíti
letech. V dějinách far−
nosti tedy celkem popá−
té. Náš otec Ludvík se
rozhodl udělat misie
právě letos, kdy slavíme
stopadesáté výročí po−
svěcení našeho kostela.
Novinářce Lence Fojtí−
kové z týdeníku NAŠE
SLOVÁCKO mimo jiné
otec Ludvík řekl: „Kos−
tel jsme už vymalovali
a ještě bylo zapotřebí du−
chovně obnovit věřící.“
Na tyto výjimečné
dny jsme se připravo−
vali v kostele měsíce
dopředu každodenní
modlitbou k Duchu Sva−
tému. Každý z nás si
přál během misií prožít
vnitřní obrácení. Far−
nost žila ve velkém oče−
kávání něčeho nového,
nepoznaného. Devíti−

denní program (10.−18. 2. 2007) byl
doručen poštou s dostatečným před−
stihem do každého domu.
Dlouho očekávaní bratři redemp−
toristé P. Jiří Šindelář a P. Tomasz
Wascinski přijeli do Ratíškovic z Hory
pokračování na straně 4
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 11 ze dne 6. 2. 2007
Rada obce:
z se seznámila se závěrem výbě−
rové komise, která vyhodnotila
4 podané nabídky na poskytnutí
finančního úvěru ve výši 30 mili−
onů Kč. Výběrové řízení bylo ří−
zeno firmou Wallet, s. r. o., Praha.
Jedna nabídka byla vyřazena.
Rada rozhodla o uzavření smlouvy
na úvěr s Českou spořitelnou,
a. s., pobočka Hodonín, která po−
dala nejvýhodnější nabídku.
z projednala návrh sociální komise
na poskytnutí finančního pří−
spěvku na svoz komunálního od−
padu za rok 2007 držitelům prů−
kazů ZTP/P s trvalým pobytem
v Ratíškovicích,
z se zabývala žádostmi o pokácení
vzrostlých stromů v různých čás−
tech obce a respektuje doporu−
čení stavební komise: odbornou
firmou bude zpracováno vyhodno−
cení stavu zeleně a návrh řešení,
z souhlasí s finančním příspěvkem
pro konání Mistrovství České re−
publiky v kuželkách zrakově po−
stižených, jež se uskuteční dne
28. 4. 2007 v ratíškovické ku−
želně,
z rozhodla o vedení účetnictví Mik−
roregionu Nový Dvůr paní Martou
Moravčíkovou,
z se seznámila s problematikou fi−
nančních půjček občanům na ob−
novu bytového fondu,
z se seznámila a bere na vědomí
výsledky vnitřních finančních
kontrol, které proběhly na Obec−
ním úřadě Ratíškovice, Osvětové
besedě Ratíškovice a Základní
a mateřské škole Ratíškovice,
z se seznámila s negativním stano−
viskem Správy chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty k leteckému
ošetření lesních porostů v době
rojení chrousta maďalového,
z souhlasí s tím, aby v měsíci březnu
pracovníci Finančního úřadu
Hodonín pomáhali na Obecním
úřadu Ratíškovice občanům s vy−
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plňováním daňového přiznání
z příjmů fyzických osob,
z přijala v zasedací místnosti ob−
čany navržené na ocenění pa−
mětní medailí za rozvoj obce v ob−
lasti kultury a sportu.
Rada obce č. 12 ze dne 20. 2. 2007
Rada obce:
z projednala program III. zasedání
zastupitelstva obce, a to za přítom−
nosti předsedkyně finančního vý−
boru, ing. Vladimíry Motlové, s níž
byl zevrubně probrán rozpočet
obce na rok 2007,
z se seznámila s postupem prací na
přístavbě „nové“ základní školy
(probíhají přípravné práce na polo−
žení dlažeb v suterénu, v 1. NP jsou
provedeny konečné úpravy omítek,
ve 2. a 3. NP jsou provedeny „hru−
bé“ omítky, probíhá jednání s do−
davatelem na vybavení kuchyně),
z se seznámila s posudkem stavu
dřevin na pozemcích obce, který
provedla firma Larix. Na základě
tohoto posudku bude rozhodo−
váno o postupu ve věci ošetření po−
případě kácení dřevin.
z souhlasí s navýšením ceny PE
pytlů na plastový odpad, které pro
Obec Ratíškovice dodává firma
EKOR, s. r. o.,
z rozhodla o nakoupení nakladače,
rezervních kontejnerů, váhy, mo−
torové pily, křovinořezu a vy−
budování zázemí pro nakladač
a uskladnění kontejnerů. Tato in−
vestice je hrazena v rámci pro−
gramu dovybavení sběrných
dvorů ze 70% z prostředků Jiho−
moravského kraje.
z souhlasí, aby proběhla v budově
školy výstava fotografií dětí a mlá−
deže, které vznikly dírkovou me−
todou na fotografickém symposiu
pořádaném Mikroregionem Nový
Dvůr v létě 2006,
z rozhodla o finančním příspěvku
Obce Ratíškovice organizacím po−
řádající plesy, kulturní a společen−
ské akce.

Rada obce č. 13 ze dne 6. 3. 2007
Rada obce:
z projednala úkoly vyplývající z III.
zasedání zastupitelstva obce,
z se seznámila s postupem prací
na přístavbě a obnově ZŠ Ratíš−
kovice,
z projednala žádost M. Ferbyho
a M. Rozuma o pronájem po−
zemků v areálu Baník pro pořá−
dání motoristických trhů,
z projednala za přítomnosti před−
sedkyně stavební komise ing. Jany
Šupové a předsedkyně finančního
výboru ing. Vladimíry Motlové,
které jsou členy komise Fondu roz−
voje bydlení obce Ratíškovice,
žádosti o poskytnutí úvěru na
opravu a modernizaci bytového
fondu na území obce. Komise
projednala jednotlivé žádosti
a schválila úvěry v celkové částce
495 000 Kč.
z starosta informoval radu obce
o jednání s jednatelem firmy STS
Slovácko panem Voznicou, které
proběhlo 2. 3. 2007, ve věci mož−
ného prodeje pozemků v areálu
bývalé cihelny,
z projednala souhrn prací, které
bude v první polovině roku 2007
provádět obecní pracovní četa. Od
1. 4. 2007 bude z úřadu práce Ho−
donín na dobu dočasnou (do 30. 11.
2007) přijato maximálně 5 pracov−
níků.
z starosta informoval radu obce
o semináři firmy NOEL, v. o. s.,
který se konal 6. 2. 2007. Hlav−
ním bodem programu semináře
bylo zavádění digitálního vysí−
lání na území ČR.
z projednala možnosti získání dotací
od státu, EU, fondů, nadací a Ji−
homoravského kraje na spolufi−
nancování investičních i neinves−
tičních akcí v obci,
z se seznámila s žádostí o finanční
podporu Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých se síd−
lem v Kyjově.
Rada obce č. 14 ze dne 20. 3. 2007
Rada obce:
z projednala prodloužení čtyř ná−
jemních smluv na DPS,
z rozhodla ze dvou nabídek o vý−
měně svítidel veřejného osvětlení
v ulici Rohatecká − práce provede
firma Svatopluk Stokláska,
z projednala majetkoprávní záměr
na prodej části obecního pozemku
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v areálu Vlasta firma Zera, a. s.
Ratíškovice,
z souhlasí se zabezpečením vzdále−
ného přístupu firmou Datab con−
sult s. r. o. do interní sítě obec−
ního úřadu,
z souhlasí s podáním žádosti Mik−
roregionu Nový Dvůr na dotaci fi−
nancování projektů cyklostezek
v mikroregionu – projekt by měl
zahrnovat i cyklostezku z Hodo−
nína do Ratíškovic. V případě, že
žádosti nebude vyhověno, tento
projekt na své náklady nechá
zpracovat Obec Ratíškovice.
z rozhodla o výši odměny za kopání
hrobů v případě nemoci pracov−
níků obecního úřadu,

z schválila členy povodňové komise,
z projednala investiční akce 1. po−
loletí 2007 (kanalizace v ulici Vi−
nařská, dovybavení sběrného
dvora, výstavba skateboardového
hřiště),
z projednala spolupráci obce s man−
žely Bařinovými, kteří úspěšně
provádějí elektronickou archivaci
historických písemností a fotodo−
kumentaci,
z projednala převod movitých věcí
z Baníku Ratíškovice s. r. o. na
Obec Ratíškovice,
z projednala projekt „Manipulační
a skladovací plocha pro drcení,
třídění a skladování stavební suti
na sběrném dvoře odpadů v Ratíš−

Zastupitelstvo obce...
III. zasedání Zastupitelstva obce
Ratíškovice ze dne 28. 2. 2007
ZO schvaluje:
z jednací řád ZO,
z rozpočet obce Ratíškovice na rok
2007:
Příjmy
33 284 400 Kč
Financování
příjmů
30 176 900 Kč
Příjmy celkem
63 461 300 Kč
Výdaje
Financování
výdajů
Výdaje celkem

z
z
z

62 137 300 Kč
1 324 000 Kč
63 461 300 Kč

z
z

Příděl do sociálního
fondu ve výši
90 000 Kč
Příděl do fondu rezerv
a rozvoje ve výši
380 000 Kč
Příděl do fondu
bydlení ve výši
0 Kč
z rozpočtový výhled obce Ratíško−
vice na období 2007−2009,
z úvěr od České spořitelny, a. s.,
pobočky v Hodoníně, ve výši
30 000 000 Kč:
− čerpání úvěru v roce 2007
− splatnost úvěru 15 let
− úroková sazba 12 M PRIBOR +
0,00% p.a. (k datu 19. 1. 07 PRI−
BOR 2,87 %)
z využití budovy jídelny ZŠ Ratíš−
kovice, Dědina 101, k výstavbě ná−
jemních bytů pro příjmově vyme−
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z

zené osoby dle NV č. 146/2003 Sb.
(podána žádost o dotaci na SFRB
ČR),
neuvolněného člena finančního vý−
boru paní Ing. Martinu Dubasovou,
tajné hlasování při majetkopráv−
ních záměrech na zasedání ZO
v letech 2007−2010,
prodej KN parcely č. 2425 o vý−
měře 1004 m2 v areálu Zera a. s. –
Vlasta, firmě Zera, a. s., Za Mlý−
nem 1264, Ratíškovice; prodejní
cena 40 Kč/m2 , náklady řízení
hradí kupující,
udělování medailí obce Ratíško−
vice,
paní Mgr. Alenu Štípskou (Krato−
chvílovou) do školské rady za Za−
stupitelstvo obce Ratíškovice,
odměny neuvolněným členům ZO,
předsedům komisí a výborů, čle−

z

z

z
z

kovicích“. Projekt bude realizován
jen v případě finančních dotací.
rozhodla o zpracování projektu na
zateplení fasády, výměnu oken−
ních konstrukcí a obnovu střechy
na tělocvičně ZŠ,
rozhodla o zpracování projektu
na zateplení fasády, výměnu oken−
ních konstrukcí a případné insta−
lace vzduchotechniky objektu kry−
tého bazénu,
rozhodla ze dvou cenových nabídek
o dodavateli kontejnerů pro sběrný
dvůr odpadů v Ratíškovicích,
projednala možnost parkové
úpravy prostoru mezi budovou
kina a pekárnou.
RŠ

nům komisí a výborů od dubna
2007 ve výši návrhu předloženém
na jednání ZO 12. 12. 2006.
ZO bere na vědomí:
z změnu rozpočtu č. X/2006 schvá−
lenou radou obce dne 29. 12. 2006,
z informaci o plánované kulturní
činnosti Mikroregionu Nový Dvůr
v roce 2007
z informaci o opravě a výměně kos−
telních hodin.
ZO pověřuje:
z radu obce provádět v r. 2007 ne−
zbytně nutné změny rozpočtu,
které budou následně projednány
na nejbližším zasedání ZO.
ZO odročuje:
z schválení Statutu kontrolního vý−
boru na rok 2007−2010.
ZO odvolává:
z pana Mgr. Miroslava Küchlera
ze školské rady.
RŠ

62. výročí

osvobození obce Ratíškovice
Rudou armádou
si připomeneme v předvečer výročí,
dne 17. dubna v 18.00 hodin,
kdy představitelé obce uctí památku
hrdinů položením květin
k pomníkům padlých.
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Květoň Tomáš

Blahová Josefa ..................................................... 91 let
Gajdík Cyril ........................................................... 85 let
Gombárová Jiřina ............................................... 80 let
Kotásková Františka .......................................... 80 let
Blahová Marie ...................................................... 80 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Tomanová Terezie ............................... 74 let
Šťastný Petr .......................................... 65 let
Tomanová Božena ............................... 76 let
Příkaská Marta .................................... 75 let

Uzavření sňatku...
Soukal Josef a Tomanová Eva

Diamantová svatba...
Petr a Františka Vybíralovi

Lidové misie 2007
Dokončení z titulní strany

Matky Boží v Králíkách. V sobotu
10. února v 18.00 cinkl kostelník
zvonkem a lidové misie v našem
kostele začaly. Všichni na svých mís−
tech vstáváme. Zezadu kostela při−
chází průvod, v jehož čele nese mi−
nistrant Petr Šťastný křížek, za ním
jeho bratr Ondra obraz Matky Boží
Ustavičné Pomoci, P. Tomáš nese
nad hlavou evangeliář. Za nimi pak
ještě jde druhý misionář P. Jiří, otec
Josef Chyba ze sousedních Dubňan
a náš pan farář Ludvík Bradáč.
Obraz P. Marie byl položen před
obětní oltář a zůstal tam po celou
domu misií. Misionáři jej dovezli
z Králík, kde je tato P. Maria pat−
ronkou. Kniha zvaná evangeliář byla
později uložena do stojanu vedle křti−
telnice a je tam dodnes. Po dobu mi−
sií byl také rozžatý paškál, se kte−
rým před každou mší sv. některý
z misionářů obešel celý kostel.
Náš pan farář úvodem všechny
srdečně přivítal a dal misionářům
červené štoly, na kterých bylo zla−
tým vyšito MISIE. Následovala mše
sv. s misijní promluvou „Potřeba ob−
rácení“. Nálada v kostele byla výji−
mečná. Všichni jsme byli připraveni
a zcela otevřeni na zahájení du−
chovní obnovy. Byla cítit mimo−
řádná jednota ve společenství věří−
cích. Lidé kolem jakoby zářili touhou
po duchovní obnově. Z kostela jsme
odcházeli spokojeni až nadšeni prv−
ním dnem misií. Těšili jsme se na
další.
P. Tomáš si hned první den svou
pevnou vírou, otevřeností a smyslem
pro humor získal srdce farníků. Bo−
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hatý program nahrával těm, kteří
nemuseli do práce. Škola modlitby
ráno i odpoledne přede mší svatou
nás naučila lépe se modlit. Kate−
cheze „Zadáno pro ženy“ se zúčast−
nilo v neděli 180 žen, mužů přišlo
v pondělí 65. Setkání s mládeží bylo
dvakrát a s misionáři se setkali také
školáci. Svátost smíření byla na pro−
gramu misií nejen po celou středu.
Večer pak za velkého zájmu věří−
cích misionáři odpovídali na dotazy
z misijní ankety. Velkým překvape−
ním pro všechny byl neustále plný
kostel lidí. Přicházeli věřící i z Vace−
novic, Milotic, Dubňan, Hodonína
a taky ze Skoronic. Po ukončení den−
ního programu bylo u kostela vidět
hloučky diskutujících. Nikomu se
nechtělo jít hned domů – lidé měli
potřebu dělit se o prožité.
Škoda, že ještě není otevřeno
farní centrum (to bude až za pár

týdnů), tam by byl na povídání
krásný prostor.
Ve čtvrtek a pátek jste mohli
v dědině potkat misionáře s doprovo−
dem. Navštěvovali staré, nemocné
a osamělé lidi v domácnostech.
Každý od nich pak dostal obrázek
s modlitbou na památku misií. Bylo
úžasné pozorovat misionáře, v jakém
pokoji a velké lásce se rozdávali pro
druhé. Nebyla na nich vůbec znát
únava z plnění jejich náročného pro−
gramu. Však také při odchodu vždy
prosili nemocné o modlitbu za ně,
naše bratry redemptoristy. Na
obědy chodili misionáři do rodin, aby
lépe poznali naši farnost a její po−
třeby. V pátek byla mše sv. spojená
s udělováním svátosti pomazání ne−
mocných. Přistoupilo k ní hodně vě−
řících, nejen od nás. Večer ve 20.00
byli mnozí z nás po delší době opět
v našem kině. Ve filmu „QUO VA−
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obrázky, různé brožurky a za dvacet
pět korun malý dřevěný křížek s ná−
pisem Sv. misie 2007.
Věřím, že nám věřícím zůstalo po
misiích mnohem víc než malý mi−
sijní křížek doma na stěně. Na po−
zvání misionářů plánujeme z naší
farnosti 16. června pouť k nim do

Sdružení

DIS“ jsme stotřicetosm minut s na−
pětím sledovali osudy prvních křes−
ťanů.
V sobotu si desítky věřících man−
želských párů obnovilo při mši
svaté manželský slib. Ti odvážnější
se po výzvě P. Tomáše v kostele i po−
líbili. Kdo neuposlechl a měl ote−
vřené oči, ten to viděl. Bylo dojemné,
jak ve dvojicích přistupovali man−
želé, kteří spolu žijí i několik desí−
tek let. Kostel byl pak plný jejich
i Boží lásky. Mnozí z nich pak večer
v tělocvičně ZŠ tančili na plese KDU−
−ČSL. Bylo tam možno mezi taneč−
níky zahlédnout i P. Jiřího Šinde−
láře. (Obecní očko má mínus :−)).
Již v týdnu byl odstraněn starý
misijní kříž z roku 1938 a později
zavěšen nový, doposud zahalený.
Měl být překvapením v neděli pro
všechny, mimo Jožku Panáka, který
jej dělal. V programu na neděli
18. 2. bylo na 8.00 napsáno „KRIS−
TŮV KŘÍŽ“, na 9.30 ještě i posvě−
cení misijního kříže, mše svatá a zá−
věr misií. Mezi mšemi svatými
P. Tomáš Wascinski posvětil náš
nový misijní kříž, který krásnou ky−
ticí rudých květů a kočiček nazdo−
bila kostelní květinářka Mařenka
Kobzová. Robky ze Séčky v krojích
udělaly při obřadu u kostela pěknou
kulisu. Anežka Gajdíková a její man−
žel Michal na závěr hrubé mše sv.
poděkovali oběma misionářům za
celou farnost. Martina Horáková
se Zbyňkem Ždánským jim předali
kytky a „tekuté“ dárky. Většina
z nás si zakoupila na památku misií

S

Marie Bardúnová

Spolupráce SOS
se spotřebitelem

družení obrany spotřebitelů ČR
je nevládní a nezávislé sdruže−
ní, jehož cílem je ochrana spo−
třebitelských práv. Poskytujeme
bezplatné právní
poradenství pro spo−
třebitele v úzkých.
Můžete se na nás ob−
rátit s dotazy z obla−
sti reklamací z kup−
ní smlouvy, smlouvy
o dílo, cestovní smlou−
vy. Dále se zabýváme
telekomunikacemi,
úvěry, exekucemi
a řadou dalších spotřebitelských pro−
blémů.
Základní formou naší činnosti je
osobní poradenství, které poskytu−
jeme v 16 poradenských centrech.
Vzhledem k tomu, že není v na−
šich finančních možnostech zajistit
osobní poradenství ve všech místech
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Králík. Už dnes se těšíme, že se do
našeho kostela po roce misionáři
vrátí na obnovu lidových misií. Na
našeho pana faráře zbyl nesplněný
úkol od misionářů najít nového kos−
telníka.
Pomozme mu!

ČR, navazujeme spolupráci se zpra−
vodaji obcí.
Rádi i ve vašem zpravodaji zave−
deme spotřebitelský sloupek, ve
kterém vás budeme
Ilustrační foto
seznamovat s ná−
strahami, na které
spotřebitelé mohou
narazit. Pokud bu−
dete
potřebovat
zkonzultovat kon−
krétní případ, mů−
žete tak učinit pro−
střednictvím vaší
obce, která nám jed−
notlivé případy doručí a odpověď
na ně, budete−li chtít, bude publi−
kována ve zpravodaji. Dále lze pro−
blémy řešit po telefonu nebo v elek−
tronické poradně.
Gerta Mazalová,
koordinátorka SIC Brno
Tel.: 543 255 371
www.brno.spotrebitele.info
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Policie

Z deníku
obecní policie

LEDEN 2007
4. 1. V 17.50. hod. přijetí ozná−
mení, že za kynologickým cvičištěm
hoří les. Po příjezdu na místo byli
již přítomni hasiči a oheň byl uha−
šen.
5. 1. Výjezd k narušenému ob−
jektu sběrného dvoru v 0.40 hod. Pro−
vedení prohlídky objektu a spuštění
do střežení.
10. 1. V 16.25 hod. proveden vý−
jezd na žádost operačního důstoj−
níka PČR Hodonín na žádost paní
XX, která oznámila, že ji manžel
slovně napadá. Po příjezdu se situ−
ace uklidnila a hlídka OP dům opus−
tila v 18.05 hod.
11. 1. Přijetí oznámení od pana
XY, že mu byly odcizeny nerezové
dráty z vinohradu, asi 400 m.
13. 1. Přijetí oznámení v 00.20
hod. od PČR Dubňany, že neznámá
osoba vykopla vstupní dveře od ro−
dinného domu paní XX, která již
spala. Šla se podívat a viděla vy−
kopnuté dveře. Nato nahlédla ven
a uviděla postavu v maskáčích, jak
utíká pryč.
13. 1. V 10.30 hod. přijetí stíž−
nosti od pana XY, který si stěžoval
na psa paní XX, jenž mu neustále
skáče přes jeho plot a tím jej poško−
zuje. Jednání s paní XX o zabezpe−
čení psa.
13. 1. V 15.05 hod. přijetí stíž−
nosti od paní XX, že její syn přišel
domů a měl rozbité brýle v hodnotě
2200 Kč a řekl, že brýle mu rozbil
XY. Po provedení výjezdu a jednání
s rodiči XY bylo hlídce OP sděleno,
že brýle si kluk rozbil sám tím, jak
utíkal a brýle mu spadly.
25. 1. Výjezd na žádost exekutora
v 12.15 hod. k domu pana XY. Šet−
řením bylo zjištěno, že majitelem
domu již není pan XY, ale pan ZZ
z Rohatce, proto nebyla exekuce pro−
vedena.
25. 1. V 17.00 hod. přijetí ozná−
mení od pana XY, že v ulici Zlaté
Písky pobíhá německý ovčák a on jej
zavřel na své zahradě. Po příjezdu
strana 6

byl pes odchycen a umístněn do
útulku ZOO Hodonín.
29. 1. Přijetí oznámení, že v are−
álu TJ Baník leží nějaký muž a ne−
hýbe se. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že na zemi u hlavní brány
je kaluž krve. Byla provedena ob−
hlídka a nalezen pan XY, který měl
obličej zcela od krve. Ihned byla při−
volána rychlá lékařská pomoc a pan
XY byl převezen do nemocnice v Ho−
doníně.
29. 1. Přijetí stížnosti v 18.30 hod.
od paní XX. Před jejím domem
stojí 3 výrostci, kteří chtějí po paní
1000 Kč, které jim dluží její syn. Paní
XX mladíkům sdělila, že jim peníze
nedá a oni ji začali nadávat do p... a
k...!!! Proveden výjezd na žádost
oznamovatelky.
30. 1. Přijetí oznámení od obsluhy
Baru Tipsport v 0.45 hod. V baru jsou
dva mladíci, kteří nechtějí opustit
bar. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že mladíci hráli na automatech
a nechtěli bar opustit.

paní XX, že ji pořád obtěžuje pan XY,
a to nadávkami a vhazováním ne−
slušných dopisů do schránky.
19. 2. Provedení výjezdu na ozná−
mení od pana XY, že v pohostinství
Pitkin je „známá firma“ pan ZZ a má
u sebe větší obnos peněz a hostí
svoje kamarády. Dále uvedla ob−
sluha restaurace, že panu ZZ upadla
částka 4000 Kč na zem. Tu obsluha
uložila do pokladny, jelikož byl pan
ZZ silně podnapilý.
20. 2. Jednání s PČR Dubňany
a přivolání hlídky ve věci odcizení
nebo ztráty částky 180 000 Kč panu
XY. Poskytnutí součinnosti při pát−
rání po pachateli.
25. 2. Přijetí oznámení v 16.05
hod. od paní XX, že v lese u vagónu
leží nějaký muž a asi nedýchá. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že
se jedná o podnapilého muže, který
tam přespával. Měl poranění na ob−
ličeji od pádu na zem, které nevyža−
dovalo přímé ošetření.
BŘEZEN 2007
8. 3. Přijetí žádosti v 21:05 od ope−
račního PČR o uzavření silnice smě−
rem na Dubňany z důvodu dopravní
nehody se zraněním; odklánění do−
pravy.
12. 3. Provedení kontroly areálu
TJ Baník, kde dochází k setkávání
většího počtu mládeže a rozbíjení
lahví o parket. Mládež byla upozor−
něna, že v případě dalšího protipráv−

ÚNOR 2007
8. 2. V 13.58 hod.
přijato oznámení
paní XX, že tři muži
nabízeli nože. Jed−
nalo se o rumunské
státní příslušníky,
kteří byli upozor−
něni na nepovolený
prodej a nařízeno
jeho ukončení.
13. 2. V 05.25
hod. bylo přijato
oznámení, že v ulici
Dědina u pohostin−
ství Na Smyku jsou
dva muži, kteří se
snaží dostat dovnitř.
Po příjezdu na mís−
to byli oba muži na
zemi a prali se. Bylo
provedeno patřičné
opatření.
17.2. Přijetí ozná−
mení v 20.05 hod.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007

Ekologie

ního jednání jim bude znemožněn
vstup do areálu TJ Baník.
15. 3. Přijetí oznámení od paní
XX, že její vnučka a kamarádka jely
na kolech směrem na Rúdník, kde
je předjela zelená Felicie a náhle se
otočila a jela zpět, směrem na Ratíš−
kovice. Nato se obě děvčata vracela
zpět na Ratíškovice a v lese spat−
řila, jak se na ně dívá muž, má svle−
čené kalhoty až po kotníky a uspo−
kojuje se.
17. 3. Upozornění mládeže na
hlavní zastávce ve 23.45 hod. na ru−
šení nočního klidu. Kontrola loka−
lity Slavín z důvodu ztráty palivo−
vého dřeva.
22. 3. Přijetí oznámení od pana
XY, že v poli za benzinkou je odsta−
vené osobní vozidlo a je neuzam−
čené. Po příjezdu bylo zjištěno, že
řidič dostal smyk a vjel do pole. Vo−
zidlo bylo hlídkou OP uzamčeno
a bylo zjištěno, že majitelem je paní
XX, bytem Baťovka.
22. 3. Přijetí oznámení ve 13.50
hod., že za zdravotním střediskem
leží použité injekční stříkačky. Pro−

veden sběr stříkaček a prohledání
přilehlého okolí parku.
22. 3. V 16.12 hod. přijato ozná−
mení, že u železničních kolejí v loka−
litě U Lesa je nacouvaný malotraktor,
který vykládal odpad do lesa. Po pří−
jezdu na místo byl hlídkou OP přisti−
žen původce skládky, kterému bylo
nařízeno odstranění skládky a odvoz
na sběrný dvůr.
JV & JH

PROČ?
Ani „nezaschl in−
koust na textu o za−
lesňování“ a zemina
kolem borových sa−
zenic a již zjišťujeme,
že několik desítek
stromků u vaceno−
vického přejezdu
bylo odcizeno. Za
ctnostnou tváří některých občanů
se skrývá bezskrupulózní hamižnost
a bezohlednost. Jen doufám, že tak
dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne. Maska
spadne a nadejde den zúčtování − ten−
tokráte i s účetním. A jedna kont−
rolní otázka pro zloděje: Jestliže
budete krást dřevo teprve v podobě
sazenic, co potom budete krást u sla−
vínských sklepů?
RŠ

Zalesňování

v katastru obce

V

důsledku příznivého počasí
mohly započít zalesňovací prá−
ce na porostech v majetku obce
již v únoru. Na výměře 2,65 ha v blíz−
kosti Rohateckého chodníčku bylo
provedeno první zalesnění a oplo−
cení. Bylo vysazeno 13 500 ks saze−
nic borovice, 8 500 ks dubu letního,
2000 ks buku, 1300 ks javoru a 1 200
ks lip. Současně probíhají práce na
vylepšení mladých porostů, které
byly postiženy suchem,
okusem zvěře, ponravou
a krádežemi. V rámci to−
hoto vylepšování bylo vy−
sazeno 40 000 ks sazenic
borovice, 1000 ks modřínu
a 3000 ks břízy. Vysoké
počty sazenic potřeb−
ných na vylepšení porostů
svědčí o vysoké míře poško−
zení, a to především ponra−
vou.
František Bábík
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Odpadové
hospodářství
Nakládání s elektrozařízeními
bec Ratíškovice v měsíci
březnu podepsala smlouvu
se společnostmi Asekol
s. r. o. a Elektrowin, a. s., které
se zabývají kolektivním systé−
mem zpětného odběru elektroza−
řízení (televizory, monitory, led−
ničky, pračky apod.). Pro Obec
Ratíškovice z dané smlouvy vy−
plývá zajistit bezplatný odběr
těchto zařízení od občanů s tím,
že rovněž výše uvedení odběra−
telé po obci nebudou požadovat
žádné finanční plnění. To platí za
předpokladu, že daná zařízení
mohou být sice nefunkční, ale
musí být kompletní, nesmí u nich
chybět součásti, např. měděné
vinutí, kompresory. V takovém
případě je obec, jako zákonný pů−
vodce odpadu, povinna zaplatit za
likvidaci např. neúplného roze−
braného televizoru 200 Kč a za
1 kg ledničky 15 Kč. Jde o pe−
níze, které sice konkrétního ob−
čana „nebolí“, avšak v konečném
důsledku se tak zhoršuje finanční
výsledek odpadového hospoda−
ření obce, což může mít za násle−
dek zvýšení paušálního poplatku
za odběr odpadů. Z tohoto po−
hledu je žádoucí, aby občané k na−
kládání s elektrozařízeními při−
stupovali zodpovědně, neboť tak
šetří životní prostředí, obecní po−
kladnu i pokladnu svou.

O

Radim Šťastný
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Historie

Fotovzpomínky
na Velikonoce

Šlahačka před domem Kadlčíků
č.p. 112 u sv. Antoníčka – kolem roku
1957. Zprava Zemánek Josef, Pa−
velka František, Matušková Fran−
tiška pr. Marešová (Praha), ?, Kadl−
číková Anežka r. Dobešová, Zemánek
František, Pavlík František. Za ním
vlevo Vacenovský Cyril, Matuška
Osvald (Osťa), ?, Vacenovský Jan.
Zapůjčil Kovářík Stanislav, č.p. 296

Dole zleva Antoš František, Dobeš
?, Kotásek Jaroslav, Zemánek Jakub,
Toman Tomáš, Němec Josef. Horní
řada zleva Koten Vojtěch, Koplík
František, Příkaský Josef, Gajdík
Josef, Kotásek František, Příkaský
Petr, Kundrata Jaroslav, Macek Jan,
Klimeš Jaroslav (Sláva), Antoš Fran−
tišek.
Zapůjčil Koten Vojtěch, č.p. 471
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Před domem č.p. 365 u Nesvadbů (Fotiků) ul. Rohatecká − vzadu zleva Gajdík Michal, Kordula Petr, za ním
Michenka František (Satan), Kordula František (Ábel), Bařina Petr, Nedůchal Josef (Jožika), Koplík Jan (Tatača),
Litochleb Jan (Pecen), Blaha Matouš (od sv. Jana), Toman František (hajných), Zemánek Jakub. Prostřední řada
zleva sedící Vacenovský Pavel, Lokaj Metoděj (Metyn), Štica Ladislav s harmonikou, Antoš František (Matějíček),
Holeček Pavel, Gajdík Josef, Antoš Petr. Dole zleva Valkovič Petr, Toman Tomáš, s vařejků Foltýn Jan, Macek
Petr, Kundrata Jaroslav (Jurkovič), Koten Vojtěch, Kundrata Josef (Jurkovič)
Zapůjčil Koten Vojtěch, č.p. 471

Ročník 1947−1948
na šlahačku v roce
1969 − foceno v ul. Dě−
dina před Antošovým
čp. 31 (Jozífkovým) −
vzadu zleva Toman
Jan (hajných), Gajdík
Michal, Kordula Jan
(Mišikuj), Vařák Josef,
Zemánek Emil, Dobeš
František (Kmín),
vzadu strýc Příkaský
Martin (r. 1906), Do−
beš Michal (Miťa), Va−
cenovský Josef (zv. „ze−
rzavý Vaca“). Vpředu
zleva Kouřil Josef,
Dobeš František (Vrt),
Příkaský František,
Foltýn Antonín. Mlá−
denci mají „prapor
svobody“, který odve−
denci daného ročníku
předali dalšímu roč−
níku. Zapůjčila Macková
Marie, č.p. 861
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007
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A

Ať si každý mluví,
jak mu huba narústla

si před čtrnácti dny jsem po−
slouchala ranní zprávy v roz−
hlase a na jejich konci dodal re−
portér takovou tečku − pokud je v obci
nebo městě určité procento lidí (ne−
vím, kolik přesně to bylo), kteří se
hlásí k národnosti moravské, měli
by být podle zákona bráni jako ná−
rodnostní menšina, na úřadech by
s nimi měli hovořit jejich jazykem,
to znamená moravským, a stejně tak
by měly být psány všechny úřední
listiny. Zasmála jsem se tomu − bylo
to řečeno s nadsázkou a stejně tak
jsem to brala i já.
Pomalu jsem na to zapomněla
a vybavilo se mi to, když se mi do
rukou dostaly petice moravského
lidu z roku 1848 k moravskému
sněmu v Brně. Ten rok známe
všichni ze školy jako revoluční; feu−
dální systém se měnil v řád kapita−
listický a poslanci v té době museli
zaujmout stanovisko k doposud ne−
známým problémům. Jedním z nich
bylo vydávání prvního moravského
deníku „Moravské noviny“ a úplná
rovnoprávnost obou zemských ja−
zyků. Při listování peticemi se mi vy−
bavila ona zpráva z rozhlasu.
Mezi peticemi byly většinou „nej−
vroucnější prosby k přednešení
k sněmu zemskému“, které se týkají
snížení daní a povinností vůči maji−
telům panství a zvýšení rozsahu pra−
vomocí obecních orgánů.
Ale byly mezi nimi i takové, které
žádaly „by národní jazyk slovansko−
moravský u našich ouřadů šetřen byl
a stejný průchod z jazykem němec−
kým měl a tak více v rozkvět přišel
a poroben nebyl“. Ponejvíce chalup−
níci a podsedníci žádali, „aby nám
jen Moravané, který v jazyku naší
vlasti vycvičeni jsou, k ouředníkům
byli dané“. Pan präsident sněmu mo−
ravského byl rovněž žádán, by „na
ouřady moravské buďtež jen Mora−
vané povoláni“.
To se týkalo okolních měst, Ratiš−
kovjáci měli podle dokumentů jiné
starosti. V červenci 1848 byly ode−
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slány čtyři petice. Byli jsme chudá
vesnice a tenkrát „obsedlí obce Ra−
tíškovické nemají ke svým gruntám
žádné louky, a tehdy na prosbu je−
jich jasnost císař pán jim každému
čtvrtálníku na 2 míry vrchnosten−
ských louk od Jaronovského dvora
jménem Zbrod za mírný roční plat
dáti ráčil. Před několika léty jim však
ty louky odebrané a namísto těch
zase jim louhy jménem Prašnice
dané byly. Pročež žádají, by takové
louky buď první neb druhé k jejich
gruntám za mírný roční plat při−
psány býti mohly.“ Ve všech ostat−
ních se jedná o pozemky, které jim
podle jejich urbáře náležejí a ra−
tiškovští chalupníci žádají „by od
slavné vrchnosti též jako v jinších
obcách toho panství nějaké rola k je−
jich chalupám obdrželi.“¨
Některé petice byly psány ně−
mecky, ty naše ratiškovské pěkně
česky, sem tam nějaké to moravské
slovíčko a v jiných bylo znát různé
nářečí podle daného regionu. A tak
jsem si řekla: „A jak by si to ten re−
daktor v rádii vlastně představoval?
Co obec, to jiné nářečí, takže všude
jiné dokumenty?“ Když jsem se já
přivdala (a tedy znovu vrátila) do
Ratíškovic, první, co jsem se musela
odnaučit, bylo říkat „...vařajka a ar−
teple. To říkajú enom v Rumunsku“.
Vím, že problémy s nářečím má
každá generace, od té nejmladší až
po tu nejstarší. Ta nejmladší, to jsou
moje děti. Každý rok jezdí na jazy−
kový tábor, kde se sejdou s dětmi
z celé republiky, ale nejvíc si rozumí
se Slováky. Když stály ve frontě
na oběd, „začala jich hónit mlsná“
a vzpomínaly, co by si daly. Prý „laty
nebo kuřincové gule. A trošku tych
kuřincú nechat na misku, aby sa
daly lízat prstem.“ No a jejich ka−
marádi si jakž takž dovedli předsta−
vit, co to může být „kuřinec“, no ale
lízat ho prstem a ještě si při tom
smlsnout?
Druhá generace, to jsem já. Když
se syn strojil na hody do kroje, byla

Ilustrační foto

u nás jeho „galánka“. Říkám jí:
„Kláro, podívaj sa, esi má sebú širú−
šek.“ Nevěděla; i když je Hodonín
blízko, širúšek tam nemají.
Ta trošku starší generace, to je
moje tchýně. Jela do Prahy a vy−
hládlá na nádraží uviděla bufet, kde
se prodávala grilovaná kuřata. A tak
prý „dostala sem naňho chuť. Tož ti
idu do teho obchodu a říkám téj pro−
davačce – jednu kytku a dva krajíce
chleba. Ona na mňa chvílu čučí,
potom mně hodí na taléřek dva kra−
jíčky a pošle ňa vedle do květinář−
ství. Tak si mosím pamatovat, že
v Praze ´maj kuřátka stehýnko´.“
A ti nejstarší lidé, ti to asi mají
nejhorší. Řeč už je úplně jiná a z na−
šeho nářečí se vytrácí hromada slov.
Když chodím se starými fotogra−
fiemi kvůli popisu, co chvíli se mu−
sím ptát, co to znamená. Třeba paní
Hedvika Kadlčíková – podívá se na
fotku a řekne: „No ten kłučisko, jaké
ten má eště pěkné jednoty!“ A já si
říkám, co to může být – že prý „ta−
kový sakumpak pro děcka, co má na−
vrchu vepředu aj vzadu knoflíky,
dyby sa mu chtělo na záchod“. Tak
jsem to vysvětlení vzala, ale doma
mě napadlo – „ten sakumpak, jak sa
to vlastně menuje správně?“
Ti, kteří pamatují ratiškovského
obchodníka pana Ivana, říkají, že
balil zboží „do takových pěkných
škarnétek“ − kornoutků. No a můj
stařeček ve Vacenovicích zas říkávali
škarbétky.
Mám naše nářečí velice ráda,
hlavně když mluví ti nejstarší. Je
takové pěkně hebunké a měkučké,
hłavně to „ł“. Třeba kdyby se probral
ten „úřednický šiml“ a my ty morav−
ské dokumenty měli, možná by se
tak rychle nevytrácelo. Ale staros−
tové mají zdravý selský rozum
a všechno je správně tak, jak má být.
No a ně saméj sú ty papíry šuma−
fuk, jak sú napsané, hlavně dyž si
možu mlúvit, jak ně huba narústla.
A chtěla bych, aby nám vydržálo co
Irena Bařinová
najdél.
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Školství

koloběžkách snažili co
nejrychleji projet pře−
kážkovou dráhou. Děti
je hlasitě povzbuzovaly
a pak si to s tatínky
vyměnily. Poslední dis−
ciplínou byli „koníčci“−
tatínci si své děti dali
na „koňa“ (někteří
i dvě). Závodili, kdo nej−
rychleji proběhne určenou dráhou.
Po každé soutěžní disciplíně byly děti
odměněny sladkou odměnou.

Den tatínků

v Mateřské škole
U Jezérka

T

ato akce v naší mateřské škole
byla určena pro tatínky, dědeč−
ky, strýčky zkrátka pro všechny
chlapy. Proběhla v době, kdy v naší
školce probíráme téma „rodina“. Ta−
tínkovské odpoledne začalo jedno
březnové středeční odpoledne v půl
čtvrté a mělo soutěžního ducha. Jako
první proběhla soutěž − která dvo−
jice nebo trojice (někteří tatínci mají
v naší školce i dvě děti) postaví
z dřevěných kostek vyšší komín.
Mezi další soutěže patřilo: krmení ta−
tínků pudinkem (tatínci měli zavá−
zané oči a děti se je snažily nakrmit),
které dítě se zavázanýma očičkama
pozná svého tatínka podle hmatu
(dětem jsme nastříkali na ručičky
malé množství šlehačky), který tatí−
nek nejrychleji najde oblečení svého
dítěte a obleče ho do něj (přitom
všechno oblečení bylo na velké hro−
madě uprostřed třídy).
Poslední dvě soutěže jsme udělali
na zahradě mateřské školy. Jednalo
se o jízdu zručnosti − tatínci se na

V Mateřské škole U Jezérka
se opět startovalo

D

obrý start do školy je název kur−
zu pro děti, které budou po
prázdninách navštěvovat zá−
kladní školu, a jejich rodiče. Kurz
měl 8 lekcí, ve kterých si děti zopa−
kovaly, procvičily a zdokonalily vě−
domosti a dovednosti důležité pro
vstup do ZŠ. V mateřské škole jsme
se scházeli dvakrát týdně, asi na
jednu hodinu. Zaměřili jsme se
hlavně na zdokonalování kognitiv−
ních, to je smyslových schopností,
jako:
z sluchová a zraková orientace
z určování podle hmatu
z vědomosti z oblasti matematiky
z analýzu slov
z grafické zaznamenávání dlouhých
a krátkých tónů, slabik a podobně.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007

Tatínkovské odpoledne se konalo
v naší mateřské škole poprvé. Ze
začátku byli tatínci trochu ostý−
chaví, ale nakonec jsme zjistili, že
jsou plni elánu, fantazie a že jsme
spolu zažili spoustu legrace. Do bu−
doucna plánujeme ,,Den dědečků
a babiček“ a „Sourozenecké odpo−
ledne“.
Moc se všichni těšíme a věříme,
že účast bude stoprocentní.
Eva Flajzarová

K tomu všemu nám byly k dispo−
zici pracovní listy a jiné pomůcky.
K procvičování paměti nám poslou−
žily didaktické hry. Každá hodina
byla prokládána po−
hybovými a hudebně
pohybovými hrami,
do kterých se zapo−
jili i rodiče. Děti byly
odměňovány malým
občerstvením, o kte−
ré se postarali i ně−
kteří rodiče, za což
jim patří dík.
Při poslední lekci
každé dítě dostalo
pamětní list, hru Pe−
xeso a drobnou slad−
kost. Při těchto setká−
ních strávili příjemné
chvilky i rodiče, kteří
si v prohloubili svá
přátelství.
Jarmila Kalivodová
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Kurz grafomotoriky
v Mateřské škole I

I

v letošním roce probíhal v naší
MŠ kurz grafomotoriky pro před−
školní děti. Cílem kurzu bylo uvol−
ňování křečí v ruce, aby lépe děti
zvládaly psaní, nácvik správného
držení tužky, rozvíjení jemné moto−
riky a zrakové orientace. Kurz trval
10 týdnů a navštěvovalo jej 8 před−
školáků společně s rodiči a také žák
třetí třídy, který měl problémy s psa−

ním. Rodiče s dětmi docházeli 1x
týdně do MŠ.
Na začátku každé lekce si děti nej−
dříve procvičovaly paže a následo−
vala prstová jóga. Průpravné cviky
děti prováděly na velkém archu ba−
lícího papíru ve stoji i v kleku. Ma−
lovaly houbou a barvou, špejlí s va−
tou a tuší i progresem. Na závěr
každé lekce si děti procvičovaly prs−

tíky ještě mačkáním papíru, navlé−
káním korálků či skládáním ze sta−
vebnice Lego. Zadané cviky pak po
celý týden procvičovaly s rodiči doma
a na další lekci přišly ukázat, jak
cviky zvládly.
Žák ze školy pracoval individu−
álně, jednalo se o správné držení
tužky i pera a uvolnění křečí v prs−
tech i zápěstí při psaní. Díky rodi−
čům, kteří poctivě doma s dětmi pra−
covali, jsme tento kurz úspěšně
zvládli.
Na závěr děti dostaly pamětní
listy, pracovní listy na domácí pro−
cvičování, pexeso a sladkou odměnu.

Koncert

Dobromila Bábíčková

S

Slávek
Janoušek

olidně zaplněný sál ratíškovské−
ho kina byl v jarním březnovém
pátečním večeru zvědavý na
další folkovou perzónu. Po Vašku
Koubkovi a Janu Burianovi k nám
zavítal z nedalekých Nížkovic Slávek
Janoušek. Tento rodák z Ústí n/Or−
licí, proživší kus svého života v Brně,
se rozhodl opustit město a z dědiny
poblíž Slavkova vyráží na své fol−
kové misie po celé republice i po zá−
moří (spolu s Vlastou Redlem a Sam−
sonem Lenkem hráli v Americe
i u protinožců).
Že si stále udržuje formu a vita−
litu ukazoval už od první písně Mu−
mie. Starší i novější songy prokládal
hlavně zpočátku dosti rozsáhlým slov−
ním doprovodem, z něhož nejvíce
zaujal ten k písničce Imaginární hos−
poda. Slávek totiž chodil v mládí
v Ústí n/O do hospody, v níž byl vrch−
ním muž jménem Jan Dítě. Pokud
vám to něco připomíná, vězte, že
podobnost s Hrabalovým Janem Dí−
tětem z právě zfilmované novely
Obsluhoval jsem anglického krále
není náhodná, byl to ten samý pán.
Hrabal hospodu rovněž navštívil
a historky v ní slyšené si nenechal
pro sebe. Ona hospoda už neexis−
tuje, místo ní je nějaké parkoviště,
ale vzpomínky zůstávají...
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I další jeho
písně, jako
Náš dům, Kdo
to zavinil či
Spokojená
společnost vy−
nikaly nejen
inteligentními
texty, inspi−
rovanými ži−
votními zku−
šenostmi, ale
i velmi dobrou
hrou na do−
provodný ná−
stroj, jímž by−
la samozřejmě
kytara. To ale
neplatilo v zá−
věrečné části
koncertu, kdy
Slávek vytáhl
mnohostrun−
ný indický nástroj sitár a zapojil obe−
censtvo opakováním refrénu: „To je
ale blbé!“, což však blbé vůbec ne−
bylo...
Spokojení návštěvníci koncertu si
vytleskali přídavek, jímž byl asi nej−
větší Janouškův hit Halleyova ko−
meta, který kdysi inspiroval Jarka
Nohavicu při skládání své Ko−
mety.

Po finále neodmítl Slávek po−
zvání na besedu a též neodmítl ně−
kolik vzorků ratíškovkých vín.
Nám nezbývá než poděkovat
Lidce Kouřilové, Osvětové besedě
a zvukařům za uspořádání tohoto
folkového vítání jara, užívat si ži−
vota a těšit se zase na podobný zá−
žitek.
Přemysl Kouřil
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007

Kultura

Mikroregion

a Camera Obscura

V

e dvou posledních prázdnino−
vých týdnech, v srpnu 2006, se
podařilo v Miloticích uskutečnit
první letní dílnu, zaměřenou na fo−
tografování dírkovými komorami.
Dílna byla určena pro zájemce ve
věku od deseti do patnácti roků, kteří
žijí v Miloticích a okolních obcích.
Z více přihlášených zájemců bylo na−
konec přijato deset dětí. Projekt byl
uskutečněn pod vedením hlavního
lektora (autora článku) a dvou po−
mocných lektorů.
V podstatě nejjednodušší mož−
ností, jak si vlastními silami zhoto−
vit fotografii – obrázek „nakreslený
světlem“, je právě dírková komora
– obecně známá jako CAMERA OB−
SCURA. Pro trvalé zachycení a ucho−
vání promítnutého obrazu je ovšem
nutné, aby plocha, na kterou se ob−
rázek promítá, byla citlivá na světlo
a schopná tento promítnutý obrázek
„zastavit“. K tomuto se používali plo−
ché filmy různých formátů. Filmy
bylo nutno po naexponování motivu
v temné komoře za naprosté tmy
vyjmout z krabičky, vyvolat a ustá−
lit, vyprat a v čistém prostředí ne−
chat uschnout. Protože se z časových
důvodů nestačilo zprovoznit temnou
komoru i pro zhotovování pozitivů
z vyvolaných filmů, a také proto, že
velká část negativů byla dost pod
nebo přeexponovaná, byly tyto nega−
tivy skenerem digitalizovány, upra−
veny do potřebné tonality a na ba−
revné digitální kopírce otisknuty.
Tak měl každý možnost hned druhý
den vidět v pozitivu výsledek svého
snažení.
Smyslem projektu bylo mimo jiné
seznámit deset zúčastněných dětí se
„zvláštní“ technikou fotografování
pomocí vlastnoručně zhotoveného
fotoaparátu – camery obscury, na−
učit je dívat se kolem sebe a zazna−
menávat prostředí, ve kterém žijí,
lidi, události atd. Jako zajímavá ná−
zorná pomůcka k pochopení prin−
cipu fungování dírkové komory byla
umístěna do parku milotického
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zámku dírková komora velkých roz−
měrů, do které si mohli zájemci sed−
nout, zavřít se a ve tmě pozorovat ob−
raz promítnutý malým otvorem na pro−
tější stěnu. Této nevšední zajímavé
příležitosti využili ve velkém i mnozí
návštěvníci milotického zámku.
V první praktické části prázdni−
nové dílny se musely děti naučit
ručně řezat nožíkem silné lepenky,
slepovat je do světlotěsných krabi−
ček tak, aby bylo možno do nich vklá−
dat filmy, aby miniaturní otvor naproti
plochy filmu bylo možno závěrkou spo−
lehlivě uzavírat a mnoho dalších čin−
ností, což zvláště pro ty nejmenší
nebo méně manuálně zručné byl ná−
ročný úkol. Jako alternativa k vlast−
noručně zhotoveným lepenkovým
krabičkám byly upravovány plechové
krabičky, například od kosmetiky

nebo čajů, které stačilo jednodušším
způsobem utěsnit, udělat malinký
otvůrek se závěrkou, vnitřek uzpů−
sobit k umístění plochého filmu
a bylo možno vyrazit do terénu.
První dny byly poznamenány vel−
kým počtem neúspěšných pokusů,
velice často se do krabiček dostá−
valo světlo, někdy bylo nechtěné
osvitnutí filmu způsobeno i tím, že
se majitel chtěl ujistit, že je kamera
„nabitá“ a na okamžik krabičku ote−
vřel a zjistil, že nabitá byla. Po vy−
loučení těchto peripetií bylo nutno
ještě zvládnout správný výběr mo−
tivu, správný odhad délky expozice,
postavit komoru tak, aby během
expozice nebo při otevírání závěrky
nedošlo k pohnutí komory atd. Po
prvních dnech jsem byl mírně skep−
tický, jestli zadaný úkol nebyl
zvláště pro ty nejmladší příliš obtíž−
ný. Postupně se ale začaly objevovat
první úspěšné pokusy a skepse byla
brzy vystřídána nadšením. Nadše−
ním všech.
Celkem 44 fotografií, pořízených
systémem camera obscura, měli mož−
nost vidět i návštěvníci velikonoční
výstavy v Ratíškovicích.
František Sysel

Tradiční košt vína
Český zahrádkářský svaz Ratíškovice na vědomost dává,
že v sobotu 12. května 2007 se od 14.00 hodin
koná v prostorách restaurace Sport tradiční košt vína.
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Mikroregion

Nový Dvůr
informuje

25. 2. 2007 se uskutečnila před−
náška pro vinaře Mikroregionu Nový
Dvůr v kulturním domě v Miloti−
cích. Téma přednášky bylo „Jak
a kde získají vinaři prostředky
k podnikání“. Přednášel člověk nej−
povolanější, a to poradce ministra
zemědělství Michal Pospíšil a dopl−
ňovala jej Anna Čarková. Vinaři se
měli možnost předběžně seznámit se
všemi zatím dostupnými informa−
cemi, týkajícími se získávání finanč−
ních prostředků do vinařství včetně
vinařské agroturistiky.
9. 3. 2007 se uskutečnil Seminář
o Mikroregionu Nový Dvůr a jeho
historii, aktivitách a dotačních
možnostech v plánovacím období
2007−2013. Seminář byl určen pro za−
stupitele všech obcí mikroregionu
a proběhl v Ratíškovicích v restau−
raci Sport. Po skončení následovala
soutěž v kuželkách.
18. 3. 2007 v Miloticích na Kul−
turním domě uspořádaly kronikářky
mikroregionu již druhé Putování
minulostí za účasti archeologa
Mgr. Petra Vachuta a architektky
Ing. Jany Kaštánkové. Seminář
skvěle uvedl mužský sbor z Milotic
a k prohlídce byla připravena malá
prezentace architektury jednotlivých
obcí, kterou si připravily kronikářky.
Za obětavou a nezištnou práci pro
své obce převzaly pak v závěru pří−
tomné kronikářky malé ocenění a po−
děkování.
31. 3. 2007 se uskutečnil dětský
fotbalový turnaj v Základní škole
ve Svatobořicích−Mistříně. V osm ho−
din vyjížděl z Ratíškovic autobus,
který svážel všechny účastníky
do místa turnaje. Příznivé počasí
tomuto turnaji přálo a soutěž se
mohla uskutečnit na venkovním
hřišti, které je vedle tělocvičny
školy. Podpořit své týmy přišli
i všichni starostové a místostaros−
tové obcí mikroregionu. Průběh ce−
lého turnaje proběhl ve sportovním
duchu bez větších komplikací. Ví−
tězství vybojoval tým z Ratíškovic
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se ziskem 9 bodů. Na dalším místě
se umístil Vlkoš (7 b), Milotice (6 b),
Vacenovice (4 b), Svatobořice−Mistřín
(2 b).

V závěru sehráli recesistický
zápas starostové a vedoucí týmů
se všemi jednotlivými družstvy k ra−
dosti všech přítomných chlapců.
Na 14. 4. 2007 připravuje Mikro−
region Nový Dvůr další turnaj, a to
v mládežnickém ping−pongu, který
se uskuteční v tělocvičně Základní
školy ve Vlkoši.
8. května 2007 při Tradičním
pochodu kolem Ratíškovic bude ote−
vřeno Muzeum ve vagónu a pro zpes−
tření pochodu budou k dispozici také
šlapací drezíny.
J. Kundratová
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Internet

Úplně dobré

stránky

P

očítač a internet, webové
stránky... Je jich spousta,
ale jsou různě oblíbeny. Sta−
čí se podívat na počitadlo. 30 250
návštěvníků mají 26. března 2007
ve 12:19 hod. nejsledovanější we−
bové stránky v naší obci www.
banikratiskovice.estranky.cz.
Webmastrem těchto stále aktu−
alizovaných stránek je skromný
Libor KOPL (*19. 3. 1983) masér
FK Baníku.
Libor je absolvent stavební prů−
myslovky v Hodoníně. Školní časo−
pis Pegas, na kterém se spolupodílel
jako žák základní školy, je první sto−
pou vedoucí k jeho psaní. A právě
tak před rokem na podnět kama−
rádů fotbalistů přišly na svět stránky
výše vzpomenuté.
Na úvodní straně je možno si vy−
brat z 22 nabídek(!), mj. historie, ar−
chiv, soupisky, rozhovory, jedna paní
povídala. Ovšem nejdůležitější jsou
stále čerstvé informace z fotbalu.

Pod menu je perfektní fotoalbum,
které má tolik obrázků, jak není ni−
kde. Libor fotografuje a fotografuje,
přidává vtipné komentáře a hned
s tím na stránky! Je „srcař“, stránky
dělá s „velikú láskú“ k fotbalu. Tak,
jak je jim to doma vlastní. (Dle mě
je cenností největší, a že nyní v době,
kdy se Baníku nevede jako v letech
dávno minulých).
Všechno, co bych chtěla dále
o stránkách napsat, říkají za mne
vzkazy v Návštěvní knize. (Najdeme
zde reakce nejen z naší republiky.)
Z KNIHY vybírám: „líbijúúúúúú,
dobré, ale, že to tu žije!, krásné, per−

fektní! živé jsou reakce fanklubu…“.
Oblíbenou nepovinnou četbou naší
mládeže je Deníček Fery Konúpa
(menu).
Jsem ráda, že jsem se dožila
doby, kdy je díky internetu z ce−
lého světa jedna dědina. Libo−
re, Tvoje práce má veliký smysl
a oblíbenost. A navíc je úžasná
i tím, že stačí kdekoliv na světě
kliknout na Tvoje stále živé
stránky www.banikratisko−
vice.estranky.cz a ví se o fotbale
v ratíškovskej dědině všecko.
Marta Kordulová,
kronikářka

Poděkování

Moravský ples v Praze

Rozbitá myslivecká nástěnka,
o které jsem psala v minulém
čísle Zvonu, byla okamžitě opra−
vena. Děkuju a nejen za sebe!
Marta Kordulová, kronikářka

Kuželkářské plány

V pátek 24. února 2007 se v Praze
v Národním domě na Smíchově
uskutečnil v pořadí již 51. Moravský
ples. Pozvání na tento ples přijaly
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Robky ze Séčky a Slovácký krúžek,
který zatančil s ostatními soubory
Moravskou besedu.

Mistrovské soutěže končí 1. dub−
na, ale kuželna ani hráči odpočí−
vat nebudou. Žačka Hana Bera−
nová pojede do Olomouce na celo−
státní finále PNM (Pohár mladých
nadějí). 21. dubna je připraveno
mistrovství ČR zrakově postiže−
ných. 28. dubna se koná krajský
přebor seniorů. 18. května se
uskuteční mistrovství policejních
sborů ČR a 25. května orelský me−
moriál Víta Příkaského.
Václav Koplík

Jana Koplíková
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Škola

Důležité sdělení

rodičům žáků základní školy

V

čerpání dovolené pedagogických
pracovníků v rozsahu 8 týdnů a pro−
vozních zaměstnanců v rozsahu
5 týdnů dle § 213 zákona č. 262/

Hlavními technickými i organi−
začními důvody, vyžadující rovněž
zvýšenou bezpečnost práce, jsou:
propojení stávající budovy s novou
přístavbou, a to zejména kom−
pletním zrušením stávajícího
přístupového schodiště ve třech
podlažích s následnou dostavbou
stropů a podlah, včetně napojení
a rekonstrukcí vodovodních i ka−
nalizačních přípojek, elektrických
rozvodů, ústředního topení, stěho−
vání vnitřního vybavení a dodržení
závazných termínů smlouvy pře−
dání budovy zhotovitelem (nejpo−
zději 12. srpna 2007) a kolaudač−
ního řízení (15. srpna 2007), aby
i nová budova byla schopna samo−
statného užívání a s jistotou se mo−
hla zahájit výuka v pondělí 3. září
2007.
Na základě školského zákona,
výše uvedených skutečností, zvá−
žení všech technologických i orga−
nizačních okolností a se souhla−
sem zřizovatele udělilo MŠMT ČR
dne 30. 3. 2007, č.j. 9714/2007−20,
výjimku k předčasnému ukon−
čení probíhajícího školního
roku a vydání vysvědčení dne
15. června 2007.
Žádost o udělení výjimky je
garantována splněním vzdělá−
vacího programu Základní škola,
č. j. 16847/96−2, v jednotlivých roč−
nících a předmětech a dodržením

G
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Pozvánka

současné době Obec Ratíško−
vice úspěšně realizuje novou
přístavbu (pavilon) základní
školy. Časový harmonogram a ná−
ročnost technologie stavebních
prací si vyžaduje ve vzájemné shodě
zřizovatele s ředitelstvím základní
školy i zhotovitelem (firma MSO
servis, spol. s r. o., Kyjov) nezbyt−
nou potřebu ukončit tento školní
rok dříve a uvolnit tak budovu
školy (Vítězná 701) pro stavební
práce, které nelze provádět za pro−
vozu (přítomnosti žáků i zaměst−
nanců).

2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění.
Mgr. Josef Hanák
ředitel školy

Výstava
fotografií

alerie Cyrila Gajdíka v Ratíško−
vicích si Vás dovoluje pozvat na
zahájení výstavy fotografií zná−
mého pražského fotografa Jana
Anděla.
Jan Anděl vystavoval na salonech
a výstavách po celém světě. Získal
množství cen včetně několika Grand
Prix a zlatých medailí FIAP i PSA.
Fotograf Jan Anděl je několikaná−
sobným vítězem národních soutěží
a členem mezinárodních porot. Je

čestným členem desítky národních
i regionálních společností v Evropě,
Asii a Americe.
Od 28. dubna 2007 je možné vi−
dět jeho fotografie u Cyrila Gajdíka
v Ratíškovicích.
Výstava potrvá do 3. 6. 2007. Ver−
nisáž výstavy se uskuteční v sobotu
28. 4. 2007 v 16 hodin.
Cyril Gajdík
Vítězná 436,
tel. 723 744 177

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2007

Poslání

Paní Terezie Tomanová
ve vesničce SOS

L

Mykologie

áska je potřebná k životu jako
chléb, který můžeme rozlámat
a dávat chudým. A tyto tři sou−
hlásky a jedna samohláska o dvou
délkách se jako červená nit pro−
líná životem paní Terezie Toma−
nové.
Narodila se 1. června roku 1932
v rodině truhláře Petra Tomana
a jeho manželce Filoméně. V roce
1942 rodina přišla o živitele, a ma−
minka tak musela do zaměstnání.
Terezka se začala starat o rodinu,
a to i po válce v pohraničních Supí−
kovicích, kam se rodina na čas pře−
stěhovala. Když koncem šedesátých
let začaly vznikat vesničky SOS, po−
dala si žádost o opatrovnické místo
a po absolvování řady testů byla při−
jata do Chvalčova.
Shodou okolností se v okamžiku
stává maminkou šesti dětí – sou−
rozenců, ke kterým po čase při−
bývají ještě dvě děti, a tak mohla
svou lásku, kterou měla v srdci,
po mnoho let rozdávat plnými dla−
němi.

Životní cesty bývají hodně křivo−
laké, a tak se její synovec stává i sy−
nem (zetěm), když si bere nejstarší
chovanku Růženu. Po přiznání penze
bydlela v Bystřici pod Hostýnem,
kde ji děti navštěvovaly a ona jezdí−
vala na oplátku k nim.

L
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Václav Koplík

Nová rodina. V popředí zleva: Monika, Vilém, Eliška, Vojta.
Vzadu zleva: Ríša, Růžena, Majka, Petr.

Až ti mrazové
přejdú...

etošní zima – nezima nedala
usnout ratíškovským houba−
řům. Loňská sezóna skončila
na sv. Štěpána 26. 12. a od začátku
února se v Rúdníčku začal objevo−
vat ohnivec šarlatový.
Tak se díky okolnostem i ne−
dočkavosti mykologů amatérů
10. března šel otvírat − odemykat
les. Sraz byl na Smyku a vyšlo se
do blízkého lesa. Jestliže houbařské
atlasy uvádějí vzácnost a ojedině−
lost výskytu zmiňované houby, le−

Právě díky oněm nevyzpytatel−
ným cestám osudu mohla paní Te−
rezie Tomanová najít klidné zázemí
a péči u Růženky v rodině Blahových,
a to až do 8. února, kdy se nám všem
paní Terezie Tomanová proměnila
v krásnou vzpomínku.
Paní Terezie Tomanová je zatím
jedinou občankou Ratíškovic, která
se účastnila projektu vesniček
SOS, přičemž dané zaměstnání bylo
pro ni posláním, jehož se zhostila
se ctí.
Myslím si, že její životní osud
a příkladná obětavost stojí za při−
pomenutí.

tos jí byly na Rúdníčku celé ko−
berce.
A jak přibývalo estetických zá−
žitků a ubývalo pohonných hmot,
nastal ten správný okamžik pro
představitele tohoto cechu sv. Víta.
Poděkoval za zimní odpočinek, za na−
brání nových sil i vědomostí při stu−
dování literatury a vyslovil přání
či žádost o příznivý rok, o dobrou
úrodu, o přímluvu sv. Víta, patrona
houbařů – abychom měli dobré dis−
pozice při určování druhů, ukáz−

něnost při sběru (vždyť velké plod−
nice jsou genetickou zásobárnou a ne
záminkou pro bulvární média na za−
plnění místa a pár bedel není důvod
pro strhnutí oplocení, po němž zvěř
ožere mladé stromky) i laskavost
a dobré srdce a abychom se o úlovky
dokázali rozdělit s těmi, kteří pro
zdravotní problémy do lesa již ne−
mohou nebo se v problematice hub
nevyznají. Otočením klubového
klíče pak Dúbravu – les odemkli,
připili si houbovým likérem a zazpí−
vali o Dúbravě až po ..... bílým kvě−
tem pokvětu.
Svědky tohoto aktu byl již zmiňo−
vaný ohnivec šarlatový, křehutka
Condolleova, černorosol bukový nebo
ucho jidášovo, jehnědka olšová i pe−
nízovka provázková, kromě chorošů,
jež rostou po celý rok.
Do Březíčka ve Vackách to už
nebylo daleko, obsluha tam byla
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vzorná, ceny mírné, jídlo chutné
a cesta zpátky při historkách byla
příjemná.
Těsně před uzávěrkou Zvonu
24. března hostil mykologický krou−
žek v Napajedlích zástupce MK z celé
republiky na 33. ročníku celostátní
soutěže o nejchutnější houby ve slad−
kokyselém nálevu. Velmi pěkného
úspěchu, i když jen pomyslnou bram−
borou medaili za 4. místo, získal se
šťavnatkou pomrazkovou člen ratíš−
kovického mykologického kroužku
ing. Vlastimil Janča.
Hodně houbařských, mykologic−
kých a estetických zážitků do hou−
bařské sezóny přeje

DDM Vracov

nabízí na letní prázdniny tyto dětské tábory
LT 1: Boj v džungli z 1. – 11. 7. 2007
Jeseníky, Velká Kraš, Habina, 3200 Kč, chatky,
pro děti od 1. do 9. třídy
LT 2: Rok ve dvanácti dnech z 15. – 26. 7. 2007
Vysočina, Sklené u Žďáru nad Sázavou, 3500 Kč, chatky,
pro děti od 1. do 9. třídy
LT 3: Pohádkové léto z 27. 7. 2007 – 5. 8. 2007
Vracov, 2000 Kč, budova DDM,
pro děti od 1. do 4. třídy
V ceně táborů je ubytování, 5 x denně strava, pitný režim, výlety,
vstupné, doprava.
Více informací: tel. 518 628 472 nebo www.ddmvracov.cz/tabory.htm

Vzpomínka

Václav Koplík, president kroužku

K

Mikuláš Kovářík

aždá obec má své dominanty,
které bývají i na pohlednicích −
kostel, radnici a školu, popří−
padě jinou kulturní, historickou či
technickou památku. Má také své
atributy, symboly obecní svrchova−
nosti: pečeť, znak, vlajku a prapor.
Starosta při významných událo−
stech mívá na sobě znak České re−
publiky, při povolování hodů ale drží
v ruce OBECNÍ PRÁVO. Tuto insig−
nii chránili v obecní truhlici od ne−
paměti rychtáři. Předsedové MNV
ji nepovažovali za důležitou, a tak
upadla v zapomění. Přišla však doba,
kdy na obecní radnici je opět sta−
rosta a kdy staré tradice nabyly zase
na významu. Starosta byl, ale obecní
právo – insignie vedení obce − neby−
lo, a to byla situace i Ratíškovic.
Tento nedostatek si uvědomili
v rodině Kováříkových. Myšlenky –
nápadu se chopil v pravdě lidový
umělec Mikuláš Kovářík, který
obecní právo zhotovil. Tento do−
brosrdečný umělec, autor ratíško−
vické insignie, nás opustil 23. února
2007.
Do kolébky jej jeho otec, želez−
niční zaměstnanec Jakub Kovářík,
položil 4. května 1922. Spolu s man−
želkou Marií, rozenou Novickou,
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tak vychovali pět dětí. Mládí mla−
dého Mile, jak mu doma říkali,
ovlivnil hlavně nejstarší bratr Ja−
kub, ať už to bylo u Včelína, na Ru−
banicích nebo Rúdníčku při chytání
ryb a čolků, vybírání kačí (kavek)
nebo sbírání hřibů.
Ve škole mu nechybělo nadání,
ale rodičům chyběly peníze, a tak re−
álku v Hodoníně nedochodil. V Bzen−
ci se začal učit malířem a natě−
račem, výuční list však získal až
u Tousků v Hodoníně. Několik roků

fáral na dole Tomáš, prožil si své
při nasazení za Reichu, ale touha
po vzdělání a kumštu jej po válce
zavedla na umělecko−průmyslovou
školu do Brna. Díky profesoru Süs−
lovi, u kterého po vyučování dělal
podomka a za to u něj bydlel, školu
zdárně dokončil a v Lednici začal
s Terezií Schwarzbierovou nový spo−
lečný život.
O kousek blíž k Ratíškovicím,
v Poštorné, našel nový domov a ce−
loživotní zaměstnání. Ovšem srdce
měl ratíškovické: s fotbalisty se svým
trabantem projezdil spousty kilo−
metrů a s kamarádem Jarú Mazán−
kem prožil na ratíškovském kul−
turáku řadu nezapomenutelných
chvil.
Vedle toho maloval portréty ka−
marádů a osobností, cizí mu nebyla
ani figurální kresba, vyřezávání
ze dřeva či plastika. Významnými
díly jsou jeho sgrafita na Slavíně
a keramické krby. Památku na Mi−
kuláše a jeho bratra Václava máme
též na očích, když na zdravotním
středisku potřebujeme pomoci −
reliéf nad vchodem je jejich spo−
lečné dílo. Vedle výtvarného umění
se věnoval i divadelnímu ochotni−
čení.
K životnímu jubileu svých šede−
sátých a osmdesátých narozenin měl
v naší obci výstavy, kde návštěvníci
mohli posoudit jeho nadání, kumšt
a píli.
Za toto všechno patří „Šňupkovi“
– panu Mikuláši Kováříkovi podě−
kování a dobrý pocit v srdci při vzpo−
mínce na něj.
VK
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Skauti

Co nás čeká

a co nás nemine

IX. Junácká

akademie

neděle 18. března 2007

J

ako každoročně, tak i letos si ra−
tíškovičtí skauti připravili kul−
turní program pro veřejnost,
který předvedli v neděli 18. března
od 15:00 v sále místního kina. Oddíl
Trojka si připravil pohádku O Pla−
váčkovi a dvě písně od Jaromíra
Nohavice. Oddíl Squaw duchařinu
Bytová reforma v Strašidlově aneb
Kde jako budeme bydlet? A oddíl
Tuláci baladu O oslíkovi a taneční
kreaci Krokodýlek. Jedním z pře−
kvapení letošní akademie byl hostu−
jící oddíl ze Skoronic, který zahrál
pohádku O popelce, kombinovanou
s Televizními novinami, Sportem
a reklamami. Druhé překvapení bylo
promítání filmu k výročí 100 let
skautingu. Také tombola byla bo−
hatá.
Poděkování patří všem zúčastně−
ným − divákům, kteří nám do po−
kladničky u vchodu naházeli přes
4 700,− Kč, účinkujícím za skvělé vý−
kony. Za všechny ostatní, kteří se

jakkoliv podíleli na zdárném prů−
běhu letošní akademie, bych chtěl
jmenovat a touto cestou poděkovat
Mirkovi Tomanovi, který nám obě−
tavě dělal zvukaře.
Letos poprvé se také část akade−
mie reprízovala o týden později
(25. 3. 2007) ve Skoronicích.

z Železná sobota
14. dubna 2007
z Svatojiřský závod
22. dubna 2007 neděle od 15:00
u junácké klubovny.
Soutěž tříčlenných hlídek
na počest našeho patrona
Sv. Jiří.
z Akce „DRÁKULA 21“
pondělí 23. dubna 2007
výzva pro zdravé a starší 18 let,
kteří si chtějí pustit žilou.
Palis & Zuzka

Zveme Vás...
z XXIV. ročník
Pochodu kolem Ratíškovic
tradičně 8. května
Bližší informace budou
v junácké nástěnce u drogerie.
Upozornění pro cyklisty:
na 65 km je nutný OP nebo pas,
trasa vede na Slovensko!
Další pozvánka je na
z II. ročník
cyklomemoriálu
Jendy Graua
v sobotu 21. dubna
Start je v 9.00 hod. na hřišti
Baníka Ratíškovice.
Trasa je stejná jako loni − 30 km.
Marta Kordulová

Ratíškovický Zvon
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