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Obecní noviny z ročník 13 z číslo 3 z 2007 z cena 20 Kč

K

Skateboardové
hřiště otevřeno

onečně nastala chvíle, kdy ra−
tíškovická mládež může opus−
tit svá improvizovaná cvičiště
skateboardu, jež nezřídka předsta−
vovala nebezpečné dopravní pře−
kážky na místních komunikacích
nebo byla provozována v místech,
kde docházelo k poškozování ma−
jetku a rušení
klidu.
Společným
úsilím Jednoty
Orel Ratíško−
vice a Obce Ra−
tíškovice byl vy−
budován v orel−
ském areálu
skateboardo−
vý park. I přes
velmi obtížné
zakládání stav−
by byla firmou
Strabag polo−
žena asfaltová
plocha, na niž
jsou instalovány čtyři kovové ram−
py, jež byly vyrobeny ve Strojosvitu
Krnov.
Celková cena díla je 775 000 Kč.
Jde o sumu nemalou, nicméně je
nutno zdůraznit, že větší část finanč−
ních prostředků byla získána z pro−
gramu LEADER+, a to 485 000 Kč.

Projekt připravily Anna Foltýnová
a Jana Koplíková. Další peněžní do−
tace byly získány z Jihomoravského
kraje (135 000 Kč) a Obce Ratíško−
vice (160 000 Kč). Rozsah nezbytných
finančních nákladů byl zmenšen
díky svépomocným pracím, které bez
nároku na odměnu prováděli pá−

nové Jan Příkaský a Josef Vacenov−
ský, kteří se rovněž výraznou měrou
podíleli na vyřizování nezbytné ad−
ministrativy.
Občanská vybavenost naší obce
je tak obohacena o zařízení, jež,
jak doufáme, umožní naší mládeži
Pokračování na straně 5
strana 1

Obec

Rada obce...
Rada obce č. 15 ze dne 3. 4. 2007
Rada obce:
z projednala změny rozpočtu v jed−
notlivých kapitolách – jedná se
o účetní operace a pohyby mezi
jednotlivými účetními položkami,
které neovlivní výši schváleného
rozpočtu,
z se seznámila s návrhem odkupu
části movitého majetku Baník
Ratíškovice, s. r. o., na Obec Ra−
tíškovice. Návrh bude ještě projed−
nán s daňovým poradcem a finanč−
ním výborem.
z souhlasí s odkupem materiálu
(dlažba, obrubníky, písek, sůl) od
Baníku Ratíškovice, s. r. o., pro
Obec Ratíškovice,
z projednala výši nájemného pro
Baník Ratíškovice, s. r. o., za pro−
nájem kanceláře na Obecním
úřadě Ratíškovice,
z souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi CK Régio Kyjov a Baníkem
Ratíškovice, s. r. o. – předmětem
smlouvy je spolupráce k vytěžo−
vání ubytovny v areálu Baník,
z souhlasí s vypracováním projektu
na rekonstrukci skladu u garáží
v areálu Baník Ratíškovice,
z souhlasí se zněním smlouvy o za−
bezpečení vzdáleného přístupu
firmě Datab Consult s. r. o. do in−
terní sítě obecního úřadu,
z po jednání s jednatelem firmy STS
Slovácko souhlasí s tím, aby ma−
jetkoprávní záměr odkupu části
pozemků v areálu cihelny firmě
STS Slovácko byl předložen po po−
dání žádosti kupujícího Zastupi−
telstvu obce Ratíškovice,
z souhlasí s tím, aby (v souladu
s rozhodnutím zastupitelstva obce
Ratíškovice v roce 2006) byly Mu−
zeum ve vagóně a šlapadla pře−
dány od Mikroregionu Nový Dvůr
do výpůjčky obci Ratíškovice,
z projednala náplň práce pracovní
čety na druhý kvartál (prořez, se−
čení trávy, oprava výtluků, čiš−
tění koryta potoka, vybudování
chodníků na hřbitově a v ulici
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U Jezérka, údržbářské práce v ob−
jektech ve vlastnictví obce),
se seznámila s cenovými nabíd−
kami na zařízení pro měření rych−
losti vozidel a rozhodla, že even−
tuální nakup těchto zařízení bude
realizován až z prostředků roz−
počtu roku 2008,
rozhodla na základě doporučení
stavební komise o vypracování tří
návrhů – jednoduchých zástavbo−
vých studií v lokalitě ul. Polní,
vyhověla žádosti Svazu zdravotně
postižených občanů Ratíškovic
o prominutí nájemného pro akce
na hasičské zbrojnici,
rozhodla o řešení dlouhodobě skla−
dovaných materiálů a předmětů,
jež jsou ve vlastnictví občanů
a nacházejí se na veřejném pro−
stranství ve vlastnictví obce.
Obecní policie je pověřena kont−
rolou oprávněnosti skladování.
souhlasí s tím, aby majetko−
právní záměr Ředitelství vodních
cest ČR o odkup části pozemků ve
vlastnictví obce Ratíškovice v ka−
tastrálním území obce Sudomě−
řice pro účely realizace díla „Pro−
dloužení splavnosti vodní cesty
Otrokovice – Rohatec“ byl postou−
pen k rozhodnutí zastupitelstvu
obce. Rada doporučuje prodej.
souhlasí s tím, aby majetko−
právní záměr JMP Net, s. r. o.,
Brno o odkoupení plynárenského
zařízení ve vlastnictví obce byl
předložen k rozhodnutí zastupitel−
stvu obce. Rada doporučuje pro−
dej.
souhlasí s návrhem vnitřní směr−
nice č. 1/2007, která vytváří
podmínky pro další upřesnění
a dodržování vzájemných práv
a povinností mezi zaměstnavate−
lem a zaměstnancem v návaz−
nosti na nový zákoník práce,
rozhodla o konání pietního aktu
v předvečer 62. výročí osvobo−
zení obce Ratíškovice,
rozhodla o tom, že úroky z čer−
pání úvěru na stavbu „Přístavba

ZŠ“ budou započítávány do ceny
nemovitosti,
z vzala na vědomí a souhlasí s klad−
ným vyjádřením Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR k předčasnému ukončení škol−
ního roku 2006/2007 a vydání vy−
svědčení 15. 6. 2007 z důvodu
nezbytných stavebních úprav
v rámci spojení nové přístavby
s původní budovou,
z souhlasí se zněním protokolu na
rok 2007 mezi obcí Ratíškovice
a městem Vouziers.
Rada obce č. 16 ze dne 17. 4. 2007
Rada obce:
z projednala program IV. zasedání
zastupitelstva obce,
z odročila rozhodnutí o výběru do−
davatele na slaboproudou insta−
laci do přístavby ZŠ,
z seznámila se s aktuálními žá−
dostmi o pronájem obecního bytu,
z projednala výši nájemného za
strojní vybavení ve vlastnictví
Baník Ratíškovice, s. r. o.,
z rozhodla o tom, že firma Geo−
metra Kyjov provede identifikaci
parcely PK 1387 v lokalitě Vlasta,
z souhlasí se zapůjčením stolů, pře−
vozem vzorků a pronájmem veřej−
ného WC pro konání výstavy vín,
z souhlasí s umístěním inženýr−
ských sítí pro zámečnickou dílnu
pana Jaromíra Cigánka, R 1006,
na pozemcích obce s podmínkou
zřízení věcného břemene na ná−
klady žadatele,
z souhlasí s umístěním vodovodní
přípojky pro firmu T Machinery
a. s. na pozemcích obce s podmín−
kou zřízení věcného břemene na
náklady žadatele,
z rozhodla o uzavření smlouvy s fir−
mou Ekolamp s. r. o. o zpětném od−
běru použitých světelných zdrojů,
z seznámila se s obsahem povinně
zveřejňovaných informacích na
oficiálních webových stránkách
obce.
Rada obce č. 17 ze dne 26. 4. 2007
Rada obce:
z aktualizovala program IV. zastu−
pitelstva obce,
z vybrala z více nabídek firmu Ra−
tes jako dodavatele slaboproudé
instalace do přístavby ZŠ,
z stanovila finanční limit pro pou−
žívání mobilních telefonů pracov−
níkům pracovní čety,
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z stanovila maximální množství
bezúplatného ukládání azbesto−
vého odpadu na sběrném dvoře
v Ratíškovicích na 200 kg/rok/
/číslo popisné. Větší množství az−
bestu bude zpoplatněno 2,20 Kč/
/kg.
z souhlasí s navrženou strukturou
rozpočtu ZŠ a MŠ Ratíškovice.
Rada obce č. 18 ze dne 7. 5. 2007
Rada obce:
z projednala úkoly z usnesení ZO
Ratíškovice,
z projednala položkový rozpočet vy−
bavení tříd, kabinetů a kanceláří
v nové přístavbě ZŠ,
z se seznámila se čtyřmi cenovými
nabídkami na rekonstrukci sil−
nice Vinařská,
z se seznámila se skutečností, že
úřad práce bude poskytovat pří−
spěvek na veřejně prospěšné
práce zatím pouze v měsíci
květnu, a to na tři pracovníky,
z souhlasí s nákupem 2 ks nových
PC na obecní úřad. Stávající za−
staralé počítače budou depono−
vány do kanceláře Baníku Ratíš−
kovice, s. r. o. (1 ks) a postoupeny
za úplatu FK Baník Ratíškovice
(1 ks).
z se seznámila s podáním žádosti
o dotaci na ochranu 6 ha zalesně−
ných pozemků (zalesněno v roce
2003) na Zemědělskou agenturu
a Pozemkový úřad Hodonín,
z souhlasí s žádostí manželů Žváč−
kových o umístění křížku v místě
tragické autonehody syna,
z rozhodla o tom, že na informační
systém v obci nebudou umísťo−
vány komerční tabule,
z souhlasí s vyhotovením znalec−
kého posudku ceny pozemků pod
komunikací v ulici Za mlýnem.
Rada obce č. 19 ze dne 22. 5. 2007
Rada obce:
z se seznámila se třemi studiemi
úprav a využití areálu „nové“
školy,
z vybrala ze čtyř nabídek na vyho−
tovení nové komunikace v ulici
Vinařská firmu Swietelsky sta−
vební s. r. o. Brno,
z za přítomnosti předsedkyně sta−
vební komise, ing. Jany Šupové,
projednala změny územního plánu,
z odmítla nabídku firmy ASPI a. s.
na změnu licencované verze pro−
gramu pro prohlížení právních
předpisů,
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z stanovila provozní dobu a ceník
služeb v Muzeu ve vagóně a ceník
pronájmu šlapadla,
z se seznámila s výsledky inventury
pohledávek z fondu bydlení,
z vzala na vědomí schválení les−
ního hospodářského plánu pro
obecní lesy Ratíškovice Jihomo−
ravským krajem. Celková výměra
lesních pozemků činí 364,11 ha,
maximální celková výše těžeb je
15 750 m3 bez kůry, plošný roz−
sah výchovných zásahů v poros−
tech do 40 let věku je min 47,4 ha.
z schválila finanční příspěvek na
provoz Dětského rehabilitačního
stacionáře v Hodoníně, jehož slu−
žeb využívá i občan Ratíškovic,
z rozhodla o přemístění kontejneru
na posečenou trávu v areálu Ba−
ník,
z odmítla nabídku firmy Daruma
Plzeň o prezentaci obce na zvuko−
vém panelu v Kyjově. Obec by byla
prezentována na vizitce 24x10 cm
a zvukovém záznamu ve třech ja−

z

z

z

z

z

zycích (70 sekund) po dobu tří let
za cenu 29 900 Kč bez DPH.
projednala žádost firmy Sluneta
s. r. o. Ústí nad Labem o prodej či
pronájem pozemků ve vlastnictví
obce pro vybudování solárního
parku o předpokládané rozloze 7 ha,
místostarosta informoval o přidě−
lení dotace ze Státního fondu roz−
voje bydlení ve výši 7,7 mil. Kč na
přestavbu budovy bývalé jídelny
ZŠ na bytový dům,
starosta informoval o konání me−
zinárodního fotbalového turnaje
žáků Morava Cup 2007 v termínu
23.−26. června, a to ve čtyřech ob−
cích Šardice, Ratíškovice, Hovo−
rany, Svatobořice−Mistřín,
souhlasí s položením vodovodní
přípojky firmy Agropodnik Hodo−
nín, a. s. na pozemcích ve vlast−
nictví obce,
uskutečnila návštěvu Moravan,
kde se seznámila s provozem ko−
telny na dřevěnou štěpku.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
USNESENÍ IV. zasedání
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 2. 5. 2007
1. ZO schvaluje:
1.1. závěrečný účet obce Ratíško−
vice za rok 2006, a to včetně hos−
podaření příspěvkových organi−
zací zřizovaných obcí a organizací
s majetkovou účastí obce. Pře−
zkoumání hospodaření obce Ratíš−
kovice – bez nedostatků.
1.2. změnu rozpočtu II/2007. Příjmy
zvýšeny o 528 700 Kč, výdaje zvý−
šeny o 672 400 Kč a financování
příjmů zvýšeno o 143 700 Kč a fi−
nancování výdajů nezměněno.
Celkové příjmy po změně:
33 813 100 Kč + financování
30 320 600 Kč = 64 133 700 Kč
Celkové výdaje po změně:
62 809 700 Kč + financování
1 324 000 Kč = 64 133 700 Kč
1.3. rozdělení zlepšeného hospodář−
ského výsledku za rok 2006 pří−
spěvkové organizace Osvětová be−
seda ve výši 43 279,16 Kč takto:
− 39 268 Kč pokrytí ztráty
minulých let
− 1 000 Kč fond odměn
− 3 011,16 kč rezervní fond

1.4. přijetí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 40 000 Kč pro příspěvkovou
organizaci Osvětová beseda Ratíš−
kovice na projekt „Dobrý den
s dechovkou − 39. festival slovác−
kých hudeb Ratíškovice“.
1.5. použití finančních prostředků
rezervního fondu Základní školy
a Mateřské školy Ratíškovice ve
výši 52 877,92 Kč ke krytí zhorše−
ného hospodářského výsledku za
rok 2006.
1.6. prodej pozemku KN č.p. 2429/
/22 (část PK č.p. 1387) o výměře
1043 m2 firmě ZERA a. s., Ratíš−
kovice v areálu firmy Vlasta. Cena
40 Kč/m2. Náklady převodu hradí
kupující.
1.7. prodej části parcely PK p.č. 195,
342/3 a KN p.č. 15/1, o celkové vý−
měře cca 150 m2, v ulici U Jezérka
Petře a Františku Kotáskovým,
Baťovka 781. Výměra bude upřes−
něna GP. Prodejní cena 300 Kč/
/m 2 , náklady hradí kupující.
Smluvní pokuta ve výši 100 Kč/
/m2, která bude uhrazena zálo−
hově kupujícím při prodeji po−
zemku, bude vrácena kupujícímu
po jeho předložení platného kolau−
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Odpady

dačního rozhodnutí stavby RD nej−
později do 30. 12. 2010. Při nespl−
nění podmínky výstavby RD do
stanoveného termínu bude zajiš−
těna v kupní smlouvě možnost
převedení pozemku zpět na obec.
1.8. prodej pozemků – KN část par−
cely p.č. 3507/1, část parcely č. 3497,
část parcely č. 3508 a celou par−
celu č. 3489/2 v k.ú. Ratíškovice
o celkové výměře cca 1280 m2
firmě STS Slovácko spol. s r. o.,
Brněnská 16, Hodonín. Přesnou
výměru určí GP. Cena 45 Kč/m2.
Náklady převodu hradí kupující.
1.9. prodej rozvodného plynáren−
ského zařízení:
− STL plynovod – pro DPS, parce−
la č. 2437/3, 2437/18 v k.ú. Ra−
tíškovice
− NTL plynovod – pro pekárnu,
parcela č. 3382/2, 3395/2, 3397/
/2, 3398 v k.ú. Ratíškovice
− NTL plynovod U Hájenky, by−
tové domy, parcela č. 2008, 2176
v k.ú. Ratíškovice
− NTL plynovod U Hájenky pro
byt. Dům 1335 parcela č. 2176/
/1, 2008 v k.ú. Ratíškovice
− NTL plynovod – IS U Lesa par−
cela č. 144/2, 145/1, 145/28, 345/
/1 v k.ú. Ratíškovice
− STL plynovod, lokalita Jezérko
SO – 03, parcela č. 14/1, 14/6, 14/
/7, 64/1, 342/3 v k.ú. Ratíškovice.
Celková kupní cena 260 000 Kč.
Obec zajistí zřízení věcného bře−
mene pro prodávané plynárenské
zařízení na příslušných pozem−
cích.

A

Azbest
− co, jak a za kolik?

zbest (osinek) je přírodní vlák−
nitý minerál, patřící mezi vyso−
ce zdraví škodlivé materiály.
Právě azbestová vlákna o rozměrech
několika málo mikrometrů mají
schopnost prostupovat dýchacími
cestami až do plicních sklípků a zde
mechanicky (nikoliv chemicky) dráž−
dit citlivé tkáně. Výsledkem působení
je nezřídka vznik karcinogenních
(rakovinotvorných) onemocnění.
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1.10. přijetí daru od SK Baník Ra−
tíškovice, občanské sdružení, a to
1/100 všech pozemků a budov ve−
dených na LV 2515 ve sportovním
areálu Baník. Náklady řízení
hradí Obec Ratíškovice.
1.11. koupi pozemku p.č. 2432/77 v
k.ú. Ratíškovice o výměře 5629 m2
od firmy OMNIKA, spol. s. r. o.,
Pánov 3925, Hodonín. Kupní cena
28 Kč/m2. Náklady řízení hradí ku−
pující.
1.12. prodej pozemku p.č. 2432/77
v k.ú. Ratíškovice o výměře
5629 m2 firmě LIHA, s.r.o., Mar−
tina Benky 4148/34, Hodonín.
Prodejní cena 40 Kč/m2. Náklady
řízení hradí kupující včetně uhra−
zení daně z převodu. Obec si vy−
hrazuje předkupní právo v případě
prodeje pozemku firmou LIHA.
1.13. prodej části pozemku p.č. 2902
v k.ú. Sudoměřice o předpoklá−
dané výměře 6600 m2 Ředitelství
vodních cest ČR, Vinohradská
184/2396, Praha 3. Kupní cena
30 636 Kč, dle znaleckého po−
sudku č. 732–27/07. Náklady ří−
zení hradí kupující.
1.14. půjčky občanům v celkové výši
380 000 Kč.
1.15. doplněk zastavovací studie
v lokalitě Jezérko vypracovaný fir−
mou PROJEKTIS s. r. o., Kyjov.
1.16. zpracování komunitního plánu
sociálních služeb Obce Ratíško−
vice.
1.17. provedení změn územního
plánu v lokalitě ul. Polní (D2, D3,
D4), ul. U Hájenky, Růbanice (F1),

Z tohoto důvodu jsou odpady ob−
sahující azbest (střešní krytiny Eter−
nit a Beronit, izolační azbestové
šňůry, izolační desky, brzdové oblo−
žení, podložky lokálních zdrojů
tepla apod.) klasifikovány ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
jako nebezpečné.
Původce odpadů (to je ten, kdo
provádí práce spojené se vznikem
stavebních a demoličních odpadů)

u benzínky (K4, K5), nad benzín−
kou (U3, U4, U5).
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rady obce
od minulého zastupitelstva.
2.2. změnu rozpočtu č. I/2007 schvá−
lenou radou obce dne 3. 4. 2007.
2.3. Rozdělení parcely KN p.č. 2425
o výměře 1004 m2 v areálu Vlasta
na parcely č. 2425/1 a 2425/2. Tato
parcela byla prodána firmě ZERA
a. s., Za Mlýnem 1264, Ratíško−
vice – usnesení č. 3/1.8/2007.
3. ZO pověřuje:
3.1. radu obce prověřit možnosti
prodeje pozemků, které jsou ve
vlastnictví obce Ratíškovice a na−
cházejí se na k.ú. Sudoměřice
a Petrov.
4. ZO odročuje:
4.1. rozhodnutí o zřízení banko−
matu v obci firmou Kingston Con−
sulting s. r. o., Českobratrská 230/
/26, Ostrava.
5. ZO nesouhlasí
5.1. s finančním příspěvkem pro
Nemocnici TGM Hodonín, pří−
spěvkovou organizaci, Purkyňova
11, Hodonín, na obměnu nemoc−
ničních lůžek. Na kabelové televi−
zi obce bude bezplatně uveřej−
něna informace o zřízení veřejné
sbírky na obměnu nemocničních
lůžek pro Nemocnici TGM Hodo−
nín.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

obsahujících azbest a oprávněná
osoba, která nakládá s odpady obsa−
hující azbest, jsou povinni zajistit,
aby při tomto nakládání nebyla
z odpadů do ovzduší uvolňována
vlákna nebo azbestový prach. Tako−
véto odpady musí být proto upra−
veny (např. opatřeny nátěrem) nebo
zabaleny a řádně označeny a depo−
novány na sběrné dvory a skládky
mající povolení takovéto odpady při−
jímat.
Sběrný dvůr odpadů v Ratíškovi−
cích toto oprávnění v provozním řádu
má. Občané mohou materiál obsahu−
jící azbest na sběrný dvůr ukládat,
avšak pouze v množství 200 kg na
číslo popisné a rok. Větší množství
azbestového materiálu je zpoplat−
něno 2,20 Kč/kg.
Radim Šťastný, místostarosta
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Pavelkovi Vojtěch a Aneta
Králíková Nikol
Bunžová Adriana
Hofírková Natálie
Zechmeister Alex
Klenovský Adam
Lunga Jáchym
Steinhübelová Karolína
Jirásková Anna
Kotásek Matyáš
Chludilová Aneta

Řihák Maxmilián ................................................. 80 let
Toman Vojtěch ..................................................... 80 let
Dobiášová Marie .................................................. 80 let
Nesvadbová Filomena ........................................ 80 let
Varadínek Ladislav ............................................. 85 let
Ivanová Anna ........................................................ 90 let
Klimešová Drahomíra ........................................ 92 let

Ilustrační foto

Uzavření sňatku...

Z našich řad odešli...

Skateboardové
hřiště otevřeno
Dokončení z titulní strany

provozovat dnes tolik populární spor−
ty. Je třeba zdůraznit, že provozo−
vání skateboardu a jízdy na kole na
rampách je na vlastní nebezpečí,
proto je žádoucí, aby rodiče dohlédli
na ochranné pomůcky svých dětí.
Dobrá výbava, kterou lze zapůjčit
i na hřišti, a nepřeceňování svých
schopností předpokládá zvládnutí
tohoto náročného sportu.
Na závěr je nutno připomenout
mládeži, že ač je hřiště přístupné
veřejnosti, má svého vlastníka,
který rozhodně nechce, aby jeho ma−
jetek byl ničen. V případě poškozo−
vání zařízení bude umožněn přístup
na hřiště pouze organizovaným
skupinám. Současně si dovoluji men−
torsky připomenout, že na hřiště
nepaří vulgarita sprostých slov a ši−
kanování mladších. Naším záměrem
sice je odstínit hřiště od soukromí
zahrádek zdí, avšak to neznamená,
že zde bude vedle sportovní zábavy
nacvičováno hulvátství, jež bude
obtěžovat sousedy a ostatní pří−
tomné.
Radim Šťastný, místostarosta
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

Policie

Vítek Rostislav ..................................... 42 let
Sedlák Jaroslav .................................... 56 let
Machálková Marie ............................... 67 let
Munduchová Alena ............................. 82 let
Blahůšek Jaroslav ............................... 51 let
Palánová Marie .................................... 55 let
Kordula Antonín .................................. 77 let
Varadínková Růžena .......................... 83 let

Fukan Richard a Tomanová Martina
Lunga Marek a Dobešová Radoslava
Holuša Petr a Kočvarová Barbora
Toman David a Voříšková Ivana

Zlatá svatba...
Josef a Teresie Dobiášovi
František a Vlasta Kotáskovi

Z deníku

obecní policie

DUBEN 2007
z Upozornění paní XX na odstra−
nění auta vraku zaparkovaného před
jejím domem.
z Přijetí oznámení od paní XX, že
ji manžel slovně napadá.
z Přijetí žádosti od Policie ČR Ho−
donín v 22.15 h na žádost pana YY,
který oznámil, že ho napadl jeho otec.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
pan XY jeví známky užití omamné lát−
ky, a tím došlo k rozepři mezi rodin−
nými příslušníky a fyzicky se napadli.
Po příjezdu hlídky se situace uklid−
nila a osoby byli poučeny, že se jedná
o návrhový přestupek.
z Uhašení hořícího pařezu v lese
lokalita Za Mlýnem.
z Zpracování seznamu skládek
umístněných na obecním pozemku.
z Přijetí oznámení od paní XY, že
má na dvoře cizí kočku, která je asi
otrávená. Otrava kočky potvrzena
veterinárním lékařem, který konsta−
toval, že kočka se musí utratit.

z Přijetí oznámení od pracovníka
sběrného dvora, že jsou poškozené
zámky od hangáru, kde jsou usklad−
něny nebezpečné odpady.
z Obchůzky, kontrola okolí obce
a skládek umístněných na veřejném
prostranství.
z Přijetí oznámení v 18.22 hod. od
pana YY, že mu někdo odcizil usklad−
něné dřevo, které má vedle svého
vinného sklepa na Slavíně.
z Přijetí oznámení v 19.05 hod.,
že na Slavíně ve vinném sklepu pana
XY je mládež v podnapilém stavu.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno
hlídkou OP, že sklep je uzamčen, ale
je slyšet zevnitř hlasitá hudba. Byl
přivolán majitel sklepu, který nám
sdělil, že má klíče doma, a tak by
neměl být ve sklepě nikdo. Po jeho
příjezdu byl sklep otevřen a vevnitř
byla přistižena skupina chlapců.
z Přijetí oznámení v 21.20 hod.,
že v pohostinství Smyk dochází
k šarvátce mezi hosty. Po příjezdu
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na místo byla situace uklidněna
a osoby konfliktu vyvedeny před re−
stauraci.
z Přijetí oznámení v 01.30 hod.,
že v baru Fanta dochází k bitce mezi
hosty. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že došlo mezi panem YY a hosty
ke konfliktu a slovní rozepři z dů−
vodu fyzického napadení pana YY.
z Beseda o prevenci drog s žáky
9. třídy v základní škole.
z Přijetí oznámení v 02.53 hod. od
paní XX, která si stěžovala na ne−
snesitelný hluk před barem Fanta.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že před barem a v ulici Ulička je asi
30 lidí, kteří se hlučně bavili a há−
zeli létajícím talířem. Mládež byla
upozorněna na rušení nočního
klidu. Sjednání pořádku a vyčkání
na odchod mládeže. Provedení kont−
rol okolí baru Fanta do ranních ho−
din.
z Provedení kontroly v obci ve
věci odklizení skládek na obecním
pozemku.
z Přijetí oznámení v 10.17 hod. od
paní XX, které manžel brání při od−
vozu jejich osobních věcí z domu.
Obecní policií provedená asistence
neshledala, že by na místě došlo
k protiprávnímu jednání.
z Upozornění pana XY na odkli−
zení materiálu umístněného na obec−
ním pozemku v lokalitě U Lesa, resp.
vyřízení povolení ke skládce.
z Přijetí oznámení od paní XX, že
ji za hasičskou zbrojnicí někdo odci−
zil dámské jízdní kolo.
z Výjezd v 13.30 hod. na ozná−
mení alarmu v místní knihovně. Po
příjezdu bylo zjištěno, že jsou ode−
mknuty dveře od zadního vchodu do
budovy. Provedení kontroly a zajiš−
tění výměny zámku.
z Přijetí oznámení od pana YY, že
mu někdo odcizil v areálu SK Baník
jízdní kolo po odstřižení zámku.
z Přijetí oznámení od občanů, že
pan YY nevychází z domu. Vyrozu−
mění jeho manželky s žádostí o ote−
vření bytu. Pan YY nalezen mrtev
v garáži, kde spáchal sebevraždu.
z Přijetí žádosti o součinnost od
Policie ČR Dubňany, že v ulici Cih−
lářská došlo k napadení pana YY
dvěma muži, kteří ho udeřili dřevě−
nou tyčí do hlavy. Po příjezdu byl pan
YY převezen do nemocnice.
z Ve 23.00 hod. přijetí žádosti
PČR Dubňany o odklon dopravy na
silnici směrem na Dubňany, kde do−
šlo k dopravní nehodě.
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z V 0.30 hod. byla hlučná sku−
pina mládeže, která měla táborák na
hřišti Za Mlýnem, upozorněna na
rušení nočního klidu s tím, že v pří−
padě dalšího porušování bude věc
podstoupena do komise veřejného
pořádku.
z Přijetí oznámení od pana XY,
který našel při orbě ruční granát
z druhé světové války. Po příjezdu
na místo bylo místo zajištěno a při−
volána Policie ČR Dubňany a pyro−
technik.
KVĚTEN 2007
z Dne 1. 5. v 01.34 hod. přijata
SMSka od neznámé osoby a telefo−
nátu od Policie PČR s žádostí o sou−
činnost ve sportovním areálu, kde je
hromadná rvačka, při níž se nachá−
zelo asi 200 osob, kdy mezi některý−
mi docházelo k pošťuchování a slov−
ním potyčkám. Zasahující policisté
se tyto skupiny snažili rozdělit, aby
nedocházelo k narušení veřejného
pořádku a vzájemnému fyzickému
napadání. Po chvíli dorazili další
policisté. Přes veškerou snahu poli−
cistů docházelo i nadále k slovním
potyčkám a snaze vyvolat fyzické
napadení. Po dohodě s Policií ČR
Dubňany a pořadateli byla zábava
v 02.15 hod. ukončena. Dále byl za−
jišťován s hlídkami PČR veřejný po−
řádek do 05.00 hod.
z Přijetí oznámení od pana YY, že
mu někdo přes noc naboural jeho
osobní vozidlo Škoda 105 bílé barvy,
které měl zaparkováno na pozemní
komunikaci.
z V 7.08 hod. přijato oznámení od
paní, že ji někdo v noci vlezl do za−

hrady a odcizil vodovodní hadici
s navíjecím bubnem, prodlužovací
kabel a vytrhal kvítka z květináčů.
Po příjezdu na místo byly nafoceny
stopy − jednalo o dámskou obuv.
Provedení obhlídky okolí a odjezd
k pravděpodobnému pachateli.
Cívka s hadicí i prodlužovací kabel
byly navráceny majitelce.
z Sběr injekčních stříkaček za
MŠ, U Jezérka.
z Zajištění odchytu včelího roje
na zahradě pana XY.
z Přijetí oznámení v 11.13 hod. od
Policie ČR Hodonín, že na Baťovce
hoří auto. Vozidlo bylo uhašeno, vy−
čkání příjezdu vyšetřovatele hasič−
ského zboru Hodonín.
z Poskytnutí součinnosti na žá−
dost Krajské hygienické stanice
v Hodoníně, které přišla stížnost na
pana YY ve věci chování většího po−
čtu zpěvných ptáků a psů.
z Přijetí žádosti o součinnost
v 13.35 hod. od Policie ČR Dubňany
ve věci podomního prodeje přikrý−
vek. Po příjezdu na místo bylo ozná−
meno panem XY, že mu z domu
prodejce odcizil asi 20 000 Kč. Bylo
zjištěno, že se jednalo o dvě ženy
a dva muže, kteří přijeli osobním vo−
zidlem Škoda Octavia, SPZ PN−292−
AN, modré barvy.
z Přijetí oznámení od PČR Dubňa−
ny, že u rybníku Hliník byl napaden
ve 22.05 hod. pan XY, který po pří−
jezdu na místo sdělil, že přišla sku−
pina mladistvých a chtěli cigarety.
On odpověděl, že jim nic nedá a nato
k němu přišel mu neznámý mladík
a začal ho urážet. Nato došlo k pranici.
JV & JH
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Vodovody

Když voda teče,

kam nemá...

R

ád bych se s vámi podělil o zku−
šenost, kterou nedávno získal
jeden obyvatel z Hodonínska,
zkušenost, která může přijít dosti
draze. Říkejme mu třeba pan Horák.
Pan Horák, stejně jako téměř
všichni, má do svého domu dovede−
nou vodovodní přípojku z veřejného
vodovodu a ze svého domu do ve−
řejné kanalizace kanalizační pří−
pojku. Své závazky pravidelně a včas
platí. Je tedy váženým zákazníkem
naší společnosti.
Jednoho dne se pan Horák roz−
hodl, že provede na své přípojce

Proč?

J

eště dílo není postaveno a již
je ničeno. Přístavba školy není
z hlediska rozpočtu obce ma−
lým soustem. Obec si na tuto re−
alizaci vzala třicetimilionový
úvěr, který bude splácet patnáct
let, což velkou měrou ovlivní
další investiční akce. Stavební
práce úspěšně spějí do svého zá−
věru. Školní mládež by měla být
v novém 3. září tohoto roku. Ale
ouha! Fasáda ještě pořádně ne−
zaschla a už je poničena: dvě
dobře hozená syrová vejce, roz−
pláclý žloutek, ukapávající bílek
a přilepené skořápky na novém
fasádním nátěru. Nějaký nepove−
dený výlupek v skrytu anony−
mity si patrně dokázal své. Mo−
tiv tohoto ubohého aktu lze stěží
pochopit. Autora neznáme, ale již
nyní víme, že obnova poškozené
fasády (opět postavit lešení a ba−
revně sjednotit onu velkou plo−
chu) bude stát cca 30 000 Kč!
Takže, jaké si to uděláme, ta−
kové to budeme mít. Nejsme−li
schopni uhlídat (vychovat)
své potomky, pak nemůžeme
žít v přívětivém a poklidném
prostředí rodné vsi.
Radim Šťastný
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jisté udržovací práce a vymění uza−
vírací ventily za vodoměrem. Jenže
na to je třeba odstavit vodovodní pří−
pojku a protože u starších vodoměrů
bývá instalován pouze jeden uzávěr,
nelenil, vyhrabal v koutě v dílně vo−
dařský klíč a vyrazil na ulici. Dalo
to trošku práce, ale hrubá síla zvítě−
zila. Voda do domu byla zastavena
a ventil mohl být vymě−
něn. Otevření domov−
ního uzávěru na ulici už
byla hračka. A voda
tekla. Jenže nejen pří−
pojkou do domu, ale jak
měl pan Horák a sou−
sedé brzy zjistit, i kolem
narušeného uzávěru.
Jak známo, voda sice
teče s kopce, ale má−li
si vybrat, vydá se ces−
tou menšího odporu, což
bylo v tomto případě
nahoru a pod silnicí.
Brzy se před protějším
domem objevilo mokré místo a vy−
věrající pramének vody. To se ne−
zdálo sousedům. A tak třetí den
zvedli telefon a na známou linku po−
ruchové služby dispečinku VaK Ho−
donín, a. s. 800 800 825 nahlásili, co
se asi stalo.
Pro vodaře z poruchové služby
začal známý rituál – výjezd na mís−
to, posouzení situace, odstavení
ulice, zajištění situace ostatních in−
ženýrských sítí v místě poruchy.
A pak už se mohlo začít kopat. Vo−
dou nasáklá písčitá zemina není pří−
liš soudržná a tak na místě vznikla
díra, do které by se schoval i slušný
slon. Než je možno bezpečně sestou−
pit do vykopu, má již průměr okolo
4 m a zasahuje i pod asfaltový po−
vrch vozovky. Bylo zjištěno, že neše−
trná manipulace s hlavním uzávě−
rem vodovodní přípojky způsobila
jeho porušení a zapříčinila vznik
havárie. Oprava spojená s výměnou
odbočení a uzávěru byla již rutinní
záležitostí. Horší to bylo s likvidací
výkopové jámy. Několik nákladních

Avií suchého zásypového materiálu
a odvoz blátivé zeminy proběhl ná−
sledující den. Jenže pak se začalo
projevovat narušení podkladních
vrstev vozovky a její propadání. Cel−
ková plocha zánovní asfaltové komu−
nikace zasažená propadem, kterou
bylo nutno vyříznout a obnovit se
blížila ke 12 m2 .
A teď se dostávám k tomu, proč
vám tento příběh vyprávím. Někdo
musí všechny tyto práce uhradit.
Celková suma přesahuje 40 000 Kč.
Pravděpodobně viník, tzn. osoba,
která nedovolenou manipulací způ−
sobila poruchu na uzávěru. Provozo−
vání veřejných vodovodů, jichž je
odbočení a uzávěr na odbočení sou−
částí, přísluší pouze pracovníkům

provozovatele vodovodu. Vyplývá to
jednoznačně z definice v zákoně
č. 274/2001 Sb. stejně jako vlast−
nický vztah k vodovodní i kanali−
zační přípojce.
Pan Horák chtěl ušetřit pár sto−
vek za odbornou opravu a způso−
bil škodu za desítky tisíc korun.
Správně měl zvednout telefon hned
na počátku svého záměru a na zá−
kaznickou linku nahlásit požadavek
na opravu ventilu a dočasné uzav−
ření vodovodní přípojky po dobu
opravy ventilu.
Co dodat závěrem? Pamatujte, že
manipulace se zařízením vodovod−
ních řadů přísluší pouze odborným za−
městnancům vodáren a pohotovostní
službu i pro vás držíme 24 hodin
denně. Příště může jít i o Vaši kapsu.
Ing. Vít Kozlík,
vedoucí provozu VaK Hodonín

P.S. Podobnost uvedeného pří−
běhu s jinými podobnými příběhy
může být pouhá náhoda. Dopro−
vodné fotografie berte pouze jako ilu−
strační.
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Osobnost

V

Minirozhovor

s Petrou Dvořákovou

sobotu 14. dubna 2007 se usku−
tečnilo slavnostní uvedení alma−
nachu vydaného ke 150. výročí
posvěcení kostela sv. Cyrila a Me−
toděje v Ratíškovicích. Vzhledem
k tomu, že se jedná o zajímavou pu−
blikaci vztahující se k naší obci,
avšak od neznámé spisovatelky, do−
voluji si krátce přiblížit vznik to−
hoto díla i její autorku Petru Dvořá−
kovou.
Můžete čtenářům Zvonu při−
blížit, čím se zabýváte?
I když nemám vystudovanou no−
vinařinu nebo český jazyk, přesto se
„živím“ psaním − spolupracuji s růz−
nými většími časopisy. V soukromí
se hlavně zabývám životem a dílem
básníka Jakuba Demla, o kterém
pomaličku připravuji publikaci.
Z tohoto zájmu pak vyplývají pří−
ležitostné články, např. v Mladé
frontě Dnes, v Reflexu apod. Jinak
systematicky dělám reportáže ze
zdravotnických zařízení, texty pro
počítačové firmy nebo pro interne−
tové portály. Jedním z mých velkých
projektů, můžu−li to tak říct, je po−
psání veškerých zákroků české
plastické chirurgie a estetické sto−
matologie. Původně jsem totiž vystu−
dovala střední zdravotnickou školu,
nyní dokončuji bakalářské studium
filozofie v Brně.
Jak jste se tedy dostala k se−
psání almanachu, který se týká
historie pro vás zcela neznámé−
ho kostela?
Vlastně to vzniklo tím, že se už od
dětství znám s vaším panem fará−
řem. Byl u nás ve vesnici (obec La−
vičky nedaleko Velkého Meziříčí,
pozn. autora) coby novokněz a my
jsme s mým budoucím manželem, za
ním chodívali.
Co vás při psaní almanachu
nejvíce zaujalo?
Pro mne bylo velmi emocionální
období první světové války, jež popi−
suje ve farní kronice farář Josef Celý
(v almanachu na str. 18). To jsem se
skutečně i rozbrečela, neboť jsem při
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nečné pojetí se utvářelo postupně.
Začali jsme nejstaršími dějinami
farnosti a vzhledem k tomu, že
hlavními podklady byla farní kro−
nika, kam postupně zapisovaly
významné informace jednotliví
kněží, rozhodli jsme se postupo−
vat ve zpracování faktografie
právě podle jednotlivých farářů,
kteří v Ratíškovicích působili.
Samozřejmě jsem byla limitována
i cenou almanachu, od které se od−
víjel počet stran textu, formát vý−
tisku, použitý papír a vůbec celková
výroba. Konečná cena navíc byla
omezena i finanční dotací z EU, kte−
rou farnost na vydání publikace zís−
kala. Jinak publikace vznikala asi
devět měsíců.
Farní kronika obsahuje zápi−
sy ode všech kněží?
Bohužel ne. Například biskup Pa−
vel Posád nezanechal jediný zápis
ve farní kronice, nezaznamenal nic
z doby svého působení v Ratíškovi−
cích. Proto jsem se rozhodla udělat
s biskupem Posádem rozhovor. Mys−
lím, že celkem jsme ho dělali asi osm
hodin. I když je to netradiční způsob
zaznamenávání historie a v almana−
ších se obvykle neužívá, věřím, že
rozhovor udělal čtenářům radost.
Z toho vznikla myšlenka na rozho−
vory se všemi dosud žijícími kně−
žími. Také jsme tuto cestu volili

četbě kroniky byla přímo vtažena do
života tehdejší nelehké doby. Bylo
vůbec velmi zajímavé prostřednic−
tvím jednotlivých farářů vstupovat
do časových období jejich působ−
nosti v obci.
Nastaly i nějaké problémy při
vzniku publikace?
Jedním z hlavních problémů bylo
nějakým způsobem utřídit všechny
dostupné historické informace. Pan
farář mi dal obrovské množství
údajů, a tam jsem zjišťovala, že
mnohé informace nesedí. Stalo se na−
příklad, že k jedné dosti staré a pod−
statné události jsem získala trojí
datování a nebyl nikdo, kdo by mi
poradil. Proto jsme jezdili i do ar−
chívu biskupství v Rajhradě. Byla to
strašlivá práce snažit se něco „vyhra−
bat“.
Dalším problémem byla samotná
koncepce publikace − jak vlastně po−
jmout samotný text a jak zpracovat
získaný shromážděný materiál. Ko−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

Farnost

proto, aby každý z nich měl možnost
se sám vyjádřit ke svému působení
v Ratíškovicích a vyhnuli se tak ne−
chtěnému poškození nebo urážce.
Podařilo se mi dokonce realizovat
rozhovor, dnes již se šestaosmdesá−
tiletým panem farářem Kajetánem
Sasínkem, který u vás působil pou−
ze tři měsíce. O jeho působení jsem
se dověděla právě z povídání s bis−
kupem Posádem. Páter Sasínek na−
stoupil do Ratíškovic po biskupu
Posádovi, ale ve farní kronice není
o této změně žádná zmínka. Dokonce
ze záznamů nebylo možné vyčíst, kdo
z působících farářů na farnosti jen
zastupoval nebo byl dekretem přímo
pověřen vedením farnosti.
Co říci závěrem…
Určitě bych chtěla poděkovat ze−
jména všem těm, kteří mi pomáhali
bez nároku na jakoukoliv odměnu
a poskytli mi cenné textové materi−
ály, zapůjčili fotografie a byli mými
odbornými rádci. Jejich jména jsou
uvedena v úvodu almanachu. Rov−
něž je nutné říci, že nelze nikomu
vyčítat případné neúmyslné chyby,
které se v almanachu objevily až po
jeho vytištění. Práce s dokazováním
popisů některých fotografií nebo da−
tování informací byla velmi složitá,
byť bylo možné předpokládat, že
zdroj informací je spolehlivý a jistý.
Publikace navíc není odborně−vědec−
kým dílem, s cílem přesně a detailně
popsat historická fakta, ale spíše
hozenou rukavicí pro další badatele
– místní historiky, kteří v budoucnu
prověří fakta jevící nejistotu. Věřím,
že čtenář si z publikace odnese
zejména to pozitivní, že případné
pochybnosti nezastíní hlavní cíl
a smysl vydání almanachu.
Ještě na úplný konec by možná
stálo za to říct o tom, jak jsem po
celou dobu psaní řešila jeden velký
problém – barvu obálky. Nakonec
zvítězila modrá barva, která v křes−
ťanství vyjadřuje naději. Kéž tedy
modrá barva obálky symbolizuje pro
farnost Ratíškovice naději, že dal−
ších 150 let prožije stejně hezky.
Dovětek
Podle očekávání se nejlepší publi−
cistickou knihou roku 2007, oceně−
nou Magnesií Literou, staly Promě−
něné sny Petry Dvořákové, které se
v knize rozhovorů podařilo soustře−
dit intenzivní výpověď o různých po−
dobách a prožitcích víry, ale i životní−
ch zkoušek (MF Dnes, 23. dubna 2007,
Josef Hanák
str. B 6).

K

Nové hodiny
na kostele

oncem měsíce dubna byla do−
končena instalace opravených
hodin a nových ciferníků na
našem kostele. Ačkoliv jsme museli
vyhovět Památkovému úřadu v Brně
a upustit od instalace prosvětlených
ciferníků a použít ciferníky ple−
chové, i přesto je dílo velmi zdařilé
a nové hodiny jsou ozdobou našeho
kostela.
Chtěl bych poděkovat všem bri−
gádníkům, kteří se činili při vlastní
instalaci hodin v sobotu 21. 4. Činili

se i fotografové. Rád bych touto ces−
tou poděkoval také všem, kteří se
finančně podíleli na jejich pořízení.
Zbývající peníze z darů spoluob−
čanů i místních firem byly využity
k pořízení zabezpečovacího zařízení
kostela, které bylo podmínkou pro
umístění gotické sochy Panny Ma−
rie s Ježíškem, vytvořené kolem roku
1400. Vzácná socha se již nachází
v našem kostele, a to od svátku Na−
vštívení Panny Marie (31. 5.).
Ludvík Bradáč, farář
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Publikace

Historické fotografie
v almanachu ke 150. výročí svěcení kostela

J

Pozvánky

edno dubnové pondělí jsem šla
ráno do obchodu a za mnou se
ozvalo: „Počkaj, děvčico, ty dosta−
neš za uši. Cos to vyvédla?“ Byl to
hlas pana Kotena staršího a ve mně
úplně hrklo. „Cos to tam napsala,
jaká Hnilicová?“ No a mně bylo hned
jasné, o co se jedná.
V sobotu předtím byl vydán al−
manach ke 150. výročí svěcení ra−
tíškovického kostela. Z obecního
fotoarchivu (nejedná se tedy o náš
soukromý archiv, jak je v tiráži al−
manachu uvedeno), který spravu−
jeme, pocházejí téměř všechny staré
fotografie, které jsou v publikaci vy−
tištěny. I když byl ke každé z nich
dodán vyčerpávající popis, byl při

tisku podstatně zkrácen, a tím
vznikla mnohá nedorozumění nebo
omyly v interpretaci. Pan Koten byl
první, kdo se ozval. Například popi−
sek „Hnilicová“ (jak je uvedeno u fo−
tografie) už většinou nikomu nic
neřekne, ale „Hnilicová Karolína (ko−
vářova) pr. Kotenová“ (což je náš
popis) – to už většině lidí napoví,
o koho se jedná.
Autorka publikace na naši výtku
odpověděla: „Bohužel o delších popis−
kách se nikdy neuvažovalo, protože to
neumožnil rozsah. Pokud bychom
chtěli o několik stránek více, bylo by
nutno přistoupit k lepené vazbě
a cena almanachu by vzrostla téměř
dvojnásobně. Bylo tedy nutno volit.“

Irena a Petr Bařinovi

Kulturní akce

Přehled akcí na rok 2007

− letní areál Baník

16. 6.
16. 6.
30. 6.
5. 7.
8. 7.
14. 7.
4. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
15. 9.
29. 9.
6. 10.

Auto−moto burza, Michal Ferby
Rocková noc, Michal Ferby
Taneční zábava, Michal Ferby
Národopisné odpoledne, Osvětová Beseda
Festival dechovek, Osvětová Beseda
Taneční zábava, Michal Ferby
Taneční zábava, Michal Ferby
Myslivecká noc, Myslivecké sdružení Ratíškovice
Taneční zábava, Michal Ferby
Taneční zábava, Michal Ferby
Pivní slavnosti, Michal Ferby
Koncert skupiny Fleret + Taneční zábava, Michal Ferby
Auto−moto burza, Michal Ferby
Srdečně zvou pořadatelé

Redakce obecních novin

Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz
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I když je knížka psaná čtivě
a z množství dodaných podkladů bylo
vybráno opravdu to nejdůležitější,
tato věc nás mrzí. Pan Koten totiž
nebyl jediný, ozvali se mnozí další
a všechny výtky tak „padaly na naši
hlavu“. Také ne všechny informace
v almanachu byly dodány námi, au−
torka čerpala i z jiných zdrojů.
V letošním roce bude uspořádána
výstava, týkající se této pro naši obec
významné události (rádi uvítáme
jakékoliv fotografie na toto téma). Na
ní budou kromě dalších dokumentů
a fotografií i ty, jež byly uveřejněny
v publikaci, ale s podrobnějším po−
pisem.

16. 6. Letní rocková noc,
začátek ve 20 hodin.
Hrají: Hot Dog and Cool Cat,
Vracovské veverky,
Blue Cat z Popradu,
Mary Cocaine z Hodonína.
Vstupné 50 Kč.
1. 7. Cyrilometodějská pouť
u Liliového kříže na Nákle
5. 7. Národopisné odpoledne:
soubory Osvětové besedy +
jihočeský folklórní soubor
Kovářovan z Kovářova
8. 7. 38. festival slováckých
dechových hudeb
Dopoledne: Mladá muzika
Šardice, Morava Hulín,
ZUŠ Velké Bílovice,
Krížovianka ze Slovenska,
Veselá Muzika Ratíškovice.
Začátek v 10 hodin.
Odpoledne: Podhoranka,
Drietomanka, Bojané, Láca−
ranka, Stříbrňanka, Dolanka.
Začátek ve 14 hodin.
Jana Koplíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007
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Historie

Dvě zajímavosti

z obecní knihovny

V

Folklor

knihovně jsou k dispozici pře−
pisy dvou „knih“ o historii Ra−
tíškovic.
První se týká II. sv. války v naší
obci a ratíškovického rodáka Jaro−
slava Kotáska. Byl zapojen do ilegál−
ního protifašistického hnutí, v prů−
běhu války odešel do výcvikového
tábora v Anglii a byl sesazen na če−
skomoravské vysočině, kde navázal

Kovářov 2007
Odhodlaní účastníci měli před sebou tři dny
reprezentace Ratíškovic na XII. ročníku
folklórního festivalu Kovářov 2007.

„...v půl čtvrté ráno v pátek
25. května sraz u hlavní zastávky...“,
to byly poslední pokyny po gene−
rálce na ratíškovickém kině. Tak se
taky stalo, v tuto ranně noční ho−
dinu se seřadila „před textilem“ plná
posádka výpravy do jihočeského Ko−
vářova, složená ze zástupců Ratíš−
kovské Doliny a Dětského souboru
z Ratíškovic.
Cesta k Písku vedla přes Kyjov
a Hovorany, kde do kroji naplněného
busu přistoupili členové cimbálové
muziky Javor. Odhodlaní účastníci
měli před sebou tři dny reprezen−
tace Ratíškovic na XII. ročníku folk−
lórního festivalu Kovářov 2007,
který letos podpořilo také Minister−
stvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, a záštitu nad festivalem převzal
také ministr kultury Václav Jed−
lička spolu s generálním ředitelem
České televize Jiřím Janečkem.
V dopoledních hodinách již če−
kala zvědavé ratiškovijáky proslu−
něná obec Kovářov vzdálená od
Písku necelých patnáct minut jízdy.
Do krojů se nejdřív strojila děcka, za−
tímco Dolina prozkoumávala terén
strana 12

styk s okolními partyzány. V roce
1944 byl zastřelen esesmany u há−
jenky v Myslibořicích. II. sv. válka
je zpracována podle obecní kroniky
Ratíškovic a průběh celé operace par−
tyzánské skupiny Spelter Lenka −
Jih, jejímž byl Jar. Kotásek účast−
níkem, je sepsán podle dokumentů
STB, Archivu ministerstva obrany
a Archivu ministerstva vnitra.

v okolí. Někteří odvážlivci vyzkou−
šeli na vlastní kůži kvalitu místních
rybníků brčálníků, což sledovala na
vlastní oči zbývající část s velkým za−
ujetím. Tomu ale předcházela ještě
dvě vystoupení, a to vystoupení na
kolářovské návsi a v „dépéesce“
v Milevsku. Děcka z krúžku to

(K dispozici je i na internetových
stránkách naší obce – www.ratisko−
vice.com v sekci historie.)
Druhá je knihou vzpomínek Fran−
tiška Brhela, kterého znají ti starší
pod přízviskem „Brhel policajt“. Na−
rodil se roku 1911, jeho matka − sa−
moživitelka emigrovala do Ameriky,
syna dala na výchovu ke svým pří−
buzným do Ratíškovic a po I. sv.
válce se k němu už nehlásila. Pan
Brhel ve svých pamětech vzpomíná
nejen na dětská a školní léta, na
Ratíškovice 20. let, ale také na své
působení u Státní policie, na po−
čátky a průběh II. sv. války a na své
členství ve složkách SOS – Stráže
obrany státu.
Irena Bařinová

pěkně na kovářovských prknech roz−
balila. Tento soubor sice nadále hle−
dá oficiální název, ale svoji folklórní
tvář jasně vryl do pamětí místních
diváků naprosto přesvědčivým vy−
stoupením, když zcela vyčníval
v pátečním dopoledním a odpoledním
programu, který patřil především
dětským souborům. Stravovací azyl
našly soubory ve školní jídelně, ten
ubytovací v milevském sportovním
areálu.
V sobotu dopoledne se oba sou−
bory představily na nedalekém
Orlíku. Zámecká průvodkyně byla
evidentně zaskočena netradičním
oděvem posluchačů, zvídaví poslu−
chači zase nazouváním přezůvek na
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Hudba

krojové boty. Následoval návrat do
Kovářova, a to úzkou zámeckou úni−
kovou cestou. Většina dívčích krojů
je k takovému přesunu naprosto ne−
vhodná, to ovšem slováčtí návrháři
tehdy nemohli vědět.
V Kovářově už se kamery České
televize bedlivě připravovaly na od−
polední vystoupení dospělých, vět−
šinou jihočeských souborů. Mezi
soubory se objevil také rakouský sou−
bor z Krem−Stein, což jistě potěšilo
hlavního sponzora festivalu, jader−
nou elektrárnu Temelín. Po ukon−
čení odpoledního programu se již
připravovalo pódium pro brněnský

Ondráš. Z jejich Čertovinek sršela
energie. Byl to jeden z nejúžas−
nějších momentů celého festivalu,
o čemž svědčil nejen obrovský aplaus
nadšených diváků po vystoupení, ale
i dvouhodinový úžas v tvářích dětí
nejen z Ratíškovic doslova přikova−
ných k lavičkám v hledišti po celou
dobu vystoupení.
V neděli ráno, tentokrát už v ci−
vilu, proběhla prohlídka hradu Zví−
kov, následoval oběd v Pivovarském
dvoře, kde cimbálka uspořádala ma−
lou besedu. Ještě před návratem
domů si velká část výpravy vyzkou−
šela soutěž s názvem Orientace

v prostoru aneb Jak se z toho vymo−
tat.
Výprava nakonec šťastně dora−
zila po náročné cestě ve večerních ho−
dinách do Ratíškovic a ještě dlouho
si promítala příjemné zážitky z fes−
tivalu. Předtím ještě stihla poděko−
vat cimbálce Javor za skvělý dopro−
vod nejen během vystoupení a za
divácky velmi poutavé povídání
o Zpívání pod Náklem, ale především
za úžasné noční ukolébavky, které
jistě budou všem účastníkům ková−
řovské mise ještě dlouho po návratu
domů chybět.
Jaromír Škola ml.

perfektně připravenou
s veškerým občerstvením
a finančním zajištěním.
S Veselou muzikou jsme
měli připravené skočné,
vrtěné a verbuňk, plus
volné vstupy polek a val−
číků. Musím uznat, že na
to, že společná zkouška
proběhla pouze jedenkrát,
se vystoupení velmi zda−
řilo. Ale o nás tady nejde.
Chtěla jsem tímto vyjád−
řit uznání panu Nováko−
vi, neboť i přes pokročilý
věk dokáže své svěřence
mnohé naučit a udělat si
mezi muzikanty pořádek.
Když vystupovaly de−
chové hudby, náš soubor
se pohyboval mezi ná−
vštěvníky festivalu. Lidé
si povídali, bavili se, ale
jak začala hrát Veselá
muzika, tak jsme s údi−
vem pozorovali, jak lidé
od svých stolů a svého
občerstvení vstávají a dí−
vají se, kdo to začal hrát.
A musím říci, že kritiku
jsme neslyšeli, ba naopak
− jen obdiv. A když na par−
ket vtancoval jeden krojovaný pár
a pak další a další, byl úspěch zaru−
čen.
Vím, že se říká, že sebechvála
smrdí!!! Ale nechci tímto chválit
soubor Ratiškovská Dolina, ale chci
poděkovat panu Novákovi, že nás
i nadále, i přes různá úskalí, stále
oslovuje o spolupráci. A akce s ním
jsou opravdu fajn. Děkujeme a tě−
šíme se na další.

Festival dechových hudeb

Letovice 2007

T

o, že Veselá muzika má již 32
let svého trvání, je fanouškům
dechové hudby, ale i folklóru
jistě známo. Stejně jako fakt, že de−
chovka a cimbálka se svým pojetím
hudby odlišují. Ale i přesto jde tyto
dva odlišné styly hudby a hlavně
tance pěkně spojit. My jsme se o tom
přesvědčili asi před dvěma lety, kdy
pan Josef Novák požádal o spolu−
práci Ratiškovskou Dolinu na růz−
ných akcích s Veselou muzikou. Nej−
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dříve byly obavy, někdy se taky něco
nepovedlo, ale postupem času mů−
žeme zapsat na své konto několik spo−
lečných vystoupení, jako třeba Festi−
val dechových hudeb v Rakousku,
Trenčín, vánoční koncert v Rakousku
a v neposlední řadě nejčerstvější vy−
stoupení v Letovicích na Festivalu
dechových hudeb.
Jednalo se o akci Základní umě−
lecké školy Letovice a jako vždy,
když nás pan Novák někde pozve,

Za Ratiškovskou Dolinu Ilona Příkaská
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Setkání

V

Esperanto adonido

Esperantský hlaváček

letošním rozkvetlém dubno−
vém počasí pozvala Mgr. Jana
Melichárková už po patnácté
esperantisty na pochod za hlaváč−
kem. Je třeba podotknout, že jako
v minulých letech tu byly zastou−
peny všechny generace a mnozí
z nich se do Ratíškovic znovu rádi
vracejí, i když už trasu prošli více−
krát. Mezi mladé esperantisty pat−
řili i zástupci ze zahraničí – Alla
Kudriashova z Moskvy a Christian
Eppler z Rakouska. Část účastníků
pochodu za hlaváčkem tvořili „nác−
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nášku o historii borových lesů
v Hodonínské Dúbravě; i když
byla česky, pro zahraniční
účastníky byla okamžitě tlumo−
čena do esperanta. Pak jsme
zamířili k milotickému zámku
a odtud na místo, které je na
jaře prosvícené žlutou barvou
květů vzácného hlaváčku jar−
ního – na Horky. V letošním vý−
jimečně teplém a suchém jaru vy−
kvetl o hodně dříve, ale nezklamal
nás – údolí bylo poseto žlutými
květy a svítilo do daleka.
Po lenošivé pauze jsme pokračo−
vali kolem liliového kříže na Nákle
přes sklepy na Slavíně (kde jsme byli
pozváni i na pohárek dobrého vína)
a cesta končila u „štreky“, kde na nás
čekala paní Jarka Kundratová. Espe−
rantisté si prohlédli „Muzeum ve
vagónu“, seznámili se s historií hor−
nictví v naší obci a projeli se na „ratíš−
kovické“ drezíně. To se líbilo hlavně

tiletí“, kteří se už několik let o prázd−
ninách setkávají na Letním espe−
rantském táboře SET v Lančově
u Vranovské přehrady. Rozšiřují tu
zábavnou formou své znalosti nejenom
esperanta, ale také angličtiny a něm−
činy a všechny, kteří mají zájem, zvou
do svého „malinového ráje“.
Třídenní akce byla zahájena tra−
dičně v pátek večer turnajem ve
vracovské kuželně, kde byl také v so−
botu ráno sraz pochodu. Cesta pro−
cházela krajem vracovského lesa,
kde jsme si vyslechli krátkou před−

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

Svátek

dětem, které i po dlouhé celodenní
cestě v horku absolvovaly celou pro−
jížďku. Večer zakončili dospělí pose−
zením ve vinném sklepě ve Vracově.
Ti, kdo se opozdili a přišli pozdě k ve−
čeři (mezi něž jsem patřila i já), měli
smůlu – pro velký zájem už na ně ne−
zbyl vynikající guláš Milenky Buřin−
ské. Při kytaře a dobrém víně man−
želů Višinkových se všem dobře
zpívalo, naše slovácké pěsničky byly
velice žádané a posezení skončilo až

dlouho po půlnoci klasickými slovy
paní učitelky: „Končíme, ráno jdeme
všichni do školy!“.
V neděli dopoledne tam na nás
totiž čekal program nejmladších
esperantistů. Děti nám v tomto ja−
zyce zahrály pohádky a společně
s nimi jsme si všichni v esperantu
i zazpívali. Byla to pro ně zároveň
zkouška na další esperantskou ná−
vštěvu, která přijela do Ratíškovic
14 dnů po „Hlaváčku“. Už poněkoli−

káté nás navštívila společně se svými
žáky – esperantisty paní učitelka No−
votná z České Třebové. Během ví−
kendového pobytu společně navští−
vili hodonínskou ZOO, projeli se na
šlapací drezíně a s ratíškovskými
dětmi si ve škole zahráli a zazpívali.
Věřím, že tak jak nám hřálo celý
hlaváčkový víkend sluníčko, hřála nás
všechny také dobrá pohoda a přátel−
ství a v příštím roce se znovu všichni
setkáme.
Irena Bařinová

Den matek 2007

D

ruhá květnová neděle je tradič−
ně věnována oslavě Svátku ma−
tek. Pod záštitou Orla Jednoty
Ratíškovice a Osvětové besedy letos
oslava připadla na 13. května a pro−
gram nesl název „Kytička pro ma−
minku“. Tradičně se představil
Dětský folklórní soubor a Dětská
cimbálová muzika z Ratíškovic. Naši
nejmenší – děti z obou mateřských
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škol se svými programy, premiérově
místní mažoretky a jako hosta jsme
uvítali folklórní soubor Rosenka
z Milotic a mažoretky z Hodonína.
Na závěr děti ze 4.A, které byly kon−
ferenciéry celého pořadu, předvedly
divadlo O Sněhurce.
Prosluněný květnový den zazna−
menal rekordní účast diváků. Děku−
jeme.
Jana Koplíková
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Školství

Šikulky
z MŠ II

P

Záliby

ředškolní děti z naší mateřské
školy, které rády kreslí, malují
a tvoří, mají možnost navštěvo−

Holúbci

vat kroužek „ŠIKULKA“. Při ztvár−
ňování témat, která jsou dětem
blízká, se děti seznamují s různými
výtvarnými technikami. V říjnu jsme
nemohli opomenout ratíškovické
hody. Malování „šohajů a dcéreček“
se dětem opravdu povedlo. Nevá−
hala jsem a zaslala jejich výtvory do
regionální soutěže „Folklór očima
dětí“. Po obdržení výsledné listiny
jsme nevěřili vlastním očím. Na
1. místě se umístily hned dvě děti
z naší mateřské školy − Markétka
Ingrová a Pavlíček
Blaha. Ceny jim
byly předány 23.
května 2007 na
slavnostní verni−
sáži v ZŠ Újezd
v Kyjově. Výstava
potrvá až do září.
Stojí za shlédnutí!
Neváhejte a za−
jeďte se na ni také
podívat!
Oba vítězné vý−
tvory a ostatní
umělecká díla na−
šich dětí můžete

láskou. Zakládá pro
psy cvičiště. Ale
zpět k holubům, jak
on by řekl k holúb−
kom. Už otec pana
Foltýna choval ho−
luby (pštrosy).
Z vojny si Vojta
dovezl domů ple−
meno holubů – „ně−
mecký výstavní“. Žení se, zakládá
rodinu a celoživotní láska má svůj

nebo něžná čísla...

V

minulých dnech jsem s fotoka−
marádkou Marunou navštívila
dva naše chovatele holubů. Co
měli kromě lásky k tomuto živému
tvoru společné? Z obou vyzařovala
naprostá SPOKOJENOST, což po−
každé kolkolem vidět není. A tak
jsem si řekla, že o nich něco bližšího
napíši, aby byl k dispozici jeden ná−
vod na radost do života …
Láska ke zvířátkům byla v panu
Vojtěchu FOLTÝNOVI od dětství.
Králíci, drůbež, prasata, ovečky, psi,
holubi… V roce 1960 vznikl z jeho
iniciativy Svaz chovatelů drobného
zvířectva. Kromě vlastní práce vede
pan Vojta k chovatelství v dědině
i mladé. Vštěpuje základy a zároveň
kontroluje školní prospěch. Po−
stupně vede kynologický kroužek.
Němečtí ovčáci jsou jeho velikou
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mít doma, pokud si zakoupíte Ka−
lendář 2008 v naší mateřské škole.
Kalendář jsme nechali vytisknout
k 30. narozeninám MŠ II Ratíško−
vice. Jeho zakoupením přispějete na
loď − průlezka na zahradu, kterou
chceme dětem pořídit.
Jiřina Bábíková,
vedoucí kroužku Šikulka

začátek. Je to láska prolínající se,
protože k úspěšnému chovatelství je
zapotřebí dobrého zázemí. To vždy
měl a nyní, jak jen může, to man−
želce Jitce oplácí. Pan Vojta Foltýn
choval holuby z řádu poštovních,
okrasných i užitkových. – Takže jsme
s Marunú slyšely o „římanech, páví−
koch, o JEHO moravských modrých
kapratých světlých, o štraséroch,
kingoch, pštrosech modrých, červe−
ných…“. Pošťákařit už pan Foltýn
nemůže, ale pořád je to kolem pade−
sáti holúbků, s kterými se denně těší.
Radostí jsou mu i andulky a pohled
na množství ocenění, která během let
za svou práci s holuby dostal.
Jiří BLAHA, nar. 28. 4. 1954 opra−
voval důlní lokomotivy, má tři velké
děti a svého prvního holuba dostal
v 6 letech od Cyry Zemánka u škol−
ky. Lásku k holubům podědil jak
Vojta Foltýn po taťkovi. Tohoto si ve
vzpomínkách velice považuje. V roce
1965 má Jirka už 12 holubů. „Na−
chovává“ si další, postupně je jich 32.
A současnost? Má 115 holubů a 28
mláďátek. O tento tým se denně
s láskú stará. Holuby něžně nazývá
čísly a zmýlená nepřichází v úvahu.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

Příběh

Ó

Se svými pošťáky dosáhl Jirka
Blaha hodně úspěchů, dalo by se
o nich také hodně napsat. Zkusím to
jednoduše – holubi mu jeho lásku
plně vracejí!
Organizováni jsou v Ratíškovicích
pouze tři holubáři. Kromě Jirky ješ−
tě Jarek Nedůchal a Fana Kotásek.
Dříve jich bylo dvacet osm. S úctou
vzpomíná Jirka Blaha zemřelé ho−
lubáře Josefa Gajdíka a Miroslava
Třísku, který svým humorem „furt“
chybí.
K chovu holubů Jirka krásně lid−
sky podotýká: „Dobrý súsed je moc
důležitý...“ On to štěstí v rodině
Ing. Ivana Němce měl. Holuby, je−li
to potřeba, si Jirka léčí sám. Na hoj−
nou stravu a vitamíny dbá pečlivě,
to jsou zákony. Z jeho nadšeného
vykládání ještě vybírám. „Holubi sú
jak dětičky ve školce − citliví, hraví.
Přenášajú náladu chovatela. Mladé
majú vlastně furt – až 7 x do roka
a po dvoch. Holuba ničím neošidíš!
Dříve trval závod pošťáků půl dňa,
dnes je za 15 minut konec. Gene−
tické zrychlení platí aj tady. Holubi
chodijú spat se slépkama, vstávajú
kolem pátej ranní a já s něma.
Ve vodě sa holubi nikdy nebijú…“.
A to je z domu holubího − z domu
pohody u Jirky Blahy všechno.
Přeji holubářům LETU ZDAR
a nám ostatním do života hodně je−
jich SPOKOJENOSTI!
Marta Kordulová,
ratíškovská kronikářka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007

a postavili na náměs−
tí. Bylo ně do plaču.
Jak sem vypadala,
nevím. Ale snáď sem
měla aj andělíčka
strážníčka u sebe, dyž
tu sa najednú ozvalo
z řady „Ále děvčico,
poť sem ke mně, poť,
šak sa stlačíme...“
Byla to pani Vacenovská Filipka.
Vytahla z tašky kus starých novin
a povidá: „Na, tu si udělaj dvě hro−
mádky a za každú řekneš pět korún
a uvidíš, jak bude.“ Všimla sem si, že
sama neměla sviňúrky, měla hříbky
a nekeré rozkrájané na plátky.
A už tu byla kupující. To došla
Bojanovjanka nebo z Podluží byla,
a povidá: „Já bych chceua oba dva ty
kopečky.“ Tož sem měla hned deset
korun. Ale už hned tam byl ten vý−
běrčí s tým lístkem, že 5 korun za
místenku. Ale netrvalo to ani dvě
hodiny a já sem měla všecko pro−
dané. A utržila sem přes 100 korún,
to bylo pro mňa moc peněz. Pani Va−
cenovská povidá: „Tak včíl sa děvčico
zeber a běž na autobus. Po cestě si
kup enom to, co potřebuješ pro dům,
ale moc neutrácaj! Víš, na mňa ne−
čekaj, já půjdu pěšky přes les, zas
neco po cestě najdu. Zitra si udělám
pár kytiček kopru, pár kytiček zele−
ného petrželí a po cestě co najdu, zas
tu prodám. Víš, já šetřím Žofince na
pávovicu. Děvčátka až vyrostú, tak
jich budu strójit.“
Ten rok sem byla eště párkrát.
Ale na druhý rok už to nešlo. Naro−
dil sa ně malý Jožinek, to už byl tře−
tí. A roky ubíhaly a až sem měla děti
odrústlé, tak hlásil rozhlas, že paní
Vaňharová vykupuje sviňúrky. Zas
na ně chodilo snáď půl dědiny a zas
na ten Rúdník. Dokonca pan Toman
tam jezdil s trabantem a měl sebú aj
prádelní koš. No, esli ho nasbíral
plný, to nevím. Ale to už nebyly ty
pěkné žluté, to už rústly šedivé a lá−
mavé, dokonca sme jim říkali šediv−
ky. Tych žlutých tvrdých už bývalo
poskrovnu. Ale ty šedivé, to sú prý
také sviňúrky, tak sme na ně chodily,
protože jich dosti obstojně platila.
A zas roky utěkaly. A jeden můj
synek hodně chodil na hřiby a nosil
všelijaké možné, aj žluté kuřátka. Ale
nikdy nedonésl sviňúrky. A esli eště
negde rostú, tak to by věděl snáď enom
pan Vašek Koplík. Napsala Jaruša

Jak sem prodávala

sviňúrky

jé, sviňúrky – ty pěkné žluto−
zelené hříbečky, gde ste sa po−
děly? Říkali sme jim sviňúrky,
protože když rústly ze zemi, tak na
tú hlavičku nabíraly písek a jehličí.
Rústly hlavně v borovém lesy, ale
hodně jich rústlo na Rúdníku, hned
na kraji v boří. Tam jich bylo požehna−
ně. To byla naša skoro hlavní strava
na podzim. No a nekeré tetičky jich
chodily prodávat na trh do Hodonína.
Gdyž sme jich zbírali, tak nevy−
padaly moc vábně, ale doma sme jich
dali do škopíčku s vodú a metlú, kerá
byla už odrhlá, sme jich očesali a eště
jednú opláchli a potem dali na ne−
jaký pytel oschnút. A to byla krása.
Já sem jich měla co chvíla plný
košík. Šak toť na mňa Gajdíčka vo−
lala, abych jí donésla sviňúrek na
máčku, že mně dá na béleše maku.
Tetička Kordula mně za ně daly
dycky 20 korůn a že šak oni to negde
udajú. Jednú zas sem měla plný ko−
šík takových krásných žluťučkých. Te−
tička povidajú – „Víš co, já ti tady tych
tvojich malých zitra ohlídám. Mňa
bolijú nohy a ty sa zeber a běž jich do
Hodonína prodat. Ráno pojedeš auto−
busem, půjdeš ke kostelu, tam si
stúpneš a pěkně si jich tam prodaj.“
Tenkrát byl trh eště u kostela, ří−
kalo sa tam „na rynku“. No mně sa
to moc nezamlúvalo, byla sem mladá
a dosť nesmělá, a s takovým proda−
jem na trhu sem neměla žádné zku−
šenosti. Ale poslechnút sem mosela.
Ráno sem opravdu tým autobu−
sem jela, tenkrát eště jezdil pan Sle−
zar Prokop. Dojeďa do Hodonína sem
šla ke kostelu, tam už stály babky
v řadách a prodávaly, gdo co měl.
S tyma hřibama tam bylo nejvíc Ra−
tiškovjanek. Ale to byste nevěřili, jak
na mňa škaredě hleděly, lokťama do
sebe dŕcaly, uščuřovaly sa, jagdyby
si řekli – no co tá tady eště chce. Asi
sem byla jejich konkurentka. Tak
sem tam stála bezradně, jak kupu−
jící procházali, tak do mňa sem tam
negdo žduchl. No měla sem takový
pocit, jak dyž by ňa vyslékli do naha

(Jaroslava Blahová, nar. 1923, t.č. DPS)
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Skauti

Junák

informuje

Skupinové „poltré“ většiny těch, co
23. 4. 2007 na akci Drákula 21 za
Junák Ratíškovice dobrovolně krvá−
celi (celkem 24 ks).
Již tradiční Velká jarní výprava
oddílů Tuláci a Squaw se konala le−
tos koncem dubna do končin okolo
notoricky známého hradu Karlštejn.
Neděle 27. 5. 2007 − po sportov−
ním odpoledni pro nejmenší na
Dětském hřišti Pod junáckou vlajkou
se konal také táborák, který si uží−
vali spíše rodičové.
Jedna z nejnáročnějších disciplín
letošního Svatojiřského závodu
(neděle 22. 4.) Nechat si přejít po
pupku chrůsta. Na snímku dobro−
volně trpí odvážná Janička Chovan−
cová − členka vítězného teamu spolu
s Terezkou Příkaskou a Janičkou Va−
řákovou.
Junák Ratíškovice velmi děkuje
všem občanům, kteří nám poskytli
železný šrot do tzv. Železné so−
boty (14. 4. 2007). I přes neuvěřitel−
nou drzost některých lidí, kteří nám
„opět pomáhali“ se sběrem železa za
bílého dne, toho bylo požehnaně.
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Letní tábory
Junáka Ratíškovice

2007
I. turnus −
tzv. Rodinný tábor −
pátek 6. 7. − sobota 14. 7. 2007.
Tábor určený především, ale ne−
jen pro rodiče s dětmi v předškol−
ním věku a členy KPS. Více in−
formací Palis nebo Zuzka.
II. turnus −
odd. Tuláci a Squaw −
neděle 15. 7. − neděle 29. 7.
2007. Vůdce tábora − Tomáš Motl
Šam, zástupce − Kateřina Mot−
lová − Káťa, zdravotník − Martin
Chovanec − Marťan, hospodář −
Tereza Koplíková − Hanybany,
cena tábora − 1 800 Kč.
III. turnus −
odd. Trojka −
neděle 29. 7. − 12. 8. 2007.
Vůdce tábora − Jan Švrček − Jean,
zástupce Ludmila Skočíková − Ši−
kula, zdravotník Tomáš Svoboda
− Delf, hospodář − Svatopluk Sto−
kláska ml. − Sváťa, cena tábora −
1800 Kč.
Více informací u vůdců táborů
nebo na webových stránkách:
www. junakratiskovice.wz.cz
Palis & Zuzka

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2007
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T

o, že čtyřtisícová obec Ratíško−
vice přišla o pronájem sálu Re−
staurace u Šťastných, vytvořilo
neobvyklou situaci pro konání tra−
dičního koštu vína. Starý kulturák
pryč a nový v nedohlednu, tož jak to
udělat, aby se košt uskutečnil a le−
titá šňůra ochutnávek zůstala nepře−
tržena? Vedení svazu ratíškovických
zahrádkářů rozhodlo ve prospěch Re−
staurace Sport a rozhodlo dobře − čer−
vená vína byla umístěna ve výčepu,
bílá v prostoru na Vlachovce.
Vínomilci koštovali, posedávali
a korzovali v otevřeném prostoru
areálu. Vzduch zpočátku několikrát

Foto: Cyril Gajdík

Tradice

Košt vína

pročistil
krátký déšť,
který však
spíše byl při−
pomínkou
toho, aby−
chom si vá−
žili krásné−
ho počasí, které nám bylo nabídnuto.
Vrtění pohárky, listování v kata−
logu, hodnotitelské soudy, cimbá−
lová muzika, setkávání se s přáteli
a známými – to je nezaměnitelný ko−
lorit vinařské tradice, která i letos
zůstala nepřerušena.

Poděkování
Velké poděkování patří ratíško−
vickým zahrádkářům a vinařům za
velmi vydařený košt vína − tentokrát
na Sportě a Vlachovce. Koštování la−
hodného moku pod širým nebem ne−
mělo chybu.

RŠ

Občasný konzument darů vinné révy

ský sbor při národopisné společ−
nosti ve Vacenovicích, Mužský sbor
z Dubňan, Milotic, Vacenovic, Vrbice
a Ratíškovic.
Součástí programu bylo i vystou−
pení Ženského sboru Javorník se só−
listkou Annou Kománkovou, Dět−
ské cimbálové muziky z Ratíškovic,

cimbálové muziky Strážničan s pri−
mášem MUDr. Vítězslavem Pálen−
ským a sólistkou Veronikou Malati−
covou – Ulmanovou. Návštěvnicky
i umělecky úspěšná akce byla pod−
pořena Vinařským Fondem České
republiky.

Zpívání pod Náklem
V
sobotu 19. května 2007 se usku−
tečnil pod patronací Slovácké−
ho mužského pěveckého sboru
v Ratíškovicích a Osvětové besedy
Ratíškovice za přítomnosti hudby−
milovných hostů 8. ročník Zpívání
pod Náklem. V rámci přívětivého
a teplého podvečera vystoupil Muž−
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Kuželky

Hrál i mistr světa

M

edailové žně – tak by se dal na−
zvat předposlední dubnový ví−
kend, kdy proběhlo mistrovství
Jihomoravského kraje v kuželkách.
Z kuželny Sokol Brno IV si odvezla
stříbrnou medaili Andrea Kordu−
lová za 412 sražených kuželek, stej−
nou bonitu mělo i umístění Renáty
Fišmanové v kategorii dorostenek
hrané v Rosicích, jejíž výkon byl
518 kuželek na 120 h.s. Dvakrát to−
lik hodů musela hodit Marta Bera−
nová v Blansku a za výkon 1 119 ku−
želek získala bronzovou medaili
a právo hrát na mistrovství České
republiky. Poloviční dávku absolvo−
valy seniorky a Kristýna Šimonová
si odvezla stříbro za 516 kuželek. Vý−
hodu domácího prostředí využil
v kategorii senioři Václav Koplík,
i když mu titul mistra JmKS unikl
o jedinou kuželku a jeho výkon by
na vysvědčení nebylo nic pěkného,
ale 555 je solidní výsledek.
O týden později ratíškovická ku−
želna přivítala nejlepší hráče ČR zra−
kově postižených. A díky přispění
Rady obce Ratíškovice byli zá−
vodníci několikráte překvapeni,
a to velmi mile. To když jim při
nástupu hrála nejprve Veselá
muzika, pak se představila
dětská cimbálová muzika s pri−
máškou Hankou Beranovou
a po úvodech předsedy kuželek
zrakově postižených Františka
Eliáše a prezidenta Českého
svazu zrakově postižených Ja−
roslava Paty pozdravil závod−
níky, doprovod a personál, pan
starosta Josef Uhlík, který pře−
dal dar od obce − reliéfy od na−
šeho občana Františka Koplíka,
který má stejný handicap. To se
již čekalo jen na formulaci hlav−
ního rozhodčího a vlastní zápo−
lení mohlo začít.
Ještě než začalo, nastala pů−
sobivá situace, o kterou se chci
se čtenáři podělit. Po odchodu
z nástupu většina závodníků
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a doprovodu zpívala pochod hraný
mládežnickou dechovkou.
Podle stupně postižení jsou závod−
níci rozděleni a mají různé výhody,
omezení i koeficienty. V kategorii B1
si do Brna odvezla zlato hráčka Lo−
komotivy Daniela Hladíková, do Mi−
chálkovic vezl vítěznou trofej Josef
Skurčák v kategorii B2, s obdivem
jsme sledovali vítězný výkon Karla
Pařila v kategorii B3, který také nosí
dres brněnské Lokomotivy. A obdiv
byl na místě, protože o čtyři týdny
později získal v Košicích titul mis−
tra světa!
Po slavnostním rozdělení cen
a diplomů jsme slova díků a uznání
brali s tím, že jsme nic nepokazili,
a tak proč nepochválit! Jenže, jak si
vzal mikrofon menší pán (pětaosm−
desát by mu málokdo hádal), ze kte−
rého se vyklubal emeritní předseda
Československého kuželkářského
svazu Antonín Cihlář, teprve při jeho
hodnocení, kdy vyslovil organizá−
torům absolutorium, jsme si uvědo−
mili, že všichni budou na Ratíško−
vice vzpomínat jen v dobrém.

Možná to bylo nedostatkem srá−
žek nebo kvalitou soupeřů, ale
naše výsledky na mistrovství České
republiky nebyly medailové. Za
zmínku stojí možná 14. místo Andrey
Kordulové, ale pro mnohé účast na
MČR byla životním úspěchem.
Týden po koštu vín restaurace na
Sportě a kuželna opět ožily. To de−
vět čtyřčlenných týmů policie ČR
zápolilo po dva dny na I. ročníku
memoriálu Arnošta Gajdůška. „Do−
mácí“ hodonínští byli nakonec stří−
brní, když palmu vítězství si odvezli
jindřichohradečtí. V soutěži jednot−
livců „slabá žena“ Hana Filakovská
ukázala mužům „zač je toho loket“,
ale druhé místo zůstalo tak trochu
v Ratíškovicích zásluhou Radima
Čuříka (jeho maminka se za svo−
bodna jmenovala Marie Uhlíková).
26. května si Jednota Orel v Ra−
tíškovicích připomněla 65 let od
umučení náčelníka Šillingrovy župy
bratra Víta Příkaského turnajem
v kuželkách. V soutěži čtyřčlenných
družstev domácí o jedinou devítku
porazili Vnorovy, které měly ve svém
středu nejlepšího hráče Antonína
Zýbala, jenž vytvořil i nádherný
osobní rekord 571 kuželek.
Nebude dlouhý „letní spánek“ ku−
želkářů, protože na půlku srpna
chystají turnaj dvojic seniorů nad
50 let.
Václav Koplík
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Basketbal

Desátá
soutěžní sezóna

O

d roku 1997 hrají Ratíškovice
v rámci Jihomoravské oblasti
soutěžní basketbal. Tzv. ob−
lastní přebory zahrnují kromě Jiho−
moravského kraje i podstatnou část
Zlínského kraje, kraje Vysočina
a část Olomouckého kraje.
Počet družstev zapojení
do soutěží ČBF

ročník

1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

družstev

1
3
4
5
6

ročník

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

družstev

5
3
3
1
1

Historii ratíškovického soutěž−
ního basketbalu začali psát před de−
seti lety naši muži. Jejich vstup do
oblastního přeboru byl jakousi po−
myslnou třešničkou na dortu po
mnohaletém basketbalovém snažení
v rámci ZRTV. Pravidelné basketba−
lové čtvrtky v kombinaci se zkuše−
ným trenérem Pavlem Koudelou
byly základním předpokladem dob−
rých výsledků. Jako nováček jsme se
umístili na šestém místě z deseti
družstev.
Ve druhé sezóně se k mužům při−
dalo družstvo dívek vedené Zdeň−
kem Šebestou a od poloviny soutěže
i družstvo starších žákyň vedené bý−
valou ligovou hráčkou Jiskry Kyjov
Evou Blahovou. Pro družstvo dívek
byla první sezóna sezónou seznamo−
vací. Družstvo starších žákyň vstou−
pilo do soutěžního basketbalu ma−
zácky, když svou skupinu o 10. až
14. místo suverénně vyhrálo. Druž−
stvo mužů dlouho hrálo o postup do
vyšší soutěže, při konečném účto−
vání to však bylo zlepšení o jednu
příčku oproti minulé sezóně.
Třetí sezóna znamenala zúročení
tréninkové píle pro družstvo dívek.
V tomto školním roce zavedla zá−
kladní škola třídu s rozšířenou vý−
ukou tělesné výchovy se zaměřením
na dívčí basketbal a chlapeckou ko−
panou. Kromě tří hodin basketbalu
strana 22

v rámci tělesné výchovy mohla děv−
čata absolvovat až čtyři devadesáti−
minutové tréninky týdně. Družstvo
dívek se z devatenácti družstev jako
jediné probojovalo bez porážky až
do čtyřčlenného oblastního finále.
V něm se před nás dostala dvě zku−
šená brněnská družstva, ale i tak
je třetí místo skvělým úspěchem.
Stejné družstvo dívek hrálo od polo−
viny soutěže i skupinu o 11. až 15.
místo ve starších žákyních a ve dva−
nácti utkáních bylo jen jednou pora−
ženo.
Další sezóny byly ve znamení
vzrůstajícího zájmu o dívčí basket−
bal. Na tréninky podle kategorií
docházelo přibližně šedesát děvčat
a v soutěži jsme měli přihlášeno pět
dívčích družstev. Do trénování dívek
se zapojili Michal Vybíral a Vladi−
mír Koudela, u mužů vystřídal Pa−
vla Koudelu Petr Luňák. V tomto
období jsme patřili k nejlepším
nebrněnským dívčím družstvům.
Škoda, že se v té době nepodařilo zís−
kat více trenérů, aby se časová zá−
těž rozložila mezi více lidí. Šest
hodin tréninků týdně, naprostá vět−

šina sobot a nedělí od října až do
května strávená po turnajích, ve−
dení účetnictví a shánění přepravy
na turnaje znamenalo vyčerpání lid−
ského faktoru.
V roce 2003 ukončilo své soutěžní
působení družstvo mužů a z důvodu
neotevírání nových přípravek po−
stupně klesal i počet dívčích druž−
stev v soutěžích. Od sezóny 2005/06
už hraje soutěž pouze družstvo žen.
Desátá soutěžní sezóna přinesla
ratíškovickým ženám po dvou dru−
hých místech historické první místo
v oblastním přeboru II. třídy. Z dva−
ceti utkání mají bilanci 18/2 a skóre
1264:937. Obě prohraná utkání pro−
hrála o pouhý jediný bod. O suvere−
nitě našeho družstva svědčí i skuteč−
nost, že druhé družstvo za našimi
ženami zaostalo o plných pět bodů.
Jádro letošního vítězného družstva
žen tvoří děvčata, se kterými ratíš−
kovický soutěžní basketbal začínal,
doplněná o čtyři hráčky z Břeclavi:
Markéta Buřinská, Michaela Horá−
ková, Barbora Chvátalová, Lenka
Ilčíková, Veronika Kudrová, Jitka
Masaříková, Jana Pešová, Klára
Strušková, Tereza Špačková, Jana
Zemská a Michaela Zemská. Trené−
rem družstva je Michal Vybíral.
Chci poděkovat všem trenérům,
hráčům a hráčkám, činovníkům
i ochotným rodičům přepravcům,
zkrátka všem, kteří se za uplynulých
deset let podíleli na basketbalovém
dění a popřát jim do dalšího deseti−
letí hodně úspěchů.
Zdeněk Šebesta
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Létání

Kyjovský pilot
udatně bojoval
na mistrovství republiky

I

ng. Lubomír Motl − jediný pilot za−
stupující Aeroklub Kyjov vybojo−
val na 14. Plachtařském mistrov−
ství ČR šestnácté místo, což je
vzhledem k silné konkurenci hezký
úspěch. V náročné disciplíně dru−
hého dne závodů dokonce získal ve
své klubové třídě „bramborovou me−
daili“.
Piloti během šumperského mis−
trovství uletěli ve složitých meteo−
rologických podmínkách v klubové
třídě 7 a v kombinované třídě 9 plat−
ných disciplín (minimální počet jsou
4 pro uznání platnosti mistrovství).
Nejvyšší české plachtařské soutěže,
PMČR, se zúčastnilo padesát šest
pilotů (po 28 v každé třídě).
Na startovní rošt se vedle Lubo−
míra Motla postavili i členové čes−
kého reprezentačního týmu a me−
dailisté ze světových a evropských
mistrovství v plachtění (Hana Vo−
křínková, Jana Vepřeková, Petr

Krejčiřík, Tomáš Suchánek, Roman
Mraček, Pavel Loužecký, Jaroslav
Tomaňa). Mistrovské tituly vybojo−
vali Roman Mraček (Ae Plzeň−Let−
kov) v klubové a Tomáš Rendla (Ae
Zbraslavice) v kombinované třídě.
Z pohledu závodníků byly plach−
tařsky nejvydařenějšími dny oba
soutěžní pátky. V prvním z nich
(25. května) doletělo do cíle na šum−
perské letiště osmačtyřicet větroňů,
prvního června dosedlo na letištní
plochu pětačtyřicet závodníků ve
svých strojích. Opačně ve čtvrtek
24. května ulétly celou trať jen čtyři
kluzáky, ostatní soutěžící dolétli buď
s pomocí motoru nebo seděli po vý−
chodočeských a polských polích.
Transportní vozidla se vracela zpět
se složenými větroni dlouho do noci.
Podrobnosti na http://
pmcr2007.aeroklub−sumperk.cz
Ing. Eva Maixnerová,
manažerka vnějších vztahů

Došlo nám
poštou
Slovácký krúžek Ratíškovice
(výňatek z dopisu ze dne 5. 3. 2007)

Poděkování účastníkům
Slováckého Moravského
plesu v Praze v roce 2007
Vážení a milí krajané,
letošní Moravský ples v Praze
je za námi, takže můžeme s od−
stupem času bilancovat. A je to
bilancování příjemné. Jsme velmi
rádi, že znovuobnovená tradice
pražských Moravských plesů má
tak výrazný ohlas u pražské ve−
řejnosti. Ale ples se nelíbí pou−
ze pražským návštěvníkům. Nás
pořadatele, Hanáky, Valachy a Mo−
ravské Slováky žijící v Praze,
zvlášť těší příznivé hodnocení,
které nám přichází také od Vás,
našich krajanů. Je pro nás inspi−
rací do dalších let.
Bez nadsázky můžeme konsta−
tovat, že Moravský ples v Praze
se svou jedinečnou atmosférou,
kde vládne bezprostřední veselá
nálada, patří mezi skutečné perly
pražské plesové sezóny.
Jsme tomu velice rádi a za to
Vám chceme z celého srdce podě−
kovat. Neboť je to především Vaše
zásluha. Díky Vám se Národní
dům na Smíchově opět stal ales−
poň na jeden den ostrůvkem na−
šeho rodného kraje v Praze se
vším, co k tomu patří − pěkné pís−
ničky, skvělí muzikanti a taneč−
níci, k tomu dobrý truňk. Byli jste
opravdu výbornými vyslanci na−
šeho rodného kraje, děkujeme!
Přátelé, krajané, přejeme Vám
vše dobré a někdy brzy zase na−
shledanou!
Za organizační výbor plesu
Miroslav Konečný
Spolek rodáků a přátel Rané v Praze

Libor Kleinhampl
Valašský krúžek v Praze

Navštivte obecní stránky

www.ratiskovice.com
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Miroslav Říha
Slovácký krúžek v Praze

Helena Šálová
Slovácký krúžek v Praze
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Mikroregion

Nový Dvůr
informuje

14. 4. 2007 proběhl další turnaj
Mikroregionu Nový Dvůr, a to v mlá−
dežnickém ping−pongu, který se
uskutečnil v tělocvičně Základní
školy ve Vlkoši. Účastníci turnaje
přijeli z Milotic, Ratíškovic, Svato−
bořic−Mistřína, Vacenovic a místní
z Vlkoše a Skoronic. První místo
v jednotlivcích obsadil Jakub Pří−
kaský z Ratíškovic a Dagmar Rais−
kubová ze Svatobořic−Mistřína.
8. 5. 2007 se uskutečnil tradiční
pochod kolem Ratíškovic. Trasa na
10 kilometrů, kde je nejvíce účast−
níků a hlavně dětí, procházela ko−
lem železniční vlečky. Na šlapacích
drezínách se mohli účastníci svézt na
začátku i v závěru pochodu a měli
možnost nahlédnout do Muzea ve
vagónu.

2. 6. 2007 byla oficiálně zahájena
turistická sezóna v Muzeu ve vagónu
a na šlapacích drezínách. O zpest−
ření programu se postaral pan Bra−
bec na vysokém kole, pan Křivánek
na dřevěném kole bez pedálů − kos−
titřasu a chlapi z Násedlovic na čtyř−
koloběžce.
Pozvánky
V neděli 17. června od 10 do
17 hodin bude veřejnosti zdarma pří−
stupný projekt Tradice na zámku
v konírně milotického zámku, který
zahájí svou činnost slavnostním

otevřením v pátek 15. 6. Jedná se
o představení tradičních způsobů
našeho regionu a první téma expo−
zice jsou křtiny. K vidění budou kroje
ze všech obcí mikroregionu, video−
nahrávky tradičních akcí z jednotli−
vých obcí, ukázka řemesel, produktů
a informací o našem mikroregionu.
Pro turisty bude jistě zajímavé se do
kroje nastrojit a odnést si fotografii
z tradičního slováckého prostředí.
24. června v 15 hodin se usku−
teční Setkání loutkářů na vnitřním
nádvoří zámku v Miloticích. Z Ra−
tíškovic se přehlídky zúčastní ma−
ňáskový soubor Beruška, historické
marionety představí soubor z Milo−
tic, z Kyjova přijede soubor Ruce nohy
na špagátě a divadlo Krok. Zveme
hlavně děti, aby se přišly podívat na
šikovnost lidských rukou, na to jaký
poskytuje loutkové divadlo neome−
zený prostor tvůrčí pro imaginaci.
Jaroslava Kundratová

11. 5. 2007 uspořádal mikrore−
gion autobusový zájezd do Valtic
pro vinaře na jubilejní XL. valtické
vinné trhy. Z Ratíškovic nejel tento−
krát nikdo, pravděpodobně z dů−
vodů místního koštu, který se usku−
tečnil následující den. Účastníci měli
radost z úspěchu vinaře z našeho
mikroregionu Tomáše Krista, který
se opět umístil se svými vzorky na
předních místech.
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