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Vážení spoluobčané,

P

ři vzpomínání na veselé i smutné události
právě končícího roku Vám přeji klidné prožití
adventního času. Nechť jsou dlouhé večery
u Vás doma příležitostí pohody a odpočinku, zavr−
šené radostným prožitím vánočních svátků. Nad−
cházející rok ať se Vám stane rokem splněných
přání a máte v něm vždy někoho, s kým se podělíte
o radost a pomůže Vám v těžkých chvílích.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Jízdní řády 2008
(strana 17)
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 31 ze dne 9. 10. 2007
Rada obce:
z projednala žádost občana Ratíško−
vic o poskytnutí příspěvku na bez−
bariérovou úpravu bytu. Rada obce
souhlasí s příspěvkem 5000 Kč.
z projednala žádost o finanční pří−
spěvek na provedení nátěru tri−
buny v areálu FK Ratíškovice,
z projednala organizaci návštěvy
tříčlenné francouzské delegace
z Vouziers do Ratíškovic a orga−
nizaci zájezdu Veselé muziky,
Mužského slováckého pěveckého
sboru, Robek ze Séčky a zástupců
Československo−francouzské spo−
lečnosti a zástupců obce do Vou−
ziers,
z projednala a souhlasí se zněním
dodatku č. 2 ke Smlouvě o provo−
zování s Vak Hodonín, a. s. Doda−
tek se vztahuje na provozování
prodlouženého vodovodu a kana−
lizace v ulici U Jezérka a v re−
konstruované ulici Vinařská.
z souhlasí s dodatkem č. 3 ke
Smlouvě o provozování kabelo−
vého rozvodu se společností
NOEL, v. o. s. Jedná se o zřízení
a provozování služby přístupu
k internetové síti, kterou zajistí
f. NOEL, v. o. s. Náklady a insta−
laci technologie činí cca 1,3 mil. Kč
– investici zajistí f. NOEL, v. o. s.
z souhlasí s uzavřením smlouvy
s firmou Bábík spol. s r. o., Vace−
novice, na zajištění servisu hasí−
cích přístrojů a provádění kontrol
zařízení na zásobování vodou,
z projednala návrh jubilantů, kteří
budou u příležitosti 89. výročí
vzniku ČSR odměněni pamětní me−
dailí obce za práci pro obec v ob−
lasti výchovy, kultury a sportu,
z projednala nabídky pojišťoven
na povinné ručení vozidel ve vlast−
nictví obce a rozhodla uzavřít
smlouvu s pojišťovnou Generali,
z projednala nabídku f. AKTÉ, spol.
s r. o. Zlín na instalaci regulač−
ního systému Reverbery v prove−
dení Basic. Pomocí regulátoru se
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sníží spotřeba el. energie. Regu−
látory budou instalovány ve dvou
rozvodnách – ul. Vítězná (u kos−
tela), ul. Zbrodek (u pekárny).
Pořízení regulátorů bude hrazeno
splátkovým systémem − úhradou
z úspor. Předpokládaná návrat−
nost finančních prostředků je
3−5 let.
se zabývala možnostmi regulace
otápění budovy Obecní knihovny,
stanovila výši jednorázového po−
platku za zřízení věcného bře−
mene na obecním pozemku, kde
je položena vodovodní přípojka pro
f. Agropodnik, a. s.,
stanovila pro období 2006−2010
správcem poplatku místostarostu
PhDr. Radima Šťastného,
souhlasí s cenovou nabídkou pana
Martina Jury na zhotovení ná−
bytku do kanceláře č. 6 na obec−
ním úřadě. V ceně je zahrnuto
i prosklení dveří do kanceláře č. 1.
projednala a souhlasí s uzavřením
smluv o výpůjčce sportovišť mezi
Obcí Ratíškovice a SK Baník Ra−
tíškovice a FK Baník Ratíškovice.
Smlouvy se uzavírají na dobu ne−
určitou.
projednala možnost instalace dvou
měřičů rychlosti na vjezdech do
obce v ulici Vítězná,
souhlasí s nabídkou f. Join−
market na zavedení informací
o obci Ratíškovice do interneto−
vého projektu Naše Morava na
www.nasemorava.cz,
souhlasí s cenovou nabídkou
ing. Petra Nováka, Brno, na zpra−
cování energetických auditů pro
budovy Obecní knihovny, mateř−
ských škol a hasičské zbrojnice.

Rada obce č. 32 ze dne 23. 10. 2007
Rada obce:
z projednala žádost o vzetí občanky
Ratíškovic do pracovního poměru
na Obecní úřad Ratíškovice. Rada
obce zatím neuvažuje o navýšení
počtu administrativních pracov−
níků.

z projednala žádost manželů Tuč−
kových o prodloužení nájemní
smlouvy na užívání pozemku ve
školním areálu k zahrádkářským
účelům,
z starosta informoval o zpracová−
vání projektové dokumentace na
přeložení elektrického kabelu
v prostoru hřbitova,
z projednala cenové nabídky tří do−
pravních společností na zajištění
dopravy do Vouziers a rozhodla,
že dopravu zajistí f. Václava Ji−
ráska,
z souhlasí s uzavřením Smlouvy
o bezplatném převodu movitého
majetku mezi Obcí Ratíškovice
a Základní školou a mateřskou
školou Ratíškovice. Jedná se o pře−
vod majetku − bezkontaktních čipů
stravovacího systému a videa
v hodnotě cca 37 000 Kč.
z souhlasí s pronájmem místnosti
skladu v 1. NP Obecní knihovny
firmě NOEL, v. o. s., za účelem
rozšíření technologického zaří−
zení kabelové televize,
z souhlasí se zpoplatněným proná−
jmem místnosti třídy v 1. NP
Obecní knihovny Mgr. Janě Loveč−
kové k výuce orientálních tanců,
z se seznámila s oznámením f. NOEL,
v. o. s., o ukončení pozemního vy−
sílání programů ORF 1 (ORF 2)
z důvodu přechodu z analogového
na digitální vysílání,
z starosta informoval o podpisu
Smlouvy o dílo na vyhotovení do−
kumentace pro územní řízení
stavby „Cyklostezka Ratíškovice −
Hodonín“ mezi Mikroregionem
Nový Dvůr a ing. Prokešem,
z projednala program příštího VII.
zasedání zastupitelstva obce,
z se seznámila s artefakty paní Lud−
mily Kováříkové, které vyhoto−
vila pro reprezentativní účely
obce,
z se seznámila s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí mezi Obcí
Ratíškovice a společností SANER−
GIE, a. s. ve věci pronájmu po−
zemků pro vybudování fotovolta−
ické (sluneční) elektrárny,
z se seznámila s návrhem dodatku
č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
13. 10. 2005, která byla uzavřena
mezi Obcí Ratíškovice a f. Pozi−
mos, a.s., a to na zateplení, vý−
měnu oken a vybudování nové
střechy na původní části „nové“
školy. Z důvodu nedostatku fi−
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nančních prostředků nebylo dílo
realizováno. Po dvou letech se
z důvodu inflace a výrazného ná−
růstu cen za zateplovací materiál
cena díla navýšila.
z se seznámila s návrhem změn
územního plánu, který předložil
ing. arch. Ivo Kabeláč,
z souhlasí s udělením řádné dovo−
lené řediteli ZŠ a MŠ Ratíškovice
Mgr. Josefu Hanákovi z důvodu
návštěvy Jihoafrické republiky.
V jeho nepřítomnosti bude zastu−
pován Mgr. Ivetou Kudrovou, zá−
stupkyní ředitele školy.
Rada obce č. 33 ze dne 6. 11. 2007
Rada obce:
z vzala na vědomí výpověď kli−
entky z nájmu na DPS a rozhodla
o zveřejnění výzvy o možnosti po−
dání si žádosti na pronájem bytu
na DPS na obecní kabelové tele−
vizi. Aktualizovaným seznamem
žadatelů se bude zabývat sociální
komise.
z osloví tři zájemce k podání na−
bídky na zabezpečení občerstvení
na plesovou sezónu 2008,
z rozhodla o zakoupení hlavní sta−
nice pro digitální příjem deseti
programů a technologie pro příjem
digitalizovaných programů ORF 1
ORF 2. Investice bude rozložena
do dvou let.
z projednala stížnost občanů v ulici
Baráky na závadné parkování au−
tomobilů a rušení nočního klidu
u Hospody Na Zelnicách. Stížnost
byla projednána s panem Zdeň−
kem Strnkou.
z se seznámila s převodem po−
zemků za bytovými domy v ulici
Družstevní z Úřadu pro zastupo−
vání státu ve věcech majetkových
na Obec Ratíškovice.
z projednala změny rozpočtu č. VII/
/2007 (jedná se o účetní operace
a pohyby mezi jednotlivými účet−
ními položkami beze změny výše
rozpočtu) a změny rozpočtu
č. VIII/2007, které budou dále pro−
jednány na příštím zasedání za−
stupitelstva obce (státní dotace na
přístavbu a obnovu ZŠ a přestavbu
jídelny na byty, navýšení provoz−
ních nákladů v areálu Baník),
z souhlasí s odesláním žádosti o do−
tace do 2. kola Norských fondů na
vybavení Aktivního centra a zá−
kladní školy,
z souhlasí s návrhem spojit oslavu
20. výročí vzniku Československo−
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−francouzské společnosti s oslavou
90. výročí vzniku ČSR a oslavou
50. výročí otevření „nové“ školy,
z projednala kritické připomínky
občanů na kvalitu webových strá−
nek (pomalá aktualizace) a kabe−
lové televize (chybná gramatika,
nečitelná grafika, nedostatečná
aktualizace).
Rada obce č. 34 ze dne 19. 11. 2007
Rada obce:
z projednala žádosti zájemců o by−
dlení v DPS Ratíškovice a na zá−
kladě doporučení sociální komise
rozhodla, že nájemní smlouva
bude uzavřena s paní Jenovéfou
Jelínkovou,
z odsouhlasila znění dodatku
k mandátní smlouvě s f. RE−
ALKA − Rubíček s. r. o. Kroměříž,
který obsahuje prodloužení ter−
mínu plnění prací na akci „Ob−
nova ZŠ Ratíškovice,
z se seznámila s výroční zprávou
příspěvkové organizace obce ZŠ
a MŠ Ratíškovice, kterou před−
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ložil ředitel školy Mgr. Josef Ha−
nák,
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo
s f. AKTÉ spol s r. o., Zlín, na do−
dávku a zprovoznění dvou regu−
látorů REVERBERI STB 16 na
ulici Vítězná (u kostela) a ulici
Zbrodek (u pekárny),
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo
s Regionální poradenskou agentu−
rou, s. r. o., Brno, na vyhotovení
analytického materiálu a projek−
tové dokumentace „Úspory ener−
gií v obecních budovách“,
rozhodla o uzavření smlouvy na
provádění stavebního dozoru na
akci „Přestavba staré školy na
byty v Ratíškovicích“ s panem
Petrem Bělohoubkem, Bučovice,
rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy s Pozemkovým fondem
ČR, který vlastní pozemek parc.
č. 2437/8 o výměře 271 m a který
se nachází na území hřbitova,
projednala program VII. zase−
dání zastupitelstva obce Ratíško−
vice, jež se uskuteční 21. 11. 2007.
RŠ

Zastupitelstvo obce...
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 21. 11. 2007
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. VIII/2007
příjmy zvýšeny o 23 193 800 Kč,
výdaje zvýšeny o 12 393 700 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 10 800 100 Kč a financování
výdajů nezměněno.
Celkové příjmy po změně:
59 107 400 Kč + financování
19 717 800 Kč = 78 825 200 Kč
Celkové výdaje po změně:
77 501 200 Kč + financování
1 324 000 Kč = 78 825 200 Kč
1.2. půjčku obce z Fondu bydlení obce
Ratíškovice ve výši 1 000 000 Kč,
úroková sazba 3 %, doba splatnosti
do 31. 12. 2011.
1.3. dotaci ve výši 11 000 000 Kč z Mi−
nisterstva financí ČR na akci „Pří−
stavba ZŠ Ratíškovice“ pro rok
2007
1.4. dotaci ve výši 4 000 000 Kč z Mi−
nisterstva financí ČR na akci „Ob−
nova ZŠ Ratíškovice – výměna
oken“ pro rok 2007

1.5. dotaci ve výši 7 700 000 Kč
z SFRB ČR na akci „Přestavba
staré školy č.p. 101 na byty“.
1.6. rozpočtový výhled obce Ratíško−
vice na období 2008−2010.
1.7. směrnici č. 3/2007 – Statut soci−
álního fondu obce Ratíškovice
1.8. odkoupení soukromých po−
zemků v k.ú. Ratíškovice, ul.
Polní včetně porostů:
část PK p.č. 302/2 (6/23) o výměře
21 m2 – 1 442 Kč
část PK p. č. 306 (6/29) o výměře
36 m2 – 5 353 Kč
část PK p. č 307 (6/30) o výměře
35 m2 – 4 825 Kč
část PK p. č. 289 (6/9) o výměře
36 m2 – 2 472 Kč
část PK p. č. 296 (6/15) o výměře
47 m2 − 12 002 Kč
Cena pozemku včetně porostu je
stanovena dle znaleckého po−
sudku č. 4800/2006.
1.9. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,
ulice Za Mlýnem:
Celková výměra odkupovaných
pozemků – 3 791 m2
strana 3

Celková cena odkupovaných po−
zemků činí 149 238 Kč.
1.10. prodej obecního pozemku KN
p.č. 2525/3 o výměře 11 m2 – loka−
lita Baťovka
Cena pozemku − 40 Kč/m2 . Kupu−
jící − TOMÁŠ group, spol. s r. o.,
Ratíškovice 502.
1.11. odkoupení soukromých pozem−
ků KN v k.ú. Ratíškovice, hřbitov:
p.č 2437/12 o výměře 345 m2
p.č. 338/6 o výměře 143 m2
Cena 22 Kč/m2 – ocenění dle Ing.
Bubílka.
1.12. půjčky občanům z Fondu roz−
voje bydlení obce Ratíškovice
v celkovém objemu 300 000 Kč.
1.13. prodloužení snížení poplatku
za připojení nemovitosti na rozvod
kabelové televize do 31. 12. 2007.
Cena za připojení činí 3 000 Kč

1.14. Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Ratíškovice a firmou SA−
NERGIE a. s., IČO 26108062, se
sídlem Miletínská 376, 373 72 Li−
šov. Výměra 102 746 m2. Na po−
zemcích bude vybudován solární
(fotovoltaický) systém. Úplata za
zřízení věcného břemene: část po−
zemků – 0,70 Kč/rok/m2, část po−
zemků – 1,50 Kč/rok/m2. Celková
úplata – min. 111 000 Kč/rok bez
DPH. Částka bude každoročně
zvyšována o výši inflace dle ČSÚ.
Věcné břemeno se sjednává na
dobu 30ti let.

2.2. změnu rozpočtu č. VII/2007
schválenou radou obce dne 6. 11.
2007.
2.3. informaci o založení obecně pro−
spěšné společnosti Naše Hodonín−
sko, o. p. s. Starosta obce Ing. Jo−
sef Uhlík je členem dozorčí rady
společnosti.
2.4. nabídku ČSOB o možnosti in−
stalace bankomatu do obce Ratíš−
kovice
2.5. návrh smlouvy státního pod−
niku LESY ČR, s. p., Hradec Krá−
lové na odkup pozemku obci v k.ú.
Ratíškovice, ul. U Hájenky p.č.
2175/3 o výměře 698 m2.

2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 19. 9. 2007)

3. ZO pověřuje:
3.1. radu obce jednat s vedením
ČSOB o místě a podmínkách in−
stalace bankomatu

Společenská rubrika

RŠ

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Gregor Tomáš
Halla David
Koplíková Martina
Macková Lucie
Bilíčková Helena
Slezarová Monika
Korvasová Karolína
Váňa Michal
Šimečková Natálie
Bábíčková Nela
Valachovič Tomáš

Procházková Libuše ........................................... 80 let
Šťastný Alois ......................................................... 80 let
Bábíčková Anežka ............................................... 85 let
Kordulová Josefa ................................................. 85 let
Bařina Hynek ........................................................ 85 let

Ilustrační foto

Uzavření sňatku...
Kreml Pavel a Foltýnová Eva
Panák Radek a Tomanová Pavlína
Jaštík Jaroslav a Nováková Jana

Z našich řad odešli...

Zlatá svatba...

Svozílek Ladislav ................................. 55 let
Tomšejová Anna ................................... 83 let
Vybíral Petr ........................................... 86 let
Toman Petr ............................................ 61 let
Šural Josef ............................................. 84 let

Antonín a Jindřiška Příkasští

65 let společného života –
platinová svatba...
Cyril a Rosina Gajdíkovi
JK

Plesová sezóna 2008
19. 1. 2008
26. 1. 2008
2. 2. 2008
3. 2. 2008
9. 2. 2008
23. 2. 2008
1. 3. 2008
8. 3. 2008

Společenský ples – Obec Ratíškovice
Ples Mikroregionu Nový Dvůr ve Vlkoši
Hasičský ples – HOS Ratíškovice
60. krojový ples – Osvětová beseda
5. dětský krojový ples – Osvětová beseda
Fašaňk – lidový – KDU− ČSL
Ples sportovců – SK Baník Ratíškovice
Junácký ples – Junáci
Maškarní rokový bál – Osvětová beseda
JK
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a rozpočet

Č

as plyne rychle. Vinobraní skon−
čilo. Probíhají sirkové komise.
Dny se rapidně zkracují. Tmy
furt přibývá. Za chvíli tu budou Vá−
noce... A na obecním úřadě, tak jako
v krajích a ostatních obcích, se tvoří
rozpočet na rok 2008. V řadě věcí,
ač se stále dříve stmívá, je již jasno
a zdá se, že se dále projasňuje:
obecní pokladna je zatížena čerpá−
ním třicetimilionového úvěru na pří−
stavbu školy, který, pakliže bude vy−
čerpán, máme splácet po 15 let, což
znamená, že každý rok z volných
peněz (jde cca o 8 milionů) půjdou
více jak 2 miliony korun místo na
investice na umořování dluhu. Zbylé
volné finance jsou pro příští rok ur−
čeny na dostavbu bytového domu
(bývalá jídelna). Tím je seznam in−
vestičních záměrů pro příští rok na−
plněn. Ale i v tomto rozpočtovém
šeru je světlý bod: vedení obce se
podařilo zajistit státní dotace. Jede−
náct milionů korun ze státního roz−
počtu jde na zaplacení prací na pří−
stavbě školy, čímž se nám snižuje
čerpání otevřeného třicetimiliono−
vého úvěru − dluh tedy bude menší.
Další čtyři miliony jdou ze státní po−
kladny na výměnu okenních kon−
strukcí na staré budově „nové školy“.
Práce je nutno provést vcelku rychle.
Bude to fofr, ale konečně alespoň na
této budově nebude tolik se zdra−
žující teplo ohřívat planetu. K tomu
konečně máme na účtu obecní po−
kladny i 7,7 milionu korun ze Stát−
ního fondu rozvoje bydlení na výše
zmiňovanou přestavbu jídelny na by−
tový dům. Obecní rozpočet se nám
tak rozrostl o 22,7 milionu korun.
A to je dobře.
Rada obce ve shodě se zastupitel−
stvem obce tak může rychleji smě−
řovat k dlouholetému palčivému vy−
řešení problému, a tím je výstavba
nového kulturního domu. S ohledem
na razantní zdražování energií však
vyvstává další aktuální úkol, který
je třeba zdolat, a tím je zateplení
obecních budov a zavedení regulace
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

otopu. Tepelné ztráty na školkách
(obzvláště pak na „nové“ školce), na
knihovně a především na bazénu
jsou nemalé. Volné finanční pro−
středky obce jsou omezené a jak bylo
již řečeno, pro příští rok jsou již za−
dány. Vypořádat se s problémem
energetických ztrát je běh na dlou−

Knihovna

Finance

Obecní pokladna

hou trať. Zkratka vede přes evrop−
ské fondy. Vedení obce již zadalo
zpracování podkladů, jenž jsou ne−
zbytné pro přístup k evropským do−
tacím. Výsledek je však nejistý, ne−
boť žadatelů je mnoho. Souběžně
s cílem zateplení budov je rozpraco−
váván záměr otopu budov v areálu
Baník a školy pomocí tepelných čer−
padel a vybudování rekuperační jed−
notky v objektu bazénu. A investiční
náklady se nám tak navyšují. A kul−
turní dům? I na projektu financo−
vání výstavby kulturního domu =
Aktivního centra se pracuje. Opět
snaha nemusí být korunována úspě−
chem. Nelze však jednat jinak.
Radim Šťastný, místostarosta

Obecní knihovna
Nové knihy

Naučná pro dospělé:
Dvořáková, Petra
Francková, Zuzana
Lukšů, David
Pease, Allan
Beletrie pro dospělé:
Cartland, Barbara
Horáková, Naďa
(roz. Sochorová z Ratíškovic)
Klíma, Ivan
Kraus, Ivan
Kundera, Milan
Pilcher, Rosamunde
Šabach, Petr
Tolkien, John
Vondruška, Vlastimil

Mládež beletrie:
Brezina, Thomas
Francková, Zuzana
Kessel, Carola
Muller, Karin
Řeháčková, Věra
Wilson, Jacque
Žáček, Jiří

Proměněné sny
Manžel je také člověk
Stanislav Konopásek
Proč muži lžou a ženy pláčou

Hledání lásky
Dáma v modrém
Miláčkové chřestýši
Muž pod vlastním dohledem
Žert
Nesmrtelnost
Bouřlivé pobřeží
Občanský průkaz
Húrinovy děti
Dýka s hadem
Letopisy královské komory
Zdislava a ztracená relikvie

Ségra, co šílíš!
Senza super párty
Lucka, Bambulín a kouzelný prsten
Velká jezdecká soutěž
Vzhůru na slet čarodějnic
Tajemství cirkusu Lombardi
Hon na kluky
Léto plné kotrmelců
Pohřben zaživa
Velká kniha básniček a pohádek
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ři oslavách 150. výročí vysvěce−
ní kostela sv. Cyrila a Metoděje
byla uspořádána fotografická
výstava manželů Bařinových, kde
byla k vidění řada vyobrazení kos−
tela a fotografií mapujících farní ži−
vot v Ratíškovicích.
Expozici fotografií k danému vý−
ročí doprovázela i výstava předmětů
s křesťanskou tématikou, především
pak zde byly prezentovány knihy
psané švabachem. Tyto knihy byly
nejen z Ratíškovic, ale i ze Sloven−
ska. Nejstarší kniha je datována
rokem 1842 a zapůjčil ji pan Josef
Kordula. Celkem na výstavě bylo
k vidění na 50 zajímavých knih. Mezi
nimi i historická Ratíškovická bible
z roku 1857, kterou před časem sta−
rostovi věnoval pan Miroslav Dekař
z Plzně.
Výstava byla připravována za spo−
lupráce s naším slovenským part−
nerem z Kopčan. Ten na výstavu
zapůjčil, kromě slovenských modli−
tebních knih a sošek svatých, i ma−
teriály o nejstarším dochovaném ro−
mánském kostele ve střední Evropě,
který se nachází v blízkosti řeky Mo−
ravy nedaleko mikulčických „vyko−
pávek“. A jelikož náš ratíškovický

kostel je zasvěcen svatému
Cyrilu a Metodějovi, poklá−
dali jsme za smysluplné věno−
vat část výstavy právě kos−
telu sv. Margity, neboť ten je
jedinou stojící stavbou Velké
Moravy – autentickým svěd−
kem časů věrověstů, patronů
našeho chrámu.
Měla−li výstava meziná−
rodní − československý roz−
měr, není možné nezdůraz−
nit, že při nedělním otevření výsta−
vy, v tento den sváteční, na který
byly soustředěny hlavní oslavy vý−
ročí vysvěcení kostela, zde zahrála
slovenská dechová hudba Drieto−
manka. Její muzikantské výkony se
setkaly s velkým ohlasem.
Jak patrno, společné křesťanské
kořeny i přítomné spolupříjimání

Pozvánky

Výstava

P

Hodová výstava

Kulturní akce

do konce roku 2007

Osvětová beseda pro Vás připra−
vila následující akce do konce roku:
15.−17. 12. 2007
Vánoční výstava –
Vánoční stromeček
pokaždé jinak…
škola u drogerie
15. 12.
14−18 hodin
zahájení − Dětský folklorní soubor
16. 12.
9−18 hodin
vystoupí Robky ze Séčky
17. 12.
10−12 hodin
Součástí výstavy budou i řeme−
slné dílničky: výroba šperků,
korálků, drátkovaných před−
mětů, perníků, drobných vánoč−
ních ozdob, prodej vánočních
květinových aranžmá.
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hudby znovuobnovují přátelská
pouta, jež byla roztržena rozpadem
Československa.
Na závěr si dovoluji poděkovat
Všem, kteří se na výstavě podíleli −
slovenským partnerům z Kopčan,
manželům Bařinovým a Všem, kdož
nám zapůjčili knihy, obrazy, rů−
žence, svícny, sošky...

23. 12. 2007
Zpívání u vánočního stromku
u radnice, od 14 hodin
Vystoupení folklorních souborů
Teplé občerstvení zajištěno
31.12. 2007
Pochod za prasátkem
Milotice zámek, sraz pochodníků
u radnice v 9 hodin
Oznámení
V rámci 60. výročí krojového plesu
v Ratíškovicích bude uspořádána fo−
tovýstava – Krojové plesy. Prosíme
všechny, kteří mají zajímavé fotogra−
fie z krojových plesů, aby je na tuto
výstavu zapůjčili. Děkuji.
Jana Koplíková, Osvětová beseda
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

Historie

Odkazy předků
Beseda nad kronikou

Č

ást sbírky pana Karla Chludila,
například keltská předmincovní
platidla, pazourek i zbytky prs−
tenu z období stěhování národů, ob−
divovala plná jídelna DPS. Letošní
Beseda nad kronikou, kterou inicio−
vala MO KDU−ČSL, se uskutečnila
opět 28. října − na den vzniku ČSR.
Letos se probíraly sedmičky, to
znamená letopočty končící sedmič−
kou. Jako obohacení a důkaz, že okolí
obce je osídleno odedávna, byl po−
zván amatérský archeolog, již zmi−
ňovaný Karel Chludil, který se už
nemůže dočkat zbudování muzea
nebo historické místnosti, kde budou
všechny tyto věci vystaveny.
Ale vraťme se ke kronice a sed−
mičkám. V roce 1667 Bedřich z Op−
perdorfu vydal přípis k rektifikaci,
čili úpravě nebo opravě pozemků,
aby bylo zapsáno, kolik kdo má půdy
a z ní platit daň!
V roce 1797 povolila brněnská
konsistoř, že ve dnech sňatků a po−
hřbů může být v kapli sv. Josefa slou−
žena mše svatá. Rozměry kaple byly
4 x 2 metry, a tak moc lidí nepojala
a většina svatebčanů či smutečních
hostí musela stát venku, často v dešti
nebo mrazu. Když byla kaple v roce
1892 zbouraná, jejího kamenného
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i cihlového materiálu bylo použito
k vystavění ohrady kolem kostela.
2 122 jiter a 741 sáhů byla rozlo−
ha katastru obce v roce 1827, a to je
asi 1 222 ha. Pro srovnání, dnes je
to 1 260 ha. Díky pečlivosti tehdej−
ších měřičů víme, že např. polních
cest bylo 11,5 ha, rybníků 3,45 ha
nebo 12 ha lesa a že většinu plochy
zabíral neúrodný obecní pasuňk,
který byl později zalesněn (dnes má
obec 364 ha lesa). Devět půlláníků –
lán = 18,5 ha a šedesát čtvrtláníků
mělo pozemky v hlavních tratích
a osm podsedníků a devadesát de−
vět drobných držitelů mělo pole či
loučku v dalších lokalitách − Na Či−
hadlech, Rubanice, Zelničky, Vrbky.
A právě Vrbky byly tehdy tak da−
leko od dědiny, že výběrčím desátků
se tam ani nechtělo chodit kontrolo−
vat úrodu.
Zajímavé je sledovat jeden název.
V roce 1749 Tereziánský katastr
uvádí Blažovo pole, r. 1827 Blahovo
pole a později dodnes víme o Blažejo−
vém poli.
V roce 1827 dávalo učiteli 45 sel−
ských dětí po 1 zlatém a pecenu
chleba, 53 chalupnických dětí dá−
valo 1 zlatý a 12 krejcarů. Za zvo−
nění měl učitel 250 kg rži, za kostel−

Tavící lopatka

ničení 80 kg a za obecní písařství
8 zlatých a 250 kg rži.
Díky odkazům, závětím a draž−
bám víme, že lepší ženský kožuch byl
za 3 zlaté, mantlík stál 5 zlatých
30 krejcarů a třeba, že po Anežce
Mackové zůstal 1 kabát damaškový
a 2 kabátky červené s portičkami.
Také barvy sukní byly pestré –
žlutá, černá, zelená, modrá i bílá.
Bohužel dnes si jen domýšlíme, co
to byl mantlík, kabátek, nebo kdy
a k čemu se nosila žlutá sukně.
Letos o kostele, který slaví 150 let
od svého požehnání, bylo napsáno
dost. Nicméně ještě jednou − v ro−
dinné kronice v č.p. 26 je snad
zmínka o tom, že lešení kolem kos−
tela muselo být pevné, protože
maltu po něm vozili volskými po−
tahy. Zvířata měla zavázané oči a šla
tam, kam je vedli.
Datum 4. října 1857 je velice vý−
znamné i pro muzikanty. Ten den
poprvé vyhrávala ratíškovská ka−
pela, jejíž muzikanti se „skrze sta−
vění kostela cvičili ve hře na fúkací
inštrumenty“. Vedl je pan učitel
František Jursa a hráli v sestavě:
Petr Foltýn (1830), Matúš Kopl
(1827), Vavřín Vacenovský (1824),
Josef Dekař (1838), Johann Macek
(1832) a Johann Šťastný – řezník
(1833).
V roce 1857 měla obec 160 domov−
ních čísel, 1 037 obyvatel, z toho pěti−
členná rodina Abraháma Püchlera byli
Izraelité. Dále bylo sčítáno 77 koní,
201 krav, 59 volů a 136 vepřů.
Z listiny z kostelní báně „Letos tj.
1907 je tomu 50 let, co chrám ratiš−
kovský byl zbudován. Na uctění pa−
mátky zbožných a horlivých otců,
kteří kostel vystavěli, usneslo se
obecní zastupitelstvo chrám tento
spolu s farní budovou uvnitř i zevnitř
důkladně opraviti. Náklad oprav roz−
počtu na 12 715,−, krytba věže bude
přesahovati 1 500,−. Veškerý náklad
nese obec sama.“
O deset let později způsobila po−
bouření obyvatel zpráva, že kostelní
strana 7

Návštěva

zvony mají být odevzdány na vá−
lečné účely. Na popeleční středu
r. 1917 se rozezněly naposled. Téhož
dne byly do Hodonína odvezeny
3 zvony a 10. července i zvon sv. Cy−
rila a Metoděje. Zůstal jen umíráček,
na kterém bylo napsáno „L.M. in
Brün anno 1756. Ke cti a chvále Boží
a vssem dussiczkám k spasení“. Na
zvonu sv. Jana Nepomuckého z roku
1750 byl vyryt kříž a sv. Jan Nepo−
mucký a nápis „Ten zvon dala celá
obce Ratisskowitz dielat. Jan Vlasák
purkmistr.“
Staří pamětníci roč. 1901 Tomáš
Holeček č. 268, tesař Pavel Kotásek
č. 1 a Filoména Kordulová vzpomí−
nali, jak, zatímco celá dědina skří−
pala zubama při rekvírování zvonů,
kápo ministrantů Petr Koutný s dal−
šími odtáhl stupínek před oltářem
a schoval pod ně zvonky, se kterými
se zvoní při mši svaté. A se zvonky
se zvonilo až 28. října v samostatné
republice.

D

Vítání prezidenta Dr. Beneše před rod−
ným domem T. G. Masaryka v Hodoníně −
vlevo Tomanová Terezie (Frantikova) pr.
Kristová, Macková Růžena pr. Ingrová (Va−
cenovice), před nimi Burešová Blažena pr.
Kotásková, vlevo s brýlemi stojí Jan Masa−
ryk, ředitel Hlavní dívčí školy v Hodoníně
(později Měšťanská dívčí) Prostecký Josef
(cizí), vpravo prezident Dr. Edvard Beneš

Vašek Koplík
2

P.S. 1 jitro = 1 600 sáhů , 1 sáh =
1,896 m, 1 sáh 2 = 3,59 m2 , stará
měřice = 1 918 m2, 1 jitro = 0,5755 ha.
Objemové a váhové míry: měřice =
61,487 l (kg), čtvrť = 15,493 l, máz =
1,415, holba 0,707 l, židlík = 0,354 l.

Cesta tam proběhla bez
zádrhelů, neboť pohonné
hmoty – pro autobus nafta
a pro cestující řízky, boko−
vina, klobásky, buchty, ko−
láče, ale i pivo, víno a slivo−
vice, byly plynule dodávány
a doplňovány.
Po příjezdu do Vouziers če−
kalo Ratiškovské přivítání na
tamní radnici a potom už následo−
valo ubytování v rodinách či na uby−
tovně a večeře ve společenském
domě. V sobotu muzikanti, zpěvačky
a zpěváci absolvovali několik krát−
kých výstupů před obchodními cen−
try, které byly ve formě pozvání na

Ratíškovice −Vouziers
a zpět

ruhý listopadový víkend, resp.
těsně po půlnoci ze čtvrtku na
pátek bylo před kinem rušno
jako na „Václaváku“. Do autobusu
nastupovala velká část ratíškov−
ských kulturních činovníků – Veselá
muzika s vedoucím Jožkou Nová−
kem, Robky ze Séčky (ač ne v plném
obsazení, ale s plným nasazením),
Mužský pěvecký sbor, tři zástupci
obce – starosta Josef Uhlík, místosta−
rosta Radim Šťastný a zastupitel
František Polišenský a za Českoslo−
vensko−francouzskou společnost
Dáša Gajdíková, Vlasta Kotenová
a nenahraditelná tlumočnice Ka−
milka Slezarová. Mezi cestujícími
byli ještě otec jednoho z mladých mu−
zikantů z Milotic a Václav Voříšek,
coby technický personál. Posledně
jmenovaný zaplatil jenom poloviční
jízdné. Ne snad kvůli své drobnější
postavě, ale proto, že cestu zpět už
s námi neabsolvoval. Zůstal v Paříži
u své neteře Dany, prý až do té
doby, kdy ho to přestane ve Francii
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Ještě se četlo z další opravy kos−
tela – 1927 i na kroniku a paní kro−
nikářku Martu Kordulovou došlo,
probíral se les, Petrolínka i Vlasta,
smutné události i první přílet vrtul−
níku před padesáti lety.
No a ode tří hodin, kdy Beseda
začala, naráz bylo půl sedmé a ni−
komu se domů nechtělo. Ukázněnost
a soustředěnost posluchačů zavazují
pořadatele k tomu, aby příští beseda
zase přinesla zajímavé náměty.
A bude to 90 let od vzniku ČSR!
Potěšitelné je i to, že nezůstalo jen
u jedné Besedy, ještě třikrát navští−
vila paní kronikářka místní školu,
kde podle ní žáci pozorně vnímali
poselství předků.

bavit a nebo až dostane chuť na
dobré pivo.
Návštěva se uskutečnila podle
protokolu v době oslav ukončení bojů
1. světové války, které ve Francii
probíhají každý rok a patří v jejich
kalendáři k nezastupitelným.
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Dobrý den,
drazí přátelé
z Ratíškovic

J

sme velmi rádi, že Váš návrat
proběhl v pořádku bez obtíží
až na malou sněhovou na−
dílku, která nasněžila, aby Vás
uvítala bílá krajina.
Jménem naší družby bych Vám
chtěl poděkovat a rovněž pobla−
hopřát za profesionální úroveň
všech vystoupení, která proběhla.
A také za to, jak se Vám podařilo
rozveselit vouzierčany a v nepo−
slední řadě, za kuráž vydržet le−
dový déšť v průběhu pokládání
květin k pomníkům.
Chtěli bychom poblahopřát
také vedoucímu dechové hudby
za to, s jakou autoritou a láskou
vede tým mladých lidí.
Blahopřejeme Robkám ze Séč−
ky, které okouzlily publikum
svým šarmem a nostalgickými
a veselými slovanskými písněmi.
Blahopřejeme mužskému sboru,
jejichž hlasy plné hloubky a síly
nás zavedly do srdce Moravy.
Výrazy a pohledy v obličejích
všech v momentě Vašeho od−
jezdu nám potvrdily, že přátelství
mezi Ratíškovicemi a Vouziers
se zase o něco více upevnilo.
Dnes ráno jedu do Vouziers
hledat ten zapomenutý nástroj,
jakmile ho najdeme, s radnicí
najdeme způsob, jak ho k Vám
dopravit.
Ještě jednou velmi děkuji a bla−
hopřeji.
S přátelství a pozdravy všem,
Jean−Marie
a všichni vaši přátelé z Vouziers
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

Veselá muzika hrála při všech zasta−
veních u pomníčků a na vojenském
hřbitově francouzskou hymnu, běhal
až mráz po zádech, a to nejenom pří−
tomným Čechům a Slovákům, ale
hlavně domácím.
Francouzští muzikanti na revanš
hráli hymnu slovenskou a poté naši.
V poryvech větru se však zdálo, že
se jim krátí dech.

Tradice

večerní společné vystoupení v jejich
kulturním zařízení.
Neděle patřila samotným osla−
vám. Všichni představitelé Ratíš−
kovic byli vyšňořeni. Kulturní
zástupci v krojích a zbytek ve spole−
čenském. Vyrazili navzdory ne−
přízni počasí, odhodláni ukázat před
Francouzi, ale i zástupci české i slo−
venské ambasády, že dovedou dů−
stojně reprezentovat, a že se to po−
vedlo, nebylo pochyb, protože když

J

Potom už následovalo pohoštění
s volnou zábavou v jejich kulturním
stánku a ve večerních hodinách od−
jezd domů. Oba šoféři, Vašek Jirá−
sek i Mirek Koštoval, se postarali
o bezproblémový návrat, přestože po−
časí už od poloviny cesty v Německu
až po náš domov, bylo spíše vánoční
než raně podzimní.
Vojta Koten, ml.

Najpěknější

narozeniny

e 13. října 2007. Zítra mám na−
rozeniny. 72 roků, to je dost. Va−
řím pro 11 členů své rodiny. Dnes
přijde i můj ztracený vnuk Tomáš.
Posledně slavil moje narozeniny,
když mu byly čtyři roky, dnes je mu
dvaadvacet... Jsem šťastná. Ale na−
rozeniny mám až zítra 14. října,
v den, kdy má stopadesáté naroze−
niny náš kostel a kdy jsou u nás
hody. U nás? Vždyť už přes čtyřicet
roků žiju v Bmě. Ale to není u nás
doma. U mě doma je v Ratiškovicích.
Člověk má být odněkud a já su z Ra−
tíškovic. A su na to pyšná. Tož tam
jedu, na ty hody.
Stojíme se sestrou Marií u kos−
tela a čekáme. Pozorujeme sluníčko
a v duchu se modlíme, ať vydrží, aby
těm dětem v třaslavičkách, kanafas−
kách a rukávečkách nebyla zima.
A potom už jde průvod. Nádhera,
přenádhera, zářivé barvy, zářivé
úsměvy. Malí chlapci a holčičky. Ne−
vidím jenom tu roztomilost a krásu,
ale babičky a maminky, které to šijí,
perou, škrobí a žehlí. Potom chlapci
a děvčata, jedna pěknější než druhá.
Kroje čisťounké, jako by byly ušité
včera, ale já vím, že nové nejsou, ale
přepečlivě opečovávány a uloženy
pro tyto slavnostní chvíle. Potom
jdou ženy, některé v čepcích, které
kdysi vyšívala i moje matka, ně−
které v sametových kacabajkách.
Těm zima nebude. Chlapi se sotůr−
kama s vínem, v širůškách s ko−
sárkama. Kde jich vzali? Když ko−
húti už po dvoře neběhajú. Průvod
jde přes celou dědinu pro stárka
a stárku.

My, dvě babky, jdeme kus s nimi
a zpíváme do pochodu, jak kdyby
nám bylo šestnáct. Ale potom za−
hnem k radnici, abychom uchytly
pěkné místo a sedly si. To víte, už
nejsme žádné mladice. Sedíme tam
dost dlouho a pořád domlúváme slu−
níčku, ať nezapadá, ať ty malé děti
vydrží tu dlouhou cestu. Vydrželi
všichni a už jsou tady.
Juchajú a výskajú: „Čí sú hody?“
Naše! „Čí sú dluhy?“ Starostovy!!
Když kolem nás projde pan biskup,
ozve se za námi: „Čí sú hříchy?“
Biskupovy!! Můj syn, který pro mě
přijel a nikdy hody u nás nezažil,
se srdečně směje a fotí pro mě pa−
mátku na tyto moje narozeniny.
Pan starosta je pěkný a vtipný a po
našem domlúvá chase. A mladý stá−
rek, šikovný chlapec, kterému pod
klobúčkem aj ty dlúhé vlasy pasujú,
slyší od starosty: ,,A kdo to všechno
zaplatí?“. Odpovídá: „No přece sta−
rosta, šak može dostat aj eura od tej
Evropskej unie. Nebo stárčin taťka,
šak je zabijač!“ Nakonec je domlu−
veno, hody jsou povolené a tanec
začíná.
Já, sestra a můj syn odcházíme,
už se stmívá a nás čeká cesta do
Brna. Ale eště mosíme pojest, dyť
sú hody. Tak aspoň knedlíčkovou po−
lévku. Víc do sebe nedostaneme.
Jsme plní dojmů. Zelé, maso a er−
teplové šišky si bereme domů, na−
búcháme sa až doma.
Tož takové narozeniny jsem si
přála. Když dožiju, dojedu za rok zas.
Hedvika Martišková
z Brna, rozená Tomanová z Ratiškovic
strana 9
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yly tam dvě krásně oblečené
ženy středního věku − oble−
čeny jak z podobenky. Z ob−
dobí našich stařenek a prastaře−
nek. Byly oblečené do svátečního,
ale bez natvrděných trčenic, bez
nakulmovaných pávovic v dnešní
době u našeho kroje zkrácených,
protože se projevil módní trend
a my se tím pomaličky blížíme ke
krátkému kroji okolí Mistřína.
A přece byly k nepřehlédnutí.
Na hlavě sváteční drndula, na ní
turecký šátek uvázaný pod bradu,
kacabaja sametová, na ní obojek
s čipkama, sváteční kanafaska,
pod ní bílý rubáč bez čipek, kte−
rého trčalo z pod kanafasky tak
na jeden prst či dva, víc ne. Vše
doplňoval úzký fěrtůšek a za pa−
sem vyšívaný složený šátek,
který se nosíval do kostela nebo
ve svátek. Kdo si zalistuje ve star−
ších fotografiích z dob našich sta−
řenek, vše tam najde tak, jak byly
tyto ženy oblečené. Vám děvčata
patří poděkování za zdůraznění
a zachování našeho kroje.
A kdo to byl − paní Mařenka
Macková a paní Růženka Poko−
jová.

Událost

A ještě něco
k ratíškovickým
hodům

Hodový turnaj
2007

B

ylo to 15. 10. 2007, kdy na hřiš−
ti „na Lišinovém“ proběhla mezi
8 ranní až 5 odpolední fotba−
lová atrakce zvaná HODOVÝ TUR−
NAJ. Na tento turnaj, který má více
než dvacetiletou tradicí, se letos při−
hlásilo 8 mužstev, což je po hubeněj−
ších letech, kdy byl mnohdy problém,
aby se sešla alespoň 4 mužstva, vý−
borný počet. Za úporných bojů na−
konec vítězně vyšlo mužstvo Mlýna,

které porazilo ve finále Kanonýry 2:0
a podařilo se jim tak už počtvrté za
sebou obhájit vítězství celého Ho−
dového turnaje. Zvláštní poděko−
vání patří lidem, kteří se zasloužili
o úpravu hřiště a uspořádání celého
turnaje.
Celkové umístění: 1. Mlýn, 2. Ka−
nonýři, 3. Orelské, 4. S.P.K. , 5. Pan−
teři, 6. Štěňata, 7. B.BR Tým, 8. Do−
lina

mi však líbil chrám svatého Víta
a v něm kaple plná drahokamů.
Také barevná skleněná okna byla
krásná.
Na Staroměstském náměstí nás
čekal orloj. Na orloji se mi líbí stří−
dání dvanácti apoštolů a taky, jak
kostlivec, marnivec se dívá do zrcát−
ka, lakomec třepe měšcem a Turek
kroutí hlavou. Na Karlově mostě

mě nejvíce zaujala so−
cha Bruncvíka a krále
Karla IV.
Dále jsme navštívili
Národní muzeum na
Václavském náměstí.
Bylo tam plno zajíma−
vých věcí, například
kostra velryby, sbírky
motýlů, krokodýl, ana−
konda, sup, buvol, gorily, opice, čápi,
bažanti, hadi, tygři a ryby. Mně se
však nejvíce líbil mamut a pštros moa.
Na Petříně jsme si prohlédli zrca−
dlové bludiště. Viděl jsem se všude
okolo, nejvíce jsem se bavil u křivých
zrcadel.
Praha a její památky se mi moc
líbily, ale žádná památka nepře−
koná chrám sv. Víta.

Exkurze

Růžena Šeďová

D

Podzimní

Praha

ne 20. září 2007 navštívili žáci
4. A se svými rodiči hlavní
město Prahu. Vlastivědnou ex−
kurzi takto výstižně zaznamenal
Filip Kotásek:
Na výlet do Prahy jsem se moc
těšil. Nejprve jsme navštívili Hrad−
čany a Pražský Hrad, kde sídlí i náš
prezident. Na Hradčanech bylo
nejlepší střídání stráží. Nejvíc se
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Cestování

Maracaná

Fotbalový klenot v Rio de Janeiru

C

hce někdo jít na fotbal? Tuto
otázku jsem zaslechl během
mého týdenního pobytu ve městě
pyšnícím se jedním ze sedmi divů
světa − Corcovadem, cukrovou ho−
molí, věhlasným karnevalem, neko−
nečnou pláží Copacabana, ale také
jedním z nejúžasnějších fotbalových
stadionů světa.
Okamžitě odpovídám, že ano, já
chci na ten fotbal! Vždyť domácí
hrají na národním stadionu po dlou−
hých sedmi letech, navíc se nejedná
o žádný „přátelák“, nýbrž o kvalifi−
kační utkání mistrovství světa,
Brazílie − Ekvádor. Ani nepřemýšlím
o ceně za lístek, jehož maximální
oficiální cena se pohybuje kolem
1000 Kč, okamžitě pokládám na stůl
dvojnásobek, i to je dva dny před
zápasem slušná cena. V duchu si
říkám, že bych byl ochoten dát
i víc…
Konečně, je středa 17. října večer.
Stojím spolu s několika dalšími
českými fanoušky před stadionem,
v upocené dlani svírám vstupenku,
klíč do fotbalového chrámu, a kolem
mě se valí davy fanoušků v kanár−
kových dresech. Procházíme turni−
kety stadionu hodinu a půl před
zahájením zápasu. Překvapuje mě
poměrně široký koridor vedoucí
k jednotlivým diváckým sektorům,
žádné obavy z možného ušlapání da−
vem tu nehrozí. A pak už slyším blíž
a blíž volání velké arény, je to jako
magnet, který Vás táhne dovnitř.
Míjím poslední kontrolu lístků, na−
fasuji od pořadatelů domácí vlaječku
a pak přichází neskutečný, slovy
těžko popsatelný pocit. Přede mnou
se otvírá velké divadlo, obrovský
kolos zaplněný žlutými dresy. Stěží
nalézám volnou sedačku, přijít o dva−
cet minut později, nevím kam sed−
nout. Domácí už začínají zaplňovat
i místa na přístupových schodech.
Usedám, rozhlížím se a je to dost
emotivní zážitek. Přemýšlím, kolik
Čechů mělo možnost sedět na tomto
stadionu. Vzpomínám na zesnulého
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

strejdu Jendu, který mi kdysi líčil
atmosféru bělehradského finále
v roce 1976. Snažím se někomu do−
volat, ale v srdci Evropy je hodina
po půlnoci, není s kým se o radost
podělit. Alespoň aby někdo zvednul
telefon a poslouchal úžasný domácí
devadesátitisícový kotel, protože
v takovéto bouřlivé atmosféře komu−
nikovat nelze. Domácí hlasatel neu−
stále udržuje diváky v transu, stadi−
onem zní mimo jiné Freddieho „We
Will Rock You“ a Straussův valčík
„Na krásném modrém Dunaji“ a fa−
noušci se zapojují vytleskáváním
melodie. Nechybí samozřejmě ani
brazilské mexické vlny. Domácím to
přijde asi normální, ale já sedím zko−
prnělý s vlajkou v ruce a „s husí kožú
na rukách“. Mého stavu si všímá
brazilský soused, pán s pětiletou
holčičkou vedle sebe na sedačce. Ptá
se, odkud jsem, a když odpovídám,
že z České republiky, pousměje se
a gratuluje mi k vítězství našich
v utkání s Německem 2:0, které
skončilo před několika hodinami.
S potěšením ho opravuji, že jsme
v Německu zvítězili o tři branky.

Mimochodem tento evropský zápas
přímo vysílala místní televize a naše
vítězství si připomínala až do pátku
v nezkrácených záznamech.
Na stadion mezitím přichází po−
chodovým krokem místní kapela
a kromě místních pecek hraje bra−
zilskou hymnu. Celý stadión pocho−
pitelně zpívá, již za asistence do−
mácích fotbalistů a v ten moment,
promiňte mi ten výraz, „kompar−
sistů“ z Ekvádoru. Na hřišti je sa−
mozřejmě Ronaldinho, Kaká a Ro−
binho, celý brazilský triumvirát.
Důkazem jejich nadřazenosti a výji−
mečnosti je neskutečný aplaus při
jejich představování na velkoplošné
obrazovce. K mému údivu dopro−
vází některé domácí hráče, a do−
konce i trenéra, solidní pískot. První
erupce pochopitelně vybuchne při
zahájení zápasu. Rozehrávají hosté,
při prvním brazilském kontaktu
s míčem vybuchne druhá erupce.
Kanárci jsou zpočátku kupodivu
nervóznější než Ekvádorci, kteří
přebírají iniciativu od zahajujícího
hvizdu. Pak ale domácí po krásné
kombinaci střílí první branku.
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K mému pobavení je střelcem pa−
radoxně hráč, na kterého se před
zahájením zápasu nejvíc pískalo.
Fotbal na Maracaná je slušný
záběr na kolena, během zápasu
uděláte asi sto dřepů, protože diváci
před Vámi při každém náznaku gó−
lové šance vstávají ze sedaček, tak
pochopitelně vstáváte taky, abyste
alespoň něco viděli. Pak déle trvá,
než si všichni posedají. Na ty, co
zapomněli sednout, se pokřikuje,
aby si sedli, občas na ně někdo hodí
plechovku nebo jinou část občerst−
vení, dokud nepochopí skandování
tribun o „tlustém sklu“. Jedinou
výjimku tady mají roznašeči občer−
stvení, kteří obratně proklouzávají
mezi diváky a vydělávají místní „re−
ály“. Bohužel jsem svědkem i dost
tvrdé pěstní rvačky dvou fanoušků,
která se odehrává jen několik seda−
ček ode mne. Diváci se rozestupují
a nechávají kolem místních gladiá−
torů dostatek prostoru. A pak začne
celý sektor sborově skandovat na oba
bitkaře „teplouši, teplouši“ a jako
mávnutím kouzelného proutku
bitka končí. K menším incidentům
došlo na naší tribuně ještě dvakrát
a vždy na ukončení rvačky působila
tato kouzelná slova. Považte, že musí
být nepříjemné, když to na Vás křičí
třeba pět tisíc lidí z části tribuny.
Přiznám se, že díky neznalosti por−
tugalštiny, jsem se dozvěděl až po
zápase, co vlastně diváci skandovali
a velmi mě to pobavilo.
Na hřišti se mezitím po poločase
Ekvádorcům podlomila kolena a ze
hřiště odcházeli s pětigólovým vý−
praskem, když především poslední
čtvrthodinu odehráli domácí s grácií
jim podobnou. Miláčkem publika byl
„Robinho“, jenž svými doslova „mi−
mozemšťanskými“ kličkami před
čtvrtým gólem pobláznil domácí
obecenstvo. Tento gól a podrobné ro−
zebrání koordinace Robinhových po−
hybů se staly pamlskem pro brazil−
ského kameramana a následně pro
fotbalové fanoušky v televizním zá−
znamu.
Po zápase nenásleduje kupodivu
žádná děkovačka, říkám si, „jiný
kraj, jiný mrav“. V ulicích a při od−
chodu ze stadionu se samozřejmě
slaví, vždyť nastřílet soupeři pět gólů
a vidět domácí v takové herní po−
hodě na Maracaná se jen tak nepo−
daří. A já jsem byl u toho, měl jsem
kliku.

Jazz Q

Martina Kratochvíla
v ratiškovském kině

P

opáté do podzimních Ratíško−
vic zavítali jazzmeni. Tentokrá−
te v letitě slavném uskupení
Jazz Q Martina Kratochvíla. S ním
na pódiu jazzově preludovali Zdeněk
Fišer na kytaru, Přemysl Faukner
na baskytaru, Jaromír Helešic na
bicí. K tomu jim pod fousy zpíval
Oskar Petr. Na pohled bylo patrno,

že si umělci užívají a na prknech
vládne pohoda, což se záhy přeneslo
i na sedadla publika. Hustá atmo−
sféra plna not, navíc podlévaná bí−
lým vínem, vydržela až do konce
s několika přídavky. Kino se opouš−
tělo s klidnou myšlenkou: Jazz Q
v Ratíškovicích? Bylo to dobré...
Radim Šťastný

Vzpomínka

T

ak, jak každou neděli, i v neděli 17. října jsem po mši svaté šel na
hřbitov k hrobu pomodlit se za své blízké, manželku Růžu, sestřič−
ku Vlastu a rodiče. Když v tom jsem zaslechl umíráček, který zvěs−
tuje, že z naší společnosti někdo odchází − odešla kamarádka mé man−
želky Anna Tomšejová. Většina ji znala jako Ančinu.
Myslí mně prošla vzpomínka na veselou a milou paní, která nikdy
nezarmoutila. Ančina byla veselá a obětavá, pracovala v čokoládovnách
Maryša v Rohatci. Kdo potřeboval uvázat mašli nebo zabalit dárek, tak
navštívil Ančinu. Její ruce vytvářely balíčky, dárky a košíčky s mašlemi,
které vytvářely krásu − no radost pohledět. A když někdo známý v Ma−
ryši měl narozeniny, mohl se těšit veršování, které Ančina s kamarád−
kami vinšovala. Vzpomínky, ach ty milé vzpomínky na mládí, na kama−
rády, na krásné chvíle u tanečních zábav...
A dnes pracovitá Anička odešla z tohoto světa a následovala členy
rodiny tam, odkud není návratu. Odešla..., ale vzpomínka na Aničku
však zůstane živá a já budu jako jiní na ni dlouhé časy vzpomínat.
Vojtěch Koten st.

Jaromír Škola ml.
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6. prosince

Svatý Mikuláš

I

když nám reklamy vnucují Vá−
noce už od listopadu a vánoční čas
liturgicky začíná počátkem ad−
ventu, pro děti je předzvěstí Vánoc
postava svatého Mikuláše, který za
nimi přichází v předvečer svátku,
připadajícího na 6. prosinec.
Jméno světce pochází z řečtiny
a v překladu znamená „vítěz lidu“.
I když se v historických dokumen−
tech zachovaly zmínky o několika
Mikuláších, tradice, uchovávaná do
dnešních let pochází od nejznáměj−
šího z nich – biskupa z Myry. Naro−
dil se kolem roku 270 v řeckém Pa−
trasu. Přestože jeho rodiče byli
bohatí a po jejich smrti zdědil Miku−
láš veškerý majetek, nemyslel na
sebe, ale rozdával almužny chudým
a nemocným. Podle jedné z mnoha
pověstí o něm žil ve městě zadlu−
žený otec, který se rozhodl prodat
své tři dcery do nevěstince. Když se
o tom Mikuláš dověděl, vhazoval ote−
vřeným oknem do ložnice dívek po
tři noci za sebou peníze, kterými byly
nejen splaceny dluhy, ale zbylo také
na věno. Po odhalení tohoto skutku,
aby se vyhnul chvále, odešel do Pa−
lestiny – místa života Ježíše Krista.
Kolem roku 300 se stal Mikuláš bis−
kupem v turecké Myře. Brzy poté
začalo pronásledování křesťanů
a i když se v roce 310 dostal do za−
jetí, kde byl velmi těžce trýzněn,
v roce 325 vystoupil na slavném kon−
cilu Nicejském. Jako biskup se stal
také zřizovatelem mnoha škol a si−
rotčinců. Více se o jeho životě a pů−
sobení neví, je známo už jen při−
bližné datum biskupova úmrtí, jímž
byl 6. prosinec v rozmezí let 345 a 351.
Mikulášův kult se šířil dvě staletí
po jeho smrti, přesáhl řeckou církev
a později i slovanské země. K jeho
největšímu uctívání došlo od 8. sto−
letí v Rusku, jehož se stal patro−
nem. Od 10. století se stal známým
zvláště v Německu, Anglii a Fran−
cii. V roce 1087 uloupili Italové jeho
ostatky se sarkofágu náhrobního
kostela v Myře a přenesli je do Bari
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

v Apulii, kde v roce 1089 papež Ur−
ban II. posvětil kryptu s Mikulášo−
vou schránkou.
Označení „svatý“ poukazuje na
Mikulášův prožitý život, naplněný
dobrem. Pro své činy se stal světcem
a přítelem dětí, patronem zajatců,
mučedníkem a pomocníkem v nouzi.
Spojení kultu s obdarováváním dětí
6. prosince lze prokázat od 13. sto−
letí a každoročně si jej připomínáme
tím, že přichází člověk v přestrojení
a jeho jménem rozdává dárky. Atri−
buty svatého Mikuláše jsou ornát
– vrchní roucho, mitra jako znak bis−
kupského úřadu a berla – pastýřská

hůl, která připomíná pověření bis−
kupa službou křesťanům jako
služby pastýře ke svému stádu.
Svatý Mikuláš se k nám každo−
ročně vrací z nebe na zem a rozdává
dárky. Jeho průvodci jsou anděl
a čert jako kontrast černé a bílé, boj
světla a tmy, dobra a zla, který ni−
kdy neskončí.
Příchod Mikuláše zná každý z nás,
ale ne vždy byl takový, jak jej
známe z dnešních dob – kdy na něj
děti čekají a ví určitě, že dostanou
dárek. Podle vzpomínek paní Draho−
míry Klimešové (ročník 1915) „...včil

je to takové rozvernější. Indá to bylo
takové pobožné. Pamatuju si, dyž
sme byly s tú druhú sestrú, tá byla
o dva roky starší než já, tož sme se−
děly na lavce, ruky zepnuté a mod−
lily sme sa Otčenáš. Neco malého
dali tí čerti na stůl a řetazem bú−
chali, abysme to nemohly vzít z teho
stola. To bylo nejaké drobné cukrové,
enom takové ty špalky maličké, ze
tři takové cukrovíčka tam hodil ten
Mikuláš a čert nám to nechtěl dat.
No a dyž mohli, tož si to vzali zasej
zpátky a dyž nemohli − dyž sa nám
podařilo nekerý rok uchytnút ne−
keré to cukrové, tak to nám ostalo.
Ten Mikuláš nám cosi málo nadělíl,
ale ti čerti nám hrozili a chtěli nás
vzít pod pumpu.To chodili indá za
trest děcka pod pumpu namočit. Ale
naši nás bránili, nedali nás, aby na
nás napumpoval. A ten čert s tým
řetazem měl měch a že nás dá do
teho měcha a my sme sa bály. Byly
sme tehdá malé a velice sme sa bály.
No a do rána sme měly naložené –
tož obyčejně dyňové jádra
a vedle byli pekařé Ivané,
tož tí upékli z rohlíko−
vého těsta takových paná−
ků, tož tých sme dostaly.
Indá to nebylo tak jak
včíl, že je všeckého dosť.
Indá to bylo poskrovnu...
K temu nejakého perníko−
vého Mikuláša nebo pa−
náka a už to bylo všecko,
inšího nám nenakládali
ničeho. Já sem v něm
jednú aj poznala teho Pe−
tra Miškového, ten bývál
naproti, tož sa nám za−
zdálo, že sme ho poznaly,
ale teho čerta né, ten měl
škramušu na hubě a teho
sme nikdá nepoznaly. To
sme byly eště děcka malé.
...Indá sa přes deň nezamykalo, až
na noc, a kdo došel, ten došel − tož aj
ten Mikuláš s čertem a andělem
k nám tak dycky došél...“
Mikuláš tak chodívá v Ratíškovi−
cích každým rokem doposud. Když
se nebudete bát čertů a půjdete
v předvečer svátku sv. Mikuláše na
procházku, určitě potkáte vedle
spousty „dětských“ i toho opravdo−
vého − důstojného, s velkým plno−
vousem; jak ho doprovází nádherný
anděl s košíkem plným dobrot pro
děti...
Irena Bařinová
strana 13

Tanec

Taneční soubor

Aniffe

R

atíškovská kulturní scéna je žá−
nrově velmi bohatá a k mnoha
souborům, které v Ratíškovi−
cích existují, přibyl další – taneční

soubor Aniffe. Myšlenka založení to−
hoto souboru vznikla v průběhu pří−
prav oslav letošních padesátníků.
Přípravný výbor chtěl jako obvykle

připravit nějaké kulturní překva−
pení a zjistil, že v současné době je
v Evropě na velkém vzestupu orien−
tální tanec.
Velmi kvalitní břišní tanečnice
jsou i u nás, v České republice, ale
při všech jednáních o vystoupení
jsme narazily na finanční bariéru.
Ovšem nápad byl již na světě, při
průzkumu trhu jsme zjistily, že
máme zdatné cvičitelky i doma v Ra−
tíškovicích, a protože jsme padesát−
nice šikovné, šly jsme na to se sil−
ným zápalem.
Ze cvičitelek jsme si vybraly
Evičku Foltýnovou (nyní Krem−
lovou) hlavně proto, že od ma−
minky měla příkaz nás nešika−
novat a být k nám maximálně
trpělivá a tolerantní. No, co Vám
mám říkat, po náročných zkouš−
kách měla premiéra 15ti členek
souboru Aniffe obrovský úspěch.
Ohlas vystoupení byl tak neče−
kaný a velký, že najednou přichá−
zely objednávky na vystoupení
ze všech stran. A když už jsme
si pracně pořídily kostýmy, poří−
dily jsme si i managera Fran−
tiška Vybírala a odhodlaly se
vystupovat i na veřejnosti. A aby−
chom neusnuly na vavřínech,
pilujeme břišní tanec v kurzech,
které se konají v Ratíškovicích
na staré škole.

Tanec

AH

J

Na Orlovně panenky

soutěžily v Miss

ednota Orla Ratíškovice uspo−
řádala pro veřejnost 17.−19. říj−
na 2007 výstavu dětských pane−
nek, a to jak krojových, tak i civilně
oblečených. Každý účastník výstavy
byl součástí poroty Miss. Každá pa−
nenka dostala číslo, které účastník
přiřadil k té panence, jež se mu nej−
více líbila. I děti ze školky II. přine−
sly svoje výtvory na výstavu.
Jako Miss panenka zvítězila pa−
nenka nevěsta, pak panenka ve všed−
ním kroji s malovaným čepákem
a košíčkem kvítí. Třetí byla pa−
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nenka, kterou zapůjčily děti
ze školky.
Doplněk k výstavě byly
obojky od rukávců jak staré,
tak novodobě vyšívané, kro−
jové krajky na fěrtůšky, za−
motávky, suknice i krajky
háčkované na drndule.
Výstava se moc líbila.
Také hodně lidí sdílí názor, že ná−
pad uspořádání výstavy byl velmi
zdařilý. Jen jeden muž si posteskl,
že pro muže žádnou výstavu nedě−
láme.

Děkujeme všem, kteří zapůjčili
své věci na tuto krásnou výstavu
a těm, kteří ji pomohli připravit. Jen
tak se mohla výstava uskutečnit.
Terezie Pištěková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

Skauti

Bigglesův memoriál
Megaúčast překvapila i samotné organizátory

J

iž 18. ročník okresního junácké−
ho závodu všestrannosti proběhl
v sobotu 3. 11. 2007.
Tento populární závod určený pro
tříčlenné hlídky ve čtyřech katego−
riích − světlušky, vlčata, skautky,
skauti, letos absolvovalo rekord−
ních 28 hlídek. Sešlo se tedy přes
120 účastníků včetně rozhodčích

na stanovištích, což při cca tříki−
lometrovém okruhu a 17 stanoviš−
tích protáhlo závod do odpoledních
hodin.
Změřit své síly a dovednosti při−
jely tentokrát děti nejen z Ratíško−
vic, ale i ze střediska Čejka Veselí
nad Moravou, z Hodonína a Mikul−
čic.

Ratíškovické hlídky obsadily:
1. místo v kategorii světlušky −
hlídka z oddílu Squaw,
3. a 4. místo v kategorii vlčata −
hlídky z oddílu Tuláci a Trojka,
2. a 3. místo v kategorii skauti −
hlídky z oddílu Tuláci,
a 4. místo v kategorii skautky −
hlídka z oddílu Trojka.

Betlémské světlo
...tradiční akce ratíškovických
skautů, při které světlo z jeruza−
lémského Betléma postupným
odpalováním doputuje až do Va−
šich domovů. Akce proběhne na
Štědrý den v pondělí 24. 12. 2007,
kdy skauti budou roznášet světlo
z Betléma (kdo má o tuto službu
zájem, ať se informuje u p. Bar−
dúnové − koordinátorky akce,
tel. 724 267 189).
PH

Sběrné suroviny
Hodonín s. r. o.
Sběrna Ratíškovice informuje:
Předání cen výhercům soutěže
ve sběru papíru proběhne 24. 12.
2007 v 10 hod. u sběrny. Seznam
výherců bude zveřejněn na info−
kanále a na junácké nástěnce.
V zájmu všech výherců je dosta−
vit se, protože ceny si přítomní vý−
herci vybírají dle pořadí umístění
v soutěži. Toto se netýká 1. ceny
(mobilní telefon) a bludné ceny
(kniha dle vlastního výběru v hod−
notě 300 Kč), která je losovaná ze
všech účastníků, kteří třeba jen
jedinkrát odevzdali sběr.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007
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Recese

Kynologie

V Belgii
rozhodnou

V

měsíci, kdy končilo léto, měl
absolvovat vůdce Petr Vace−
novský a jeho pes Ara rozší−
ření zkoušky pro lovecky upotře−
bitelného psa. Dobrý výsledek
v těchto zářijových zkouškách byl
pro „kandidátku chovu“ krátko−
srstého ohaře Ajku−Aru napros−
tou nezbytností. Jinak by se sen
o chovné stanici Petru Vacenov−
skému rozplynul. Ale sen se stal
skutečností. Diplom svědčí o tom,
že pes se svým vůdcem úspěšně
prošli všemi disciplinami zkoušek
v 1. ceně s počtem 278 bodů. GRA−
TULUJEME.
Je zároveň vhodné dodat, že na
„výchovné cestě“ Ary až do úspěš−
ného finále se spolupodílel i ma−
nažer František Jančálek.
„Z ratiškovských Drah“, „Z ra−
tiškovského Varadínku“, Z ratiš−
kovských Rúbanic“... to jsou ná−
vrhy názvu chovné stanice, které
Petr Vacenovský odeslal na Ky−
nologickou unii do Prahy. O tom,
který název ze šestice sousloví
to nakonec bude, rozhodnou až
v mezinárodní unii v Belgii. Kon−
cem ledna to bude vědět Petr
a my s ním.

Revoluce

na Vrbkách

B

ylo mírně mrazivé sobotní ráno,
šest hodin 17. listopadu, v dáli
kokrhal kohout, domáhající se
práv pána dvoru, když náhle oblohu
osvítila barevná světlice. Nezasvě−
cený netuší, co se děje. Na Vrbkách
začíná oslava. Za zvuku Internacio−
nály přicházeli „soudruzi“ z Vrbek
k již tradiční oslavě listopadových
událostí. Pravda, někteří jedinci při−
cházeli nejistým krokem, neboť den
před tím příprava této úžasné udá−
losti byla docela náročná. Stoupající
pára z kotlů jakoby dávala povel −
začínáme!

Za zvuku budovatelských písní při−
vezený pašík podlehl svému osudu.
A pak už události běžely podle scéná−
ře, který může přinést jen život a sou−
hra lidí, kteří vědí, o co kráčí a proč
každoročně oslavují pád totality.
Celý ten úžasný den, plný vepřo−
vých lahůdek, výborného vína a ko−
řalečky, byl nakonec zakončen velko−
lepým ohňostrojem a pak následující
volnou zábavou do pozdních nočních
hodin. Tož přátelé − za rok zas!
P.S. Škoda jen, že někteří jedinci
nevydržali do zeléčka.
František Kadlčík

Vaření

Marta Kordulová,
ratiškovská kronikářka

Vánoční recepty
z nejstarší kuchařky česky psané

S

blížícími se vánočními svátky je
potřeba již nyní se zamyslet nad
slavnostní tabulí, která se kaž−
doročně na Štědrý večer připravuje.
Pro vášnivé kulinářky, které si
rády vyzkoušejí něco nového, nabí−
zíme několik staročeských receptů
z česky tištěné kuchařky vydané
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roku 1803. Autor této kuchařky
(podle předmluvy v knize první
česky psané) Václav Pacovský býval
kuchařem Její Excelence hraběnky
Alžběty de Quasco, rozené Neto−
lické z Eisenberka, vlastnící panství
a zámek v Konárovicích nedaleko
Kolína. Pro lepší srozumitelnost byly
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2007

recepty lehce jazykově a stylisticky
upraveny.

Do této polévky se mohou dát sma−
žené topinky.

K této polévce se dají celé smažené
topinky.

Čistá z ryb polévka.
Vezme se kus kapra nebo lín, ten
se opaří, dobře očistí, v čisté utěrce
vysuší, podle velikosti na dva nebo
tři kusy rozkrojí, dá se na rendlík
kousek másla a nechá se na něm
ryba smažit avšak jen tak bez mou−
ky. Pak se nechá vařit petrželová
voda, pokud jsou nějaké jikry, mo−
hou se také do ní přidat a nechá se
to povařit. Potom se to vlije na tu
smaženou rybu, přidá kus celého
zázvoru, trošku muškátového květu
a něco málo šafránu, osolí a nechá
se opět asi dvě hodiny vařit; jestliže
jsou po ruce čerstvé nebo také su−
šené hříbky, mohou se do toho při−
dat. Konečně se procedí polévka
skrze sítko, přidá se do ní trošku
drobně nakrájené zelené petržele
a je hotová. Do této polévky mohou
se dát kroupy, rýže nebo cokoli ji−
ného, neboť je jako hovězí.

Jitrnicová polévka z ryby.
Pro tuto polévku čím více vnitř−
ností z kaprů je, tím silnější bývá.
Tyto se uvaří ve slané vodě, pak se
vyndají na mísu, střívka se vyberou
pryč a to černé se odloží. Jikry, mlíčí
a to ostatní se může zase do polévky

Dušeného kapra připravovat.
Nakrájená cibule, petržel a celer
se vloží do kastrolu, přidá kus
másla a trošku octa, trochu od kaž−
dého koření, to vše se osolí, promí−
chá; připravený a rozkrájený kapr se
dá navrch a nechá se dusit až ze−
spodu zčervená; pak se podlije octem
a nechá povařit. Potom se zapráší
moukou, přilije trošku polévky
a vína, bude se opět vařit, až ta
omáčka trochu zhoustne. Pak se
vyndá kapr na mísu, ta omáčka se
na něj procedí, přidá se do ní něko−
lik kaprlat a nese se na stůl.

Doprava

Z mlíčí polévka.
Uvaří se mlíčí ve slané vodě, pak
se vyndá na mísu, dobře se s kous−
kem másla utře a zase se do té po−
lévky vloží. Pak se dají do hrnku
čtyři žloutky, přidá se malá vařečka
mouky, přilije se trošku té polévky,
dobře rozkvedlá, a pak se všechno
vlije do té polévky, přidá trošku
muškátového květu a je hotová.

vložit, přidá se petržel, celer, trošku
majoránky, rozmarýnu, citrónové
kůrky, pár stroužků česneku a ně−
kolik celých pepřů, a to vše se nechá
dobře povařit. Pak se rozetře kus
mlíčí s řídkou tmavou jíškou po−
lévka se skrze sítko procedí, tou
jíškou se zapraží a nechá se na
ohni stát. Potom se to černé na−
drobno naseká, vloží do polévky,
nechá se chvíli povařit a je hotová.

Rybu na modro vařit.
Vezme se již vyčištěná a připra−
vená ryba, ta se na kusy rozkrájí;
jestliže ale je to štika, tak se po−
nechá celá a na obou stranách se na−
řízne jen ke kosti na čtyři prsty od
sebe. Potom se vlije na kastrol na−
půl vinného octa a vody, přidá se do
toho cibule, celer, petržel, obvyk−
lého koření, osolí se a nechá vařit.
Potom se ta ryba polije octem, te−
prve vloží do kastrolu a nechá vařit,
avšak ne moc dlouho, jen coby dosti
uvařená byla, sic by svou modrost
ztratila; pak se nechá vystydnout, dá
se na mísu, octem a olejem se polije
a je hotová.
PhDr. Matěj Pavlata,
Vlastivědné muzeum Kyjov

Odjezdy autobusů z Ratíškovic
Jízdní řády platné od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008
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