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Obecní noviny z ročník 14 z číslo 2 z 2008 z cena 20 Kč

Ú

Emma
neúprosná

norová vichřice Emma pocuchla
i naše obecní lesy. Devastující
síla větru si vyžádala několik de−
sítek vzrostlých stromů na Hrbově
a u Rohateckého chodníku. Spadlé
a zlomené stromy byly z důvodu ve−
řejného ohrožení rychle odstraněny.
Vytěženo bylo cca 200 m3 dřeva.
Na rozdíl od vichřice „řádila“,
avšak v dobrém, na Hrbově firma
Františka Bábíka, nájemníka obec−
ních lesů, která zde na holoseči vy−
sadila 6 000 borovic a 4 000 javorů.

Současně byla provedena i opětovná
dosadba v oplocenkách mladých les−
ních porostů, jež byly zasaženy pon−
ravou a suchem. Zde bylo vysazeno
11 000 nových sazenic borovice.
Mladé listnaté porosty se budou vy−
lepšovat na podzim. Veškeré saze−
nice jsou odebírány z ratíškovické
lesní školky pana Františka Horáka,
takže mladé sazenice jsou aklimati−
zovány na naše místní podmínky.
Všem, kdož se podílejí na péči o naše
obecní lesy, patří poděkování.
RŠ
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 41 ze dne 12. 2. 2008
Rada obce:
z souhlasí s odstraněním vrby v are−
álu MŠ II v ulici Múdrá a ukládá
provést náhradní výsadbu,
z se seznámila s výsledky finanč−
ních kontrol za rok 2007, které
byly provedeny v rámci hospoda−
ření Obce Ratíškovice a příspěv−
kových organizací obce – ZŠ a MŠ
Ratíškovice a Osvětové besedy
Ratíškovice. Zjištěné drobné ne−
dostatky byly formálního charak−
teru a byly v rámci následné kon−
troly odstraněny.
z projednala návrh sociální komise
o poskytnutí příspěvku na místní
poplatek za svoz komunálního
odpadu za rok 2008 pro 28 ob−
čanů, kteří jsou držiteli průkazů
ZTP/P,
z se seznámila s výsledky inventa−
rizace majetku za rok 2007,
z souhlasí s provedením energetic−
kého auditu na ZŠ Ratíškovice
včetně tělocvičny. Audit provede
ing. Petr Novák z Brna, který pro−
vedl audity i na jiné budovy ve
vlastnictví Obce Ratíškovice.
z respektuje doporučení finančního
výboru a souhlasí s provedením
auditu hospodaření na ZŠ a MŠ
Ratíškovice za rok 2007. Audit
provede ing. Štolfová, která pro−
vádí i audit hospodaření obce.
z se seznámila se zprávou kontroly
Krajské hygienické stanice Brno,
pobočka Hodonín, která proběhla
v budovách mateřských škol. Na
základě těchto kontrol je nutno
provést stavební úpravy s cílem
zvýšit počet umyvadel a záchodů.
Práce budou provedeny do konce
srpna 2008.
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z
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Rada obce č. 42 ze dne 26. 2. 2008
Rada obce:
z stanovila správní poplatky za
služby Czech Point následovně:
100 Kč za každou první stránku
(list vlastnictví, výpis z rejstříku
trestů, výpis z obchodního rej−
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stříku, živnostenský list), 10 Kč za
každou následující stránku,
projednala žádost firmy Noel,
v. o. s., Hodonín o zřizování samo−
statných přípojek pro internet
v televizních kabelových rozvodech
bez připojení televizních služeb.
Rada souhlasí s předloženým ře−
šením a současně stanovila cenu
za přípojku pouze pro internet
ve výši 3 000 Kč.
projednala návrh smlouvy o dílo
s firmou EPRON−Consulting,
s. r. o., Sobůlky, jejímž obsahem
je aktualizace Žádosti o dotaci
z Norských fondů na projekt „Mo−
dernizace a vybavení vzděláva−
cího systému a prostor mimoškol−
ních aktivit v obci Ratíškovice“,
rozhodla o spálení dlouhodobě de−
ponovaných pařezů na parcele
č. 3378 v k.ú. Ratíškovice z dů−
vodu naplňování osevního plánu
firmy Zera, a. s., Ratíškovice,
projednala doplňky č. 1 a č. 2 ke
Smlouvě o dílo „Stavební úpravy
a rozšíření požární zbrojnice Ra−
tíškovice“, jež je uzavřena s ing.
arch. Zdeňkem Michálkem. Před−
mětem doplňků Smlouvy je doda−
tečné vyprojektování vodovodní
přípojky a provedení inženýrských
činností.
vzala na vědomí petici občanů
Ratíškovic za změnu názvu ulice
Múdrá. Petice bude předložena na
příštím zasedání Zastupitelstva
obce Ratíškovice.
stanovila výši nájmu kanceláře
Mikroregionu Nový Dvůr, která
bude zřízena na Obecním úřadě
Ratíškovice,
projednala počet a pracovní ná−
plně členů pracovní čety obce,
projednala variantní trasování
zamýšlené cyklostezky Ratíško−
vice – Hodonín: 1. varianta – cyk−
lostezka bude vedena částečně
nad vedením optického kabelu,
povrch cyklostezky bude z rozebí−
ratelné dlažby, zábor pozemku
bude cca 3 ha; 2. varianta – cyklo−
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z
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stezka povede mimo trasu kabelu,
povrch bude asfaltový, zábor po−
zemku bude 3,5 ha. Rada obce do−
poručí na příštím zasedání zastu−
pitelstva obce přijmout variantu 2.
rozhodla o oslovení tří firem na
podání cenové nabídky na prove−
dení díla – uložení kabelu v délce
950 m od hřbitova na Baťovku,
starosta informoval o konání fo−
tografického sympozia v měsíci
srpnu 2008 s tím, že souběžně pro−
běhne i vyhodnocení fotografické
soutěže dětí z jednotlivých obcí
mikroregionu,
rozhodla o tom, že v roce 2008 se
uskuteční další etapa obnovy zá−
kladní školy v rozsahu zateplení
vnějšího pláště a instalace ploché
sedlové střechy, a to v objemu cca
8 000 000 Kč. Zateplení tělocvičny
bude provedeno v příštích letech.
se seznámila se seznamem žada−
telů o půjčky z Fondu rozvoje by−
dlení, jde o 10 žadatelů, objem žá−
dané částky činí 850 000 Kč, což
přesahuje současné možnosti
fondu,
projednala a schválila finanční
příspěvky a podpory: Sjednocená
organizace nevidomých a slabo−
zrakých 1000 Kč, občané Ratíš−
kovic − držitelé průkazky ZTP/P
360 Kč na uhrazení poplatku za
svoz komunálního odpadu,
vzala na vědomí kalkulaci ceny
hlavního jídla v doplňkové čin−
nosti Základní školy a mateřské
školy Ratíškovice.

Rada obce č. 43 ze dne 11. 3. 2008
Rada obce:
z projednala připomínku obyvatel
ulice Dědina na dopravní značení
a stav komunikace v této ulici,
z projednala žádost VaK Hodonín,
a.s., o rozšíření návrhu zadání
změny č. 2 územního plánu obce
Ratíškovice o začlenění příjezdové
komunikace k čističce odpadních
vod a žádost firmy Tomáš Group
o rozšíření návrhu zadání změny
č. 2 územního plánu obce Ratíš−
kovice o zvětšení plochy podnika−
telské zóny v lokalitě Baťovka,
z projednala cenový návrh výměny
svítidel veřejného osvětlení
ASTRA 2 s výbojkou SHC 150 W
na ulici Řádky (24 ks),
z schválila uzavření jednoroční
smlouvy s firmou Kovosteel, s. r. o.,
o odběru železného šrotu,
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z rozhodla o zakoupení záložního
zdroje pro PC kabelové televize,
z projednala a odsouhlasila projek−
tovou dokumentaci „II/432 Ratíš−
kovice – průtah“ (rekonstrukce ko−
munikace ul. Vítězná),
z vydala souhlas se záborem někte−
rých pozemků ve vlastnictví obce
pro účely rekonstrukce komuni−
kace ul. Vítězná,
z odsouhlasila instalaci banko−
matu ČSOB, a.s., do vestibulu
Obecního úřadu Ratíškovice dle
předložené projektové dokumen−
tace,
z vzala na vědomí přidělení finanční
dotace 50 000 Kč od JmK Brno
z grantu prevence kriminality na
instalaci dvou ukazatelů rych−
losti („radary“), jež budou osa−
zeny při vjezdech do obce od Milo−
tic a od Hodonína. RO rozhodla
o navýšení svého podílu k dotaci,
a to za účelem doplnění zařízení
ukazatele rychlosti u ZŠ Ratíško−
vice o statistiku.
z rozhodla o instalaci klimatizač−
ních jednotek do dvou podstřeš−
ních bytů na jižní straně v byto−
vém domě Ulička č.p. 101,
z rozhodla o dovybavení pracovní
čety ochrannými pracovními po−
můckami a pracovním nářadím,
z opětovně projednala připomínky
členů Zastupitelstva obce k úrovní
a aktuálnosti kabelové televize
a webových stránek,
z projednala rozpočtové náklady
projektu „Aktivní centrum Ratíš−
kovice“.
Rada obce č. 44 ze dne 25. 3. 2008
Rada obce:
z projednala finanční nabídky firem
na položení kabelu v délce 950 m
od hřbitova na Baťovku a rozhodla,
že práce provede firma NOEL,
v.o.s., která podala finančně nej−
příznivější nabídku,
z rozhodla o tom, že kompletní do−
kumentaci BOZP pro Obecní úřad
Ratíškovice a proškolení pracov−
níků obecního úřadu provede firma
BSP Consulting s. r. o., Brno,
z souhlasí s rekonstrukcí vodovodu
v části napojení areálu T Machi−
nery,
z se zabývala za účasti předsedkyně
stavební komise ing. Jany Šu−
pové řešením cyklostezky a chod−
níků v ulici Vítězná. S projektan−
tem budou projednány další
varianty řešení.
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z starosta informoval o stavu pří−
prav na realizaci vodního díla
„Střední Pomoraví/Hodonínsko, 5.1
Ratíškovice – dobudování ČOV“,
z projednala návrh změny č. 2
Územního plánu obce Ratíško−
vice, který bude předložen na příš−
tím zastupitelstvu obce,
z se seznámila za přítomnosti před−
sedkyně stavební komise ing. Jany
Šupové se studiemi zástavby ro−
dinných domů v lokalitě Padělky
a v ulici Polní, které předložily dvě
z tří oslovených projekčních kan−
celáří, a rozhodla, že podrobnější
studii zástavby zpracuje ing. Ja−
roslav Kratochvíla, Ratíškovice,
z stanovila termín a program
příštího zastupitelstva obce,
z rozhodla o koupi PC pro obecní
policii,
z rozhodla o přijetí tří pracovníků
na veřejně prospěšné práce
z Úřadu práce Hodonín,

z za přítomnosti předsedkyně
Československo−francouzské spo−
lečnosti paní Vlasty Kotenové
a ředitelky Osvětové besedy Ratíš−
kovice paní Jany Koplíkové projed−
nala základní osnovu oslav 20. vý−
ročí Československo−francouzské
společnosti, 50. výročí otevření
„Nové“ školy a 90. výročí vzniku
ČSR, které se uskuteční 25.−28.
října 2008, a to za přítomnosti
početné skupiny hostů z Vouzi−
ers,
z projednala a schválila cenovou
nabídku na projektové dokumen−
tace (stavební část, elektro, vodo,
topo, vzduchotechnika, interiér)
rekonstrukce Restaurace Sport,
jež je vyvolána stavebními změ−
nami, které jsou nebytné pro pří−
pravu stavby Aktivního centra,
a požadavky krajské hygienické
stanice.
RŠ

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 27. 2. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. rozpočet obce Ratíškovice na rok
2008 v závazných ukazatelích
Příjmy
38 767 500 Kč
Financování příjmů 7 668 000 Kč
Příjmy celkem
46 435 500 Kč
Výdaje
43 018 500 Kč
Financování výdajů 3 417 000 Kč
Výdaje celkem
46 435 500 Kč
Příděl do sociálního
fondu ve výši
100 000 Kč
Příděl do fondu rezerv
a rozvoje ve výši
40 000 Kč
Příděl do fondu
bydlení ve výši
0 Kč
1.2. Způsob provádění rozpočtových
opatření:
z v závazných ukazatelích ZO
z v položkách RO
1.3. rozdělení zlepšeného hospodář−
ského výsledku za rok 2007 pří−
spěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Ratíško−
vice ve výši 73 361,74 Kč:

z 13 000 Kč fond odměn
z 60 361,74 Kč rezervní fond
1.4. rozdělení zlepšeného hospo−
dářského výsledku za rok 2007
příspěvkové organizace Osvě−
tová beseda Ratíškovice ve výši
703 Kč:
z 400 Kč fond odměn
z 303 Kč rezervní fond
1.5. uzavření nájemní smlouvy, je−
jímž předmětem je pronájmem
pozemků dotčených aktivitami
projektu „Vybudování sítě cyklo−
stezek v Mikroregionu Nový Dvůr
− 1. etapa“ předkládaného do „Re−
gionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod, oblast pod−
pory 1.4“.
1.6. realizaci projektu „Vybudování
sítě cyklostezek v Mikroregionu
Nový Dvůr − 1. etapa“ a jeho před−
ložení jako žádosti o dotaci z Re−
gionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod, oblast pod−
pory 1.4.
1.7. přijetí příslušného usnesení
o zajištění dostatečných finanč−
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ních prostředků na financování
minimálně prvních dvou etap pro−
jektu (v případě, že bude výše uve−
dené žádosti schválena požado−
vaná dotace)
1.8. realizaci projektu „Modernizace
a vybavení vzdělávacího systému
a prostor mimoškolních aktivit
v obci Ratíškovice“ a jeho předlo−
žení jako žádosti o dotaci z „Fi−
nančních mechanismů EHP/Nor−
ska, výzva č. 3“.
1.9. přijetí příslušného usnesení
o zajištění dostatečných finanč−
ních prostředků pro zajištění prů−
běžného financování projektu
„Modernizace a vybavení vzděláva−
cího systému a prostor mimoškol−
ních aktivit v obci Ratíškovice“
v letech 2009 a 2010 v minimální
výši 96 195 EUR a dalších pří−
padných neočekávaných nákladů
(v případě, že bude výše uvedené
žádosti schválena požadovaná
dotace).
1.10. odkoupení soukromých po−
zemků KN v k.ú. Ratíškovice,

ulice Za Mlýnem, celkem 1 274 m2
v hodnotě 50 337 Kč
1.11. provedení opravy chyby v ka−
tastru nemovitostí ve smyslu § 8
odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.,
ve znění pozdějších přepisů, na po−
zemek PK par. č. 1387 označený
nyní jako p.č. 2429/22 (lokalita
Vlasta) – pozemek patří Úřadu pro
zastupování státu ve věcech ma−
jetkových a na LV obce se dostal
nedopatřením.
1.12. správní poplatek pro vydání
ověřených výstupů z informačních
systémů veřejné správy (Czech
Point).
1.13. možnost zřízení samostatné
přípojky pro Internet v televizních
kabelových rozvodech bez připo−
jení televizních služeb za cenu
3 000 Kč.
1.14. 3,5 ha záboru lesního pozemku
na k.ú. Hodonín pro realizaci cyk−
lostezky Ratíškovice – Hodonín
podél komunikace II. třídy.
1.15. Strategii rozvoje obce Ratíško−
vice

2. ZO revokuje:
2.1. usnesení č. 7/1.9./07 část:
odkoupení soukromých pozemků
KN v k.ú. Ratíškovice, ulice Za
Mlýnem:
Parcela
Výměra
Cena
2307/54
134
2 961 Kč
2307/56
73
1 613 Kč
2307/58
4
88 Kč
3. ZO bere na vědomí:
3.1. Petici občanů za změnu názvu
ulice z MÚDRÁ na HRADČANY;
o případné změně názvu rozhod−
ne ZO na svém dalším zasedání.
3.2. informaci o uzavření komuni−
kace I. třídy č. 55 (rekonstrukce
kanalizace v Petrově) od dubna
2008 do listopadu 2008 − objízdná
trasa povede přes Ratíškovice;
dále uzavření komunikace II. třídy
− rekonstrukce komunikace ve
Svatobořicích−Mistříně, zahájení
v květnu 2008.
4. ZO ukládá:
4.1. vedení obce zajistí trvalou ak−
tuálnost a náležitou obsažnost we−
bových stránek obce Ratíškovice.

Společenská rubrika

RŠ

Vítáme nové občánky...

Pasport obyvatel obce za rok 2007

Tomáš Baďura

Ukazatel

Z našich řad odešli...

Ilustrační foto

Jiřina Chludilová ................................ 66 let
František Holeček ............................... 75 let
Marie Klimešová .................................. 86 let

Ilustrační foto

Blahopřejeme...
Terezie Kotásková ............................... 80 let
Blahová Josefa ..................................... 92 let

Uzavření sňatku...
Zdeněk Chvátal
a Kristýna Prátová
Martin Macek
a Jana Nováková

celkem

muži

ženy

Počet obyvatel k 1. 1. 2007
Vývoj obyvatel
počet živě narozených
počet zemřelých
Migrace
počet přihlášených
počet odhlášených

4018

1977

2041

44
31

17
16

27
15

63
50

27
23

36
27

počet obyvatel k 31. 12. 2007

4044

1982

2062

Aktivní centrum Ratíškovice
Poděkování

V

posledním týdnu měsíce března byla odevzdá−
na žádost o poskytnutí dotace na projekt „Ak−
tivní centrum Ratíškovice“. Žádost zahrnovala
řadu dokladových příloh a analýz včetně 525 pod−
pisů občanů, již se kladně vyjádřili k zamýšlené vý−
stavbě Aktivního centra, tedy nového „kulturáku“.
Toto písemné doložení vůle občanů zvyšuje počet bodů
v rámci hodnocení jednotlivých projektů, a potažmo
zvyšuje i pravděpodobnost úspěchu dotace. Obec Ra−
tíškovice děkuje touto cestou všem, kdo se do podpi−
sové akce zapojili.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Policie

Z deníku

7. 2. Jednání se
Sborem dobrovol−
ných hasičů Ra−
tíškovice ve věci
asistence při vý−
jezdech hasič−
ského záchran−
ného systému.
8. 2. Přijetí ozná−
mení od operač−
ního důstojníka PČR Hodonín,
kam volala paní XY, která ozná−
mila, že ji napadl její syn. Po pří−
jezdu na místo nebyl hlídkou OP
syn zastižen a paní XY byla pou−
čena, že se jedná o návrhový pře−
stupek, který může podat do KVP.
13. 2. Přijetí oznámení od paní XY,
že nějaký muž ji přišel změřit
elektřinu v domě a chtěl po ní za−
placení částky 1860 Kč za odve−
denou práci. Při kontrole odcizil
z domu 2 700 Kč, které ležely na
stolku v obývacím pokoji.
29. 2. Kontrola okolí lokality Rúd−
ník a příjezdových komunikací,
kde parkují vozidla a dochází na
těchto místech k znečišťování
veřejného prostranství.
BŘEZEN 2008
1. 3. Přijetí oznámení, že v hostinci
„U Pitkina“ nabízejí dvě osoby roz−
brušovačky. Hlídka OP zjistila, že
se jedná o rumunské občany. Na−
řízení ukončení prodeje. Poučení
o protiprávním jednání. Prove−
dena lustrace osob u PČR. Nato
osoby obec opustily.
1. 3. Přijetí žádosti hasičů o zasta−
vení dopravy na komunikaci smě−
rem na Vacenovice, kde došlo
k pádu vzrostlých stromů na po−
zemní komunikaci.
2. 3. Výjezd ve 21.30 hod. na žádost
PČR Hodonín. Paní XY oznámila
vykopnutí vstupních dveří od
domu přítelem její sestry, která
vlastní polovinu domu, avšak paní
XY je nechtěla do domu pustit.
4. 3. Sběr použitých injekčních stří−
kaček. Nafocení poškozených
stromů na katastru Ratíškovic, při
větrné bouři.
8. 3. Přijetí žádosti operačního stře−
diska PČR Hodonín o vyrozu−
mění pana XY ve věci dopravní ne−
hody jeho manželky.
14. 3. Provedení kontroly u hostince
Na Smyku, z důvodu stížností na
rušení noční ho klidu.
15. 3. Přijetí oznámení v 9.45 hod.,
že v ulici Krátká provádí čtyři ob−

obecní policie

LEDEN 2008
9. 1. Přijetí oznámení od pana XY,
který v 15.45 hod. našel v lese smě−
rem na Roztrhánky ležet staršího
muže. Proveden výjezd. Ve spolu−
práci s Policií ČR Hodonín přivolá−
na záchranná služba, která převezla
muže do nemocnice v Hodoníně.
Muž byl pohřešován rodinou.
15. 1. Přijetí oznámení, že za ma−
teřskou školkou bylo nalezeno
větší množství injekčních stříkaček
a obalů od léčiva Modafen a Nu−
rofen.
19. 1. Přijetí oznámení ve 2.15 hod.
od obyvatel bytovky U Hájenky, že
v bytě paní XX dochází k hluku při
vzájemné hádce s jejím přítelem.
28. 1. Obchůzky a kontrola okolí are−
álu sběrného dvoru a místní čis−
tičky, kde dochází k setkávání
mládeže a znečišťování veřejného
prostranství.
29. 1. Přijetí oznámení v 17.00 hod.,
že v ulici Sportovní se pohybují po−
domní prodejci. Proveden výjezd
a upozornění občanů na nepovo−
lený prodej po obci. Přijetí stížnosti
na nevhodně zaparkované náklad−
ní vozidla v ulici Příční. Proveden
výjezd a zjištění, že vozidlo má po−
ruchu řízení a bude odstraněno ve
středu, kdy přijede servisní technik.
ÚNOR 2008
1. 2. Přijetí žádosti z exekutorského
úřadu na zjištění pobytu pana XY.
2. 2. Proveden výjezd v 16.05 hod.
na oznámení, že v ulici U Radnice
pobíhá pes husky. Pes odchycen
a předán majiteli.
3. 2. Přijetí oznámení od PČR Dub−
ňany, že na plese došlo k pře−
stupku proti občanskému soužití
podle § 49 odst. 1 a, c mezi panem
XY a panem XZ. Podstoupeno do
KVP k projednání.
4. 2. Přijetí žádosti od PČR Dub−
ňany při pátrání po červeném
vozidle Ford Sierra, které bylo od−
cizeno v Kyjově. Odchyt volně po−
bíhajícího psa v ulici Dědina, pes
předán majiteli.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

čané výměnu rýn majiteli domu
XY, který si výměnu rýn nepřál.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o muže z Rumunska.
18. 3. Jednání s kriminální službou
PČR Hodonín ve věci nástřiků na
dopravních a informativních znač−
kách v obci. Provedení výslechu
podezřelé osoby. Součinnost při
exekuci v ulici Posvátná.
18. 3. Přijetí oznámení od ředitele
základní školy, že došlo k odcizení
150 Kč z batohu, který zanechal žák
v šatně. Po příchodu z obědu zjistil,
že se mu ztratily peníze z batohu
a nahlásil to třídní učitelce. Jako
pachatelé krádeže byli označení dva
žáci, kteří o penězích věděli. Chlapci
se ke krádeži peněz přiznali, pe−
níze odevzdali řediteli školy.
20. 3. Provedení výjezdu ve 22.15
hod. k narušení objektu místního
kostela. Kontrolou bylo zjištěno, že
v kostele byla noční mše a obsluha
zapomněla objekt odkódovat.
23. 3. Odchyt volně pobíhajícího psa
v lokalitě za Hliníčkem, kde pes
pokousal a roztrhal dvě slepice.
Majitel psa byl zjištěn a bylo s ním
dohodnuto uhrazení škody.
25. 3. Výjezd na žádost paní XX,
která oznámila OP, že se vrátila
z nemocnice a našla dům ve straš−
ném stavu. Prohlídkou dále zjis−
tila, že ji někdo odcizil 3000 Kč.
Dále bylo zjištěno, že její syn XY
v nepřítomnosti matky v domě
pořádal mejdany. Peníze vzal on
a po návratu z Hodonína peníze
vrátil matce. Ta oznámení stáhla.
27. 3. Jednání s PČR Dubňany ve
věci rušení nočního klidu v ulici
Dědina před hospodou Na Smyku.
28. 3. Přijetí oznámení od obsluhy
baru, že v baru dochází mezi
dvěma hosty k rvačce. Po příjezdu
na místo byly osoby vyvedeny
z baru a uklidněny. Pan XY byl
zraněn v obličeji a byl hlídkou do−
tázán, zda chce přivolat lékařskou
pomoc, to odmítl. Dále byl poučen,
že může podat oznámení do KVP
a doložit lékařskou zprávu.
28. 3. Přijetí oznámení ve 04.56 hod.
o narušení objektu sběrného dvo−
ru. Po příjezdu na místo byli zadr−
ženi hlídkou OP dva muži, kteří se
vloupali do objektu a chtěli si od−
nést již nashromážděný elektroma−
teriál. Přivolání hlídky PČR Dub−
ňany a předání zadržených osob.
JV & JH
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hospodářství obce

astupitelstvo obce Ratíškovice
na svém únorovém zasedání
schválilo jeden z nejdůležitějších
dokumentů − Rozpočet obce na rok
2008. Nezanedbatelnou výdajovou
položkou rozpočtu je suma vynaklá−
daná na odpadové hospodářství.
Částky stanovené pro tento rok
vycházejí z výdajové a příjmové
stránky roku loňského. Podívejme se
tedy na odpadové hospodářství roku
2007 podrobněji.
Odečteme−li loňskou dotaci
1 400 000 Kč z Jihomoravského
kraje na dovybavení sběrného dvora
(nakladač, kontejnery, motorová
pila, křovinořez, váha) a obecní pří−
spěvek 600 000 Kč k této dotaci, pak
náklady na svoz popelnic, uložení do−
movního odpadu, odvoz a uložení tří−
děného odpadu ze sběrného dvoru,
mzda pracovníka a náklady na pro−
voz sběrného dvora činí celkem
2 921 000 Kč. Přitom příjmy obce od
občanů a podnikatelů za vývoz po−
pelnic a příjmy od firmy Eko−Kom
za třídění odpadů činí 1 951 000 Kč.
Z výše uvedených čísel je patrné,
že na odpadovém hospodářství obecní
pokladna prodělává cca 970 000 Kč.
Tato výrazná finanční ztráta je dána
nízkými poplatky za odvoz a uložení
odpadu. Vždyť vybrané poplatky od
občanů (1 373 000 Kč) a podnika−
telských subjektů (242 000 Kč)
nepokryjí ani náklady na svoz a ulo−
žení odpadů (1265 tun) z popelnic
(1 901 000 Kč).
V rámci zevrubného rozboru se
ukazuje, že v našich občanských řa−
dách je významná kategorie domác−
ností, která dostatečně netřídí do−
movní odpad, mají více popelnic
a k tomu ještě přikládají pytle s bio−
odpadem (listí, tráva), které patří
na sběrný dvůr. Přitom každá popel−
nice nad smluvně určené množství
(1430 ks popelnic) je placena navíc.
Totéž platí o pytlích u popelnic, ty
jsou počítány jako popelnice – tedy
9,84 Kč za kus. Podotýkám, že
v dubnu 2007 se vyvezlo 722 popel−
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nic navíc, v květnu 828 popelnic na−
víc a např. v srpnu dokonce 948 po−
pelnic navíc. Za celý rok 2007 bylo
vyvezeno o 6 310 popelnic (a pytlů
u popelnic) navíc, než je nasmlou−
vané množství!
Výraznou položkou ve výdajích
je vývoz velkoobjemového odpadu
(305 000 Kč), jenž se ukládá na
skládce v Těmicích. Za rok 2007 se
do Těmic vyvezlo v 93 kontejnerech
185 t velkoobjemového odpadu (se−
dačky, skříně, znečištěný plast, ko−
berce,...). V rámci separace odpadů
bylo vytříděno 292 tun stavební suti,
přitom ani jedna domácnost (číslo
popisné) nepřekročila stanové nezpo−
platněné množství suti (tj. 600 kg),
neboť nadkritické množství se roze−
pisuje na domácnosti příbuzných.
Za recyklaci stavební suti obec za−
platila 46 000 Kč, za přepravu
ve 43 kontejnerech odhadem cca
60 000 Kč.
Částka za likvidaci nebezpečného
odpadu za poslední tři roky utěšeně
klesá (33 000 Kč), neboť televizory,
monitory PC, ledničky, pračky,
trouby apod., pokud jsou kompletní,
jsou odebírány zdarma. V roce 2007

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Historie

Odpady

Z

Odpadové

bylo odevzdáno 81 ledniček, 33 pra−
ček, 94 televizorů, 29 monitorů
a 230 kg drobných elektrospotře−
bičů. Přitom nekompletní televizor
obec stojí při likvidaci 200 Kč, 1 kg
ledničky 15 Kč.
Pozitivní je rovněž narůst třídě−
ných plastů (40 tun). V roce 2007
bylo vyvezeno 144 kontejnerů a se−
sbíráno 13 859 pytlů s plasty,
přičemž vydáno bylo 16 000 pytlů.
Pytle jsou zatím vydávány zdarma −
celkové náklady na nákup pytlů či−
nily 63 500 Kč. Nešvarem ze strany
některých občanů je, že do těchto
pytlů, které jsou určeny pro separo−
vaný plast, dávají odpad domovní či
bioodpad a přikládají je k popelni−
cím.
Tolik tedy řeč čísel. Narůstající
finanční deficit v odpadovém hospo−
dářství bude navíc ještě umocněn
zvyšováním cen za ukládání odpadů,
jež připravuje Ministerstvo život−
ního prostředí ČR. Tento neutěšený
trend po mém soudu je nutno zasta−
vit, nemají−li se z obecního rozpočtu
vynakládat další finanční prostředky
(a hovoříme zde minimálně o 1 mili−
onu korun), které by mohly být in−
vestovány do infrastruktury (oprava
silnic a chodníků, rekonstrukce
osvětlení a rozhlasu, zateplení bu−
dov,...). Cestou z této nepříznivé si−
tuace je zvýšení poplatků od občanů
a podnikatelů a zvýšení množství tří−
děného odpadu. Výsledkem nám bu−
dou zdravé finance umožňující další
rozvoj obce a okolí bez černých sklá−
dek a nepořádku.

O

„Radary“

d čtvrtečního poledne 3. 4. 2008
má i naše obec (tak jako Vace−
novjáci) „radary“, tedy ukaza−
tele rychlosti. Obě zařízení jsou
instalována při vjezdu do obce od Ho−
donína a od Milotic. Radar od Milo−
tic je vybaven zařízením vyhodno−
cujícím i údaje o počtech průjezdů
a naměřených rychlostech. Radar

u vjezdu od Hodonína je nainstalo−
ván jako potenciálně přenosný i na
jiná místa v obci.
Osazením těchto zařízení se zvýší
bezpečnost na komunikacích, a to
zejména v lokalitách pohybu dětí (zá−
kladní škola, skautská klubovna).
Náklady na pořízení měřičů činily
107 000 Kč, přičemž 50 000 Kč po−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

Ekologie

O
skytl v rámci grantu prevence kri−
minality Jihomoravský kraj, za což
mu patří poděkování.
Vzhledem k razantně zvýšené
dopravě skrze naši obec, v důsledku
uzavření Petrova, je osazení „radarů“
nanejvýše žádoucí.
Přehled průjezdnosti v neděli
6. dubna od 0.00 do 24.00 hod. uka−
zují následující tabulky testovacího
režimu:
Neděle 6. dubna 2008
Počet vozidel za 24 h
jedoucích rychlostí
větší jak
0 km/h
50 km/h
55 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
100 km/h
Celkem:

tj. %

284
1382
930
509
117
42
10
4
3278

8,7
42,2
28,4
15,5
3,6
1,3
0,3
0,1
100,0

Neděle 6. dubna 2008
Počet vozidel jedoucích
v daném časovém intervalu
6.00−7.00
7.00−8.00
8.00−9.00
9.00−10.00
10.00−11.00
11.00−12.00
12.00−13.00
13.00−14.00
14.00−15.00
15.00−16.00
16.00−17.00
17.00−18.00
18.00−19.00

100
65
139
166
225
208
217
230
260
333
256
264
242

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta
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Revitalizace zeleně
v naší obci

bdobí vegetačního klidu skonči−
lo. Tím skončily i výrazné zása−
hy do zeleně obce. Šlo přede−
vším o odstranění topolové aleje
kolem silnice na Rohatec. Alej čítala
téměř 140 stromů, přičemž stav
některých topolů, obzvláště pak to−
polů kopinatých, byl havarijní, což
prověřila srpnová bouře loňského
roku. Vykácení stro−
mů bylo náležitě ad−
ministrativně povo−
leno, ba co navíc,
těsně před akcí byla
provedena kontrola
Inspekcí Minister−
stva životního pro−
středí ČR, která
neshledala ani for−
mální ani věcné po−
chybení. Pokácení
během jednoho týd−
ne provedla firma
František Bábík, Ra−
tíškovice, odstranění
větví poté (s mír−
ným zpožděním v dů−
sledku likvidace ná−
sledků vichru Emma
v jiných lokalitách)
provedla firma Ond−
řej Šimeček, Va−
cenovice. Oběma
firmám patří podě−
kování. Náhradní
výsadba bude prove−
dena až na podzim,
vysazeny budou ja−
vory, popřípadě lípy
ve vzrůstu mini−
málně 140 cm.
Souběžně s vykácením této aleje
byl od prosince prováděn ořez topo−
lového stromořadí u cihelny. Přes
požadavek občanů na úplné odstra−
nění byly topoly na základě dendro−
logického posouzení zachovány.
V tomto případě za provedené práce
patří poděkování Záchrannému ha−
sičskému sboru Hodonín.
V měsíci únoru rovněž byly v obci
provedeny z plošiny více či méně ra−

zantní zásahy u vzrostlých dřevin.
Opět i v těchto případech byly ořez
či pokácení provedeny na základě
dendrologického posouzení.
Po ukončení stavebních prací ve
školním areálu je zahájena etapo−
vitá revitalizace přírodního areálu
kolem školy. Byly odstraněny suché
a nemocné stromy a rozbujelé a ná−

letové křoviny. Následně v rámci
grantu, který úspěšně obdrželi ratíš−
kovičtí skauti od nadace Phill Mor−
ris, probíhá příprava revitalizace:
bude vysazeno přes 90 stromů
a 180 keřů v celkové hodnotě díla
120 000 Kč. I v tomto případě je
třeba jak finančním přispěvatelům,
tak Junákům poděkovat.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta
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Výročí

Osvobození obce
II. světová válka

Touto fotografií si připomínáme 63. výročí
osvobození naší obce Rudou armádou
(18. 4. 1945). Čest osvoboditelům.

Kronika

Pohřeb ruských vojáků po válce − v uniformě vpředu učitel Kocůrek Josef (cizí − Morkůvky, žil v Ratíškovicích v nájmu u Ivanů
v ul. Řádky, č.p. 269, pak u Valkovičů v ul. Posvátná. Učil zde r. 1932, 1935/36 − 1940/41 a počátkem šk. roku 1941/42. Během II. sv. války
byl gestapem zatčen kvůli středisku branné výchovy u nás a vězněn v Uh. Hradišti. Pak působil na břeclavsku, kde za komunistů převáděl
lidi do Rakouska a dostal za to 15 let. Byl členem protifašistické organizace Obrana národa. Nakonec pracoval jako kulisák v divadle
v Ostravě, zemřel 9. 1. 1992.). První celý obličej zprava Dufková Josefa (pr. Gajdíková), ?, ?, vysoký muž asi Kundrata Antonín, ?, Kadlčík
Vít, Příkaský Vojtěch (Polda), od učitele vlevo v klobouku Němec Karel (keramik, legionář z I. sv. války).

P

Únor 1948
v Ratíškovicích

okud budete listovat ratíškovic−
kou kronikou chronologicky, ne−
najdete tam o tomto roce žád−
nou zmínku. Z roku 1947 přejdete
rovnou na stránky roku 1951. Pokud
vytrváte a budete pokračovat dál, po
zápisu z roku 1976 (tedy až za 25 let)
se najednou objeví léta 1948 až 1951.
Kronikář Alois Holeček popsal
zpětně tyto události podle zápisků
svého předchůdce Jana Foltýna,
který v té době onemocněl a zemřel
a zápisy do kroniky podle svých po−
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známek již nestačil provést. Jeho
zápisky po letech rodina odevzdala
tehdejšímu Národnímu výboru, kro−
nikářem byly doplněny a upraveny
podle výpovědí některých občanů
a zápisů z jednání jednotlivých or−
gánů. Podle těchto dodatečných
zápisů „dělnická třída upevnila své
postavení a začala s budováním roz−
vinuté socialistické společnosti.“
V Československu v té době pro−
bíhal mocenský boj, jehož výsledkem
byla 25. 2. 1948 demise nekomunis−

tických ministrů. Vláda byla dopl−
něna podle návrhu svého předsedy
K. Gottwalda; od března začaly
čistky v nekomunistických stranách
a 30. května v ČSR proběhly první
„socialistické volby.“ Byly vytvořeny
akční výbory Národní fronty „z de−
mokratických a pokrokových předsta−
vitelů všech stran a všenárodních
organizací.“ V červnu odstoupil
E. Beneš a prezidentem se stal
K. Gottwald.
Tyto události se týkaly i ratíško−
vických občanů. Zástupci ROH (Re−
volučního odborového hnutí) a zá−
vodní rady lignitového dolu Tomáš
se zúčastnili sjezdu závodních rad
v Praze a dělníci podpořili jeho po−
žadavky jednohodinovou stávkou.
Všechno neprobíhalo hladce, pro−
tože byly „některé případy svízelné
spolupráce s lidovou a nár. sociali−
stickou stranou.“ Nejvíce zaintereso−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

vaná byla samozřejmě místní orga−
nizace KSČ. Kronikář pro posílení
její pozice zpětně podle zápisů z jed−
nání vypisuje iniciativy, které před−
cházely únorovým událostem. Např.
podle referátu členské schůze z pro−
since 1945 „se doporučuje provést
nábor členů. Poukazuje se na činnost
reakce, která sabotuje hospodářský
život a tím chce dokázat neschopnosti
lidové správy vést nový stát. Lid
Československa nepřipustí opakovat
rok 1918. Komunistická strana ne−
ustoupí a plní do důsledku svůj pro−
gram. Pravomoc NV (pozn.: Národ−
ních výborů) nesmí být omezována.
Pozemková reforma je důsledná
a 100%. Zemědělci, chtějící zaručit
aktivní prosperitu nového podnikání,
musí dát nové republice více svých
výrobních produktů.“ Z iniciativy
komunistů byly prováděny brigád−
nicky práce, „užitečné pro všechny
občany a pro lepší vzhled obce.“
V poválečných letech byla bořím za−
sázena písčitá část Židovin a větro−
lam na Panisátku, začalo se s úpra−
vou Včelína, zavezen rybníček
Prádlo a upraven na parčík, byl
založen višňový sad, pokusný vino−
hrad na Pasuňkách a lesní školka
v Panisátku.
1. 3. 1948 byl ustanoven Místní
akční výbor Národní fronty, v němž
bylo mimo členy KSČ i 8 nestra−
níků. V proslovu předsedy „bylo zdů−
razněno, že členové musí býti od−
dáni vládě Klementa Gottwalda
a plnit její program.“ Svými stra−
nami byli odvoláni z Místního národ−
ního výboru zástupci čsl. strany li−
dové a nár. socialistické. 8. března
se předsedou obce stal předseda akč−
ního výboru. Výše uvedené strany
měly „provést vnitřní očistu“ a pak
zažádat o zastoupení v AVNF. Tato
„očista“ se týkala mnoha občanů
v naší obci. Např. „kontrolní míst−
ního polesí“ Boh. Pospíšil byl dle
usnesení AVNF odvolán „pro opo−
menutí péče řádného hospodáře“
a mnoho dalších občanů bylo nu−
ceno zažádat si o osvědčení, v němž
bylo uvedeno, že jsou „osobou státně
a národně spolehlivou.“ Byli prově−
řováni členové Myslivecké jednoty,
kapelník místní hudby Jakub Dobeš,

Navštivte obecní
webové stránky
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stejně jako farní odbor charity či čle−
nové družstev.
Majitelé krav do té doby odváděli
mléko volně, podle svých možností.
V rámci plánovaného hospodářství
dostala obec předpis pro rok 1949
povinně odevzdat 248 tisíc litrů
mléka. „Ustanovena proto mimo−
řádná vyživovací komise, která má
za úkol rozepisovat tyto dodávky...“
Podle zápisu připadlo na krávu
1000 litrů a na netahounku 1700 li−
trů. Byl „snížen“ počet obchodů a živ−
ností v obci a převedeny byly do stát−
ního sektoru. Do znárodnění byla
pojata i místní cihelna. „Je zave−
deno plánované hospodářství jako
nový systém ve společnosti budující
nový společenský řád. Veškerá půda
je vedena v evidenci.“
Jedním z důsledků „Vítězného
února“ bylo také vytvoření Jednot−
ného zemědělského družstva v roce
1950. Tak jako předchozí zápisy
v kronice, i tyto jsou psány s ohle−
dem na dobu svého vzniku a liší se
od vyprávění těch, kterých se vy−
vlastnění pozemků týkalo a kteří
dosud žijí.
30. května se konaly celostátní
volby do Národního shromáždění.
„Byla jedna společná kandidátní
listina, na které měly zastoupení
všechny 4 politické strany a prázdný
lístek, který mohl volič při nesou−
ladu s kandidátkou odevzdat do
urny na hlasovací lístky.“ Tato kan−
didátka byla vytvořena akčními vý−
borem na základě příkazu komunis−
tického sekretariátu. Proti režimu se
oficiálně při volbách v republice po−
stavilo téměř 20 % občanů, společ−
nou kandidátku však vhodilo do urny
6 431 963 občanů, a tím byl plně do−
končen státní převrat.
Rok 1948 shrnul kronikář násle−
dujícím odstavcem: „Tolik snad
stačí k objektivnímu pohledu na
únorové události. Zkušenosti děl−
nické třídy ze 20ti let naučily a při−
nutily dělnictvo nekompromisně pro−
sazovat dohodnuté zásady politiky
osvobozené republiky. Proto však
nebylo v obci nikomu ublíženo or−
gány, které usměrňovaly život spo−
lečnosti v obci. Polesný Pospíšil ná−
vrhem AV byl přesazen do Brna

a sloužil dál. Petr Koutný, starosta,
se stal řadovým občanem. Myslím,
že se nesmířil do smrti s novým řá−
dem.“
Petr Koutný byl starostou obce od
17. 9. 1935 do 18. dubna 1945 a pro−
vedl naši obec všemi nesnázemi, ob−
tížemi a strastmi okupace a II. sv.
války. V den osvobození Ratíškovic
byl vytvořen Revoluční národní vý−
bor a ten jej ihned zbavil funkce,
stejně jako ostatní dosavadní zastu−
pitele obce. Ve svých 65 letech, na
sklonku roku 1966, sepsal své vzpo−
mínky na toto období. Z nich lze
vyčíst mnohé, co není v kronice uve−
deno. Snažil se být politicky nezá−
vislým a podle toho také jednal.
Jisté je, že se kronikář v úsudku ne−
mýlil. Ve svém deníku Koutný píše:
„Od této chvíle zatrpkl jsem na
všecko co se dá nazvat ratíškovským.
Zvláště po tom, kdy jsem poznal slo−
žení revolučního národního výboru
Ratíškovic. Viděl jsem tam tváře lidí,
kterých jsem nejednou zachránil před
zatčením a tváře lidí, kteří měli
hodně popsanou trestní knihu, jako
pytláctví a krádež a nedalo se o nich
tvrdit, že je to výkvět občanstva, jak
se říkávalo kdysi. Věřím, že každá
revoluce vynese na povrch jakési
bahno, ale také věřím, že ani tato
nebyla toho ušetřena. ... Je pravda,
že to nebyli všichni občané Ratíško−
vic a proto není možné tuto věc ni−
jak paušalizovat ... Po takovém po−
čínání není divu, že jsem dospěl
k závěru, že není pro člověka větší
bolesti v životě, jak když se dočká
nevděku. Zatrpkl jsem na všecko, co
je lidské...“
V listopadu 1947 dostal Petr
Koutný za ilegální činnost v době
okupace od Zemského národního vý−
boru v Brně Pamětní odznak II. od−
boje. Po jeho obdržení bývalý sta−
rosta zrekapituloval svůj život a své
zkušenosti s lidmi během II. svě−
tové války i po ní a odznak vrátil.
To, co vykonal, považoval za samo−
zřejmou národní a vlasteneckou po−
vinnost.
Vybráno z Kroniky obce Ratíško−
vice a ze vzpomínek Petra Koutného.
Irena Bařinová

www.ratiskovice.com
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Folklor

Polsko

V

e dnech 14.−17. 3. 2008 se Ra−
tíškovská Dolina spolu s Dět−
ským folklorním souborem zú−
častnily Velikonočního jarmarku
v Poznani. V průběhu tří dnů jsme
se stali návštěvníky známého etno−
grafického muzea, kde jsme shlédli
podrobné expozice věnované hrnčíř−
ství, kovářství, zpracování lnu, chovu
ovcí a dobytka, výrobě medu a chleba.
Kluky asi nejvíce zajímala výstava
zemědělské techniky a letadla.
Denně jsme rovněž absolvovali
tři půlhodinová vystoupení s veliko−
noční a jarní tématikou. Polské ná−
vštěvníky trhů očividně překvapila
námi zazpívaná polská písnička
a jako bonus i písnička Jožin z ba−
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žin, která vedla příčku polské hitpa−
rády. V doprovodném programu
představila děvčata z Vacenovic
ukázku zdobení velikonočních kras−
lic. Poslední den jsem navštívili
i historickou část města Poznaň.
Přes velmi náročnou cestu
a špatné počastí, které nás ne−
opustilo po celý pobyt, jsme přijeli
šťastně a plni zážitků v ranních
hodinách do Ratíškovic.
Jana Koplíková

Blahopřání
Dne 23. února 2008 se dožila
75 let paní Marie Nesvadbová.
Chtěli bychom jí poblahopřát
a hlavně poděkovat za 60 let zpí−
vání na kúru v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Ratíškovicích. Pře−
jeme hodně štěstí, zdraví, a aby
si mohla ještě s námi děvčaty ně−
kolik let zazpívat. To jí ze srdce
přejí kamarádky zpěvačky.
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Koncert

Pepa Nos

N

a velikonoční sobotu k nám při−
jela jarozvěstit další folková per−
sona − Pepa Nos z Kutné Hory.
Slušně zaplněné bývalé kino si nej−
dřív vyslechlo omluvenku, že Pepova
avizovaná dcera Lucie onemocněla.
Záhy jsme ale pochopili, že si Pepa
přivezl jinou, adoptivní dceru jmé−
nem Indie. Čerstvě sa totiž vrátil
z pětitýdenního pobytu v této dnes už
miliardové asijské zemi a o zážitky,
jimiž byl doslova přeplněn, sa s nama
dělil tak vydatně, že na dvě a tři−
čtvrtě hodiny dlouhý koncert si vysta−
čil s pouhými jedenácti písněmi!

Hned na úvod nám zazpí−
val, jak říká, zásadní song
Vždyť ty vlastně už všechno
máš. A pokračoval dalšími
zásadními písněmi, protože
jiné Pepa ani nemá. Právě
probíhající křesťanské svátky připo−
mněla Neděle velikonoční, svoji víru
v převtělování nám sdělil v reinkar−
nační, historicky těžce vybojovaný
fakt v cestovatelské hitovce Země je
kulatá. Na řadu přišlo také nejno−
vější album Bojové písně, z něhož
nám byly vybrány Unser gross Bru−
der a Blues o hovně, popisující naši

Blahopřání
V pondělí 17. března 2008 se
uskutečnil v kulturním domě v Ho−
doníně koncert dechových hudeb
s názvem „STARODÁVNÁ LÁS−
KA“. Vystoupily zde DH Mistří−
ňanka a Babouci z jižních Čech.
V rámci koncertu byl odměněn za
celoživotní dílo pan Josef Novák,
zakladatel festivalu dechových hu−
deb, muzikantských plesů, které
se dříve konávaly u nás a nyní
probíhají v Hodoníně, a též zakla−
datel Veselé muziky, kterou vede

dodnes. Řád čestné legie Staro−
dávné lásky za zásluhy o propagaci
a šíření dobré české a moravské de−
chovky udělila redakce revue Sta−
rodávná láska.
Pan Novák si určitě zaslouží vel−
kou poctu za jeho přístup k dechové
hudbě, za trpělivost a dlouholeté ve−
dení mladých muzikantů. Poděko−
vání patří i jeho ženě Žofii, která ho
po dlouhá léta v jeho práci podporu−
je. Díky jemu dechovka u nás v Ra−
tíškovicích stále žije.
EH & JK

dnešní svobodně materialistickou
skutečnost.
Zpátky na duchovní notu nás na−
ladila éterická Ikarovo ouha o věčné
lidské touze létat, aby ji vystřídala
flamengová Divoká Šárka, kde se
Pepa vyřádil na kytaru a rozproudil
amfiteátr. Vzápětí přichází zpoma−
lení v hloubavé písni z posledního
alba Teď, život, jedno jsi, která končí
„regulérní“ část koncertu.
Ačkoliv Pepa mluví, zpívá a hraje
na kytary a harmoniku už hodně
přes dvě hodiny, přinucujeme ho
potleskem ke dvom přídavkom. Vy−
bírá starší hitovky Copak asi dělá
a na závěr na přání „legendární“
Uzený na hrášku, v níž sa zpívá:
„Tak jako vítězství má v sobě budoucí
porážku, tak i my všichni neseme
v sobě smrt, to ale neznamená, aby−
chom si nedali uzený na hrášku, to
neznamená, abychom nebyli veselí...
Myslím si, že veselí byli všecí, keří
na tento koncert došli v silné kon−
kurenci jiných velikonočních rado−
vánek. Slyšeli jsme vynikajícího in−
strumentalistu, textaře a zpěváka
a dovolím si tvrdit, že tento třetí kon−
cert Pepy Nose v Raťkách byl nej−
lepší a hned tak na něho ani on ani
my nezapomeneme. Zvlášť, když
s nama Pepa debatoval po koncertě
do jedné hodiny v noci...
Přemek Kouřil

Josef Novák a Dorotka Koplíková
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P.S.Přikládám část textu úvodní
písně Vždyť ty vlastně už všechno
máš:
Hledáš koně, a sedíš na něm,
hledáš cestu, a jdeš po ní,
hledáš slunko, a máš ho
nad hlavou,
hledáš lásku, a nosíš jí v srdci,
hledáš pravdu, a ta je
všude kolem tebe,
hledáš Boha, a máš ho v sobě ...
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Cestování

Afrika
2007

Motto:
„Je dobré vědět, že dětské sny
se nakonec mohou splnit.“
yslím, že každý z nás je z dět−
ství něčím pozitivně či negativ−
ně poznamenán. Mne, mimo
jiné, v dětství zaujal hraný seriál pro
děti Serengeti, který prezentoval
krásnou africkou přírodu. Určitě si –
vy dříve narození − vzpomenete na
šilhajícího lva Clerence nebo nepo−
sednou opičku Judy. V tu dobu za−
čaly vycházet i poutavé knížky bý−
valého ředitele zoologické zahrady

hroši a nikdy
jsem si ne−
myslel, že
bych tato
vzácná zví−
řata mohl
spatřit na vlastní oči volně v pří−
rodě. Účastnit se cestování v divoké
africké buši a vidět i vnímat všemi
smysly opravdovou africkou ranní
scenerii, jak jsem ji znal pouze z do−
kumentů v televizi, byl můj odvěký
sen. Po „pouhých“ třiceti letech jsem
se konečně splnění vysněného cíle
dočkal.

a zakladatele safari ve Dvoře Králové
nad Labem ing. Josefa Vágnera, CSc.
[viz foto], který od konce sedmdesá−
tých let odchytával africká zvířata
pro tuto největší českou zoologickou
zahradu (ředitelem byl v letech 1965−
−1982). Ze svých devíti afrických ex−
pedic napsal mimo jiné Sen safari
(1971), Afrika – ráj a peklo zvířat
(1978), Safari pod Kilimandžárem
(1979), Afrika – život a smrt zvířat
(1979) atd., ze kterých vyzařuje
moudrost, filozofie lidskosti, přátel−
ství a lásky, zaujmou nás nejen
fakta, ale nutí nás k přemýšlení
o vztahu člověka k přírodě, o postoji
člověka k životu a jeho vztahu
k ostatním lidem.
Vždycky mne fascinovali zejména
kočkovité šelmy, sloni, nosorožci či

Koncem listopadu 2007 jsem se
vypravil na „cestu mých snů“ – na
tři týdny do Jihoafrické republiky.
Cíl byl jasný: vidět − pro mne ma−
gické − Kapské město, navštívit Mys
Dobré naděje, projet poušť Kalahari
a především prožít pravé africké sa−
fari v některé z přírodních rezervací
(slovo safari pochází ze svahilštiny
a překládá se též jako „cesta teré−
nem v Africe“). Vzhledem k tomu, že
jsme si zážitků spolu s dcerou Alž−
bětkou, která mne doprovázela, při−
vezli na stovky, chci se v krátkosti
se čtenáři Zvonu podělit o dojmy
z návštěvy nejstaršího národního
parku na africkém kontinentě – Kru−
gerova národního parku.
Krugerův národní park leží
v jihovýchodní části Jihoafrické re−

M
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publiky – v provinciích Mpumalanga
a Limpopo, kde sousedí se státy Mo−
sambik a Zimbabwe. Počátky jeho
historie spadají již do roku 1838,
založen byl v roce 1902 z důvodu
ochrany zvířat před pytláky a veřej−
nosti otevřen až v roce 1927. V sou−
časnosti nese jméno na počest
búrského politika a tehdejšího pre−
zidenta Transva−
alu v letech 1880−
−1902 Paula Kruge−
ra (1825−1904). Svou
rozlohou 18 989 km2
(a rozměry 350x60
km) je největším ze
třinácti národních
parků Jižní Afriky.
V parku se nachází
24 campů, které jsou
velmi dobře vyba−
veny. My jsme se
ubytovali v campu
Pretoriuskop, v jed−
nom ze 130 bunga−
lovů, kde o všude
přítomné a rozdováděné opičky ne−
byla nouze [viz foto].
Park je živou přírodou, není to
zoologická zahrada. Člověk je zde
pouhým návštěvníkem, a to obvykle
nevítaným, protože místní zvířena
má ráda svůj klid. Po parku se smí
pohybovat jen prostřednictvím auto−
mobilů nebo za doprovodu místního
stopaře. Zvířata si návštěvníky do−
slova „hlídají“, neboť okolo stojících
automobilů se často pohybuje ně−
který zástupce tzv. Velké pětky
(angl. Big Five), což je označení pro
pět nejvyhledávanějších a současně
nejnebezpečnějších zvířat africké
přírody: slon africký (Loxodonta af−
ricana) – lev pustinný (Panthera leo)
– buvol africký (Syncerus caffer) –
levhart skvrnitý (Panthera pardus)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

– nosorožec černý (Diceros bicornis).
O reálné velikosti národního parku
lze usuzovat i z počtů zde žijících
zvířat. Podle sčítání zvěře v roce
2006 žilo jen v parku přes 13 000 slo−
nů, 26 000 buvolů, 380 černých no−
sorožců, 33 000 zeber, 9 000 žiraf
a 3 000 hrochů. Rozhodně není bez
zajímavosti, že v parku se vyskytuje
více jak 120 druhů plazů, včetně
5 000 kusů krokodýla nilského (Cro−
codylus niloticus), přes 540 druhů
ryb a 370 druhů obojživelníků. Park
je rozdělen na šest ekosystémů, kde
se nachází přes 2 000 druhů rostlin.
V campu nás z mnoha rostlin oka−
mžitě zaujal strom místně zvaný
salámovník [viz foto na předchozí
straně] neboli kigélie zpeřená (Ki−
gelia africana). Jedná se o strom,
který dosahuje výšky max. 20 metrů
s širokou polokulovitou korunou.
Charakteristické plody připomínají
salámy, které po dozrání mají bé−
žově pískovou barvu, jsou běžně až
jeden metr dlouhé, v průměru mají
do dvaceti centimetrů a dozrávají
i do hmotnosti 10 kg! Listy jsou po−
travou zejména pro slony a kudu

velkého, semena mají v oblibě ně−
které druhy afrických papoušků. Ne−
zralé plody jsou jedovaté a čerstvé
plody jsou pro člověka silně projí−
mavé. Pro Afričany je plod kigélie
z hlediska přírodní medicíny vše−
lékem. Používají jej k léčbě ekzémů,
plísňových infekcí, revmatismu, ale
i rakoviny kůže, úplavice, malárie,
cukrovky atd. Muži dokonce pou−
žívají odvar z plodů pro zlepšení
erekce. Je třeba říci, že lékařský vliv
látek obsažených v plodech salámov−
níku byl vědecky prokázán.
V campu lze trávit libovolný po−
čet dní (v závislosti na tloušťce pe−
něženky) a prožívat dva základní
druhy aktivit: ranní nebo večerní
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

čtyřhodinovou projížďku s průvod−
cem po okolí včetně odborného vý−
kladu a celodenní či vícedenní pro−
cházku (tzv. bushwalk) po okolí se
stopařem a s případným nocováním
přímo v terénu. My jsme raději
zvolili první „bezpečnou“ variantu –
ranní projížďku v otevřeném terén−
ním vozidle.
Sraz zájemců byl již ve 4.15 ráno
u benzínové pum−
py za nádherně
jasné africké noci,
kdy nám nad hla−
vou ještě mihotaly
nejenom hvězdy
souhvězdí Jižního
kříže. Po půlho−
dině jízdy jsme za
kouzelného ran−
ního rozbřesku
spatřili první af−
rické zvíře ve vol−
né přírodě – kudu
velkého, který si
již ve skupince
svých šesti přátel dopřával snídani.
Pak následovala opakovaná setkání
se žirafou kapskou, buvolem afric−
kým, supem africkým, nosorožcem
černým, antilopou impala a voduš−
kou velkou, zebrou stepní i pakoněm
žíhaným.
Největší zážitek jsme však prožili
sledováním snídaně slona afrického
v přímém přenosu [viz foto]. Ten si
zcela ležérně a bez větší námahy
pomocí chobotu zlámal větvě vzrost−
lého stromu, a tak si připravil něko−
lik kilogramů čerstvého listí, přičemž
ze stromu zůstal pouhý pahýl
kmene. Pro nás bylo úchvatné sle−
dovat ze vzdálenosti pouhých deseti
metrů toto majestátné zvíře, které

i přes velký zápach vzbuzovalo re−
spekt a úctu. Podle vyjádření prů−
vodce měl slon více jak 60 let a vážil
přes 6 tun. I když bylo ranní šero
a pro fotografy málo světla, měli jsme
přísný zákaz používat fotografické
blesky a vstávat ze sedadla, aby−
chom slona nevyprovokovali. Dle
slov průvodce by se mohlo stát, že
by slon nečekaně zaútočil, někoho
z cestujících by dokázal chobotem
vytáhnout ven (neměli jsme okna)
nebo by mohl zdemolovat auto,
které i s námi nevážilo více jak polo−
vina slona!
Koho jsme přímo v Krugerově
parku „nepotkali“, byly kočkovité
šelmy. Na ty ale musí mít člověk
štěstí a strávit v parku více dní, aby
takový úspěch měl. Šelmy se větši−
nou skrývají na obtížně přístupných
místech a vycházejí pouze v určitou
dobu. To jsme si však plně vynahra−
dili návštěvou Lvího parku v Johan−
nesburgu, kde jsme viděli lvy, ge−
pardy i tygry a taky se i pomazlili
s malými bílými lvíčaty [viz foto].
I to byl pro nás oba další neopako−
vatelný zážitek.
Vytčený cíl byl splněn a naše před−
stava o Africe nakonec překonala
všechna očekávání. I když se napří−
klad významná města, jako Pretoria
a Johannesburg, stávají stále méně
bezpečná, cizinec zde nemůže jezdit
taxíkem, je vhodné nemít na krku
kameru ani fotoaparát a nevstupo−
vat do výsostně černošských lokalit,
je nutné při návštěvě volné přírody
užívat antimalarika, být očkovaný
proti několika smrtelným nemocem,
přesto je Afrika nádherný kontinent
a stojí za to se tam zase někdy vrátit.
Josef Hanák
strana 13

Zajímavosti

napříč generacemi − děv−
čátka ještě děti, které
láska teprve čeká. Mla−
dí, kteří se vzájemně
hovorem teprve „oťuká−
vali“, pak také mladí,
kteří se už mezi sebou
znali důvěrněji. A kolem
jsme vesele plavaly my
ženy, které si užívají
lásky v jejích následných podobách.
Bylo to skvělé! Díky Vám všem,
které na bazénu pracujete, za pěk−
ný únorový navečer.

Čtyřlístek

dobrých sdělení
z našej dědiny

„Od Ratíškovského Varadínku“ −
to je belgická odpověď Petru Vace−
novskému pro název jeho meziná−
rodně chráněné chovatelské stanice.
A víte, že od října 2007 máme u nás
rovněž tak mezinárodně chráněnou
stanici s názvem Infanzia Issis
(v překl. Potomci bohyně Issis)?
Vlastní ji Katka Gasnárková s Lu−
bošem Opavským z bytovky U Há−
jenky. Na rozdíl od stanice krátko−
srstých ohařů, z té druhé můžete zís−
kat Italského chrtíka. „Italáček“ je
nejmenším ze všech chrtů. – Milý,
láskyplný psík, který je chován jako
společenský už tisíce let.

Uběhl rok a je tu pozvánka na
3. ročník Cyklomemoriálu Jendy
Graua. S troškou nadsázky ji nazvu
otevřením cyklistické sezony. Vyje−

deme v sobotu 26. dubna v 9.00 hod.
ze stadionu Baník.
Trasa je obvyklá, stejná bude
i délka výjezdu – asi 30 km. Pro osvě−
žení zopakuji trasu: hřiště Baníku –
Rúdník – lesní závod (pila) – Stráž−
nice – Petrov (rest. U Bílé labutě) –
Rohatec kolonie a cíl: restaurace
Sport! Jeďme sa provětrat!
Ve čtvrtek 8. května 2008 se usku−
teční jubilejní již 25. ročník Po−
chodu kolem Ratíškovic! Zatím si
poznamenejte jen termín. Ostatní
informace najdete od 1. května v ju−
nácké nástěnce u drogerie a na
zvadlech po celej dědině.
A tak i po čtvrtstoletí stejně: „Já
už du, du, du…!“

Marta Kordulová, ratiškovská kronikářka

Ekologie

Protože se mně líbilo plavání při
svíčkách na Vánoce, vypravila jsem
se i na to Valentýnské. (Lákaly mě
na něj i pěkné žluté plakátky se sr−
díčky.) Zase hořelo kolem bazénu na
sto rudých svíček, a ty v ještě den−
ním světle 17. hodiny, odrážejíce se
od světlé modři kachlí a vody, udě−
laly nad námi zvláštní blikotavé
krásno.
I když nás bylo méně než na Vá−
noce, vůbec to nevadilo. Pohody,
která tam vládla, užívali totiž všichni

R

Výsadba
stromků u ZŠ

atíškovickým skautům se opět
zadařilo. Na podzim loňského
roku jim byla v rámci granto−
vého řízení Nadace Via přiznána
dotace 80 000 Kč na realizaci pro−
jektu „Zelená oáza klidu“. Celý pro−
jekt, spočívající v revitalizaci školní
zahrady, jež notně utrpěla staveb−
ními pracemi při přístavbě školy, před−
stavuje finanční částku 120 000 Kč.
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Za tyto prostředky bylo zakoupeno
100 stromů (lípy, břízy, duby, buky,
catalpy, gingko, platany, borovice,
habry, oskeruše, moruše bílé, sakury)
a 180 keřů, kůlky, mulčovací kůra,
roundap, travní semeno, lavičky. Dře−
viny dodala strážnická zahradnická
firma pana Zýbala, kůlky vyhoto−
vila firma pana Miroslava Foltýna
„na Metaně“. Výsadbový plán a přes−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

né umístění dřevin pro−
vedl Mgr. Ing. Petr Pří−
kaský.
Samotná výsadba
se uskutečnila v pátek
11. dubna. Již ráno old−
skauti a členové klubu
přátel ratíškovického ju−
náka začali kopat jámy
pro stromky, přičemž
některé stromy byly 3 m
vysoké a byly v balech.
Práce to byly lopotná,
protože se sadilo do půdy
silně prorostlé kořeny
blízkých stromů a paře−
zů. Rovněž rozvoz balů
byl fyzicky náročný. Po poledni se
dostavila skautská drobotina a ro−
veři, jež zabezpečovali výsadbu,
závlahu, kůlkování a rozvoz mulčo−
vací kůry. Práce to byla vskutku
mravenčí a bylo jí hodně. Avšak díky
společnému úsilí a rychlému pracov−
nímu tempu mládeže (což se dnes již
tak často nevidí) byla výsadba do
večera hotova.
Tak máme kousek našich Ratíš−
kovic zase krásnější − osázena je pře−

devším severozápadní strana školní
zahrady (zde se kácelo nejvíce), a to
vzrostlejšími stromy, jež by snad již
mohly odolat vandalským sklonům
některých zvláště vypečených je−
dinců.
Na závěr je třeba poděkovat Na−
daci Via, všem dodavatelům, skau−
tům, roverům a oldskautům a klubu
přátel junáka za dobrou vůli a spo−
lupráci při revitalizaci naší školní
zahrady.

Výročí

RŠ

Carbon

S

e železnou pravidelností se spo
lek Modrý život sešel 12. dubna
u pomníčku "za kolejáka", aby si
připomněl události, které se odehrály
v noci ze 12. na 13. dubna roku 1944.
V 0.30 hodin v těchto místech se−
skočila čtyřčlenná paradesantní sku−
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pina Carbon, která na okupovaném
území Protektorátu Čechy a Mo−
rava měla plnit vojenské a zpravo−
dajské úkoly. Pomník, upomínající
na tuto vojenskou operaci a vzdáva−
jící hold oněm čtyřem hrdinům, však
byl podle a nehrdinně poškozen ně−
jakými místními výlupky, kteří vy−
loupli mosaznou tabulku s textem
a fundament poškodili. Díky kumštu
a ochotě pana Jiřího Šťastného byl
text na pomníčku obnoven a navíc
doplněn o znak anglických parade−
santních jednotek. Za jeho nezištnou
pomoc mu děkujeme. Pomník tak
opět získal své důstojné vzezření
a zůstává nadále připomínkou sta−

Vedení základní školy upřímně
děkuje všem zúčastněným za
skvělou spolupráci a pracovní at−
mosféru při výsadbě stromků
a keřů v areálu školy, zvláště dě−
tem, ale i dospělým, kteří ve svém
volném čase a bez nároku na fi−
nanční odměnu přišli pomoci −
pánové František Vacenovský,
Radim Antoš, Emil Šťastný, Voj−
těch Koten ml. a Peter Dubas.
JH

Junák Ratíškovice děkuje
všem občanům za poskytnuté že−
lezo při akci Železná sobota, čímž
nás podpořili při naší činnosti.

tečnosti a obětavosti mladých mužů,
kteří riskovali své životy za osvobo−
zení své vlasti.
Modrý život
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Skauti

Junák informuje

„Plések bude!“

T

oť výrok střediskové rady Juná−
ka Ratíškovice, konané koncem
roku 2007. Po řádném „prů−
zkumu trhu“ jsme se dali do příprav
a v sobotu 1. 3. 2008 se po mnoha−
leté pauze konal opět SKAUTSKÝ
PLES, tentokrát ve stylu COUNT−
RY. Přípravy jsme nepodcenily,
a proto se akce vydařila a aj nejaká

Jubilejní

koruna sa utržila. Venku sice řádila
vichřice Emma, ale v pěkně vy−
zdobeném sále tělocvičny bylo pří−
jemně.
K tanci a poslechu hrála veselská
country kapela EL DORADO a o su−
per předtančení a výuku tanců se
postaral taneční klub BLACK
& WHITE z Hodonína.

Nechyběla ani soutěž v lasování
a losování památečních vstupenek
o chutné ceny. Tombola byla díky
štědrosti sponzorů přebohatá −
přes 200 cen a první cena notebook
ASUS.
Doufáme, že pozorní návštěvníci
plesu ocenili i speciální jídelníček
a nápojníček s originálními názvy,
např. „v ohnivých vodách“: rum =
erteplový bols, zelená = vjetr v hub−
je, v kategorii: „neco za škraň“ − kor−
báček = uzlovačka, a v kategorii něco
pro slečinky aj drsňáky se kromě
cloumáka a suprcloumáka (bavorák
a tuplovaný bavorák) vyskytoval
i Bobřík odvahy, což byl míchaný
nápoj, který obsahoval mimo jiné
absint a pil se v hořícím stavu.

X. junácká akademie

P

roběhla v sále ratíškovického kina v neděli 16. 3.
2008, jako obvykle od 15 hod. Přeplněnému hle−
dišti se představily místní oddíly Trojka − Acylpirý−
nek, píseň Nosorožec, oddíl Squaw − spartakiáda, a oddíl
Tuláci letos překvapil s poněkud hororovou novinkou,
a to filmem s názvem PARADIGMA. Přespolní (ale taky
naše) oddíly zahrály − Jižní kříž z Mutěnic − Učitelka,
eLkO ze Skoronic − Těť ťaj? a L.A.S.K.A. A hlavně ne−
smíme zapomenout na DDT, což je zkratka pro příleži−
tostný exhibicionistický soubor složený ze dvou herců
(Hrach + Šamin), kteří letos excelovali v 30ti vteřino−
vém představení baletu Ošklivé káčátko. Možno vidět
též na www.junak−ratiskovice.cz.

Více informací o Junáku Ratíškovice na stránkách

www.junak−ratiskovice.cz
strana 16

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

Kalendárium

Mykologie

Pondělí 21. 4. 2008: Akce Drákula 23 − hromadný
odběr krve − výzva pro zdravé a starší 18ti let,
kteří si chtějí pustit žilou.
Čtvrtek 24. 4. 2008: Den v krojích − svátek patrona
skautů Svatého Jiří
Neděle 27. 4. 2008: Svatojiřský závod, od 15. hod.
u junácké klubovny. Soutěž tříčlenných hlídek na
počest našeho patrona sv. Jiří.
Neděle 25. 5. 2007: sportovní odpoledne pro
nejmenší, od 15 hod. − na Dětském hřišti Pod ju−
náckou vlajkou + táborák
Více informací na www.junak−ratiskovice.cz

„

nování, které je výstiž−
né pro jeho nositele) sto−
procentně. Šarlatově
září ve sněhu i mezi su−
chým listím nebo zele−
nými bylinami a roste
někdy od konce ledna.
A to byl podnět k to−
mu, aby představitel
kroužku připomněl Dú−
bravěnce, že už jsme se dost naod−
počívali a že i Ona nasbírala nových
sil, abychom mohli zahájit novou
houbařskou se−
zónu a slíbit jí, ale−
spoň za přítomné,
že budou její dary
užívat s rozumem
a šetrně. Po sym−
bolickém otočení
klíčem a stopce
„halúzkovej“ jej
následovali i ostat−
ní členové, a tím si
otevřeli dveře či
vrátka do „chrámu
přírody“ − do lesa.
Svoje naděje pak vložili při zpívání
čtvrté sloky písničky Dúbravěnko ze−
lená „…široký list ponesu, bílým kvě−
tem pokvětu“. Však také při vycházce
byly nalezeny, i kromě
jiných, plodnice choroše
zimního a penízovky
provázkové či křehutky
Condolleovy.
Laskavý a shovívavý
čtenář Zvonu jistě
přijme i další dvě in−
formace. V antickém
Římě začínal nový rok
březnem a březnovými
idami, takže houbaři
začali svůj rok na způ−
sob antických Římanů.

Široký list
ponesu...

Z

působ letošního jara se mi zdá
poněkud neobvyklý“ se nám chce
parafrázovat slovy klasika při
sledování letošního počasí. Naml−
saní několika teplými dny v průběhu
února i začátkem března si ratíško−
vičtí houbaři zvolili 15. březen za
datum „odemykání lesa“. To, že
zrovna patnáctého má jeden z členů
narozeniny, znamená, že vůbec nejde
o náhodu.
Protože svět a vůbec všechno se
mění, – co kdyby za kolejama byla
zrázu Sahara – tak posilnění „te−
kutým chlebem“ a se symbolem
kroužku − velkým vyřezávaným klí−
čem jsme vyrazili do Rudníčka. Ten
nás ještě nikdy nezklamal a nabídl
nám nádherný estetický požitek ve
formě ohnivce šarlatového. U něj
platí latinské Nomen omen (pojme−
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A ženy jménem Ida slaví svůj svátek
15. března. A pan profesor Machek v
Listech filozofických napsal, že: „slo−
vo doubrava není odvozeno od jmé−
na dubu, ač se to často tvrdí.“ Prý to
byla úzká soutěska, často skalní, kte−
rou se prodírala řeka.
Ale vraťme se k houbám, také těch
jsme se dočkali. Týden po Velikono−
cích začaly růst kačenky české, brzy
po nich i ucháče obrovské a svaz−
čité, ty druhé jsou vzácné a zapsané
v Červené knize chráněných druhů.

Jedovaté ucháče obecné, které se na−
cházejí běžně v borových lesích začát−
kem května, rostly už v první dub−
nové dekádě a na Odměrách jsem
objevil i plodnice destice chřapáčové,
která je naopak jedlá, a v obci rostly
už i smrže. Některé z uvedených dru−
hů hub zaujaly i tzv. mykofilatelisty −
sběratele známek s tématikou hub.
Loni bylo jaro velmi skoupé na
vodní srážky, vždyť za celý duben
napršelo u nás jen 7 mm vody
a jinde mnohdy ani tolik, a tak s po−
korou čekáme, jestli čirůvka má−
jovka, jež má v některých zemích ná−
zev houba sv. Jiří skutečně koncem
dubna naplní košíky houbařů.
Václav Koplík, prezident MK
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Kuželky

ale stává se, že shodí stej−
ně a tento souboj skončí
nerozhodně, remizou a oba
se o bod podělí. Dříve se
v soutěžích používal i sys−
tém výkonnostních tříd
(VT). Pro zajímavost: na
třetí třídu se zapisoval vý−
kon nad 380k, na druhou
VT bylo potřeba shodit
410k, na první VT 440k a byla i třída
mistrovská, a to víc jak 460k.
Výkony se ale dost těžko porov−
návají, protože se hrá−
valo na asfaltovém povr−
chu, pak přišla éra „sa−
duritů“ (dvousložkových
umělých hmot), a i když
se na nich ještě někde
hraje, přece jen přišla
doba „skládaček“ − to jsou
dvoumetrové segmenty,
které se spojí tak, že
nejde slyšet, že by koule
narazila na spoj.
Stejně tak se měnily i kuželky −
v mém mládí bývaly dřevěné z hab−
ru, ty se často štípaly, a tak se opat−

Založen elitní

klub „500“

V

pátek 21. března letošního roku
se na kuželně v Čejkovicích,
kde ratíškovický Baník bojoval
o postup do III. ligy, začala psát nová
epocha ratíškovických kuželek tím,
že Josef Toman překonal magických
500 kolků na 100 hodů sdružených!
Pro ty, kdo se o kuželky příliš ne−
zajímají, několik vět na vysvětlenou.
Tato disciplína se hraje na dvou dra−
hách a oba hráči hrající proti sobě
mají na každé 25 hodů „do plných“,
to je do devíti kuželek, a pak 25 hodů
„dorážkových nebo dorážky“, to zna−
mená, že se poražené kolky nestaví,
než hráč podoráží všechny. Počet
sražených kuželek se pak spočítá
a vyhrává ten, který jich srazil víc,

Poděkování
Ratíškoviští hasiči se
s profesionální zdatností
zhostili náročného úkolu
– likvidace starých pa−
řezů. Za dobře provede−
nou práci jim patří podě−
kování.
RŠ

řovaly částí umělé hmoty. Přišel však
čas silonek a nylonek a tyto materi−
ály se používaly i při výrobě kuže−
lek. Výrobců bylo víc, a tak existo−
valy kuželky měkké – hluché. Ty
nesnadno padaly a uhrát na nich
dobrý výkon byl problém. Byly však
i kolky tvrdé, na kterých se dosaho−
valo výsledků nesrovnatelně vyšších.
Moderní kuželky typu TORNADO
už mají jiný tvar, i těžiště mají níž,
a jsou nesrovnatelné „padavější“.
Když k tomu přidáme i takzvané
mazání – to se kuželky
i prostor, kde stojí, jem−
ně potřou prostředkem,
aby lépe klouzaly, tak by
naši kuželkářští před−
chůdci dnes jen žasli
a kroutili hlavami. Proto
také například Jožka Va−
cenovský „Malý“ získal
v padesátých letech titul
přeborníka Moravy za
402 shozených kuželek.
Cyril Mráz se zase snažil uhrát „čtyř−
stovku“ − 399 zahrál několikrát, ale
těch 400 mu prostě souzených ne−
bylo a aby zašvindloval a nechal si
připsat bod, na to byl příliš čestný.
A tak se vraťme do Čejkovic, kde
Jožka Toman nastoupil proti Ton−
dovi Pihárovi a na první plné shodil
167k, jeho protihráč 139k, k tomu
přidal 90k dorážky s jednou chybou
a bylo zaděláno na „pětistovku“
a vedl o 57k. Na druhé dráze se po
plných zastavilo číslo na 158 a opět
deset devítek na dorážku – to už mu
ze srdce fandili i domácí a fantas−
tických 505k bylo na světě, kdežto
u soupeře svítilo „vydřených“ 407 (to
jen pro srovnání).
Dlužno dodat, že i ostatní spolu−
hráči hráli dobře a z Čejkovic jsme
odjížděli nejen s rekordem kuželny,
ale i se dvěma body za vítězství
a uchování naděje na toužebně oče−
kávaný postup.
O týden později jsme na domácí
kuželně hostili vedoucí Rosice „B“
a po nervy drásajícím průběhu vy−
hráli o 19k, a tak Jožkovi Tomanovi
byla předána legitimace s číslem 001
do klubu „500“ za potlesku spolu−
hráčů, spokojených diváků i uzna−
lých protihráčů.
Já už su starý, ale věřím a přeju si,
aby Jožka nebyl solitér a následovali
ho ve výkonech i ostatní. Vždyť ku−
želky hrají šestičlenná družstva.
Vašek Koplík
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Povídka

Diamantová kočka
(slohová práce)

V

šechno se to odehrávalo v Jižní
Americe. Můj kamarád Enrique
mi řekl, že někde 280 km od na−
šeho tábora je prý nějaká vzácná
kočka z diamantů. Ta kočka byla
velmi, velmi vzácná, dokonce po ná−
čelníkovi Inků.
Hned ráno jsme vyjeli do džungle.
Za pět hodin jsme tam byli. Utá−
bořili jsme se a další den vyra−
zili. Dohromady nás bylo sedm.
Pátrali jsme přes tři hodiny. Na−
konec jsme ji našli. Jenže ten,
kdo po kočce pátral s námi, byl
ozbrojen! Za chvíli jsme byli
v chrámu u kočky, když se na−
jednou ozvalo pár výstřelů. Šli
jsme se tam podívat a Samuel,
třetí z členů expedice, byl mr−
tev. Pak mi někdo namířil pis−
toli k hlavě. Velmi jsem se bál.
Byl to Enrique, můj nejlepší pří−
tel, který mě zradil. Já udělal
jeden krok a spustil jsem mecha−
nismus, který spustil tajný prů−
chod. Enrique se propadl do hla−
domorny. Zlámal si obě nohy
a spadlo na něj pět set let staré
kopí, které ho probodlo. Byl na
místě mrtev.
Vzal jsem diamantovou kočku
a utíkal i se zbytkem expedice
zpět do tábora. Tam jsme si sba−
lili saky paky a rychle pryč. Po
pár hodinách cesty jsme unaveni
dojeli do vesnice, kde nás dav ve−
sele uvítal. Seděli jsme v autě
a najednou prásk! Dál si už nic
nepamatuju. Probudil jsem se až
v nemocnici, kde mi řekli, že po
nás někdo vystřelil z bazuky. Ten
někdo chtěl získat tu kočku. Ona
má totiž obrovskou cenu, asi dva−
náct milionů dolarů.
Hned po propuštění z nemoc−
nice jsem začal pátrat po tom
prevítovi. Našel jsem svědka,
který tvrdil, že viděl chlápka
z gangu Los Verbados. Dokonce
ví, kde se ukrývají. Šel jsem
k Smradlavému Miguelovi a kou−
pil si brokovnici a nějaký ten kolt.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 2/2008

Vtrhnul jsem do jejich úkrytu
a chtěl střílet, ale někdo to udělal
přede mnou. Stráže už byli mrtví.
Kdopak mě asi předběhnul? Asi jiný
gang. Kolumbie je plná kokainových
polí, gangsterů a drogových dealerů.
Šel jsem k jejich šéfovi, ale cestu mi
zkřížil jeho bratr Gringo. Bylo lehké

ho zabít. Pokračoval jsem v cestě za
šéfem gangu. Našel jsem jeho kan−
celář a vešel. Řekl jsem: „Proč jste
mě chtěli zabít?“ A on mi na to: „Ta
kočka patří mně!“ A já mu řekl, že
jsem ji našel já a patří mně. On se
zasmál a vytáhl kolt. Já se schoval
za bednu, protože začala velká pře−
střelka. Drogový šéf mě postřelil.
Netušil však, že mám svoji milova−
nou vestu. Už tolikrát mi zachránila
život. I dnes. Bylo snadné ho zabít.
Pak jsem se vrátil domů do Ame−
riky. Je ze mě boháč. Mám velký
dům s bazénem, několik aut a to−
várnu na ochranné vesty. Ale to už
je jiný příběh.
Dominik Kotásek, 5.A
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Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat
naší kronikářce paní Martě Kor−
dulové za velmi pěkný článek
„Tři sestry“. Děkuji jménem ro−
diny Vybíralové, Holečkové a Ze−
linkové.
Anna Linhartová

Osvětová beseda

děkuje

Poděkování všem, kteří přispěli
svými fotografiemi na výstavu věno−
vanou 60. výročí konání krojového
plesu v Ratíškovicích. Výstava byla
uskutečněna v rámci programu In−
tereg III A česko−slovenské spolu−
práce za finanční spoluúčasti Evrop−
ské Unie a prostředků spravovaného
Fondem mikroprojektů regionem
Bílé Karpaty. Fotografie věnoval
i slovenský partner z Kopčan.
Jana Koplíková

Fotografie měsíce
V neděli 6. dubna po třetí hodině
ranní se rozhodl neznámý řidič od−
stranit přebytečný strom podél sil−
nice do Hodonína. Že se mu to poda−
řilo originálním způsobem vypovídá
fotografie (vpravo). Řidič vyváznul
bez zranění.
JV
Pozvánka
Český zahrádkářský svaz v Ra−
tíškovicích zve všechny ctitele
dobrého vína na tradiční výstavu
vín, která se uskuteční v sobotu
26. dubna od 14 hodin v Restau−
raci Sport.
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