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Obecní noviny z ročník 13 z číslo 5 z 2007 z cena 20 Kč

Letošní hody
pohledem jednoho z účastníků

R

ok sa s rokem sešel, listí v Dú−
bravě sa zas obléklo do podzim
ních barev, a to tradičně před−
znamenává, že sa v dědině jako
každý rok slavijú krojované hody.
Ale letos né tak ledajaké. Už je to
stopadesát roků, co byl ratiškovský
kostel vysvěcený, a tak u nás bylo
druhý říjnový víkend
pěkně veselo.
Folklorně založení za−
palovali hody už čtyry
týdně předem a aby sa
nic nezanedbalo, nekeří
to opakovali radši pravi−
delně co týdeň. Zároveň
s vinobraním sa vybíraly
vzorky vína, pékly koláč−
ky, sekanky a hlavě sa
chystaly kroje.
A v pátek večer, před
hodovým víkendem, už
sa v tělocvičně základní
školy rozezněly první
zvuky cimbálovej mu−
ziky a první tancachtiví
lidé pomáli naplňovali
sál. Tož, moc nás tam
dohromady nebylo, ale
o to víc bylo místa na ver−
buňky, karičky, skočné
a barjaké jiné tance.
Cimbálová muzika Ja−

vor pod vedením paní učitelky Ma−
rie Ostřížkové opět nezklamala a vý−
borně zahrála, snáď ani jedinú
známú písničku nevynechali. A když
už byla zábava v plném proudu a do
tanca sa zapojily všecky generace,
došlo aj na klobúkový a kdo měl chuť
Pokračování na straně 5
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Obec

lého kulturního domu z důvodu
vybudování ochozu pro vstup do
prodejen. Rada na základě dopo−
ručení stavební komise požaduje
doplnit projekt.

Rada obce...
Rada obce č. 27 ze dne 14. 8. 2007
Rada obce:
z bere na vědomí výpověď paní Bla−
ženy Koplíkové z bytové jednotky
č. 9 na DPS v Ratíškovicích. Do
příštího zasedání RO připraví so−
ciální komise návrh na obsazení
uvolněného místa ze seznamu ža−
datelů.
z projednala možnosti čerpaní do−
tací z evropských fondů a rozhodla
o provedení energetických auditů
u budov ve vlastnictví obce,
z starosta a místostarosta informo−
vali o jednáních se zástupci firem,
které mají zájem v katastru obce
vybudovat sluneční elektrárny,
z vzala na vědomí havarijní stav boj−
leru v kotelně plaveckého bazénu
a rozhodla o výrobě nového bojleru,
z rozhodla o předání budov ZŠ u dro−
gerie a ZŠ jídelna od příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ratíškovice
na Obec Ratíškovice. Budovy bu−
dou předány nejpozději do 30. 9.
2007.
z starosta informoval o tom, že fi−
nanční dotace z norských fondů
obci Ratíškovice na vybavení tříd
ZŠ nebyla přidělena,
z starosta informoval o probíhajícím
fotografickém sympoziu na zámku
Milotice.
Rada obce č. 28 ze dne 29. 8. 2007
Rada obce:
z se seznámila s žádostí man−
želů Jana a Zlatuše Příkazkých
o změnu územního plánu v loka−
litě Náklo v blízkosti Liliového
kříže z důvodu realizace záměru
vybudování vinného sklepa s pen−
zionem. RO postoupí návrh změny
územního plánu k odsouhlasení
zastupitelstvu obce.
z souhlasí s finančním příspěvkem
na akci „Hornické setkání“ ve výši
1000 Kč,
z souhlasí s poskytnutím příspěvku
na místní poplatek za komunální
odpad občance VŽ, která je drži−
telkou průkazu ZTP/P,
strana 2

z vzala na vědomí vzdání se man−
dátu zastupitelky obce Mgr. Aleny
Štípské, a to ke dni 27. 8. 2007.
Za člena zastupitelstva obce Ra−
tíškovice nastupuje dle § 56 odst.
1 zákona č. 491/2001 Sb. náhrad−
ník na kandidátní listině Sdru−
žení nezávislých kandidátů ing.
Zdeněk Šupa, a to dne 28. 8. 2007.
z schválila směrnici č. 2/2007
O účtování dlouhodobého ma−
jetku a zásob. Touto směrnicí se
současně ruší směrnice č. 4/2005.
z projednala a schválila změny roz−
počtu V/2007 v jednotlivých kapi−
tolách − jedná se o účetní operace
mezi jednotlivými položkami,
které neovlivní výši rozpočtu,
z vzala na vědomí výsledek kolau−
dace stavby – Přístavba a obnova
ZŠ Ratíškovice. Kolaudační ří−
zení proběhlo bez závad.
z projednala žádosti o umístění do
uvolněné bytové jednotky DPS,
z souhlasí s dočasným jednoročním
pronájmem zahrádek v areálu ZŠ
s podmínkou případné výstavby
chodníku ke škole,
z rozhodla o vyvěšení výzvy k po−
dání žádostí o půjčku z Fondu byd−
lení na rekonstrukci a opravu
rodinných domů a bytů. Termín
vyvěšení je od 31. 8. 2007 do
21. 9. 2007.
z vzala na vědomí, že o pronájem
prostor dvou bývalých tříd na ZŠ
u drogerie není ze strany ekono−
mických subjektů zájem, a roz−
hodla o zpoplatněném pronájmu
těchto místností Fit − studiu SK
Baník Ratíškovice a Osvětové be−
sedě Ratíškovice,
z projednala program příštího VI.
zasedání zastupitelstva obce,
z projednala otázku uzavření dvou
mobilních WC na hřbitově a po−
věřuje starostu obce jednat o vyu−
žití nových WC u fary, na něž Obec
Ratíškovice finančně přispěla,
z projednala žádost firmy TeLNet
D+D, s.r.o., Ratíškovice o proná−
jem pozemků podél objektu býva−

Rada obce č. 29 ze dne 11. 9. 2007
Rada obce:
z projednala stížnost České pošty
na skutečnost, že některé budovy
v obci nemají číslo popisné. Rada
bude prostřednictvím kabelové
televize a rozhlasu informovat
občany o povinnosti vyplývající ze
zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění, označit svůj dům číslem po−
pisným.
z se seznámila s žádostí firmy Ase−
kol, s níž má obec podepsánu
smlouvu o bezplatném odebírání
elektrozařízení (televizory, počí−
tače), o distribuci informačních
letáků. Roznos letáků zajistí po do−
hodě ratíškovické skautské stře−
disko.
z projednala žádost starosty Jed−
noty Orel Ratíškovice, pana Jo−
sefa Vacenovského, o prodloužení
termínu splácení půjčky na vybu−
dování skateboardového parku,
a to z důvodu posunutí termínu
zaslání finančních prostředků
z fondů EU. Rada žádosti vyho−
vuje a posunuje termín splátky na
31. 12. 2007.
z vzhledem k tomu, že se zvyšuje
počet povinně vyvěšovaných doku−
mentů na úřední desce obecního
úřadu, rada obce rozhodla o tom,
že před obecním úřadem bude
vybudována jedna velkoplošná
úřední deska. Ostatní vitríny
v obci budou pouze informativní.
z se seznámila s nabídkami dvou
společností Raven EU Advisory,
a. s., Brno, a Regionální poraden−
ská agentura, Brno, na zpraco−
vání žádostí o dotace a grantové
poradenství za účelem získání do−
tací z fondů EU, a to na akce:
− zateplení budov v majetku obce
(mateřské školy, knihovna, ha−
sičská zbrojnice) – zpracuje Re−
gionální poradenská agentura,
− zateplení budovy základní školy
− rozhodnutí odloženo z důvodu
existující možnosti získat fi−
nanční prostředky z Minister−
stva financí ČR,
− vybudování kotelny na štěpky
u bazénu − rozhodnutí odloženo,
bude zpracována alternativní
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studie na využití tepelných čer−
padel, neboť z fondů EU nejsou
podporovány projekty, u nichž
je plynový otop nahrazován oto−
pem z obnovitelných zdrojů.
projednala program příštího zase−
dání zastupitelstva obce,
schválila v souvislosti s rozšířením
pojištění na přístavbu ZŠ novou
pojistnou smlouvu hospodářských
rizik, a to s Kooperativou, a. s. Po−
jištěny jsou obecní nemovitosti
v hodnotě 277 550 000 Kč,
schválila s Kooperativou, a. s., po−
jistnou smlouvu podnikatelských
rizik,
schválila s Kooperativou pojistnou
smlouvu za škody zastupitelů obce,
rozhodla (po předložení dvou ceno−
vých nabídek) o uzavření smlouvy
o dílo s ing. arch. Zdeňkem Michál−
kem, a to na zpracování projektu
stavebních úprav a rozšíření ha−
sičské zbrojnice v Ratíškovicích,
rozhodla o nákupu přepěťových
zásuvek k počítačům na obecním
úřadu a o zakoupení nového video−
DVD rekordéru pro obrazovou
prezentaci v kabelové televizi,
rozhodla o ozvučení tří lokalit
v obci místním rozhlasem po roz−
vodech kabelové televize, a to
v hodnotě cca 50 000 Kč,
v souvislosti s finančně výhodnou
nabídkou rozhodla o nákupu 5 ks
hasičských pracovních stejno−
krojů, a to v hodnotě 7 300 Kč/kus,
se seznámila se skutečností, že
k žádostem o dotace z fondů EU (jež
jsou v kompetenci Ministerstva ži−
votního prostředí ČR) na úspory
energií je nutno přiložit energe−
tické audity, které jsou zpracovány
dle nové metodiky. Stávající au−
dity, které má obec zpracovány
a byly doposud platné, jsou pro zís−
kání dotací z fondů EU nepoužitel−
né. Rada rozhodla, že budou zpra−
covány nové energetické audity.

Rada obce č. 30 ze dne 25. 9. 2007
Rada obce:
z se seznámila s výsledky kontroly
provozovny Restaurace Sport, kte−
rou provedla Krajská hygienická
stanice Jihomoravského kraje
v Brně. Zjištěné nedostatky budou
odstraněny dle stanovených ter−
mínů. Rekonstrukci vzduchotech−
niky finančně zajistí vlastník
budovy. Výměna okenních kon−
strukcí bude realizována dle fi−
nančních možností obce.
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z rozhodla o časovém plánu inven−
tarizace majetku obce pro rok
2007 a ustanovila jednotlivé ko−
mise včetně jejich předsedů,
z se seznámila s výsledkem jednání
mezi vedením obce a zástupci
firmy Mikita Kaplan – elektro ve
věci možnosti instalace tepelných
čerpadel pro otop budov v areálu
Baník Ratíškovice a budov Zá−
kladní školy Ratíškovice. Zástupce
firmy předloží cenový návrh jed−
notlivých variant řešení.
z se seznámila s výsledky kame−
rové kontroly odpadů WC v are−
álu Baník Ratíškovice: kanalizace
je narušena a je nutná její rekon−
strukce,
z souhlasí s pronájmem jedné třídy
v budově obecní knihovny pro ná−
cvik břišních tanců. Náklady na
pořízení zrcadel, jenž uhradí obec,
bude zohledněna ve výši nájem−
ného.
z souhlasí s pronájmem kabinetu
v budově obecní knihovny pro vý−
uku logopedie,
z se seznámila se seznamem žada−
telů o poskytnutí úvěru na opravy
a modernizace bytového fondu. Žá−
dost podalo celkem 7 žadatelů, cel−
ková částka půjček je 380 000 Kč.
z projednala stavebně technické ne−
dostatky na přístavbě ZŠ. O od−
stranění těchto nedostatků bude
jednáno na kontrolním dni 1. 10.
2007.

z se seznámila s výší finanční část−
ky, kterou uhradí firma MSO
servis za spotřebované energie
a vodu, jež odebírala od ZŠ,
z projednala organizační zabezpe−
čení hodů,
z se seznámila s nabídkou firmy
LIKOL, s. r. o., Dubňany na odtě−
žení zeminy z Hliníčku za Mlýnem
na rekultivaci poddolovaného
území v k.ú. Dubňany. V rámci
této akce tak může být realizován
připravený projekt „Ratíškovice –
Hliníček, oprava nádrže“, který
zpracoval ing. Jaroslav Bartoní−
ček. Před zahájením akce je nutno
získat stavební povolení vodo−
správního orgánu – MěÚ Hodonín,
odbor životního prostředí.
z starosta informoval o rozhodnutí
starostů Mikroregionu Nový Dvůr
o dopracování a vypracování no−
vých projektů cyklostezek na
území mikroregionu. Celkové ná−
klady obcí činí 440 000 Kč, do−
tace z Jihomoravského kraje činí
250 000 Kč. Náklady na projekto−
vou dokumentaci pro Obec Ratíš−
kovice (cyklostezka Ratíškovice –
Hodonín, cyklostezka od kostela
po přejezd, dopracování cyklo−
stezky KKK, zaměření cyklo−
stezky na Náklo) činí 230 000 Kč,
z toho obec hradí cca 110 000 Kč,
JmK 120 000 Kč.
z se seznámila s harmonogramem
plesové sezóny 2008.
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Zastupitelstvo obce...
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 19. 9. 2007
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. VI/2007:
příjmy zvýšeny o 743 000 Kč, vý−
daje zvýšeny o 731 000 Kč, finan−
cování příjmů sníženo o 12 000 Kč
a financování výdajů nezměněno.
Celkové příjmy po změně:
35 913 600 Kč + financování
30 517 900 Kč = 66 431 500 Kč
Celkové výdaje po změně:
65 107 500 Kč + financování
1 324 000 Kč = 66 431 500 Kč
1.2. prodej části pozemku p.č. 2902
v k.ú. Sudoměřice o výměře

7 466 m2 – České republice – Ře−
ditelství vodních cest České repub−
liky se sídlem Vinohradská 184/
/2396, Praha 3. Cena pozemku je
stanovena dle znaleckého posudku
č. 732−27/07 ve výši 34 344 Kč.
1.3. za člena kontrolního výboru
Ing. Zdeňka Šupu, bytem Ratíš−
kovice, č.p. 1219.
1.4. za člena školské rady paní An−
dreu Kuchařičovou, bytem Ratíš−
kovice, č.p. 107.
1.5. prodej hmotného majetku (HIM
a DHIM) Baníku Ratíškovice,
s. r. o., v ceně stanovené odhad−
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cem Ing. Josefem Ondrou (soupis
majetku viz příloha č. 1) v hod−
notě 98 690 Kč. Úhrada nebude
provedena peněžně (vzájemný zá−
počet pohledávek).
1.6. prodej hmotného majetku (HIM
a DHIM) firmě Falcon, s. r. o., Ky−
jov v ceně 13 000 Kč.
1.7. nákup porostů na odkupovaných
pozemcích v ulici Polní. Prodej po−
zemků byl schválen ZO v roce 2006.
1.8. dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) pořízení
změny ÚP Ratíškovice v lokalitě
Pasuňk (za lesní školkou) ze stá−
vajícího funkčního využití plochy
pro zemědělskou výrobu na plochy
pro průmyslovou výrobu nebo
ostatní.
1.9. dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) pořízení
změny ÚP Ratíškovice v lokalitě
Náklo ze stávajícího funkčního
využití plochy pro zemědělskou
výrobu na plochy pro občanskou
vybavenost.
1.10. dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) pořízení
změny ÚP Ratíškovice v lokalitě
Slavín (pozemky naproti zástavby
stávajících sklepů) ze stávajícího
funkčního využití plochy pro ze−
mědělskou výrobu na plochy pro
občanskou vybavenost
1.11. zastupitele Ing. Josefa Uhlíka
a PhDr. Radima Šťastného ke spo−
lupráci s pořizovatelem (MěÚ Ho−
donín, odborem rozvoje města)
v rámci celého procesu pořízení
změny ÚP (bod 1.8.−1.10.).
1.12. členství v mikroregionu Hodo−
nínsko s prioritou výstavby cyk−
lostezky Ratíškovice – Hodonín.
1.13. bezúplatný převod pozemku
ve vlastnictví ČR (Úřad pro zastu−
pování státu ve věcech majetko−
vých) v k.ú. Ratíškovice, p.č. 2798/
/1, v lokalitě Slavín.
1.14. schvaluje snížení poplatku za
připojení nemovitosti na rozvod
kabelové televize v období od
1. 10. 2007 do 15. 11. 2007. Cena
za připojení činí v tomto období
3 000 Kč.
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
a finančního výboru ze dne 21. 8.
2007.

2.2. změnu rozpočtu č. V/2007 schvá−
lenou radou obce dne 28. 8. 2007.
2.3. dopis, přijatý dne 27. 8. 2007,
od Mgr. Aleny Štípské, kde se
vzdává mandátu člena Zastupitel−
stva obce Ratíškovice.
2.4. přijetí mandátu a složení slibu
člena Zastupitelstva obce Ratíško−
vice Ing. Zdeňka Šupy.
2.5. stanovisko k vlastnictví po−
zemku p.č. 2429/22 v k.ú. Ratíš−
kovice. Pozemek byl prodán Obcí
Ratíškovice firmě Zera, a. s., Ra−
tíškovice schválením ZO dne
26. 6. 2007. Dodatečně bylo zjiš−
těno, že obec nemá k výše uve−
denému pozemku nabývací listinu
a šetření na KÚ Hodonín potvr−
dilo chybu zápisu v listu vlastnic−
tví obce.
3. ZO pověřuje:
3.1. radu obce jednáním ve věci mož−
ného dlouhodobého pronájmu po−
zemků v lokalitě Slavín p.č. 2797/
/18 a 2797/44 pro výsadbu sadu
panu Lukáši Kotenovi.
4. ZO odvolává:
4.1. člena kontrolního výboru Mgr.
Alenu Šťípskou.
4.2. člena školské rady Mgr. Alenu
Šťípskou.

Společenská rubrika
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Vítáme nové občánky...
Machalová Petra
Směřička David
Kašíková Pavlína
Tomeček Adam
Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Vacenovská Růžena ............................ 82 let
Spěvák Emil .......................................... 46 let
Toman Ladislav .................................... 72 let
Tomanová Růžena ............................... 81 let
Horňáček Josef .................................... 76 let
Jansová Anežka ................................... 63 let
Vybíralová Františka ......................... 79 let
MVDr. Toman František .................... 74 let

Dobešová Filomena ............................................. 85 let
Grufíková Marie ................................................... 85 let
Klimešová Františka ........................................... 90 let
Gajdíková Anděla ................................................ 95 let
Šupálková Žofie .................................................... 98 let
Cahlíková Marie ................................................... 91 let
Mleziva Matěj ........................................................ 80 let
Ingrová Vlasta ...................................................... 80 let
Pouchová Terezie ................................................ 80 let

Uzavření sňatku...
Lukáš Kadlčík a Veronika Kučerová
Jakub Šťastný a Petra Třísková
František Lelek a Marcela Sejáková
Radek Gottlieb a Libuše Pípová

Zlatá svatba...

Blahopřejeme...

Jan a Anna Bauerovi
Vavřinec a Hedvika Kotáskovi

Kordulová Marie .................................................. 80 let
Foltýnová Marie ................................................... 80 let

Diamantová svatba...
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Hynek a Žofie Bařinovi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

Dokončení z titulní strany

a odvahu, mohl si aj na mikrofón
zazpívat svoju oblíbenú písničku.
Stárek Tomáš Bařina se stárkú Len−
kú Ilčíkovú sa nám oficiálně před−
stavili při sólovém tanečku, a aby
teho nebylo málo, jako poděkování za
krásný hudební doprovod vytančil stá−
rek eště aj primášku Marušku.
O tem, že páteční zábava u cim−
bálky byla příjemná, ale aj náročná,
sa nekeří z nás přesvědčili v sobotu
ráno, když sme měli jít stavijat máju.
Hrsť tanečníkú sa kvúli puchýřom
nemohla postavit na nohy, jiní díky
únavě ráno vúbec nevstali, a ten zby−
tek klukú, co sa tam sešel hodinu po
oficiálním termínu, měl problémy
vúbec trefit do lesa. Naštěstí una−
venú chasu zachránil bývalý stárek
Adam Bardún, kerý si z Prahy do−
vézl pracovně naladěných kamarádů,
takže obě dvě máje aj díky jejich pra−
covitým rukám stójijú, o tem ste sa
šak mohli už v odpoledních hodinách
sami přesvědčit na vlastní oči. Ale
než máje pan jeřábník Zeman mohl
postavit, moseli sme jich první v lesi
vybrat, uřezat, očistit, odtahnút na
místa určená, a tam jich děvčata eště
mosely pěkně nazdobit.
U obecního úřadu starosta pracu−
jících přivítal dobrú gořalkú a u stár−
činého sama stárka s rodinú vyná−
šala občerstvení a pozvala nás na
guláš. A ten byl panečku výborný, aj
ty dobré oharky se skořicú. Tam sme
eště chvílu poseděli a načerpali sil na
vyhlášenú večerní zábavu. Zábava sa
opět odehrávala v tělocvičně, hudební
doprovod zajistila lety prověřená sku−
pina Kombet, tanečníkú a tanečnic
bylo na sále jak maku, no prostě so−
botní tancovačka je vyhlášená.
Vyvrcholení hodú nastalo v ne−
dělu. Zanedlúho po obědě už sa sku−
pinky krojovaných trúsily k hlavní
zastávce, kde sa všecka tá nádhera
v čele s muzikú řadila do průvodu.
Zahraniční dechová muzika Drieto−
manka pěkně vyhrávala do kroku
a za chvílu už sme stáli v kostele
a zaposlúchali sme sa do slov biskupa
Pavla Posáda, kerý kvúli temu kos−
telnímu jubileu dojel až z Litoměřic,
aby u nás mohl slúžit mšu. V kostele
panovala slavnostní atmosféra a bis−
kupovy hluboké myšlenky tej parádě
dodávaly punc. Enom na konec
jedna krátká větička zaskočila snáď
celú dědinu, biskup nám mosel po−
vědět, že náš farář Ludvík Bradáč
bude přeložený do jinej farnosti. Tož
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

s takovú smutnější náladú sme sa vy−
pravili z kostela, ale sluníčko, dobré
vínečko a plno kamarádú a známých
nám hned vykouzlily úsměvy na
rtech, seřadili sme sa pěkně do prů−
vodu a mohlo sa jít pro stárka.
Prošli sme se zpěvem našú pěknú
dědinú až ke stárkovému, a tam už
sme stáraka známýma písničkama
vylákali ven z domu. Ale nedal sa
enom tak, pěkně nás překvapil svo−
jím balkónkovým výstupem ala Ro−
meo a Julie. No eště si aj pěkně
zazpíval a zacifroval, rodiče si zatan−
čili a mohlo sa jít pro stárku. No
a že stárka bývá za Humnama, tož
to netrvalo ani chvílu a stáli sme
před jejím. Stárek Tomáš jí krásně
zazpíval, Lenka mu na to svojú
slokú odpovídala, aj nazdobený klob−
úček mu dala. O tem, že je to dobře
sehraný pár, sa brzo u radnice pře−
svědčil aj starosta s celú radú, když
sa stárci nedali a povolení hodú od
vedení obce nakonec úspěšně získali.
Dokonca moseli prokázat svoje hu−
dební schopnosti a hrálo sa aj na ky−
taru. Za spokojeného zpívání a vy−
hrávaní Veselej dechovej muziky,
kerá nás u radnice podpořila, sme si
dobře zatančili a v tej zimě nám na−
jednú bylo aj jaksi víc teplo − to nás
spokojený pocit, že hody sú povolené,
hřál u srdce. A jak už to tak bývá,
zvíhali sme stárka a stárku na žid−
lách, abysme jim ukázali, že sme

rádi, že jich máme, a že sa za nás
chasu postavili a všecko to hodové
veselí nám zařídili. Stejně tak sme
nevynechali starostu se ženú a stár−
kovy a stárčiny rodiče.
To už sa ale začalo stmívat, a tak
sa prořídlý průvod pomáli vydal na
sál, kde pokračovala krojovaná zá−
bava. Překvapili nás přespolní, keří
si hned na úvod necháli zahrát marš
a ukázali nám, jak sa to u nich na
parketě dělá a že sa máme eště co
učit. Ani naša chasa sa ale nene−
chála zahaňbit, a tak sa tančilo celý
večer, celú noc, šohajé sa nafukovali
před cérečkama při verbuňkoch,
cérky sa vytáčaly před šohajama
v kolečku, zkrátka všecí sa moc
dobře bavili. Chasa také nezapom−
něla na ředitelku osvětovej besedy
paní Janu Koplíkovú − Rybku, kerú
sme pěkně po sále na židli ponosili
a za organizaci hodú jí tak děkovali.
No a než sme sa nadáli, najednú
byl sál skoro plný, všady dokola spo−
kojení lidé, keří sa chcú bavit a as−
poň nekdy si odpočinút od teho dneš−
ního moderního a zrychleného světa.
Šak díky tym krojom, jako by sa čas
najednú zastavil, nebo dokonca vrá−
til zpátky, tak nám tam bylo dobře
a veselo. A o tem ty hody sú, nebo né?
Tož dobrá věc sa povédla, zasej mo−
žeme z příjemných vzpomínek na le−
tošní hody čerpat celý následující rok.
JK
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Šíma Cup po páté

Policie

5. ročník turnaje amatérských fot−
balových mužstev Šíma Cup, který
se letos nesl v duchu zelené (barvy),
se tentokrát vzhledem ke špatnému
terénu nekonal „Na Lišinovém“, ale
v areálu Jednoty Orelské Na Zelni−
cách. Myslím však,
že to byla změna
k lepšímu, a to z dů−
vodu kvalitního
hřiště a zázemí
v areálu. Turnaje se
tradičně zúčastnila
čtyři mužstva a ví−
tězem se stalo muž−
stvo Séčky, které ač
se ráno sešlo v po−
čtu tak akorát do
mariáše (zřejmě
díky páteční besedě
u cimbálu), přesto
dokázalo v penalto−
vém rozstřelu pora−

Ze zápisníku

obecní policie

SRPEN 2007
z Přijetí oznámení od paní XY, že
její dceři dne 11. 8. 2007 někdo odcizil
jízdní kolo, které zanechala u chaty
mysliveckého svazu. Jednalo se o kolo
zn. Velamos stříbromodré barvy.
z Přijetí stížnosti od pana XY, že
na jeho pole někdo vyváží slupky od
cibule. Po příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že pozemek pana Korduly ně−
kdo soustavně zaváží tímto odpadem
bez souhlasu majitele. Viníci byli
zajištěni.
z Přijetí oznámení od pana XY, že
mu někdo v sobotu v ulici U Radnice
odcizil jízdní kolo zn. CTM zeleno−
stříbrné barvy.
z Přijetí oznámení v 04.50 hod. od
pana XY, že v ulici Příční neustále
ruší noční klid a ničí dopravní značku
pan YY. Po příjezdu hlídky OP byla
osoba vyzvána, aby zanechala ruše−
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zit mužstvo Lokomotivy. Boj o třetí
místo rozhodly taktéž penalty, když
Hasiči porazily Stařečky. Králem
střelců se stal letos Peťa Vaca, který
byl dekorován originálním tričkem
na holé tělo.

ní nočního klidu. Byla přivolána Poli−
cie ČR Dubňany s žádostí o umíst−
nění pana YY do cely, jelikož byl pod
vlivem alkoholu a neustále se dopouš−
těl protiprávního jednání. Hlídkou
PČR byla provedena dechová zkouš−
ka na alkohol a naměřena hladina al−
koholu v dechu ve výši 1,74 promile.
z Přijetí oznámení v 17.15 hod.,
že v ulici Zelnice leží neznámý muž.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o pana XY, který je pod
vlivem alkoholu. Vyrozumění jeho
matky a převoz do místa bydliště.
z Přijetí oznámení v 19.17 hod. od
paní XY, že mezi panem YY a její
matkou XX došlo k fyzickému napa−
dení a neustále se hádají a mají v ruce
nůž. Vyrozumění Policie ČR Dub−
ňany a provedení výjezdu na místo.
z Přijetí oznámení od ředitele
školy, že na budovu spadl vzrostlý

Děkujeme Jednotě Orelské za po−
skytnutí fotbalového azylu, Radkovi
Šeďovi za objektivní rozhodcování,
Palisovi za trička, paní Bábíkové za
zajištění catheringu, Restauraci
Sport za guláš, Peťovi Příkaskému
za pečivo, Fanovi Kordulovi za na−
kládané papričky a všem divákům,
kteří vytvořili správnou hodovou at−
mosféru turnaje.
Joka

strom. Přivolání hasičů, kteří pro−
vedli zajištění stromu před pádem
a poškozením budovy. Zajištění
a provedení kontroly okolí obce po
bouřce. Nahlášení škod, sepsání
poškozených stromů a kde bude po−
třeba plošiny.
z Přijetí stížnosti od paní XY na
děti hrající se v ulici U Stadionu na
neustálé padání jejich míče na její
zahradu a na nevhodné chování vůči
její osobě ze strany dětí. Věc bude
řešena s rodiči dětí.
z Přijetí oznámení od obsluhy čer−
pací stanice, že odjel bez placení pan
XY. Asi po 10 minutách se pan XY
vrátil a PHM uhradil.
ZÁŘÍ 2007
z Výjezd na žádost PČR k do−
pravní nehodě v 12.25 hod. na komu−
nikaci směrem na Dubňany u farmy
Vlasta, kde došlo ke střetu dvou vo−
zidel a následného vylétnutí na pole.
z Přijetí oznámení v 19.45 hod.,
že v bytovém domě dochází mezi bra−
try k fyzickému napadání. Po pří−
jezdu na místo bylo zjištěno, že oba
jsou pod vlivem alkoholu. Oba byli
upozorněni, aby zanechali protipráv−
ního jednání, neboť docházelo i k slov−
nímu napadání hlídky obecní policie.
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Výstavba

z Přijetí oznámení v 01.15 hod. od
paní XY, že v jejím domě dochází ke
rvačce. Po příjezdu na místo byli ná−
silníci odtrženi a situace zklidněna.
z Přijetí oznámení ve 12.45 hod.,
že pan XY napadá ostatní obyvatele
domu a vyhrožuje, že je zbije. Pro−
veden výjezd, po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že pan XY utekl před
obecní policí do lesa za školku. Pro−
vedena kontrola okolí MŠ I, kde byl
pan XY zastižen. Byl poučen, že
pokud bude pokračovat v napadání
obyvatel domu, bude převezen PČR
Dubňany do cely. Poučení napadnu−
tých osob, že se jedná o návrhový pře−
stupek, který musí oznámit do KVP.

z Výjezd v 18.40 hod., že v domě
u paní XY dochází k demolici zařízení
jejím synem, který má zdravotní pro−
blémy, a to na žádost rychlé zdravot−
nické pomoci o asistenci při zdravot−
ním zákroku. Po příjezdu OP a rychlé
pomoci se mladík zklidnil a začal spo−
lupracovat s lékařem. Byl převe−
zen do nemocnice Hodonín.

Vzhledem k množícím se případům obtížného doručování pošty a zá−
silek Obecní úřad Ratíškovice upozorňuje občany na povinnost ozna−
čit budovy číslem popisným, jež vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění.

− bytový dům

K
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JH & JV

Upozornění

Školní jídelna

oncem srpna konečně došlo
k naplnění záměru zastupitel−
stva obce soustředit školní vý−
uku ze tří budov pod jednu střechu.
Tím se provoz školy a její ekono−
mika zefektivní. Dvě zbývající škol−
ní budovy byly převedeny zpět do
správy obce. Ve staré škole u droge−
rie zůstává v prvním patře knihovna
a kabinet pro výuku logopedie, ve tří−
dách v přízemí bude probíhat hu−
dební výchova a cvičení Fit studia.
Budova jídelny se mění ve stave−
niště. Začátkem září byl vystěhován
mobiliář a objekt byl předán kyjovské
stavební firmě Falcon spol. s r. o.
k přestavbě na nájemní byty pro
příjmově vymezené osoby. V objek−
tu má vzniknout 14 bytových jednotek,
a to v celkové hodnotě 12 926 000 Kč,
přičemž dle Nařízení vlády č. 146/2003
Sb. jsou stanovena určitá kritéria, jež
se vztahují na stavbu a nájemníky.
Zde jsou ty nejdůležitější:
z Podlahová plocha nejméně 80 %
bytů nepřesáhne 60 m2, podlahová
plocha nejvýše 20 % nepřesáhne
80 m2. (V 1. NP jsou byty o velikosti:
1 + KK 29 m2, 1 + KK 30 m2, 1 + KK
42 m2, 2 + KK 56 m2 , 2 + KK 66 m2 ,
ve 2. NP jsou byty o velikosti 1 + KK
29 m2, 1 + KK 42 m2, 2 + KK 55 m2,
2 + 1 59 m2, 2 + KK 65 m2, v půdní
vestavbě jsou byty o velikosti 1 + KK

z Přijetí stížnosti od občanů na
mládež, která se schází v lesíku u Most−
ku. Provedení kontroly a upozornění
mládeže na nevhodné chování a naří−
zení úklidu okolí, kde se zdržují.
z Kontrola okolí hřiště Lišinovo,
sběr použitých injekčních stříkaček
u hřiště a na parkovišti u kostela.

40m2, 1 + KK 42 m2, 2 + KK 58 m2,
2 + KK 59 m2.)
z Příjmově vymezenou osobou je
samostatně žijící osoba, která pro−
káže, že její průměrný měsíční pří−
jem zjištěný podle písmene e) v ob−
dobí 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepře−
sáhl 0,8 násobek prů−
měrné měsíční mzdy za
národní hospodářství
zveřejněné Českým sta−
tistickým úřadem.
z Příjmově vymezenou
osobou je rovněž osoba
s dalšími členy domác−
nosti, která prokáže, že
průměrný měsíční pří−
jem domácnosti ne−
přesáhl v období 12 ka−
lendářních měsíců před
uzavřením nájemní
smlouvy 1,5 násobek průměrné mě−
síční mzdy za národní hospodářství
zveřejněné Českým statistickým
úřadem.
z Obec uzavře smlouvu o nájmu
bytu vystavěného s dotací pouze
s příjmově vymezenou osobou, která
nemá vlastnické nebo spoluvlast−
nické právo k bytovému domu, ro−
dinnému domu nebo k bytu, ani jej
neužívá právem odpovídajícím věc−
nému břemeni. Tuto podmínku musí

splňovat i další členové domácnosti,
kteří mají v bytě bydlet.
z Obec uzavře smlouvu o nájmu
bytu vystavěného s dotací nejdéle na
dobu dvou let, přičemž smlouvu lze
opakovaně prodloužit.
z Výše nájemného nesmí být
vyšší než součin pořizovací ceny bytu
a měsíčního koeficientu 0,00333.
Takto stanovené nájemné může obec
každoročně k 1. červenci, nejdříve
však po 12 měsících, upravit mírou
inflace vyjádřenou přírůstkem prů−
měrného indexu spotřebitelských cen.
Další podrobnější informace a pod−
mínky lze nalézt na webových strán−
kách SFRB a v celém textu výše jme−
novaného nařízení vlády.

Stavební práce budou probíhat od
září 2007 do července 2008, kdy by
měla proběhnout kolaudace (bude−li
vše probíhat bez komplikací). Zá−
jemci o bydlení v tomto bytovém
domě, pakliže splňují podmínky dané
nařízením vlády č. 146/2003 Sb., si
mohou podávat žádosti na Obecní
úřad Ratíškovice. Výběr nájemníků
bude provádět na základě posou−
zení sociální komise rada obce.
Radim Šťastný, místostarosta
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Investice

V

Základní škola
a její investice

e čtvrtek 30. srpna 2007 byla
slavnostně uvedena do provozu
přístavba základní školy. Tato
stavba, co do objemu finančních pro−
středků, se zařadila mezi největší in−
vestice v historii obce. Srovnatelných
akcí za posledních 15 let není mnoho.
Patří mezi ně výstavba čistírny od−
padních vod (18 mil. Kč) s rozsáhlou
a desetiletí trvající výstavbou ka−
nalizace (60 mil. Kč), dům pečova−
telské služby s přístupovou cestou
(20 mil. Kč) a bytové domy U Há−
jenky (30 mil. Kč), kdy obec hradila
jen část těchto prostředků. Další fi−
nančně náročné byly a jsou stavby
a rekonstrukce místních komuni−
kací, ale ty se budují taktéž po−
stupně jako kanalizace.
O nutnosti řešit nevyhovující stav
školy jednalo její vedení s obcí již
na konci devadesátých let. V letech
1998−2003 byly provedeny nezbytné
stavební úpravy ve stávající budově
(elektroinstalace, rekonstrukce WC).
Hlavními důvody pro výstavbu dal−
šího pavilonu ZŠ byl letitý problém
související s neekonomickým provo−
zem a užíváním stávajících tří bu−
dov a dlouhotrvající nevyhovující
stav školní kuchyně s jídelnou. Kon−
krétní kroky k realizaci byly uči−
něny po odsouhlasení financí na vy−
pracování projektu zastupitelstvem
obce v roce 2002. Tímto úkolem byla
pověřena firma Projektis s. r. o., Ky−
jov. Architektonické řešení školy
je dílem ing. arch. Radka Ryby. Pů−
vodní projekt, kromě přístavby a ob−
novy, obsahoval i nástavbu stávající
budovy. Později se od nástavby upus−
tilo a projekt byl začátkem roku 2006
přepracován.
Impulsem pro zahájení výstavby
v loňském roce bylo získání 15ti mi−
liónové dotace ze státního rozpočtu.
Generálním dodavatelem stavby se
po výběrovém řízení stala firma
MSO Servis s. r. o. Kyjov, která za−
hájila výstavbu v polovině července
roku 2006. Pro technický dozor in−
vestora byla vybrána firmy Daleth,
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s. r. o. Hodonín, zastoupená ing. Pe−
trem Rašticou a pan ing. Zdeněk
Vlach prováděl za firmu Projektis
dozor autorský.
Celá rekonstrukce školy je roz−
dělena na více etap. První etapou,
která právě byla dokončena, je pří−
stavba nového pavilonu, pětipodlažní
budovy, kde se v suterénu nachází
skladovací prostory a v přízemí
šatny. Jídelna, kuchyně a kanceláře
jsou v prvním patře, ve druhém patře
4 třídy a kabinety. Třetí patro je pak
půdorysně menší s ateliérem vý−
tvarné výchovy a krásnou vyhlídkou.
Náklady na zhotovení díla činily
44,1 mil. Kč. Další náklady od roku
2002 na projekty, investiční záměry
pro získání dotací, výběrové řízení,
bourací práce, autorský a stavební
dozor překročily 1,9 mil. Kč.
Druhou etapou je obnova stáva−
jící budovy, spočívající v jejím zatep−
lení, vybudování nového krčku
s havarijním schodištěm, propojení
budovy s přístavbou a bouráním sta−
rého schodiště, rekonstrukcí ko−
telny, výměně topení, podlah, oken
a střechy. Počítá se i se zateplením,
výměnou oken a střechy na tělo−
cvičně. Dnes je dokončena jen část
obnovy v hodnotě 4,8 mil. Kč (nový
krček s havarijním schodištěm, pro−

pojení stávající budovy s přístavbou
a bourání starého schodiště). Pro−
jekty a ostatní přípravné práce vy−
šly na 0,55 mil. Kč. Opravy v tělo−
cvičně si vyžádaly částku 0,4 mil. Kč.
Investice na nedokončenou část
obnovy se odhadují na 18 mil. Kč.
Při rekonstrukci kotelny zvažujeme
variantu výměny plynových kotlů za
alternativní vytápění pomocí techno−
logie tepelných čerpadel.
Dobudování školního areálu s re−
konstrukcí venkovních sportovišť,
chodníků a výsadbou zeleně patří
do další etapy. Zatím je zpracována
studie.
Celkově doposud vynaložené finanč−
ní prostředky na přístavbu a část
obnovy se blíží k částce 52 mil. Kč.
Státní dotace, jak je uvedeno výše,
činila v roce 2006 pouze 15 mil. Kč,
ostatní prostředky jsou z rozpočtu
obce a úvěru. S tímto faktem se po−
chopitelně nechceme smířit a podali
jsme novou žádost a stále ještě dou−
fáme (říjen), že se podaří dotaci zís−
kat i pro letošní rok.
Podle mého názoru je nový pa−
vilon postaven ve vysoké kvalitě
a splňuje všechna potřebná kritéria,
i když vím, že každé dílo prověří čas
a provoz.
Tak jako jsem to učinil při slav−
nostním zahájení, chci ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a výstavbě pavilonu. Pře−
devším firmě MSO Servis a jejím
subdodavatelům, projekční kanceláři
Projektis a ing. Petru Rašticovi za
důsledný dozor nad kvalitou díla.
Poděkování patří celému učitel−
skému sboru a personálu školy za
zvládnutí náročné roční výuky při
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provozu stavby, stěhování inven−
táře budov a následného úklidu.
Panu řediteli Mgr. Josefu Hanákovi
zvláště za kvalitní spolupráci a pří−
stup ke stavbě nad rámec svých po−
vinností. V neposlední řadě děkuji
zastupitelstvu obce, místostarostovi
PhDr. Radimovi Šťastnému a Anně

Foltýnové DiS, bývalé místosta−
rostce, za vstřícnost při rozhodování
o investicích a pomoc při organizač−
ním zajištění stavby.
Myslím si, že i přes velkou fi−
nanční zátěž pro obec, byla vý−
stavba pavilonu nezbytná a potřeb−
ná. Nejenže vyřešila déle trvající

problémy s chodem školy, včetně
stravování, ale věřím, že přispěje
i ke zkvalitnění školní výuky. Po za−
teplení a výměně oken u stávající
budovy dojde dále k výraznému sní−
žení energetické náročnosti jejího
provozu.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Pozvánka na Jazz

I

v letošní podzim k nám pod pa−
tronací bubeníka Jaromíra He
lešice zavítají jazzoví hudebníci.
V pátek 16. 11. 2007 v budově ra−
tíškovického kina vystoupí muzi−
kantské uskupení Jazz Q, a to ve
složení Martin Kratochvíl – piano,
Oskar Petr – zpěv, Zdeněk Fišer –
kytara, Přemek Faukner – bas−
kytara, Jaromír Helešic – bicí. Ani
tentokráte nebude chybět „páteční
chvilka poezie“ Jiřího Hubáčka jr.

Farnost

RŠ

nečný vyslovil ratíškovickým
výtku a pokáral je za malou
horlivost, týkající se nového
kostela. „Milí sousedé! Nyní
jste se právě přesvědčili, kterak
horlivostí a pevnou vůlí jenom
jedna rodina postavila kříž,
kterýž ji přes 100 zl. stř. stál,
a vy všichni jste svorností zbu−
dovali tento obraz. − Zdaliž−
byste též zvětšenou horlivostí časem
nemohli postaviti sobě větší kaplu,
do kteréžby z vás větší díl aspoň mezi
mší sv. vejíti mohl, abyste nemuseli
vždy všichni mezi službami Božími
v dešti, ve sněhu a v horku pod ší−
rým nebem státi?“ Brzy se konala
valná hromada a už při první sbírce
se sešla poměrně velká peněžní
částka. Pololáník Jan Bařina z č.p.
16 při té příležitosti veřejně slíbil:
„Já zaplatím všechno kamení, které
ke stavbě potřebno.“ Stálo ho to přes
200 zl. stříbra, protože v okolí Ratíš−
kovic žádného kamene nebylo a mu−
sel se dovážet. Náklady na nový
chrám Páně podle rozpočtu činily
28 000 zl. stř.
Základy se začaly kopat 4. května
1855 a během 3 hodin byla práce
ukončena. Již 29. května t.r. byl do
země slavnostně uložen základní
kámen společně s pamětními listi−
nami. Podle farní kroniky „upevněn

150. výročí posvěcení
kostela v Ratíškovicích

O

bec Ratíškovice náležela k far−
nosti Dubňany, která se nachá−
zí asi 1/2 hodiny pěší cesty.
Kolem roku 1445 vystavěla obec kos−
telík či kapli s věží a jedním oltá−
řem, o jehož zániku nemáme zpráv.
Podle topografických výzkumů,
prováděných v 19. stol., byla další
kaple vystavěna přibližně r. 1655
v místech nynějšího kamenného
kříže mezi dnešním kostelem a hřbi−
tovem. Byla zasvěcena sv. Josefu –
pěstounu Páně a mše v ní byly slou−
ženy od r. 1797. Byla velmi malá,
podle zápisů ve farní kronice se „spí−
še podobala sklepu“ a většina věří−
cích musela během mše stát venku.
Jinak farníci navštěvovali kostel
v Dubňanech a blízkých Miloticích.
Ve farní kronice je uvedeno, že
„ratiškovští občané ode dávna si
přáli míti vlastní kostel farní a vlast−
ního kněze, dílem, aby Ježíše Krista
v nejsvětější a Božské Svátosti ol−
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tářní mohli míti vždycky na blízku
mezi sebou; dílem, aby častěji mohli
všecí býti přítomni službám Božím;
dílem, aby dítky ve škole a dospě−
lejší mládež na křesťanském cvičení
častěji mohly ve svatém náboženství
vyučování býti; dílem, aby do okol−
ních osad nemusili se k službám
Božím v zimě namáhavou cestou
odebírati... dílem také, aby se zame−
zilo všelijakým nepořádkům, kteří
s choděním do cizích osad k služ−
bám Božím bývají spojeni..., že totiž
mnozí – beze své vinny – často při−
cházeli k službám Božím pozdě, jiní
zase – obzvláště lidé mladí a jinak
lehkovážní – po čas k službám Bo−
žím určený po polích anebo po lesu
se potulovali.“
Pokusů o postavení kostela bylo
víc, ale z úmyslu vždy pro různé po−
tíže sešlo. Až 19. listopadu 1854, při
svěcení kamenného kříže u mistřín−
ské cesty, dubňanský farář Karel Ko−
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je vedle sakristie asi 3 střevíce hlu−
boko v zemi v pilíři, který dělí pres−
byterium od lodi kostelní“. V časo−
pise Moravan, vydaném r. 1857, se
píše, že „sama příroda se zdála proti
položení základního kamene se zpou−
zeti. V pondělí svatodušní k večeru
obloha se zatemnila, černými mraky
potáhla, strhl se náramný lijavec,
jehož strašným řáděním sem tam
potoky ze svých břehů vystoupily.
Malými přestávkami pršelo po celou
noc a ještě ráno bylo nebe zataženo.
Čím blíže ale přicházela doba svě−
cení základův, tím méně pršelo, nebe
se víc a víc vyjasňovalo, a před po−
čátkem slavnosti teplé slunečko mile
se usmívalo na zemi. Člověk mohl
by ovšem již to pokládati za dobré zna−
mení, za rukojemství, že se tu počalo
dílo líbezné Bohu.“ Děkan sloužil
v místní malé kapličce mši a slav−
nosti se zúčastnilo asi 3000 lidí
z okolních obcí.
Základy byly zbudovány téměř
do poloviny a pro nedostatek staveb−
ního materiálu bylo ukončeno první
stavební období a pokračovalo se na
jaře příštího roku. Muži pálili vápno,
ženy dělaly maltu, mládenci stavěli
lešení, děvčata podávala vápno, děti
seděly na lešení a přihazovaly zed−
níkům cihly. Z okolních vesnic při−
cházela finanční pomoc; mezi dárci
byl i císař Ferdinand Dobrotivý,
který daroval ratíškovickým 1000 zl.
stř.
Zednické práce zastavily až zimní
mrazy, stavba věže a klenutí pro−
běhla až na jaře roku 1857. 15. června
t.r. byla na věž vytažena pozlacená
báň a slavnostní vytahování sv. kří−
že bylo stanoveno na 17. června.
Toho dne se sjeli do Ratíškovic fa−
ráři z okolních obcí a kolem 2000 lidí.
Ve škole byla podepsána památní lis−
tina, která byla společně s běžnými
měděnými a stříbrnými penězi ulo−
žena v plechové skříňce a vložena do
kostelní báně. Kříž upevnil na vr−
cholu tesařský polír Michal Glogar
z Vídně, který také pronesl první ze
slavnostních přípitků. Bylo jich cel−
kem 12, všechny poháry při nich pou−
žité byly podle starého obyčeje sho−
zeny dolů z věže a jen 2 se roztloukly.
Ostatní pak byly po dlouhou dobu vy−
staveny v ratíškovických domácnos−
tech. Pamatovalo se i na mládež −
„z věže kostela házeno mnoho rohlíků,
kteréž o závod chytáno. Mimojedoucí
c.k. důstojník vyžádal si také jeden
a dárce ochotného obdaroval.“
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V dalším bě−
hu byly z kame−
nů, dovezených
od Buchlovic,
zhotoveny scho−
dy a veřeje a do−
končeno klenu−
tí kostela. Byly
dodělány omít−
ky a v srpnu
skončeny práce
na věži. Nový
kostel je 38 m
dlouhý, 11 m
široký, v lodi
11m a v pres−
bytáři 10 m vy−
soký, kostelní
věž je od zá−
kladu vysoká
37 m.
Dne 4. října
1857 proběhla
slavnost požehnání kostela. Do Ra−
tíškovic se toho dne sjeli zástupci
krajských a okresních úřadů,
správce hodonínského statku,
20 kněží z okolních i vzdálených far−
ností. Připutovalo 13 procesí, větši−
nou s hudebním doprovodem. Sešlo
se kolem 8 000 lidí a chrám byl za−
svěcen slovanským apoštolům sv.
Cyrilu a Metodějovi.
V kostele v té době nebyly oltáře,
sochy a obrazy, nebyla tady ani
pevná podlaha. Vše se pořizovalo
průběžně, většinou z darů věřících.
Mezi nejvlivnější patřila majitelka
milotického panství, která mimo jiné
darovala kostelu oltářní obraz sv.
Cyrila a Metoděje. Finančně se na
vnitřní výzdobě podílely okolní obce
a místní dobrodinci. Například
čtvrtláník Jan Bureš daroval kos−
telu 170 zl., za které byl zhotoven
v nedaleké Jaroňovské huti u Dub−
ňan lustr z broušeného skla. Po−
stupně tak byly vytvořeny boční ol−
táře a dokončena vnitřní výzdoba.
R. 1867 byly instalovány varhany
a r. 1873 se zakoupil první ze zvonů.
Do nového kostela dojížděl v ur−
čené dny kaplan z Dubňan. R. 1863
byla vybudována fara a prvním ra−
tíškovickým farářem se stal d.p.
Josef Nezval.
V r. 1907 byl na přání farníků kos−
tel „slavnostně konsekrován p. bis−
kupem brněnským dr. Pavlem hrab.
Huynem, který již 8. října odpo−
ledne z nádraží hodonského přive−
zen byl povozy továrny rohatecké
a od kněžstva a lidu slavnostně před

kostelem uvítán; při slavnosti súčast−
nilo se na 30 kněží a bohoslovců,
kteří zpěvy obřadní pod řízením re−
genschoriho v Brně Ant. Hromádky
prováděli k podivu a nadmíru pře−
krásně.“
Elektrický proud byl do chrámu
zaveden r. 1933, náklady uhradila
paní M. Baťová, manželka majitele
dolu Tomáš. Během svého trvání byl
kostel také několikrát opraven. Nej−
větší renovace proběhla po II. sv.
válce, kdy byla poničena omítka,
střecha a zřítila se část kostelní
klenby. Byly také zakoupeny dva
nové zvony (sv. Cyril a Metoděj
v tónině b 1 o váze 314 kg a zvon
sv. Barbora v tónině c2 o váze 216 kg),
původní se z rozkazu německé ar−
mády musely odevzdat na pře−
tavení. Další renovace proběhla
v 80. letech, kdy byla celkově opra−
vena fara a fasáda kostela, vrchol
věže byl oplechován měděným ple−
chem a báň s křížem pozlaceny. Byly
namontovány elektrické věžní ho−
diny a provedeno obložení soklu kos−
tela travertinem; při svěcení no−
vého obětního stolu z mramoru byl
do prohlubně mensy uložen medai−
lon s ostatky sv. Jana Nepomuc−
kého Neumanna.
Nedávno byla restaurována dře−
věná socha Madony s Ježíškem,
kterou stát eviduje jako kulturní
památku, pravděpodobně gotického
původu. Při poslední letošní má−
jové pobožnosti byla socha zabezpe−
čena alarmem a znovu vystavena
v kostele.
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Cestování

V r. 2005 se do ratíškovické far−
nosti po mnoha letech vrátila Bible
česká, vydaná r. 1857 − v roce zbu−
dování kostela. Kniha je vázána
v kožené vazbě, na níž je vytlačen
mělký reliéf Panny Marie s Ježíš−
kem v náručí. Ten je dost silně vy−
hlazený, podle místních „je olúbaný“.
Nejstarší pamětníci vzpomínají, že
byla uložena ve staré hasičské zbroj−
nici a společně s halapartnou si ji
předávali členové žňových hasič−
ských hlídek. Věřící v ní během noci

čítávali a na znamení úcty byla vždy
po dokončení četby políbena.
Z farnosti vzešel jediný kněz,
do církevních řádů odešlo 19 dívek
a působilo zde celkem 19 farářů. Od
r. 2002 je našim duchovním otcem
d.p. Ludvík Bradáč, který studoval
teologii v Římě a určitou dobu půso−
bil v katolickém semináři v Rusku.
Za jeho působení byla zhotovena do
kostela kovaná mříž, takže je mož−
nost navštívit jej i mimo bohoslužby.
Vloni byl kostel vymalován, máme

Dánské střípky

S

talo se Vám někdy, že chcete vy−
jet s kamarády na dovolenou a ne−
víte kam? Nadefinujete si s ostat−
ními podmínky a hledáte zemi,
která by splňovala požadavky všech
ostatních cestujících. V našem pří−
padě to byly zdánlivě současně
nesplnitelné podmínky: zajímavé
a neznámé místo, délka pobytu do
sedmi dní, dostupnost osobním autem,
příznivé ceny. A jelo se… do Dánska.
Nutno říct, že jsme toho o Dán−
sku před cestou mnoho nevěděli, ale
proto jsme tam taky přece jeli. Kon−
cem července jsme tedy v čtyřčlenné
skupině vyrazili za dobrodružstvím.
Ačkoliv se o Češích tvrdí, že jsou to
velcí milovníci map, my jsme star−
tovní čáru v Plzni opustili v brzkých
ranních hodinách pouze s džípíeskou
(pro neznalé polopatisticky vysvět−
leno − s krabičkou umístěnou v autě,
která Vám na trase napoví, kdy
a kam odbočit a co nejrychleji se do−
stat na místo určení). Mapy tedy
necháváme doma. K našemu překva−
pení nás navigace nevedla k němec−
kým sousedům přes známý Rozva−
dov, nýbrž přes Tachov na pro nás
dodnes neznámý „regionální pře−
chod“. To překvapilo nejen posádku
automobilu, ale i nepříjemného po−
hraničního úředníka, který nám při−
pomněl již téměř zapomenuté doby,
kdy při přejezdu hraničního pře−
jezdu se rosilo čelo všem cestujícím
a taky přísloví a uvedení vola do
funkce.
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Během cesty po německých dálni−
cích s úsměvem zjišťujeme z infor−
mačních materiálů stažených z in−
ternetu, že směřujeme do jedné
z nejdražších zemí v Evropské unii.
To už nám ale nevadilo, jelikož jsme
se již konečně blížili do první desti−
nace, základního tábora před vstu−
pem do Dánského království, němec−
kého přístavního Bremerhavenu.
Procházka večerním a ranním Bre−
merhavenem za−
hojila naše ces−
tovní šrámy po
osmihodinovém
přejezdu po ně−
meckém území.
V technickém
muzeu Wilhelma
Bauera, němec−
kého konstruk−
téra válečných
ponorek, prochá−
zíme kompletní
interiér tohoto po−
zoruhodného pod−
vodního i vodního
plavidla.
Kolem poledne
jsme vyrazili na
dánskou hranici.
Pověsti o ploché
zemi se naplnily −
Dánsko je placka.
Ratíškovskomilo−
tické Náklo by se
tu pyšnilo titulem
nejvýše položený

nové ozvučovací zařízení a koncem
roku bylo farníky ve sbírce vybráno
více než 147 000 Kč, jimiž byla zapla−
cena oprava kostelních hodin. V letoš−
ním roce, kdy kostel slaví 150. výročí
svého posvěcení, bylo slavnostně ote−
vřeno farní centrum a po mnoha de−
sítkách let proběhla duchovní ob−
nova věřících – lidové misie.
Podle farní kroniky, obecní a školní kro−
niky Ratíškovic, časopisu Moravan z let 1857−
−1858 a ostatních jednotlivých dokumentů
zpracovala Irena Bařinová

bod nad mořem. Nocleh nacházíme
u sympatické rodinky v Christians−
feldu, městečka nedaleko dánsko−
německé hranice na východním po−
břeží poloostrova Jutland. Pobřeží je
v těchto místech hodně členité, pod−
mínky na koupání mizerné, takže
vyčkáváme změnu počasí a lepší vl−
nové podmínky.
Ihned po probuzení nás paní do−
mácí mile překvapila pestrou dán−
skou snídaní. Nás už ale očekával
ostrov Fyn a městečko Odense, ro−
diště Hanse Christiana Andersena.
Ačkoliv bylo pořád pod mrakem
a sluníčko ne a ne vyjít, Odense na
nás zapůsobilo velmi uklidňujícím
dojmem. Proháněly se tu davy cyk−
listů po zřetelně oddělených cyklo−
stezkách (cyklisté tu mají i na křižo−
vatkách zvláštní minisemafory),
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potkávali jsme příjemné lidi na uli−
cích i při obsluze v místních obcho−
dech. Ulice v Odense však mají ještě
něco navíc, jsou zde umístěny zají−
mavé sochy, které jsou většinou mo−
tivovány pohádkami místního nej−
významnějšího rodáka.
Odpoledne už ale nabíráme směr
další dánský ostrov Sjaeland, kde
máme dva turistické cíle, městečko
Roskilde a hlavní město Kodaň.
V Roskilde nám konečně zamávalo
sluníčko z mraků a doprovázelo nás
vytrvale po celou dobu exkurze ve
vikingském loďařském muzeu. Dá−
nové jsou na Vikingy a jejich ná−
mořní zkušenosti patřičně hrdí,
v muzeu monitorovali vše od loďař−
ských uzlů přes nalezené vikingské
vraky až po nedávnou výpravu
z Roskilde do Dublinu, kdy si něko−
lik desítek odvážných dánských dob−
rodruhů vyzkoušelo absolvovat tuto
náročnou plavbu při maximálním do−
držení dávných vikingských zvyků.
V pozdních odpoledních hodinách se
přesouváme blíž k hlavnímu městu,
večer konečně po delším hledání na−
lézáme ubytování.
Nevýhodou cestování naslepo je,
že ubytování hledáte na poslední
chvíli. My jsme měli opravdu kliku,
až na drobné výjimky jsme ubyto−
vání během naší cesty vždy nachá−
zeli bez problémů v Zimmer Frei,
nebo chcete−li v Bed and Breakfast,
za vcelku rozumné ceny. V přepočtu
na české koruny zaplatíte za ubyto−
vání v dvoulůžkovém pokoji celkem
1200 korun českých, včetně snídaně,
jak již název B & B napovídá. V Dán−
sku ovšem obvykle nenarazíte na
nabídky ubytování na cedulích před
domy, nýbrž v městských zpravoda−
jích, kde lidé nabízejí své ubytovací
kapacity. Zjištění tohoto faktu nám
dalo časově trochu zabrat do doby,
než se nám jeden městský infor−
mační zpravodaj dostal do rukou.
Naleznete zde i informace o možnosti
stanování v kempech, kde dosáh−
nete na poloviční ceny oproti ubyto−
vání v Bed and Breakfast. Tuto mož−
nost pobytu v kempu jsme během
pobytu nevyužili, především díky
velmi chladnému počasí, které nás
po většinu času doprovázelo, a taky
díky skvělé péči, které se nám do−
stávalo při ubytování u místních do−
morodců.
Kodaň je hlavní město Dánska
a taky to tak v automobily zaplně−
ném centru města vypadá. Díky
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navigaci v auto−
mo−bilu jsme však
lehce vyhledali
v centru města
parkovací pros−
tory a vydali se
objevovat místní
zajímavosti. Na
Kodaň jsme si vy−
hradili dva dny
v programu, ča−
sově ošidit hlavní
město se nevy−
plácí. Kupodivu
i toto město je
plné usměvavých
nikam nespěcha−
jících lidí. A stej−
ně jako v jiných
dánských měs−
tech, světe div se,
všichni zde umí
velmi solidně an−
glicky.
Amalienborg,
sídlo královské ro−
diny, nám umož−
nilo nahlédnout
do soukromí ve−
řejností nejsledovanějších dánských
občanů. Projížďka lodí podél kodaň−
ských přístavních břehů nás při−
vedla až k perle Kodaně, malé moř−
ské víle. Na cestě k parkovišti ještě
jdeme po stopách velkého hluku,
který se ozývá někde z místní pěší
zóny a s pobavením zjišťujeme, že se
zde odehrává mistrovství světa ve
fotbale v kategorii bezdomovců.
České borce jsme bohužel v akci ne−
zastihli.
Koncem druhého dne máme pocit,
že jsme ještě všechno v Kodani ne−
viděli, ale čas je neúprosný, je po−
třeba se přemístit opět na náš
původní Jylland, a to opět přes nád−
herný dvacetikilometrový most ve−
doucí nad mořem mezi ostrovy Sjae−
land a Fyn.
Na poslední den máme napláno−
váno město Grenaa. Při tankování
zjišťujeme, že cena pohonných hmot
na některých benzínkách v průběhu
dne kolísá, což si s úsměvem před−
stavujeme v domácích podmínkách
při české spekulativní povaze. Gre−
naa je malé přístavní městečko na
východním výběžku Dánska s nád−
herným mořským akváriem. Vět−
šinu času věnujeme detailnímu po−
zorování žraloků a také adrenalinové
podívané, kterou je místní rarita,
krmení žraloků připomínající jeden

z neznámějších Spielbergových fil−
mů. Na cestě z Grenaa si uvědomu−
jeme, že severní cíp Dánska, město
Skagen už je pro nás časově nedosa−
žitelný, a tak jsme se zármutkem
nuceni konstatovat, že dánské roz−
bouřené moře již neuvidíme. Při stu−
diu map, které jsme i přes uspokojení
z džípíesky již v Odense postrádali
a ihned nakoupili, jsme ale objevili
na mapě místo, které by nám mohlo
Skagen vynahradit.
Vyjeli jsme tedy na Ringkobing
Fjord na západním pobřeží neda−
leko od města Skjern. I přes pokro−
čilou večerní hodinu a velmi stu−
denou teplotu moře jsme konečně
poměřili síly s vlnami moře v Dán−
sku a pod majákem na dvoukilome−
trovém úzkém pruhu pevniny jsme
se s Dánskem rozloučili nádhernou
podívanou na zapadající slunce nad
Severním mořem.
Jaromír Škola ml.

Poznámka autora:
Poznat zemi a udělat si o ní uce−
lený úsudek za sedm dní nelze.
Čtenářům Zvonu proto musím při−
pomenout, že se skutečně jedná
pouze o střípky, které jsem v Dán−
sku poznal. Přesto mne tato země
nadchla a všem cestovatelů ji vřele
doporučuji.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

Naši letošní prvňáčci...
1.A, třídní učitelka Mgr. Jana Melichárková
ZLEVA: Pavel Blaha, Kryštof Albrecht, Markéta Ingrová, Sára
Jaštíková, Ondřej Gregor, Michaela Kožíková, Kryštof Hradil,
Marie Hnilicová, Tomáš Blahynka, Hana Blahová, Adam Bu−
kový, Kristýna Blanarschová, Dominika Blahová, Veronika Ča−
dová, Ondřej Ilčík, Adam−Vladimír Dobeš, Kristýna Koudelová.

1.B, třídní učitelka Mgr. Anna Slavíková
ZLEVA: David Toman, Jakub Uřičář, Jan Kopeček, Monika No−
váková, Josef Škorpík, Petr Novotný, Matěj Miškeřík, Linda Ma−
lečková, Nicol Němcová, Dominika Šabová, Sára Ovečková, Mar−
kéta Kristinová, Renata Krbková, Tibor Toman, Vojtěch Vlach.

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007
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150. výročí posvěcení kostela

V

neděli 14. 10. 2007 vyvrcholily
oslavy 150. výročí posvěcení far−
ního kostela sv. Cyrila a Meto−
děje v Ratíškovicích. Slavnostní mše
svaté koncelebroval bývalý ratíško−
vický farář a dnes litoměřický biskup
Pavel Posád. Pozvání k oslavám při−
jali řádové sestry − ratíškovické rodač−
ky, děkan Msgre. Josef Zouhar, kněží
sousedních farností a náměstek minis−
tra kultury ing. Antonín Tesařík.

Sváteční atmosféru v kostele
umocnila při raní mši přítomnost
hasičů ve stejnokrojích. Odpolední
mše svatá byla ozdobena přítomností
velkého počtu krojovaných.
Jedinou „pihou“ na tomto krás−
ném dni bylo oznámení pana bis−
kupa, že v průběhu listopadu odejde
z naší farnosti po pěti letech P. Lud−
vík Bradáč, což nás všechny za−
rmoutilo.

Poděkování
V souvislosti s neočekávaným od−
chodem P. Ludvíka Bradáče do no−
vého působiště v Ostrovačicích (okres
Brno−venkov) Obec Ratíškovice
děkuje otci Ludvíkovi za jeho vstříc−
nost a spolupráci a přeje mu do
dalších let pevné zdraví, hodně sil
a elánu.
Ing. Josef Uhlík, starosta
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Máme další mistry republiky

V

sobotu 6. října zamířily mladé
naděje českého zápasu do Ho−
donína, aby bojovaly o medaile
a tituly přeborníků republiky v ka−
tegorii mladších žáků. V konku−
renci závodníků z 18 klubů vybo−
jovali hodonínští borci hned čtyři
mistrovské tituly a k tomu další

medailové příčky. Titulem mistra
republiky se čerstvě pyšní ratíško−
vičtí žáci základní školy Michal
Balák − žák 7.A, v kategorii do
35 kilogramů, a Martin Gajdík −
žák 8.A, v kategorii do 57 kilo−
gramů. Stříbro si odnesl Ondřej
Herník − žák 7.A.

Týden před tímto mistrovstvím
ČR testovali svou formu mladí zápas−
níci na turnaji v Německu za účasti
závodníků ze šesti zemí, kde Martin
Gajdík ve váze do 58 kg obsadil
1. místo a Ondřej Herník 3. místo ve
váze do 50 kg.
Blahopřejeme!

Eduard Mezera, Naše Slovácko (upravil JH)
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Koncert

nout stejně jako
na legendární
rádio Dolly, kte−
ré dostala jako
výhru ve školní
soutěži.
Slibně roz−
jetou kariéru
v Praze (získala
další angažmá
v Lucerna baru) nasměroval osud
jinam. Zkusila zpívat v Rakousku
a zamilovala se tam do svého budou−
cího muže − Holanďana Martina. Aby
mohla žít s ním a nemusela emigro−
vat, zvolila po asi měsíční známosti
svatbu, která proběhla doma v roce
1981. Poté, co musela zaplatit státu

Šansonová
Marie

T

en, kdo stejně jako já zamířil
v nedělu 2. září odpoledne do ra−
tíškovského kostela, slavícího
150. výročí posvěcení, určitě nelito−
val. Svojím spoluobčanom totiž při−
jela zazpívat po více než čtvrtstoletí
naša rodačka Marie Příkaská. Při−
znám sa bez mučení, že sem o její
existenci neměl donedávna tušení.
A že to byla tak trochu ostuda, pro−
tože zpěvaček jejího formátu v dě−
dině zas až tolik nemáme... Kdo je
na tom podobně, ten jistě přivítá ná−
sledující informace z jejího života,
které nám po koncertě prozradila při
přátelském posezení na faře.
Marie, narozená v jednapadesá−
tém roce, tíhla už odmala k muzice.
Jak sama říká, zdědila svůj same−
tový kontraaltový hlas po babičce
Příkaské, jejíž „Ó hřebíčku...“ si pa−
matuje dodnes, a také po tatínkovi,
po němž rovněž zdědila kytaru z ja−
vorového dřeva, na níž se jako sa−
mouk naučila hrát. Zpívala v krouž−
cích a také s Rudou Šmatlákem po
čajích nesmrtelné Beatles. Po vyu−
čení v Hořicích pracovala v Hodoníně
u Mühlbauera, ale jelikož se chtěla
věnovat zpívání, odešla ve dvaceti le−
tech do Brna. Tady získala angažmá
v orchestru A. Michny, s nímž účinko−
vala v estrádách spolu s bratry Pan−
tůčkovými či Rudou Stolařem.
Po čtyřech letech odjela do Prahy,
kde pracovala v obchodním domě Máj
a propracovala se k angažmá v es−
trádním souboru Alfa Clubu. Tam už
zpívala s hvězdama jako Ljuba Sko−
řepová, Judita Čeřovská, Karel Hála,
Karel Štědrý, Jiřina Bohdalová či
Helena Růžičková. Kvůli posledně
jmenované byla nucena z Alfa Clubu
odejít − jak sama upřímně dodává −
nikdy nebyla „postelový“ typ. Za po−
bytu v Praze vystudovala Ježkovu
lidovou konzervatoř, kde byla jednou
z jejích učitelek Hana Hegerová, zpě−
vačka, jíž si hodně váží. Na absol−
ventském koncertě zpívala její Čer−
nou Jessii a Hana ji přišla osobně
pogratulovat. Na to se nedá zapome−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

za své školy, mohla žít v holandském
Haagu s manželem a dcerou Michelle
Marie, která se jim narodila, jak
s úsměvem říká „kvůli komunis−
tické antikoncepci...“. Dostala dvojí
občanství a mohla tak jezdit navště−
vovat rodinu domů. Po mateřské
začala znovu zpívat a chodila i na
lekce jazzu.
Její manželství se ale po 10 letech
rozpadlo („oba jsme byli dominantní
typy“ − shrnuje hlavní důvod) a s no−
vým přítelem (o 10 let mladším Ho−
lanďanem) se vydala do Indonésie,
na ostrov Bali, kde přítel podnikal
a ona účinkovala v největším Hil−
tonu na světě. Hodně také cestovali
− zpívala v Austrálii, v Singapuru,
v Hongkongu, v Kalifornii a na Cu−
racau (Antilské ostrovy), kde do−
konce na hudebním festivalu získala
cenu za nejlepší text s písní Little
boy (Capart). Její druhý vztah ale
dlouho nevydržel, a tak to zkusila do
třetice. S americkým evangelickým
farářem si rozuměli, jeho podmínku,

aby se za ním přestěhovala do Ame−
riky, však nebyla ochotna akcepto−
vat, a tak se vrátila do Evropy a opět
koncertovala v klubech v Holandsku
a Německu, buď s pianistou nebo
s triem. Zpívala hlavně oblíbené šan−
sony a jazzové standardy.
Její dcera nejdřív studovala mo−
deling (je zřejmě šikovná po mamce),
ale pak „dostala rozum a studuje vy−
sokou školu ekonomicko−marketin−
gového zaměření“, říká Marie. Ji sa−
motnou to táhlo stále více domů,
a tak se rozhodla pro návrat. Jed−
nak proto, aby častěji viděla svoji
maminku a rodinu (bratr žije ve Va−
cenovicích, naopak sestra žije v Ho−
landsku) a také proto, aby se zde
prosadila jako zpě−
vačka. Pronajala si
v Praze byt, sezná−
mila se s manažer−
kou Alenou Svozilo−
vou a začala koncer−
tovat. Oslovila také
několik známých
autorů a textařů
(Michal Horáček,
Martin Kratochvíl,
Gábina Osvaldová,
Oskar Petr), zda by
pro ni něco nena−
psali. První vlaštov−
ka (text) už je na
světě a Marie doufá,
že konečně také na−
točí svoji první desku.
A sme zpátky v zaplněném ratíš−
kovském kostele. Před nama stojí
nesmírně elegantní, nebójím sa řéct
sexy dáma, které byste nehádali její
věk. Na krku nádherný kříž (říká,
že k víře sa dostala až po třicítce
a že je rodina s farářem Vladimírem
Příkaským) a v krku nádherný hlas.
Zpívá procítěně, jak o dušu, a temu
zpěvu sa dá věřit. Prostě tak, jak má
vypadat správný šanson. S doprovo−
dem „umělé kapely“ z cédéčka vy−
práví opravdové životní příběhy. Po−
suďte sami. Začíná Bože můj, já chci
zpět (od H. Hegerové), následují Mon
dieu (E. Piaf), Čekej tiše (E. Olme−
rová), Slunce zhaslo dojetím (J. Su−
chý), Starý dům (holandský šanson
s textem L. Borovcové), Zpáteční
(E. Olmerová), Přípitek (text S. Fi−
šera je oslavou života − „nejvíce však
připíjím vínu, protože jako jediné od−
pouští mi vinu“), Capart (vlastní
hudba i zpěv) a při Non, je ne reg−
rette rien od Edith Piaf mně naska−
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Tradice

kuje husí koža („nelituju ani dobré,
ani špatné, život začíná každým
dnem“). Na závěr první části kla−
sika Ave Maria. Marie umí navázat
kontakt s publikem, čehož důka−

T

Slovácký
rok

ato největší folklórní akce na
Kyjovsku má tradici od roku
1921. Nejvýznamnější národo−
pisná slavnost regionu se od roku
1971 pořádá v pravidelných čtyřle−
tých intervalech. Proto se o ni mluví
jako o „slovácké olympiádě“. Po−
každé přivádí do srdce Slovácka ti−
síce příznivců národopisu z celé
České republiky i ze zahraničí.
Čtyři srpnové dny patří Kyjov lido−
vým tradicím, zvykům a písním.
Akce se účastní desítky národopis−
ných souborů a muzik z Kyjova i ši−
rokého okolí. Program Slováckého
roku tvořil kromě jiných pořadů také
akce, které se pravidelně opakují
každý ročník. Mezi ně patří napří−
klad „Přehlídka dechových hudeb“,
„Stavění a kácení máje“, večerní „kle−
notnicový pořad“, „Lidový jarmark“,
„Přehlídka krojů Kyjovska“ a „Kro−
jovaný průvod městem“. Vyvrchole−
ním festivalu byla tradiční „Jízda
králů“, kterou návštěvníci mohli
spatřit v neděli dopoledne. Taneční
zábavy, konané po všechny čtyři dny
festivalu a další doprovodné pro−
gramy, proběhly v areálu městského
parku, kina a náměstí. Dětský folk−
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zem je výlet přes celý kostel, aby si
zblízka prohlédla všechny poslu−
chače. Koncert proložila četbou
statě O dávání („strach z nedo−
statku je nedostatek“ či „dáváte

lorní soubor, Slovácký krúžek,
Ratíškovská Dolina, Robky ze
Séčky a Veselá muzika byli
účastníci sobotního téměř tří−
tisícového průvodu městem.
V ryze dětském pořadu
„Vandrovali vandrovníci“ vy−
stoupil Dětský folklorní sou−
bor. Ten taky dostal jediný
z našich souborů nabídku vy−
stoupit i v neděli v programu „Chlap−
ská pýcha“. Slovácký krúžek byl již
přítomen slavnostního čtvrtečního
zahájení Slováckého roku. „Slovác−
kými chodníčky“ byl název programu,
kde se na nádvoří kyjovské radnice
střídaly tance a zpěvy sběratelky na−
šeho regionu paní Milady Bimkové.
V sobotní přehlídce před kostelem
Nanebevzetí Pany Marie se před−

málo, dáváte−li jen ze svého majet−
ku“). Nemluvila nadarmo, zpívala to−
tiž zadarmo... Teda přeca enom neco
dostala. Kromě vřelého potlesku to
byl aj polibek a kytica od starosty
a také ratíškovský almanach a ra−
tíškovská madona.
V druhé části koncertu vyzvala
přítomné Robky ze Séčky, aby si
s ňú zazpívali. A tak sa aj stalo. Spo−
lečně sa pělo Láskou hořím k tobě,
O matičce, Ratíškovské šíré pole,
Ratíškovské pole rozorané, Živijó
a na konec Štrngnime si eště raz, ač−
koliv nebylo čím. To ale nikomu ne−
vadilo, výborná nálada sa sice nedá
nalét, ale dá sa z ní nejaký čas žit.
Díky Marie!
Přemek Kouřil

P.S. Dobrovolné vstupné bylo da−
rováno na dobročinné účely.

stavili zástupci Slováckého krúžku
a Robek ze Séčky v pracovních a let−
ních krojích s dožínkovým věncem.
Soubory Ratíškovská Dolina spolu
se Slováckým krúžkem vystoupily
v hlavním programu festivalu nazva−
ném Chléb náš vezdejší, dejž nám
dnes, který se konal v areálu let−
ního kina, ve velmi striktně daném
programu s pásmem dožínkových
prací. Robky ze Séčky se vrátily do
Kyjova v sobotu něco málo před půl−
nocí, aby zde zazpívaly v pořadu
„Ráno vstávajíce“ před kaplí sv. Jo−
sefa.
Děkuji ještě jednou všem účinku−
jícím a vedoucím souborů za ná−
ročný srpnový víkend a za propa−
gaci ratíškovské kultury na tomto
festivalu.
Jana Koplíková

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

Slovácký krúžek v Kyjově

N

a letošních slavnostech Slovác−
kého roku v Kyjově se náš Slo−
vácký krúžek zúčastnil hned
třech vystoupení. První bylo ve čtvr−
tek 9. 8. 2007 s názvem ,,Slováckými
chodníčky“. V tomto vystoupení
zpíval a tančil jeden pár. Byla to
ukázka tance ,,Slovenské čapané
z Ratíškovic“, která se tančila ze zá−
pisu paní Bimkové, jež se zajímá
o naše staré písně a tance. Tato ukáz−
ka byla velmi dobře zazpívaná, tak
i zatančená. O tom svědčí poděkování
jak od paní Bimkové, tak i od pana
Marady, který tento pořad režíroval.
V sobotu 11. 8. 2007 jsme se
v dopoledním programu s názvem
,,V jednoduchosti je krása“ zúčast−
nili a s námi i tři členky souboru
Robky ze Séčky přehlídky pracovních
a letních krojů s dožínkovými věnci.
Poděkování za aktivní účast přišlo
od programové rady jménem pana
ing. Šimečka.
Dalším naším účinkováním bylo
vystoupení v sobotním odpoledním
programu. Ve 14 hodin začal průvod

Kyjovem na letní kino, kde jsme za−
hajovali hlavní pořad ,,Chléb náš
vezdejší dej nám dnes“. Byla to zkrá−
cená, úspěšně předvedená ukázka
dožínek s krásným dožínkovým věn−

cem. Tento pořad režíroval pan
PhDr. František Synek. Taky od
něho jsme dostali upřímné poděko−
vání za přípravu i realizaci našeho
programového čísla v pořadu XVII.
Slováckého roku v Kyjově.
Děkuji všem členům při vystou−
pení na Slováckém roku v Kyjově
a přeji mnoho dalších úspěchů.
František Foltýn, vedoucí SK

Dětský karneval

K

rásné slunečné počasí přilá−
kalo na 80 dětí na tradiční dět−
ský karneval. Ten pořádala
Osvětová beseda 1. září. O spolupo−
řadatelství večerní diskotéky jsme se
dělili s Dolinú a s ochotnými pořa−
dateli Michalem Rozumem a Micha−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

lem Ferbym. Doliňáci připravili pro
děti hry a soutěže, na pódiu probí−
hala soutěž o nejkrásnější masku
a Miss karneval. Nechyběla ani tra−
diční tombola a spousta sladkostí, kte−
rou si děti mohly odnést ze sportov−
ních disciplín.
Jana Koplíková
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Mikroregion

V

Nový Dvůr
informuje

rámci projektu Umění mezi vi−
nohrady se uskutečnilo foto−
grafické sympozium za účas−
ti šesti fotografů ze tří zemí − Česka,
Slovenska a Rakouska. Ratíškovice
fotil pan František Sysel, který pou−
žíval ke své práci dírkovou komoru
– Cameru obscuru. Výstupy jeho
práce měli možnost vidět návštěv−
níci vernisáže dne 18. srpna v zá−
mecké oranžerii, nebo na následné
výstavě, která trvala do 16. září. Kdo
to nestihl, má možnost vidět foto−

grafie při návštěvě knihovny a zá−
kladní školy.
Poděkování patří panu Cyrilu
Gajdíkovi, který byl celému prů−
běhu akce nápomocen.
16. 9. se uskutečnil v exteriérech
zámku Milotice již pátý Trh míst−
ních produktů a řemesel. Mimo−
řádně krásné počasí umocnilo tuto
ojedinělou tradiční akci, na které se
podílejí ve svých stáncích a s kultur−
ním pořadem všechny obce mikro−

regionu. Obec Ratíškovice připravila
výborné laty a perníčky, předvedla
krásné výšivky a škrábaní vajíček.
V kulturním programu se pak
představila Veselá muzika, dětský
folklorní soubor, šikovné mažoretky
malé i větší a výborný soubor Do−
lina. Bohatý byl také doprovodný
program Trhu s mimořádnou výsta−
vou 160 fěrtůšků sběratele pana
Lungy, vydařeným dětským kout−
kem s tvůrčími dílnami a malováním
na obličej, výstavou požární tech−
niky, koštem vína, soutěží v tahání
koštýřem, výstavou domácího zvířec−
tva a výstavou fotografií. Jistě i mož−
nost koštování lat, bélešů, kulí,
milostí, palačinek, bramboráčků,
trnkovej lízačky a oškvarků při−
spělo k příjemně strávenému dni
a dva tisíce návštěvníků a účinkují−
cích odcházelo spokojeno. Spokojen
odjížděl i autobus zástupců obce Ry−
bany v čele se starostou panem Bro−
nišem z partnerského mikroregionu
Bánovecko.
Mikroregion Nový Dvůr
připravuje:
28. 10. bude pro děti upořádána
na letišti u Kyjova Drakiáda. Sou−
těže pro děti již tradičně organizuje
Junák z Ratíškovic. Budou vyhodno−
ceni nejlepší a nejlépe létající draci.
Dětem se připravuje i jedno velké
překvapení. Autobusové spojení
bude zajištěno.
31. 12. se uskuteční Silvestrov−
ské putování za prasátkem − ten−
tokrát do Milotic.
Jaroslava Kundratová

Pozvánky
Dne 26. 10. 2007 se ku příleži−
tosti 89. výročí vzniku ČSR usku−
teční LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz účastníků je v 18.00 hodin
u radnice.
V neděli 28. 10. 2007 v 15.00
hodin se ku příležitosti 89. výročí
vzniku ČSR uskuteční v jídelně
ratíškovické DPS již tradiční
BESEDA NAD KRONIKOU.
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Koncert

Fleret

roce, a chtěl jsem se na
vlastní oči přesvědčit, jak si
tito mladíci coby organizá−
toři vedou. Stálo to za to!
O kvalitě kapely Fleret a paní
Šulákové nikdo nepochybuje,
překvapila mě však i pří−
jemná atmosféra koncertu
a bezvadné publikum.
Ze strany pořadatelů vše
probíhalo, jak má. Bylo znát, že ta−
kovýchto akcí již v letošním roce za−
jistili několik − Open Air slet čaro−
dějnic, Pirátská noc, Mexická noc,
Auto−moto burzy, Zelenání 2007 (viz
fotografie na www.mi2.cz) − a jsou
rutinně sehraní. Je potěšitelné, že
v Ratíškovicích jsou tak
další mladí lidé schopni dě−
lat kulturní a společenský
život v obci pestřejším.
Snad jen jediná věc mi
vadí. Jak na tomto koncertu,
tak − dle vyjádření jiných −
i na ostatních akcích, pořá−
daných uskupením Mi2, je
zarážející nízká návštěvnost
místních. Přespolní vedou na
celé čáře.

a Šuláková

N

edalo se jinak, musel jsem zaví−
tat na koncert skupiny Fleret se
zpěvačkou Jarmilou Šulákovou,
pořádaný uskupením Mi2, to jest
Michalem Ferbym a Michalem Ro−
zumem. Šlo totiž o jejich poslední
kulturní akci, pořádanou v letošním

Mirek Melichárek

Poděkování

1. září 2007 uplynulo 30 let od ote−
vření naší mateřské školy. K tomuto
výročí jsme uspořádali výtvarnou
výstavu „Svět očima dětí“, která byla
otevřena i pro veřejnost. Na verni−
sáži dne 15. června vystoupily děti
z naší školky s pásmem písní, básní,
scénkou a hrou na flétničky.
K těmto narozeninám jsme dali
naší školce jméno Sluníčko a vlajku.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

Dětem jsme chtěli udělat radost vel−
kým dárkem – dřevěnou průlezkou
v podobě lodi. Oslovili jsme proto
sponzory a dobrá
věc se podařila.
První den letošní−
ho školního roku
již byla na za−
hradě připravena
loď, aby s dětmi
vyplula do říše
her.
Chci tímto po−
děkovat paní ing.
Jitce Gajdíkové,
Petře Bábíčkové,
ing. Jindřichu
Kudrovi, Zdeňku
Borovcovi, Miro−
slavu Foltýnovi,
Milanu Netíkovi, ing. Petru Příkas−
kému (stavebniny), Pavlu Sukopovi,
Lence Štosové a ing. Radce Toma−
nové za finanční pomoc. Dále pak dě−
kuji všem návštěvníkům výstavy,
kteří svým dobrovolným vstupným
a zakoupením výrobků nebo kalen−
dáře rovněž přispěli na tuto loď.
Emilie Kudrová,
vedoucí učitelka MŠ Sluníčko

Odešel dobrý
člověk, myslivec,
lovec škodné

K

aždý z nás má vymezenou
svou životní dráhu. Někdo
se dožívá vysokého věku,
jiný, ač se zdá být ještě čilý, od−
chází brzy, nenadále. Takto nás
všechny překvapila a zaskočila
smrt člověka, který vykročil do
práce zdráv a vesel, ale na praco−
viště již nepřišel. 10. srpna si to
do práce v dobrém životním opti−
mismu rázoval pan Josef Ingr.
Cíle však
nedosáhl.
Na cestě
skonal na
srdeční
kolaps,
c e s t a
změnila
směr, dal
se na ces−
tu nej−
delší. A to
ve věku
53 let, což
je v dneš−
ní době věk mladistvý. Obzvláště
pak z pohledu mého.
V rodných Ratíškovicích byl
Jožka Ingr znám jako slušný
a pracovitý člověk, kterého si
všichni vážili. Navíc byl mysliv−
cem, a to tělem i duší. Byl vynika−
jícím střelcem a na svém kontě měl
přes sto kusů zastřelené škodné.
Více času než střelba mu však
zabrala péče o zvěř. Ze vzdále−
ného Starého Města přijížděl
i v nečas, aby zvěř přikrmil. Od−
měnou za nelehkou starost o zvěř
mu bylo přátelské prostředí mysli−
veckého spolku a krásný ratíško−
vický les.
Ač je Doubrava bohatá, jeho od−
chodem výrazně ztrácí. Ztrácí jed−
noho ze svých dobrých hospodářů.
Ztrácí rovněž Ratíškovice, ztrácí
i Staré Město. Ztrácí dobrého
člověka.
Jožko, na krásné chvíle s Te−
bou budeme vzpomínat se smut−
kem na duši, tolik bychom si toho
ještě stačili říci.
Vojtěch Koten st.
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Mykologie

V

Rekordní
výstava

střícnost, dobrá vůle i problémy
provázely realizaci možná hlav−
ní hvězdy letošní XXVII. vý−
stavy hub. Poté, co se mně dostalo
důvěry ohledně potvrzení nálezu
velmi vzácné houby Lanýže letního
(Tuber aestivum) a jejímu určení, za−
čalo klíčit seménko naděje, co ji tak
dostat na naši výstavu. V Červené
knize ohrožených druhů ČR je po−
známka, že doklad o jejím nálezu
není v žádném muzeu, ani herbáři,
a tak následovaly telefonáty do
Velké nad Veličkou k panu staros−
tovi Jiřímu Pšurnému i nálezci panu
Janu Vachůnovi, jak jej dostat do Ra−
tíškovic. Za dva dny měl být memo−
riál Standy Vyháňka a ratíškovští
a veličští hasiči se přátelí, tak se část
nálezu ocitla u nás. O týden později
bylo setkání českých, moravských
a slovenských mykologů v Jablůn−
kově, kde jsme část lanýže předali
RNDr. Vladimíru Antonínovi pro
brněnské muzeum a zároveň s Jiřím
Polčákem z Přerova domluvili jeho
namalování. Mezitím ještě Jenda
Šebek našel bělolanýž, a tak se ty
houby sušily s dalšími na půdě.
Jaké ale později zavládlo překva−
pení – zděšení při zjištění, že jenom
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ty dvě houby chybí. Kdyby
je sežraly myši, tak by tam
zůstaly požerky a nebo by
zbylé plátky byly také na−
čaté nebo zpřeházené, a tak
si myslím, že tím neznámým
pachatelem byla kuna. Tak−
že následovala další jednání
s dobrým koncem a nadějí, že
se lanýž na výstavě objeví.
Mezitím při určování tep−
lomilných hřibů z Radějova
a Mlýnků pronikla infor−
mace, že v té Velké existuje
singulární družstvo, které
má svou kroniku, v níž je
zmínka o pachtování lesů za
účelem sběru lanýžů. Na popsání
všeho kolem by nestačil ani celý
Zvon, ale velice důležité bylo, že pan
Jan Vachůn nejenže zajistil všechny
opisy, ale ještě lanýž naložený v oleji
na výstavu půjčil. Zbývala maličkost,
naložit si kolo do motoráku na Ja−
vorník, vyzvednout si i s horňáckou
pohostinností materiál a pěkně
z kopca jet do Ratíškovic a mět
dobrý pocit, že jsme na plakátech ani
na korespondenčních lístcích nedě−
lali blamáž, když jsme jej tam měli
namalovaného.

Určitě poprvé, od té doby, co vý−
stavy hub bývají na hasičské zbroj−
nici, neměli pořadatelé starosti, co
budou vystavovat. Víc jak 100 mm
vodních srážek dávalo i potvrdilo
naději, že houby porostou. Rekord−
ních 304 druhů bylo k shlédnutí
(Praha – celostátní 350, Přerov 330)
a mezi nimi i řada prvonálezů, mezi
jinými hřib satan i hřib rubínový
či jedovatá hlíva olivová nalezená
u Ratíškovic vůbec poprvé (mívali
jsme ji z Bohuslavic či z Radějova)
a další druhy, pro které měl od−
borný garant výstavy Alois Vágner
z Brna pouze latinské názvy.
Obohacením výstavy byly informa−
ce o nejvzácnější, spíš nejvíc ceněné
houbě – lanýži, o jeho sběru, výcviku
psů při jeho hledání i jeho pěstování.
Pro informaci 10 gramů lanýže v oleji
přijde na 4,85 euro (cca 135 Kč). Listy
„Lesnická besídka“ z r. 1899 uvádějí,
že z jedné vycházky lze i 5,5 kg „truf−
flí“ přinést, a tak ať si laskavý čtenář
přepočítá, kolik by to bylo peněz.
Další obdivovanou zajímavostí
byly ukázky prací Ing. Miroslava
Smotlachy šikovně a s citem aran−
žované Aničkou Prčíkovou a Věrkou
Gajdošovou, které zdobily i stoly
s exponáty. Návštěvníků bylo „neu−
rekom“, za zmínku určitě stojí celý
autobus zahrádkářů ze Křtin a další
ze Šumavy, sálem se ozývala i slo−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2007

Irena Setínská − 1. místo za 7,4 kg trstnatec

venština i pochvalné „Very good“. Ne−
přehlédnutelnou návštěvou byli kli−
enti sociálního ústavu v Hodoníně.
Co slouží kuchařům a celému per−
sonálu ke cti (i když jsem moc do
taléřků nenahlédal) je, že v talířcích
s gulášem či polévkou nebylo zbyt−
ků. Nemohu ručit za to, kolik toho
snědl ten, kdo si to odnášel v jídlono−
siči, kastrůlku i konvičce – a zbytky
z topinek také vidět nebylo. I zápis
poslance sněmovny RNDr. Libora
Ambrozka „…příště musím přijet
dřív – topinka byla výborná, ale gu−
láš nezbyl“!

A ještě jedna historka. Rodina šéfa
CHKO Bílé Karpaty J. W. Jongepiera
jezdí léta na výstavu a paní Ivanka
byla v Opavě, když telefonovala
s dcerkou a na připomínku – „A v Ra−
tíškovicích je výstava a my ani na
guláš nepojedem?“ rezignovaně po−
krčila rameny a jela z Opavy, aby
odpoledne byla celá rodina na vý−
stavě. A Ratiškovijáci, mám jednu
výhodu − už su starý, mladých moc
neznám a je tu spousta přiženěných.
Takže věřím, že jste došli, a tým,
co moseli zbírat hrozny, to věřím –
hnilo to.

Pořadatelé, kamarádi a všichni,
kdo jste jakkoliv přispěli − ať už
z Dubňan, Vacenovic, Nivnice či od−
jinud − mockrát, mockrát dík za čas,
práci, úlovky, umění, obětavost a tr−
pělivost, za Boží dar pana Petra Pří−
kaského, panu Janu Vachůnovi za
dodání nejvzácnějšího exponátu
„hubce“, jak mu na Velicku říkají,
a informaci o něm, přízeň Obecního
úřadu a Osvětové besedy i Vám všem
za návštěvu, protože, co by bylo
platné, kdyby to bylo i diamanty po−
sázené, stálo to času a práce, ale lidé
to neviděli...

Výročí

Vašek Koplík, prezident mykologického kroužku

Brána
má Abrahámoviny

D

va roky se v popisném čísle 439
rozkládaly zamotávky, sukně,
fěrtůšky, čepce a manželka ko−
vářského mistra Františka Hnilice
k sobě řadila srdcové i šlížkové růže,
maky, hrozny a jejich listy aj „čavy“,
aby mohl vzniknout podklad –
„mustr“ pro bránu na hřbitov. A po
šichtě se v rozehřáté kovářské
výhni žhavila do června kulatina, ze
které z myšlenky, z představy, díky
umu i síle paží vznikalo, dnes mů−
žeme bez nadsázky říct, mistrovské
dílo. Dílo, které potvrzuje pravdivost
veršů „Majstrovy dcery“ Marie Kop−
líkové, roz. Hnilicové:
Tatíčkovy ruky
Dovedly ukut podkovu tak,
aby koně utahli těžků fůru.
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Dovedly nabrúsit radlicu tak,
aby naorala rovnú brázdu.
Dovedly svázat snop,
aby ani klásek nevypadl.
Dovedly včeličkám cukru
namíšat, aby přečkaly zimu.
Dovedly zahrát na husle,
třebaže majú tenké struny.
Dovedly vyzdobit hřbitovní
bránu, aby byla důstojným
vchodem v místa posledního
odpočinku.
Milí čtenáři, ani se nechce věřit,
že už nebo teprve (?) padesát let
uplyne od zhotovení toho skvostu ko−
vářské práce. A tak několik údajů
a slov k autorovi:
Čtrnáct dětí spatřilo světlo to−
hoto světa v rodině kováře Fran−

tiška a Terezie Hnilicových. Třetí
shodou okolností se narodil 3. října
roku 1895 a dostal jméno po otci blí−
žícím se patronu (4. 10.). U tatínka
– dnešní č.p. 877 a 150 − se spolu
s mladším bratrem Petrem a sestrou
Františkou vyučil kovářem. A my jak
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Nové telefony
v ZŠ a MŠ Ratíškovice
(platnost od 1. 10. 2007)

A snad do té
doby, než bude
zřízeno ratíš−
kovské muze−
um, neztratím
firemní štítek
BRATŘI HNI−
LICOVÉ RA−
TÍŠKOVICE,
který byl pun−
cem kvality na
koňských vo−
zech s pneuma−
tikami. Většina
vozů a povozů
té doby měla
kola loukoťo−
vá.
Samotná
brána se rodila
v létech 1955−
−1957 a kromě
maestra se na
ní podílel i jeho syn František a sy−
novec Osvald Matuška. Za pomoci
ročníku 1904 byly zbudovány zděné
pilíře a trojúhelníkový štít byl vyzdo−
ben ornamentálními sgrafity podle
návrhu pana (strýca) Josefa Blahy.
To všechno se muselo stihnout do
Svátku Všech Svatých r. 1957, pro−

Kuželky

děcka sme s hubama otevřitýma ani
nedutaly, když stařeček vzpomínali
na tovaryšské roky prožité ve Vídni,
kde Albánci i v horkém létě bušili
v kožichách do žhavého železa na ko−
vadlině. Pro dnešního člověka se
zdá být neskutečné, že do Vídňa aj
z Vídňa se chodívalo pěšky.
Ve Zvonu č. 2 z roku 1995 – první
ročník – je jeho podrobnější životo−
pis, a tak se nechci opakovat, jenom
doplnit, že byl i vyhlášeným zpěvá−
kem, o čemž svědčí magnetofonový
záznam Čs. rozhlasu Brno ze dne
7. 1. 1956, kde zpívá „Když jsem já
šél přes hory“ sólově či „Kolem Ra−
tíškovic voda se točí“, kde zpívá
s bratrancem Josefem Antošem „Po−
lírem“. Za připomenutí určitě stojí
i to, že se u něj, nebo pod jeho vede−
ním vyučilo na padesát učňů, nej−
starší dosud žijící je Jaroslav Hoch
v Dubňanech (roč. 1927) a možná
nejmladší Janoš Kordula (roč. 1957).

Mgr. Josef Hanák –
ředitel školy
+ FAX
518 367 660
Mgr. Iveta Kudrová –
zástupce ředitele
518 325 450
Eva Frolcová –
hlavní účetní,
spojovatelka

V

Mladí
kuželkáři

pátek 7. 9. 2007 se uskutečnilo
v místní kuželně setkání mla−
dých kuželkářů. Zúčastnilo se

tože tehdy jsme slavívali hody v lis−
topadu.
A tak, když půjdeme za našimi
nejbližšími, kteří se nám proměnili
v krásnou vzpomínku, si připome−
neme, že brána má abrahámoviny
a její autor se před 112 lety narodil.
Vašek Koplík

28 dětí ze tří oddílů − TJ Sokol Mis−
třín, TJ Sokol Vracov a domácí SK
Baník Ratíškovice.
Kategorie mladší (do 12 let) 60 HS:
228 b
1. Beranová Hana Ratíškovice
2. Příkaský Tomáš Ratíškovice
188 b
3. Kuchyňková Kristýna Vracov 186 b
Kategorie starší (12−15 let) 60 HS:
1. Kordulová Andrea Ratíškovice 255 b
2. Keňo Radim Vracov
252 b
3. Tomančáková Dana Ratíškovice 244 b
Zbyněk Dobeš

518 367 120

Jaroslava Kristová –
mzdová účetní
518 325 431
Jarmila Sukopová –
vedoucí jídelny
518 368 144
Školní družina –
Ilona Příkaská
518 325 493
Sborovna ZŠ

518 367 891

Mateřská škola I,
U Jezérka 670
518 367 439
Mateřská škola II,
Múdrá 1000
518 367 318
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Kuželkáři nedřímali

V

Skauti

elmi rušný byl měsíc srpen na
ratíškovské kuželně. 17. a 18.
tam měli turnaj senioři – nad
padesát let – dvojic. Výhodu domá−
cího prostředí využila dvojice Václav
Koplík (270) − Milan Popelár (282)
a zvítězila s výkonem 552. Druhé
místo vybojovali vracovští Jan Go−
liáš (270) a Pavel Polanský (262)
celkem 532 a třetí byli bratři Ján
a Milan Popelárovi – 518. I další ceny
získaly dvojice Milan Popelár a Vác−
lav Koplík, a to za nejlepší plné
a dorážku. Nejvíce roků 137 měli
Václav Vlček a Zdeněk Kumer ze
Sigmy Olomouc.
Celkem 55 259 kuželek padlo
o čtrnáct dní později při turnaji čtyř−
členných družstev. Nejvíc jich sho−
dili a první cenu si odvezli vyškovští
Němec 546, Trávníček 579, Mikoláš

520 a Bednář 538 – celkem 2183.
2140 kuželek srazilo dubňanské
„áčko“ a „béčko“ z Hodonína za vý−
kon 2136 získalo třetí příčku. Domácí
skončili pátí (2099) a pěknější půlka
populace byla šestnáctá (2050).
Turnaje se zúčastnilo 27 družstev
a 108 hráčů.
Ještě pro statistiku: nejlepší muž−
ský výkon Antonín Svozil ml. z Ky−
jova 584, z žen byla první Jana Koplí−
ková z domácího celku 529, do plných
byl nejúspěšnější Radek Blaha, Mi−
střín 382, nejvíc dorážky udělal vra−
covský Pavel Polanský st. 217 a nej−
vyšší číslo na dráze zahrál Jaroslav
Harca z Dubňan 163.
Díky pomoci a příspěvků Zámeč−
nictví Svatopluk Stokláska, Dadka
Vracov, MS Dúbrava Ratíškovice,
pánů Josefa Chludila a Ladislava

Tomana i dalších se mohly turnaje
nejen uskutečnit, ale umístění si
odvezli i ceny a odměny a pohoštění
bylo na úrovni. Poděkování určitě
patří i pořadatelům za „zviditel−
nění“ na kuželkářské mapě a propa−
gaci obce.
V půlce září začaly mistrovské
soutěže. První body už získalo druž−
stvo dorostenek hrající nejvyšší
I. kuželkářskou ligu. O třídu níž hrají
kolektivy dorostenců a žen. V divizi
mužů stojí za zmínku překonaný re−
kord ratíškovské kuželny domácími,
který má hodnotu 2740, když Milan
Popelár (495) zůstal 2 body od vy−
rovnání stávajícího rekordu jed−
notlivců. Krajský přebor hraje
„béčko“ mužů a dorostu a „céčko“
hraje o třídu níž.
Prvních 11 bodů získala v PMN (po−
háru mladých nadějí) za výkon 225
v Zábřehu Hana Beranová a 4 Bože−
těch Zdražil a bod získal i Tomáš Pří−
kaský.
Václav Koplík,
organizační pracovník oddílu kuželek

Ohlédnutí za táborem

Trojky 2007

T

ábor TROJKY proběhl v prvních
čtrnácti dnech srpna na tábořišti
v Nové Vsi.
Hned první den nám počasí dalo
trochu najevo, ať se připravíme na
cokoliv, ale od druhého dne se
umoudřilo a my jsme se mohli v klidu
věnovat programu.
Celý tábor se nesl v duchu etapo−
vých her na motivy filmu Jumanji
a příběhu Dívka z džungle. Takže se
nenašel den, kdy by náš tábor nebyl
ohrožován nějakou živelnou pohro−
mou, před kterou bylo třeba utéct (ať
už to bylo zemětřesení, tekutý písek
či potopa), nebo abychom nebyli
ohrožováni divou zvěří, která se sna−
žila nám hru ukradnout. Nezastavil
nás ani lovec, který nám hru několi−
krát sebral, ale my jsme ji pokaždé
získali zpátky. Poslední den jsme
tedy mohli „Jumanji“ dohrát, a tím
všechny nebezpečné tvory zahnat
zpátky do džungle.
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Druhý motiv, který byl na našem
táboře nejsilnější, byly oslavy 100 let
skautingu, které připadly zrovna na
náš tábor. 1. srpna jsme tedy nemo−

hli zmeškat východ slunce, který
sledovali skauti na celém světě. Na
žádné oslavě nesmí chybět dort a ne−
chyběl ani na té naší.
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A protože skauting je celosvětové
hnutí, zkusili jsme si takovou naši
malou „Cestu kolem světa“. Při cestě
jsme poznali jaký klid panuje ve
Francii při hře petanque, jak ob−
tížné je najíst se pomocí čínských
hůlek, které jsme si sami vyrobili.
Cestování pokračovalo přes Itálii,
kdy jsme jedli jako správní taliáni
pizzu, americký sen jsme ochutnali
v táborovém fast foodu „Trojka−

Co nás čeká a nemine
z Akce „DRÁKULA 22“ −
pondělí 22. 10. 2007 − výzva pro
zdravé a starší 18ti let, kteří si
chtějí pustit žilou.
z Lampionový průvod – pá−
tek 26. 10. 2007. Tradiční oslava
vzniku Československa.
z Drakyáda − neděle 28. 10.
2007 − na letišti u Kyjova − akci
pořádá Mikroregion Nový Dvůr.
z Bigglesův memoriál 18 −
sobota 3. 11. 2007 − tradiční okres−
ní junácký závod všestrannosti
určený pro tříčlenné hlídky ve
čtyřech kategoriích − světlušky,
vlčata, skautky, skauti.
z Junácká zabíjačka na klu−
bovně − někdy v prosinci − oslava
100 let skautingu po ratiškovsku.
z Betlémské světlo − pon−
dělí 24. 12. 2007 − světlo z Bet−
léma až do domu.
z Junácký ples − sobota 1. 3.
2008 − pokus o obnovení tradice
pořádání junáckých plesů (asi ve
stylu country).
z Junácká akademie X − ne−
děle 23. 3. 2008 − již 10. ročník
kulturní akce, která se skládá
z představení skautských oddílů
pro veřejnost.
strana 24

mekáč“ a zkusili jsme si i přespání
v indiánském tee−pee.
Na těchto několika řádcích nejde
vzpomenout na všechny věci, které
jsme na táboře zvládli, ale mimo tyto
hlavní dva motivy jsme se stali raf−
ťáky na řece Jihlavě a starší dokonce
na přehradě v Dalešicích. Absolvovali
jsme výpravy, navštívili muzea, pro−
lézačky, bazén… Zkusili jsme si plno
skautských dovedností − od vaření přes

noční hlídky, netradiční rozcvičky,
plno rukodělných činností, zajímavých
her a soutěží, zpěv, uzlování, rozdělá−
vání ohně a já nevím co ještě.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
nám v přípravě tábora pomohli, ať
už to byli děti, rodiče nebo vedoucí,
kteří mají na táboře 24 hodinovou
směnu celých čtrnáct dní. A doufám,
že tábor v roce 2008 bude alespoň
Svatik
stejně podařený.

Junák Ratíškovice informuje

V

neděli 23. 9. 2007 proběhl vo−
lební sněm, který se koná kaž−
dé tři roky. Jedná se o nejvyšší
orgán střediska Ratíškovice. Kromě
schválení celoročního plánu akcí (je−
hož část vidíte výše) proběhla také
volba nové střediskové rady, na jejímž
složení se odráží letošní rozšíření stře−
diska o několik přespolních oddílů:
1. Pavel Hnilica − Palis −
náčelník střediska + KPS
2. Svatopluk Stokláska ml. −
Svatik − zástupce + odd. Trojka
3. Zuzana Hnilicová − hospodářka
4. Jiří Stokláska − Hrach − odd.
Tuláci + předseda revizní komise
5. Martin Chovanec − Marťan −
odd. Tuláci + zdravotník
6. Tomáš Motl − Šam − odd. Tuláci
7. Tomáš Stokláska − Hasky −
odd. Trojka
8. Kateřina Motlová − Káťa −
odd. Squaw
9. Eliška Šťastná − Elis − odd. Squaw
10. Lukáš Nevřivý − Essmo −
odd. Skoronice
11. Zdeněk Ingr − odd. Skoronice
12. Ludmila Skočíková − Šikula −
odd. Mutěnice
13. Michal Procházka − Mucha −
roveři Vracov

14. Svatopluk Stokláska st. −
Klub Přátel Skautingu
15. Miroslav Kadera − Obroda −
Klub Přátel Skautingu
16. Tereza Koplíková − Hanybany
− členka revizní komise + odd.
Squaw
17. Tomáš Svoboda − Delf − člen
revizní komise + odd. Trojka
18. Martina Rybová − Taťka −
členka revizní komise
Zuzka & Palis

Sběrné suroviny Hodonín
s.r.o. − sběrna Ratíškovice
Ještě stále se můžete zapojit do
celoroční soutěže ve sběru sta−
rého papíru o hodnotné ceny (mo−
bilní telefon, batoh, kopací míč,
cyklobrašna ...). Pomoci Vám mo−
hou i zvýšené výkupní ceny:
černobílé noviny
barevné časopisy
lepenka
směs
sjetiny

1,20
0,80
0,70
0,40
2,50

Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg

I za jeden odevzdaný sběr mů−
žete vyhrát − tzv. bludnou cenu,
což je kniha v hodnotě 300 Kč.
Nikdy není pozdě začít třídit
papír!
Palis
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Nová hospoda v obci

V

Senioři

Ratíškovicích je od hodů
otevřena nová stylová re−
staurace s názvem „HOSPODA
NA ZELNICÁCH“. Na návštěvu
a ochutnání produktů pivovaru

DPS
slavila

V

pátek 21. září 2007 oslavila
Charitní pečovatelská služba
v Ratíškovicích už 5. výročí pů−
sobení v naší obci. Oslavu jsme ne−
plánovaly moc dlouho, ale v dnešní
době mobilních telefonů a jiné vy−
spělé techniky nebyl problém obvo−
lat lidi, o kterých jsme byly přesvěd−
čené, že rádi a bez nároku na odměnu
přijdou potěšit naše „babičky a dě−
dečky“. Pro všechny to bylo také
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Černá Hora zve všechny občany ma−
jitel Zdeněk Strnka. Do budoucna
počítá ve svém podniku s denním va−
řením, zahrádkou, dětským hřištěm
a ubytováním až pro 20 osob. V pro−
vozu bude také samostatně pří−
stupný salonek pro 20−30 osob
vhodný především na rodinné či
firemní oslavy. Objekt je kom−
pletně bezbariérový − tedy pří−
stupný pro vozíčkáře. Také se po−
čítá s pořádáním kulturních akcí
typu produkce živé hudby růz−
ných žánrů.
Teď nezbývá nic jiného, než
vyrazit do ulice Baráky a ověřit
a vychutnat si výše uvedené sku−
tečnosti v praxi.
PH

malé překvapení, protože jsme jim
mimo pozvání nic bližšího neprozra−
dily!
Během pěti let života v DPS jsme
spolu prožili mnoho radostných, ale
i smutných chvil a prostřídalo se tu
spousta lidských osudů. Proto bylo
cílem oslavy zpestřit a vnést radost
do jejich každodenního stereo−
typu. S babičkami jsme si vymodlili
pěkné počasí a mohlo se začít slavit!
A že všechno dobře dopadlo, za to pa−
tří dík všem vystupujícím, jejich ve−
doucím, obecnímu úřadu, také dětem
z obou MŠ za krásné blahopřání
a obrázky, otci Ludvíkovi, šikovným
zvukařům a všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu naší slavnosti.
Dá−li Pán Bůh, tak za 5 let nashle−
danou!
Pečovatelky DPS

Stáří nemusí
znamenat samotu
a nejistotu

J

ste na všechno sami? Potře−
bujete pomoc? Využijte naše
pečovatelské služby!
Pečovatelky Charitní pečova−
telské služby Ratíškovice našim
občanům z řad seniorů nabízí:
z pozornost, trpělivost a profe−
sionální přístup pracovníků
z pomoc při úkonech osobní
hygieny
z možnost hygieny v CHDPS –
vana s vodní masáží, toaleta
a sprchový kout v bezbariéro−
vé úpravě, pro méně pohyb−
livé občany zajištěn odvoz
na koupání i zpět domů
z pomoc při řešení sociálních
problémů
z příprava a podání stravy
z příprava a dohled nad
užíváním léků
z dovoz obědů
z dohled u nemocného
z pomoc při udržování
domácnosti
z nákupy a jiné pochůzky
(lékař, lékárna, pošta,
úřady,…)
z praní a žehlení prádla
(dovoz i odvoz prádla )
z masáže, masážní přístroj,
pedikúra, parafínové zábaly
rukou
Kontakt: 518 368 223
Provozní doba:
pondělí – pátek 7.00−15.30 h
E−mail: dps.ratiskovice@caritas.cz

strana 25

Ratíškovický Zvon

Obecní noviny v Ratíškovicích. Vychází dvouměsíčně. Ratiskovicky.Zvon@centrum.cz Řídí redakční rada ve složení:
PhDr. Radim Šťastný, Mgr. Josef Hanák, Vojtěch Koten st., ing. Jaromír Škola ml. a Václav Koplík. Redakce si vyhrazuje
právo na krácení a odmítnutí příspěvků. Uveřejněné názory a stanoviska nejsou vždy totožné s názory redakce. Grafický design & typografie KAM
Studio, Kyjov, Jungmannova 1 172, tel. 518 611 603, kamstudio@kamstudio.cz, www.kamstudio.cz, tisk A. Horák, Svatobořice, tel. 518 620 247.
Náklad
700 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky E 12430. Vyšlo 19. října 2007. Uzávěrka
příštího čísla jeZVON
30. 11.5/2007
2007.
strana 26
RATÍŠKOVICKÝ

