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unáky z Ratíškovic postihla na
sklonku minulého roku velice ne−
příjemná událost − požár klu−
bovny. Ke vznícení došlo podle po−
žárního technika od tepelného sálání
kouřovodu na dřevěné prvky v kon−
strukci stropu, odkud se požár ná−
sledně rozšířil do horních místností
a střechy. Naštěstí se nikomu nic ne−
stalo, a to i přesto, že v inkriminova−
nou noc zde přespávali čtyři účastníci
junácké zabíjačky, která se konala
předešlý den. Požár likvidovaly čtyři
hasičské sbory několik hodin.
Následky požáru jsou pro naše
skautské středisko takřka drtivé:

dřevěná konstrukce krovů je sho−
řelá, komín a zdivo štítů je popras−
kané, dřevěný strop horních míst−
ností je shořelý, dřevěný strop dole
je částečně prohořelý a zcela promá−
čený, plastová okna jsou nenávratně
poškozena, dřevěné podlahy s lino−
leem a větší část ústředního topení
a elektroinstalace jsou rovněž nená−
vratně poškozeny. Při požáru došlo
také ke shoření nábytku, části sta−
nové táborové výbavy, dvou záno−
vních raftů a mnoha nenahraditel−
ných materiálů ve formě kronik,
fotografií a památečních totemů.
Pokračování na straně 22
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Rada obce...
Rada obce č. 65 ze dne 2. 12. 2008
Rada obce
z projednala žádost společnosti Cen−
trum pro rodinu Hodonín, Štefá−
nikova 15, o finanční příspěvek na
provoz služby osobní asistence.
Tuto službu poskytuje dětem a mla−
dým lidem do 26 let s těžkým zdra−
votním postižením.
z projednala žádost pana Michala
Rozuma a Michala Ferbyho, ul.
Krátká 230, Ratíškovice, o proná−
jem prostor bufetu v objektu ba−
zénu v Ratíškovicích. Stávající stav
těchto prostor je nevyhovující,
proto je nutná investice (nové vy−
bavení bufetu a kuchyně, úpravy
interiéru apod.). Také nevyhovují
toalety pro zákazníky, chybí toa−
lety pro personál, vč. šatny a ne−
vyhovující vzduchotechnika.
z rada obce projednala žádost paní
Kateřiny Markové, Vacenovická
573, Ratíškovice, o pronájem bu−
fetu nad krytým bazénem v Ra−
tíškovicích. Její záměr: úprava
interiéru (vymalování pestrými
barvami, změna nábytku), roz−
šíření sortimentu nápojů, roz−
šíření sortimentu rychlého ob−
čerstvení, cukrovinek a jiného
sortimentu
z projednala žádost firmy Synergie
a. s., Miletínská 376, Lišov, o po−
depsání Smlouvy o zřízení věcného
břemene – závazek ze Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věc−
ného břemene. Dále firma žádá
o projednání zamýšlených změn
v projektu výstavby FVE, a to ve
zvýšení projektového výkonu FVE
ze stávajících 1,36 MW na 2 MW.
Zvýší se počet stacionárních pa−
nelů na úkor otočných, které jsou
vyšší.
z projednala přidělení bytu č. 201
v ul. Ulička 101, Ratíškovice, po
slečně Petře Dobiášové na dobu
určitou,
z projednala návrh Smlouvy o dílo
o obstarání investorských záleži−
tostí mezi Obcí Ratíškovice a ing.
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Evou Rubíčkovou, Masarykovo
nám. 9, Kroměříž. Předmětem pl−
nění je inženýrská činnost a tech−
nická pomoc při zpracování doku−
mentace závěrečného vyhodnocení
investiční akce – projektu „Ob−
nova ZŠ Ratíškovice“.
projednala žádost pana Jiřího a Ja−
roslavy Voříškové, Ratíškovice,
o projednání ceny obecního po−
zemku v okolí bytových domů v ul.
Družstevní z důvodu rozdílných
cen v jedné lokalitě se stejnou bo−
nitou půdy,
se seznámila s ukončením nájmu
bytu č. 205 slečnou Šárkou Uhlí−
kovou a Janem Dobešem ke dni
30. 11. 2008. Rada prostudovala
evidenci žadatelů o byt a sezná−
mila se s návrhem sociální ko−
mise na přidělení bytu.
projednala program XVI. Zase−
dání ZO a určila termín zasedání
– středa 10. 12. 2008 v 18.00 hod.
Program:
z změna rozpočtu č. 7/2008
z rozpočtové provizorium
na rok 2009
z majetkoprávní záměry – firma
Stokláska, firma ZERA (Agro−
podnik), manželé Vlkovi
z Vyhláška o odpadech č. 2/2008
z změna Územního plánu obce
Ratíškovice č. 2
z Smlouva o zajištění financo−
vání systému IDS JMK
z Konvence Integrovaného
dopravního systému JMK
z Zřizovací listina ZŠ
z Různé
projednala Dodatek č. 2 k man−
dátní smlouvě. Jedná se o prodlou−
žení spolupráce s firmou DA−
LETH s.r.o., Hodonín, na měsíc
listopad − TDI při stavbách „Za−
teplení MŠ a ZUŠ Ratíškovice“.
projednala návrh smlouvy mezi
Obcí Ratíškovice a ing. Rostisla−
vem Klimešem, Ratíškovice, na za−
bezpečení a provádění preventiv−
ních požárních kontrol, provádění
školení vedoucích zaměstnanců
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o požární ochraně a provádění čle−
nění provozovaných činností podle
požárního nebezpečí,
projednala návrh sociální komise
na poskytnutí veřejné finanční
podpory na bezbariérovou úpravu
koupelny,
projednala návrh sociální komise
na poskytnutí veřejné finanční
podpory k překlenutí tíživé soci−
ální situace. Podáno 5 žádostí, so−
ciální komise doporučuje vyhovět
dvěma žádostem.
schválila návrh sociální komise na
svoz TKO za rok 2008 samostat−
ně žijícím osobám s trvalým po−
bytem v Ratíškovicích a starším
75 let (jedná se celkem o 66 osob,
poskytnuta výše příspěvku 360 Kč/
/osoba; celkem 23 760 Kč),
se seznámila s nabídkou firmy
Madias, v. o. s., Sportovní 444, Ra−
tíškovice, k odkoupení bytových
i nebytových prostor v bývalém
kulturním domě v Ratíškovicích,
který firma vlastní.
projednala Smlouvu o smlouvě
budoucí − zřízení práva odpovída−
jícího věcnému břemeni mezi Obcí
Ratíškovice a firmou E.ON Distri−
buce, a. s. Jedná se o přeložení
kabelu NN na hřbitově, který
firma E.ON přeloží na své náklady
dle požadavků obce (podél oplo−
cení).
projednala nabídku umístění re−
klamy pro Baník, s. r. o. na uby−
tování. Reklama bude umístěna
na hlavní křižovatce v Hodoníně,
Štefánkova 1. Výše poplatků se
odvíjí od velikosti reklamy.
projednala návrh změny stávající
zřizovací listiny ZŠ – doporučení
auditorky ing. Štolfové. Zřizovací
listinu musí schválit ZO.
projednala nabídky firem na vá−
noční výzdobu.

Rada obce č. 66 ze dne 8. 12. 2008
Rada obce:
z projednala a souhlasí se Smlouvou
č. 08006193 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního pro−
středí ČR pro obec Ratíškovice na
akci „Zateplení budovy ZUŠ v Ra−
tíškovicích“,
z projednala a souhlasí se Smlouvou
č. 08006953 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního pro−
středí ČR pro obec Ratíškovice na
akci „Zateplení budov mateř−
ských škol v Ratíškovicích“.
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Rada obce č. 67 ze dne 22. 12. 2008
Rada obce:
z projednala a schválila Smlouvu
o užívání služby TKR NET mezi
společností NOEL s. r. o., Hodonín,
a Obecní knihovnou Ratíškovice,
z projednala a souhlasí se změnou
rozpočtu IX/2008,
z rozhodla o zhotovení geometric−
kého plánu na cyklostezku KKK
a komunikace v ulici U Trati. Ge−
ometrický plán není součástí
uznatelných nákladů v rámci do−
tačního titulu.
z projednala Plán financování ob−
novy vodovodu a kanalizace v obci
na období 10 kalendářních let.
Jedná se o kanalizaci a vodovod
ve vlastnictví obce. Vodovod – po−
třeba pro plán obnovy, kterou je
nutno realizovat na 1 rok − 0,03
mil. Kč, Kanalizace – potřeba pro
plán obnovy, kterou je nutno re−
alizovat na 1 rok 2,43 mil. Kč.
V současné době obec neuvažuje
s plánem obnovy stávající in−
frastruktury, jelikož majetek byl
uveden do provozu v 90. letech
a v současné době je opotřebení mi−
nimální. K tvorbě prostředků na
obnovu dojde za 3 roky.
z projednala a souhlasí s návrhem
projektové dokumentace ve stupni
DSP na akci „II/432 Ratíškovice
– průtah“ (rekonstrukce silnice
v ulici Vítězná od přejezdu na Mi−
lotice po Revír). Rada souhlasí
s vydáním stavebního povolení.
Zastupitelstvo obce požaduje řešit
přechod pro chodce u školy mimo
zpomalovací ostrůvek.
z projednala a souhlasí s návrhem
smlouvy o pronájmu pozemků
č. 20/205 a 5102/2007 společnosti
ZERA, a. s., Ratíškovice. Od 1. 1.
2009 dochází k navýšení ceny ná−
jmu.
z projednala a souhlasí se zněním
nájemní smlouvy na provoz bu−
fetu v budově krytého plaveckého
bazénu mezi Baníkem Ratíško−
vice s. r. o., a panem Michalem
Ferbym, Ratíškovice,
z projednala a souhlasí s návrhem
nové nájemní smlouvy na proná−
jem Restaurace Sport mezi Baní−
kem Ratíškovice, s. r. o., a panem
Františkem Vybíralem,
z projednala a souhlasí s návrhem
nové nájemní smlouvy na proná−
jem kuchyně Restaurace Sport
mezi Baníkem Ratíškovice, s. r. o.,
a paní Annou Strmiskovou,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

z odročila projednání Přílohy smlou−
vy o dílo č. C 05/2005 mezi Obcí
Ratíškovice a firmou EKOR, s. r. o.,
Kyjov na rok 2009. Ceny za svoz
a ukládání odpadů jsou aktuali−
zovány dle předpokládaných cen
v roce 2009. Poplatek za uložení
na skládce je zvýšen o 100 Kč za
1 t odpadu. Snižuje se DPH za od−
stranění odpadu a přepravu SKO.
Zvyšuje se cena za svoz plastů.
z projednala neodkladnou opravu
výpustného objektu na mokřadu
u silnice na Rohatec.
z místostarosta informoval o vý−
sledku výběrového řízení na doda−
vatele hliníkového pódia 8 x 10 m,
které je spolufinancováno z pro−
gramu MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu ze SZIF: dodavatelem
pódia je firma Petr Voříšek – WD
Lux, Praha. Pódium dle zadáva−
cích podmínek bude dodáno do
zahájení plesové sezóny.
Rada obce č. 68 ze dne 6. 1. 2009
Rada obce:
z projednala veřejnou výzvu na ob−
sazení pracovního místa – asis−
tent/ka Obecního úřadu Ratíško−
vice. Od 8. 1. 2009 do 23. 1. 2009
bude na úřední desce a webo−
vých stránkách obce vyvěšena ve−
řejná výzva na obsazení tohoto
místa.
z projednala žádost občanů o odkou−
pení obecního pozemku za byto−
vým domem č. 872,
z projednala Přílohu č. 1 Smlouvy
o dílo č. C05/2005 mezi Obcí Ra−
tíškovice a firmou EKOR, s. r. o.,
Kyjov na rok 2009. Navyšuje se
poplatek za uložení odpadu na
skládce o 100 Kč/tuna, snižuje se
DPH za odstranění a přepravu
SKO, zvyšuje se cena za svoz
plastů.
z projednala žádost pana Miro−
slava Tomana o pronájem po−
zemku parc. č. 760/1, jenž by měl
být určen k instalaci dalších va−
gonů, které by sloužily pro občer−
stvení a ubytovací služby,
z souhlasí s podpisem Smlouvy
o bezúplatném převodu nemovi−
tosti č. UZSVM/BHO/31110/2008,
p.č. 2798/1 o výměře 3 112 m2 −
ostatní plocha mezi Úřadem pro
zastupování ve věcech majetko−
vých (Česká republika) a Obcí Ra−
tíškovice. Jedná se o pozemek pod
cestou, která vede podél vinných
sklepů na Slavíně.

z vzala na vědomí, že Sběrné su−
roviny Hodonín budou odebírat
pouze tříděný papír − noviny a ča−
sopisy. Nashromážděný netříděný
papír a lepenka budou odvezeny
pracovníky obce na sběrný dvůr
odpadů a zde budou slisovány do
kontejneru.
Rada obce č. 69 ze dne 20. 1. 2009
Rada obce:
z respektovala návrh stavební ko−
mise (varianta A) a rozhodla o roz−
dělení pozemků v blízkosti by−
tového domu č.p. 872 v ulici
Družstevní, jenž mají být odkou−
peny pěti žadateli,
z se seznámila s Protokolem o au−
ditorském ověření ze dne 6. 1.
2009 za období 2008, který vyho−
tovila ing. Gita Štolfová,
z byla informována o záměru pře−
pracování katastrálního operátu
do digitální podoby. Nedílnou sou−
částí obnovy operátu je jeho vylo−
žení k veřejnému nahlédnutí
s námitkovým řízením a revize čís−
lování budov. Předpokládaný ter−
mín ukončení prací je rok 2010.
z souhlasí s rozšířením klubovny
v areálu kynologického klubu
UNIMO buňkou,
z souhlasí s finančním vypořádáním
přeplatku ZŠ a MŠ Ratíškovice −
o tuto částku byl v prosinci 2008
navýšen rozpočet ZŠ a MŠ Ratíš−
kovice z důvodu pokrytí nákladů
na zálohy plynu,
z se seznámila se stavem probíhají−
cího výběrového řízení na obsa−
zení pracovního místa asistent/ka
Obecního úřadu Ratíškovice. Sou−
částí výběrového řízení je zna−
lostní test a následně v užším vý−
běru osobní pohovor.
z projednala záměr a náklady na
dovybavení Restaurace Sport
o věšáky a obrazovou výzdobu,
z rozhodla o nákupu laminovačky
pro potřeby obecního úřadu,
z rozhodla o rekonstrukci nouzo−
vého osvětlení v budově kina na
základě revizní zprávy o stavu
elektrorozvodů a osvětlení,
z rozhodla, že daňové přiznání za
hospodaření Obce Ratíškovice za
rok 2008 provede ing. Kadlicová,
z projednala žádost České pošty,
s. p. – pobočka Ratíškovice o od−
kanalizování nádvoří pošty přes
pozemky obce do stávající kanali−
zace ulice Vítězná. Obec souhlasí
s realizací díla. Součástí stavby
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bude i odkanalizování obecních
pozemků, přičemž na této části
díla se bude Obec finančně spolu−
podílet.
projednala smlouvu s webmaste−
rem webových stránek obce, jejímž
obsahem bude vyhotovení prezen−
tace projektu z Programu přeshra−
niční spolupráce 2008 − 2013 „Kul−
turní spolupráce obce Ratíškovice
– ČR a obce Popudinské Močid−
lany – SR“,
projednala dodatky podnájemních
smluv mezi Baníkem Ratíškovice,
s. r. o. a podnájemníky v areálu
Baník Ratíškovice,
vzala na vědomí informaci firmy
EKOR Kyjov o ceně odebíraného
papíru – 450 Kč/t za kartónovou
lepenku, 850 Kč/t za netříděný
papír bez DPH,
odročuje rozhodnutí o výběru ná−
jemníků do uvolněného dvoupoko−
jového bytu v CHDPS Ratíško−
vice. Obecní úřad vyhlásí výzvu
o možnosti podání žádostí o ná−
jemní ubytování ze strany potřeb−
ných občanů obce,
projednala návrh projektu rekon−
strukce silnice v ulici Vítězná od
milotického železničního přejezdu

po ratíškovickou hájenku. Dílo by
mělo být zahájeno v 2. polovině
roku 2009 (pravděpodobně srpen),
investorem bude Jihomoravský
kraj. Obec Ratíškovice bude hra−
dit vybudování odstavných míst,
rekonstrukci chodníků a hlavní
autobusové zastávky, případně
vybudování některých úseků cyk−
lostezky. Dílo bude provedeno ve
dvou etapách: I. etapa − od želez−
ničního přejezdu po odbočku na
ulici Rohatecká, II. etapa od ul.
Rohatecká po hájenku. Provi−
zorně je nutno vybudovat přístu−
povou cestu k benzinové stanici.
O jednotlivých technických a do−
pravních záležitostech budou ob−
čané obce v dostatečném před−
stihu informováni. Projektant,
zástupci Policie ČR i zástupci SÚS
Hodonín na rozdíl od Zastupitel−
stva obce Ratíškovice požadují při
rekonstrukci silnice vybudovat
u areálu školy ostrůvek s přecho−
dem pro chodce.
z rozhodla o příspěvku neziskovým
organizacím obce pořádajícím kul−
turní akci v obci ve výši 500 Kč,
z se seznámila s havarijním stavem
chladícího zařízení a příslušných

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 16
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 10. 12. 2008
1. ZO schvaluje:
1.1. změnu rozpočtu č. 8/2008
příjmy zvýšeny o 365 000 Kč,
výdaje zvýšeny o 668 300 Kč,
financování příjmů zvýšeno
o 303 300 Kč
Celkové příjmy po změně:
50 244 000 Kč + financování
13 706 300 Kč = 63 950 300 Kč
Celkové výdaje po změně:
60 533 300 Kč + financování
3 417 000 Kč = 63 950 300 Kč
1.2. rozpočtové provizorium obce
Ratíškovice na rok 2009, které
nepřesáhne v měsíci lednu 2009
1/12 rozpočtu 2008, tj. příjmy
4 156 584 Kč, výdaje 4 988 750 Kč,
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v měsíci únoru 2009 1/12 rozpočtu
2008, tj. příjmy 4 156 584 Kč,
výdaje 4 988 750 Kč a v měsíci
březnu 2009 1/12 rozpočtu
2008, tj. 4 156 584 Kč, výdaje
4 988 750 Kč.
Rozpočet obce na rok 2009 bude
schválen zastupitelstvem obce nej−
později do konce března 2009.
1.3. prodej obecního pozemku KN
p. č. 564/2 o výměře 54 m2 – dle
GP 1434−341/2008 za účelem
rozšíření pozemku u rodinného
domku – k. ú. Ratíškovice, loka−
lita U Lesa. Cena 300 Kč/m2, ku−
pující hradí geometrický plán.
Kupující: Vlk Jaroslav a Vojtěška,
Cihlářská 236, Ratíškovice.
1.4. prodej obecního pozemku KN
p.č. 3507/1 o výměře 2721 m2 a p.č.

elektrorozvodů ve smuteční síni
obce a rozhodla o provedení rekon−
strukce těchto zařízení,
z za přítomnosti předsedkyně fi−
nančního výboru ing. Vladimíry
Motlové projednala návrh roz−
počtu obce na rok 2009, který by
měl být předložen Zastupitelstvu
obce Ratíškovice na jeho příštím
zasedání 4. 3. 2009.
Rada obce č. 70
ze dne 26. a 28. 1. 2009
Rada obce:
z uskutečnila 1. kolo výběru pracov−
níka na obsazení místa asistent/
/ka, a to prostřednictvím absolvo−
vání písemného testu s tématic−
kým okruhem otázek ze znalosti
zákona o obcích, o krajích a správ−
ního řádu. Bylo podáno 31 žá−
dostí, zúčastnilo se 22 uchazečů,
9 žadatelů se omluvilo nebo nedo−
stavilo. Do 2. kola výběru postou−
pilo 5 uchazeček s nejvyšším po−
čtem bodů,
z uskutečnilo se 2. kolo výběru pro−
střednictvím pohovoru. Rada roz−
hodla o přijetí paní Jany Koplí−
kové na místo asistentky.
RŠ

3508/3 o výměře 1239 m2 – dle GP
1431−319/2008, k.ú. Ratíškovice,
lokalita za plaveckým bazénem
(celková výměra 3960 m2), cena
45 Kč/m2, kupující hradí geomet−
rický plán. Kupující: Svatopluk
Stokláska, Múdrá 663, Ratíško−
vice.
1.5. prodej obecních pozemků v ulici
Za Mlýnem – k.ú. Ratíškovice.
Cena 55,20 Kč/m 2 zastavěná
plocha (celkem 436 m2 ). Cena
22,10 Kč/m2 ostatní plocha (cel−
kem 1079 m2). K ceně pozemků
bude připočtena částka 5 000 Kč.
Kupující hradí geometrický plán.
Kupující: Zera, a. s., Za Mlýnem
1264, Ratíškovice.
1.6. nákup pozemků PK p. č. 1254
o výměře 1505 m2 a PK p. č. 1291
o výměře 1675 m2 – lokalita Pa−
dělky, k.ú. Ratíškovice (ulice Za
Mlýnem). Cena 22,10 Kč/m 2 .
Prodávající: Agropodnik Hodonín
a. s., Ratíškovice 1271.
1.7. Obecně závaznou vyhlášku obce
Ratíškovice č. 2/2008 o místním
poplatku za provoz systému shro−
mažďování, sběru, přepravy, tří−
dění, využívání a odstraňování
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

komunálních odpadů. Platnost od
1. 1. 2009.
1.8. místní poplatek pro fyzické
osoby ve výši 480 Kč/osoba/rok
od 1. 1. 2009.
1.9. poplatek pro podnikatele ve výši
2 100 Kč/popelnice/rok od 1. 1.
2009.
1.10. rozsah a způsob řešení dílčích
změn při řešení změny ÚPO Ra−
tíškovice č. 2 dle přiložených ma−
teriálů.
1.11. Smlouvu o zajištění financo−
vání systému IDS JMK.
1.12. Konvenci integrovaného do−
pravního systému JMK.

1.13. Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Ra−
tíškovice č. 1/2008.
1.14. snížení ceny při prodeji po−
zemku KN p.č. 1497/63 o výměře
84 m2. Cena původní − 7 416 Kč.
Cena snížená – 3 360 Kč + 595 Kč
za vyhotovení GP. Kupující: Jaro−
slava a Jiří Voříškovi, Vítězná 500,
Ratíškovice.
1.15. snížení ceny při prodeji po−
zemku KN p.č. 1497/64 o výměře
79 m2 . Cena původní − 6 975 Kč.
Cena snížená − 3 160 Kč + 595 Kč
za vyhotovení GP. Kupující: Ivana
a František Bábíkovi, Vítězná
1227, Ratíškovice.

1.16. zřízení ostrůvku na vozovce
u smuteční síně při rekonstrukci
komunikace II/432 v ul. Vítězná –
ostrůvek navrhnout bez přechodu.
2. ZO bere na vědomí:
2.1. informace z jednání rad obce od
minulého zasedání zastupitelstva
(od 13. 11. 2008).
3. ZO pověřuje:
3.1. radu obce provést změnu roz−
počtu č. 9/2008.
4. ZO neschvaluje:
4.1. zakoupení komerčních a bytových
prostor v budově č.p. 444 v Ratíš−
kovicích dle nabídky společnosti
Madias, v. o. s., Ratíškovice.

Odpady

RŠ

Odpadové

hospodářství obce

Z

astupitelstvo obce Ratíškovice
na svém posledním zasedání
v roce 2008 schválilo Obecně zá−
vaznou vyhlášku obce Ratíškovice
č. 2/2008, o místním poplatku za pro−
voz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a od−
straňování komunálních odpadů
s tím, že došlo k navýšení poplatku
za svoz a odstranění odpadků pro ob−
čany obce, a to z původních 360 Kč/
/osoba/rok na 480 Kč/osoba/rok.
K tomuto nepopulárnímu kroku
v dnes tolik nejisté době vedlo pře−
devším to, že poplatek se již několik
let nezvyšoval, i když náklady na
odpadové hospodářství rostly.
Jestliže od občanů a podnikatelů
bylo v roce 2008 prostřednictvím
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

poplatků vybráno 1 610 770 Kč, tak
náklady na odpadové hospodářství
(odvoz popelnic, likvidace nebezpeč−
ného odpadu, provoz sběrného dvora)
činily 2 838 840 Kč. Část finanční
ztráty je vykryta odměnou firmy
EKO−KOM ve výši 411 004 Kč za
zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Velikost odměny
závisí na množství vytříděného od−
padu a počtu tříděných komodit: pa−
pír, plast, sklo bílé, sklo barevné,
nápojový karton, kov. Třídit se nám
díky odpovědnosti občanů na sběr−
ném dvoru daří, neboť tato částka
se rok od roku navyšuje, což je potě−
šující. Nutno však říci, že v sou−
časné době se věc komplikuje, neboť
v souvislosti se světovou hospo−

dářskou krizí poklesla poptávka po
tříděných odpadových komoditách
(plast, papír, železo) a za odpad,
který nám byl bezplatně odebírán,
např. papír, nyní musíme platit
(netříděný odpad 850 Kč/t, lepenka
450 Kč/t + cena odvozu + DPH). Cena
železného šrotu několikanásobně
klesla.
Současně dochází k navýšení ceny
za sběr a přepravu komunálních od−
padů, tříděných odpadů a nebezpeč−
ného odpadu. Finanční ztráta se pro
obec umocňuje zvýšením poplatku za
ukládání odpadů o 100 Kč za 1 tunu
odpadu (jen z popelnic se za rok
svezlo 1 266 t směsného komunál−
ního odpadu). Naopak ztrátu čás−
tečně eliminujeme díky snížení DPH
za sběr a přepravu komunálních od−
padů z 19 % na 9 %. Jak dopadne
tato finanční hra s čísly, jež rozehrála
světová finanční krize, se uvidí po−
sléze, neboť situace s cenami se mění
každým okamžikem.
Pro pořádek se podívejme na od−
padové hospodářství v naší obci
z pohledu množství. V roce 2008 se
v naší obci „vyprodukovalo“: 24 t
kovového šrotu, 72 t papíru, 27 t
skla, 4,8 t pneumatik, 104 t betonové
suti, 249 t cihelné suti, 26 t stavební
suti, 163 t velkoobjemového odpadu
(ten byl vyvezen v 90 kontejnerech
včetně 9 kontejnerů ze hřbitova),
1,5 t nebezpečného odpadu (rozpouš−
tědla, pesticidy, jedlý olej, tuk, barvy
lepidla). Popeláři svezli, jak je výše
uvedeno, 1 266 t směsného komunál−
ního odpadu. Větve zaplnily 32 kon−
tejnerů na Tatru 815, bioodpad
(tráva, listí) byl odvezen ve 33 kon−
tejnerech. Dále bylo na sběrném
dvoře odebráno firmou Asekol:
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Investice

186 televizorů, 76 monitorů, 6 big
bagů = velkých pytlů s černou elek−
tronikou (kalkulačky, telefony, tis−
kárny, rádia...), firmou Elektrowin:
111 chladniček, 79 velkých spotře−
bičů (pračky, ždímačky, el. sporáky),
9 big bagů bílé elektroniky (konvice,
mixéry, vysavače...), firma Elektro−
lamp odebrala 108 kg zářivek a žá−
rovek.
Díky třídění a shromažďování
elektrospotřebičů jsme v rámci mo−
tivačního programu Elektrowinu
obdrželi dvakrát účelově vázanou
finanční odměnu v celkové výši
70 000 Kč, za niž bylo částečně na−
hrazeno drátěné oplocení sběrného

dvoru (které je neustále prostřihá−
váno zloději a zvědavými darebáky)
oplocením plechovým. Od firmy
Asekol jsme obdrželi do trvalé zá−
půjčky (pakliže neporušíme pravidla
smlouvy) plechový sklad na dočasné
shromažďování elektrozařízení.
Od Jihomoravského kraje jsme ob−
drželi dotaci na dovybavení sběr−
ného dvora s cílem posílit plynulost
provozu a snížit náklady na pře−
pravu. Byly zakoupeny velkoobje−
mové kontejnery a kontejner s liso−
vací jednotkou, v němž se lisuje
papír. Nutno říci, že se v současné
době sice díky lisování papíru snižu−
jeme náklady na jeho převoz, ale

náklady na jeho postoupení k dal−
šímu zpracování se prodražují.
Přestože z finančního pohledu již
není třídění odpadů tak zajímavé,
domnívám se, že třídění je nadále
žádoucí − bylo by škoda ztráty dlou−
hodobě pěstovaných ekologických
návyků. Vždyť ekologické jednání,
tedy jednání šetrné vůči našemu ži−
votnímu prostředí, by nemělo být
motivováno krátkodobým finanč−
ním efektem, ale cílem zachovat na−
šim dětem a vnukům zdravé životní
prostředí a čistou dědinu, bez nebez−
pečných zátěží.
PhDr. Radim Šťastný,
místostarosta

Rok 2008 v investicích,
rekonstrukcích a nákupech

Obnova ZŠ
3. část − rekonstrukce střechy a zateplení
hlavní budovy ZŠ (z toho 2 000 000 Kč
dotace z Ministerstva financí ČR)
8 222 000 Kč
Zateplení budov mateřských škol
a Základní umělecké školy s knihovnou
(z toho 4 082 000 Kč dotace z EU
a Státního fondu ŽP ČR)

7 324 000 Kč

Přestavba budovy ZŠ (jídelna) na byty
− dokončení stavby z roku 2007

4 373 000 Kč

Parkoviště u bytového domu č. 101

346 000 Kč

Oplocení a vybavení sběrného dvoru
− investice bude dokončena v r. 2009
(dotace 550 000 Kč z Jihomoravského kraje
a 70 000 Kč od firmy Elektrowin s.r.o.) 332 000 Kč
Sklad na sběrném dvoře
(trvalá zápůjčka od firmy Asekol a.s.)

90 000 Kč

Rekonstrukce lesní cesty k P. Marii (u Soboněk)
(z toho dotace 1 280 000 Kč ze Státního
zemědělského intervenčního fondu)
1 280 000 Kč
Položení kabelu televizního kabelového
rozvodu na Baťovku

460 000 Kč

Technická infrastruktura v lokalitě
U Jezérka – kabelová televize

310 000 Kč

Chodník u Jezérka
strana 6

76 000 Kč
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Demolice márnice a oprava smuteční síně

45 000 Kč

Podsazování a vyžínaní vysazeného lesa
(z toho dotace 48 000 Kč
z Ministerstva zemědělství)

49 000 Kč

Výměna světel veřejného osvětlení
(ul. Řádky) a pořízení regulátorů VO

243 000 Kč

Opravy a rekonstrukce v Restauraci Sport
(rekonstrukce kotelny, opravy v jídelně,
klimatizace v restauraci, rekonstrukce
toalet aj.)
2 437 000 Kč
Nákup ukazatelů rychlosti
(z toho dotace 110 000 Kč
z Jihomoravského kraje)
Nákup vibrační desky

172 000 Kč
49 000 Kč

Nákup pozemků

490 000 Kč

Prodej pozemků

157 000 Kč

Závlahový systém trav. hřiště v areálu Baník
(dotace z obce 132 000 Kč)
(dotace 190 000 Kč z Jihomoravského
kraje prostřednictvím FK Baník)
323 000 Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení v kabinách
(dotace z obce 15 000 Kč)
(dotace 30 000 Kč z ČSTV
prostřednictvím FK Baník)
50 000 Kč

Společenská rubrika

Rekonstrukce zdi areálu Baník
(dotace z obce 190 000 Kč, z toho dotace
190 000 Kč z Jihomoravského kraje
prostřednictvím SK Baník)
405 000 Kč

Projekty realizované prostřednictvím
Mikroregionu Nový Dvůr
Cyklostezky MND I. etapa
(realizace 2008−2009) – Ratíškovice KKK
(dotace 2 505 000 Kč z EU a 200 000 Kč
z Jihomoravského kraje − budou
vyúčtovány v r. 2009)
2 708 000 Kč
Rekonstrukce komunikace v ul. U Trati
(realizována při stavbě cyklostezky)

612 000 Kč

Projekty cyklostezek
Mikroregionu Nový Dvůr II. etapa
(včetně Nákla, z toho dotace 183 000 Kč
z Jihomoravského kraje)
294 000 Kč
Rozpočet obce v roce 2008 na straně skutečných pří−
jmů dosáhl výše 52 290 000 Kč a výdajů 61 190 000 Kč.
Obec v uplynulém roce dočerpala 14 000 000 Kč z ote−
vřeného úvěru (celkem 30 000 000 Kč) a také jej začala
splácet. K 31. 12. 2008 byl zůstatek na účtu 7 400 000 Kč.
Ten bude použit na investice roku letošního.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Šulcová Veronika
Novák Jan

Turková Emilie .................................................... 80 let
Fišer Čestmír ........................................................ 80 let
Foltýn Cyril ........................................................... 80 let
Voříšková Štěpánka ............................................ 80 let
Biersacková Anežka ............................................ 94 let
Zeman Vilibald ..................................................... 80 let
Nesvadba František ............................................ 80 let
Foltýnová Františka ........................................... 95 let
Tomanová Marie .................................................. 85 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Kouřil Petr ............................................ 60 let
Varmuža Josef ...................................... 82 let
Mgr. Příkaská Dagmar ....................... 71 let
Foltýnová Marie ................................... 77 let
Toman František ................................. 74 let
Hasíková Marie .................................... 89 let
Bařinová Josefa ................................... 83 let
Kadlčík Oldřich .................................... 79 let

Uzavření sňatku...
Toman Leoš a Mráková Lucie
Radek Martin a Rybová Bohuslava
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009
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2008

e konci loňského roku vykazo−
vala naše knihovna 10 652 svaz−
ků knih, bylo nakoupeno 219 no−
vých knih a 235 knih bylo převedeno
z farní knihovny. Při revizi kniho−
vního fondu, která proběhla v listo−
padu minulého roku (provádí se
jednou za pět let), bylo vyřazeno
839 knih. Vyřazování ve větší míře je
vždy spojeno s revizí, kdy se fyzicky
bere každá kniha do ruky a může se
posoudit její aktuálnost, poškození
apod. Knihovní fond se tedy oproti
roku 2007 nezvětšil, ale je nutné říct,
že o návštěvnosti knihovny nerozho−
duje jenom objem nabídky, ale do
velké míry i aktuálnost nabízených
titulů. Odepsané knihy jsou opět
nabízeny čtenářům k odkoupení za
symbolickou cenu.
Čtenáři si mohli vybírat z 10 růz−
ných periodik řádně objednaných, ale
i z dalších časopisů, které knihovně
věnují někteří čtenáři (např. Květy,
Žena a život, Bazaar aj.).
Knihovnu loni navštěvovalo 291 re−
gistrovaných čtenářů, z toho 123 dětí
do 15 let. Jde o přibližně stejný po−
čet jako v roce 2007. Při svých ná−
vštěvách si odnesli 8 806 výpůjček,
z toho 6 009 beletrie a 2 797 naučné
literatury. Na jednoho registrova−
ného čtenáře připadlo v průměru
30 výpůjček za rok. Pro zajímavost
nejpilnější čtenář přečetl 150 titulů,
nad 100 knih a časopisů přečetlo
ještě dalších sedm čtenářů.
V roce 2008 získala knihovna do−
taci z ministerstva školství ve výši
35 000 Kč na pořízení nového soft−
ware a speciální tiskárny pro vý−
půjční protokol. Nejdůležitější před−
ností nového systému Clavius je
pořízení on−line katalogu, a tím
zpřístupnění fondu knihovny přes
internet. Byly vytvořeny webové
stránky knihovny – www.knihov−
naratiskovice.ic.cz, kde každý čte−
nář on−line katalog najde. Kdokoliv
si tedy může z kteréhokoliv počítače
vyhledat, jestli knihovna vlastní po−
třebnou knihu, jestli je zrovna k dis−
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pozici nebo je půjčená (to
si zjistí kliknutím myší na
vyhledanou knihu).
Internet je i nadále po−
skytován uživatelům zdar−
ma. Program PIK (Projekt
internetizace knihoven),
který byl hrazen ze státního rozpočtu
Ministerstvem kultury a byl stano−
ven na 3 roky, pro naši knihovnu sice
vypršel koncem loňského roku, ale
obec podepsala výhodnou smlouvu
o užívání internetu s firmou NOEL,
s. r. o., na dobu neurčitou. V knihovně

máme nově i pět přípojek k note−
booku.
Další novou službou v knihovně
je kopírování pro veřejnost. Kopíru−
jeme pouze černobíle stránky A4 −
jednostranně za 2 Kč, oboustranně
za 3 Kč.

Na závěr nejčtenější tituly loňského roku:
Knihy pro dospělé: Cartland, Barbara
Cimický, Jan
Keleová−Vasilková
Knihy pro děti:
Schröder, Patricia
Kessel, Carola
Steklač, Vojtěch
Časopisy:

Svatba z donucení
Záhada počátkem léta
Máma pro Veroniku
Spolek holek lékorek
Vzhůru na slet čarodějnic
Dvojčata v akci
Domov, Epocha, Tina

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

Policie

Knihovna

K

Obecní knihovna

Z deníku

obecní policie

PROSINEC 2008
3.12. Přijetí oznámení ve 20.00 hod.,
že na komunikaci směrem na Dub−
ňany došlo k nehodě kamionu, se
kterým se uvolnila krajnice a sou−
prava znemožnila průjezd vozov−
kou. Vyrozumění PČR, odklánění
dopravy směrem na Milotice, za−
jištění vyproštění nákladního vo−
zidla.
5.12. Zajištění odchytu agresivního
psa pomocí odchytové služby ZOO
Hodonín. Odvoz do útulku ZOO
Hodonín.
13.12. Přijetí oznámení v 00.40 hod.,
že hoří skautská klubovna. Prove−

den výjezd a poskytnutí součin−
nosti hasičskému sboru.
17.12. Součinnost s celní správou při
domovní prohlídce.
18.12. Přijetí oznámení ve 14.00 hod.,
že na komunikaci směrem na Ba−
ťovku došlo k nehodě. Proveden
výjezd a zjištění skutečného stavu
věci. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že na místní komunikaci
směrem k strojírnám Tomáš se po−
koušel otočit kamion a nacouval
do plotu pana XY.
19.12. Přijetí oznámení v 19.05 hod.,
že v lokalitě Slavín je dopravní ne−
hoda. Po příjezdu na místo bylo
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

zjištěno, že vozidlo je zajeto mimo
vozovku ve vinné révě asi tři řád−
ky od kraje vinohradu. Dopravní
nehodu šetřila dopravní policie.
24.12. Přijetí oznámení v 10.05 hod.,
že v ulici Vítězná je poškozen mě−
řič rychlosti. Proveden výjezd a při−
volání PČR Dubňany. Cena poško−
zení činí 12 000 Kč – viz foto.
31.12. Přijetí oznámení v 15.00 hod.
od pana XY, který oznámil, že má
postříkané zámky dveří a vrat.
Majitel domu sdělil, že má půj−
čené peníze, a jezdí k němu vy−
mahači pohledávek.
LEDEN 2009
7.1. Zjištění provedení pokreslení ve−
řejného zařízení lihovou tužkou
v lokalitě Baťovka − mapy, do−
pravní značky, vývěsky. Provedení

šetření a zjištění osob, které pro−
vedly nákresy na veřejné zařízení.
19.1. Provedení sběru použitých
injekčních stříkaček u Bašty
a místní střelnice.

21.1. Přijetí oznámení od ope−
račního PČR, že pan XY
napadá svoji družku. Po
příjezdu na místo bylo zjiš−
těno, že dochází k nesho−
dám mezi družkou a pa−
nem XY z důvodu výchovy
jeho dcery. Poučení osob
a uklidnění situace.
25.1. Poskytnutí součinnosti
PČR Dubňany na zákroku
na neznámého pachatele,
který se vloupal do vin−
ného sklepa na Slavíně,
kde se vracel přespávat.
Provedení zákroku v 02.45
hod., kdy byl pachatel vlou−
pání zadržen v místnosti
vinného sklepa. Převezen
na PČR Dubňany.
JV &JH

Okénko Policie ČR
Obvodní oddělení Dubňany

V

rámci projektu Community
policing − což znamená sbližo−
vání občanů s Policií ČR, jsme
se rozhodli za Policii ČR − Obvod−
ního oddělení Dubňany a ve spolu−
práci i s Obecní policií Ratíškovice
Vám od začátku roku 2009 přibližo−
vat práci Policie ČR prostřednictvím
kabelové televize. S čím bychom Vás
chtěli na našich stránkách seznámit
a jaké informace se zde můžete do−
vědět?
z Budete mít možnost seznámit
se s aktuálními případy, které
se ve Vašem městě udály
Zde se můžete dovědět nejen to,
co nového se v obci Ratíškovice
stalo, ale také chceme, aby Vy
sami jste nebyli lhostejní ke své−
mu okolí a mohli se podílet na od−
halování trestné činnosti, a to
např. všímavostí, podáváním pod−
nětů či informací policistům zdej−
šího oddělení jak telefonicky, tak
mailem.

z Možnosti prezentace
práce Policie ČR
Máte možnost se dovědět o akti−
vitách Policie ČR − Obvodního od−
dělení Dubňany. Zde můžeme
zařadit například preventivní
činnost formou besed ve školách
a školkách, spolupráci s měst−
skými a obecními úřady a s měst−
skou policií (např. v problematice
alkoholu a drog u mládeže)
z Všeobecné informace,
které občany nejvíce zajímají
Rady, které jsou užitečné pro ob−
čany, kdy se mohou dovědět, jak
se zachovat v určitých situacích,
jako je např. dopravní nehoda,
podomní prodej, ztráta dokladů
a další. Postupně zde budeme in−
formovat o různých problemati−
kách, a to i na základě Vašich do−
tazů.
z Jaká je působnost
OOP Dubňany?

Policie ČR 158 Tísňové volání 112
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

Do teritoria Obvodního oddělení
Dubňany spadá celkem deset obcí,
mezi něž patří: Dubňany, Ratíš−
kovice, Vacenovice, Milotice, Mu−
těnice, Čejkovice, Čejč, Hovorany,
Terezín a Karlín. Každá obec
má územně přiděleného policistu,
který se specializuje na problema−
tiku dané obce. Celkově na Obvod−
ním oddělení Dubňany působí
18 policistů včetně policistek, kdy
ve vedení jsou:
Vedoucí OOP Dubňany:
npor. Karel Půček
Zástupce vedoucího:
npor. Bc. Petr Buček
Územně přidělení policisté
v obci Ratíškovice:
prap. Roman Synek
pprap. Radim Antoš
pprap. Zbyněk Zajíc
Kde nás najdete?
Policie ČR – obvodní oddělení
U Zdravotního střediska 1541
Tel. 518 366 612
Tel. 974 633 580
Fax: 974 633 588
696 03 Dubňany
E−mail: hoopdubna@mvcr.cz
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Doprava

Nové poplatky
při registraci použitého vozidla od 1. 1. 2009

N

ovelou zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, se paragrafem 37
odst. e) zcela nově upravují po−
platky na podporu sběru, zpraco−
vání, využití a odstranění vybraných
autovraků.
Novela se týká všech žadatelů
o registraci použitého vybraného
vozidla do registru silničních vozidel,
kteří budou povinni zaplatit popla−
tek na podporu sběru, zpracování,
využití a odstranění vybraných auto−
vraků.

Poplatek se bude platit v těchto
případech:
z při první registraci použitého vy−
braného vozidla v České repub−
lice (dovezené vozidlo)
z při první přeregistraci již registro−
vaného vybraného vozidla v České
republice.
Vybrané použité, registrované vo−
zidlo je kategorie:

z M1 – vozidla, která mají nejvýše
osm míst k přepravě osob, kromě
místa řidiče, nebo víceúčelová vo−
zidla,
z N1 − vozidla, jejichž největší pří−
pustná hmotnost nepřevyšuje
3 500 kg,
z a nebo tříkolové motorové vozidlo
s výjimkou motorové tříkolky
Poplatek je stanoven podle plnění
mezních hodnot emisí ve výfukových
plynech v souladu s právními před−
pisy Evropských společenství ve výši:
z 3 000 Kč v případě splnění mez−
ních hodnot emisí EURO 2,
z 5 000 Kč v případě splnění mez−
ních hodnot emisí EURO 1,
z 10 000 Kč v případě nesplnění
mezních hodnot emisí podle pís−
mene a) nebo b).
Poplatek se neplatí u vozidel,
která splňují minimálně mezní
hodnoty emisí EURO 3.

Stupeň plnění příslušné emisní
úrovně se pro účely stanovení po−
platku prokazuje zápisem v osvěd−
čení o registraci vozidla část II (tech−
nický průkaz).
Poplatek platí žadatel při regist−
raci nebo přeregistraci použitého
vybraného vozidla do registru silnič−
ních motorových vozidel na přísluš−
ném obecním úřadu obce s rozší−
řenou působností. Poplatky jsou
příjmem Státního fondu životního
prostředí.
Bližší orientační informace ve věci
plnění příslušné normy EURO na−
leznete na internetových stránkách
města www.hodonin.eu, Městský
úřad, Odbory úřadu, Odbor dopravně
správních agend (aktuálně). Infor−
mace můžete dále získat u pracov−
níků registru vozidel našeho odboru
po předložení dokladů od vozidla
(osvědčení o registraci část II − tech−
nický průkaz).

Ing. Roman Konečný, Odbor dopravně správních agend MěÚ Hodonín

Integrovaný dopravní systém
Stížnosti a připomínky

J

ak jsme vás informovali v říjno−
vém čísle Zvonu, byl od 14. pro−
since v našem regionu spuštěn
Integrovaný dopravní systém Jiho−
moravského kraje (IDS JMK). Hned
první dny ukázaly nedostatky sys−
tému a občané si oprávněně stě−
žovali, buď přímo na firmě Kordis

s. r. o. Brno, která zajišťuje IDS
JMK, nebo na obecním úřadě.
Starostové obcí Hodonínska se dne
29. 1. 2009 sešli v Hodoníně se zá−
stupci Jihomoravského kraje a firmy
Kordis. Dle vyjádření vedení firmy
nedostatky monitoruje a první
změny (posílení spojů nebo jejich po−

Navštivte obecní webové stránky

www.ratiskovice.com

sunutí) provedla k 1. 2. 2009. Další
změny zařadí do jízdních řádů od
8. 3. 2009.
Ty připomínky a stížnosti, které
byly zaslány nebo přineseny na obec−
ní úřad, jsme firmě Kordis předali.
Změny k 1. 2. 2009
Linka č. 664:
Hodonín – Ratíškovice
z spoj 15:15 hod. z Hodonína
je posunutý na 15:30 hod.
z spoj 16:15 hod. zkrácen jen do
Ratíškovic (dříve až do Kyjova)
z spoj 16:45 hod. je prodloužen do
Kyjova (dříve jen do Ratíškovic)
Josef Uhlík, starosta obce
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Výstavba

Dobudování
ČOV Ratíškovice

R

Charita

ekonstrukce čistírny odpadních
vod v Ratíškovicích je součástí
skupiny projektů řešících odvá−
dění a čištění odpadních vod na−
zvané „STŘEDNÍ POMORAVÍ/
HODONÍNSKO“ a financované ev−
ropským „Fondem soudržnosti“.
Společně s rekonstrukcí čistíren od−
padních vod ve Veselí nad Moravou
a v Hodoníně je rekonstrukce ratíš−
kovické čistírny zařazena do podpro−
jektů skupiny „C“.

Rekonstrukce a doplnění stáva−
jící čistírny odpadních vod byly za−
hájeny předáním staveniště koncem
dubna 2008. Stavební práce byly za−
hájeny po dokončení první části re−
alizační projektové dokumentace
ve druhé polovině června 2008.
Termín dokončení stavby je
smluvně stanoven na květen 2009,
kdy bude čistírna převedena do zku−
šebního provozu. Zahájením trva−
lého provozu v listopadu 2009 bude

ukončen zkušební provoz, a tím bude
ukončena rekonstrukce čistírny.
Generálním dodavatelem díla je
společnost ARKO−TECHNOLOGY,
a. s. Cena díla je 1 195 500 EUR bez
DPH.
Dobudování ČOV Ratíškovice za−
hrnuje rekonstrukci některých stá−
vajících celků a doplnění nových,
technologických částí. Mezi rekon−
struované objekty patří především
provozní budova s novým technolo−
gickým vybavením dmychárny (3 ks
nových kompresorů AERZEN pro
zásobování biologického čištění vzdu−
chem), dále vstupní čerpací sta−
nice včetně nových čerpadel FLYGT
a automaticky stíraných česlí HU−
BER, sanace stěn a nové technolo−
gické vybavení dešťové zdrže, dvou
biologických čistících linek a nádrží
na uskladnění kalu. Součástí rekon−
strukce je dále obnova komunikací,
rozvodů užitkové vody, veřejného
osvětlení a oplocení areálu ČOV. Pro
zajištění dostatečného příkonu el.
energie pro provoz čistírny bylo vy−
měněno stávající staré trafo za nové.
Mezi nové objekty čistírny patří
zejména lapák štěrku na vstupu od−
padních vod do čistírny, separátor
písku a lapák tuků za čerpací sta−
nicí odpadních vod, vybavení čistírny
technologií pro odstředění přebyteč−
ného kalu prostřednictvím mobilní
odstředivky a nové zařízení pro dáv−
kování chemických látek nutných
pro odstranění toho znečištění,
které není možné vyčistit biologic−
kým procesem.
Ing. Tomáš Keberle
Ing. Josef Uhlík

Nejmenší král

P

otkat na ulicích v prvních dnech nového
roku skupinky tří koledníků s korunkami
na hlavách nikoho nepřekvapí. Postavy tří
králů s pokladničkou patří ke svátku Tří králů.
U nás v Ratíškovicích v ulici Příční, Zlaté Písky, U Lesa,
Séčka chodily tři malé děti, které vidíte na fotografii.
Tomášek Kundrata, teprve čtyřletý, Gábinka Socho−
rová a Renatka Krbková.
Za obětavost a vytrvalost v koledování jim moc a moc
děkujeme. Také velký díky patří jejich babičce paní In−
grid Sochorové, která je oblékla. Rovněž děkujeme všem
za peněžité dary do pokladničky.
Fr. Sedlačíková
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009
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Historie

Ratíškovice před 100 lety

Rok 1909

S

tarostou v tomto roce byl Petr Ze−
mánek, který 14. dubna t.r. po−
žádal širší obecní výbor, „by se
s úradu obecní vzdáti mohl“. Tento
návrh byl ponechán k projednání na
příští schůzi, odstoupení starosty
však pravděpodobně nebylo přijato,
protože i nadále se podepisuje jako
starosta a k této otázce není uveden
žádný další zápis. Radními byli Cy−
rill Přikaský, Petr Antoš a Petr Kor−
dula. Členy obecní rady se v té době
stali Michal Gajdík, Jan Kordula,
Jan Kotásek, Jiří Koplík, František
Blaha, Josef Zemánek, Michal Kun−
drata, Petr Příkaský, Ján Valkovič,
František Gajdík, František Valko−
vič, Cyrill Kundrata a Jan Šupa.

Podle zápisů z jednání obecní
rady 13. března 1909 „starosta ozná−
mil žádosť ústní Ferdinanda Ma−
laře by do svazku obce Ratiškovské
přijat byl; na niž se výbor jedno−
hlasně úsnesl a do svázku obce ra−
tiškovské jmenovaného přijímá.“
V tomto zápise je mimo jiné uve−
deno, že „starosta oznámil odstup
užívaní milotickych drah patřicich
p. hraběti Seilernovy; načéž se obecní
širší vybor usnesl a užívani od−
tupuje s příčiny, že tento pozemek
zdarma ponechavá ku farní budově
v Ratiškovicích; cesta se ponechavá
na vždy veřejnou.“
Dne 11. září podán návrh „stran
vyčištění járku na všech lúčkach by
se vyházati dali; výbor se usnesl by
se veřejně ku vyházení propachto−
vali.“ O měsíc později, 17. října, se
„na návrh stran opravení cest výbor
jednohlasně usnés,. by se na mistřin−
ské cestě slinovitou hlinou navezla.“
29. listopadu „na návrh stran přeru−
bání boří vybor se úsnesl by se urud−
níčka dílem přerubalo a částka ve−
řejnou dražbou prodalo“ a mimo to
„výbor se usnesl by se vnákle neco
agazí vykopalo pro sasení na obec.
pozemky.“ Obecní rada zasedala i po−
slední den toho roku a Kašpar
Tříska byl „ustanoven jednohlasně
strana 12

část je však v rozporu se zá−
pisy z jednání obecní rady,
jež jsou uloženy v Okresním
archivu. Podle nich bylo
toto jmenování schváleno už
26. listopadu 1908.
Podle Kroniky obce Ra−
tíškovice byly tyto pozemky
o výměře 105 ha zalesněny
nebo proměny v pole. Roz−
parcelování provedli sami občané
a místní kronikář učitel Jaroslav
Mikl uvedl, že „při kopání stonků
přišlo se na mnohé památky staro−
slovanské, což svědčí o tom, že tam
musela stávati vesnice téhož jména.“
O archeologických nálezech v našem
regionu píše Dr. I. L. Červinka ve
své knize Masarykův kraj v pra−
věku, vydané v roce 1933. Ovšem
o nálezech v Nákle jsem tu zmínku
nenašla, je zde popsáno jen žárové
pohřebiště s 32 hroby, které byly
nalezeny roku 1926 u cihelny, dříve
zvané „na kopci“.
Podle školní kroniky u nás
v tomto roce vyučovali správce
školy (tzn. ředitel) František Mlčoch,
učitelky Josefa Šelepová a Božena
Aneisnerová, bratři Josef a Adolf
Ptáčkovi a Bohumil Černohlávek.
Posledně jmenovaný, rodák z Ro−
hatce, byl 21. září toho roku oddán
v místním kostele sv. Cyrila a Meto−
děje s ratíškovickou rodačkou Filo−
menou Antošovou a jejich potomci
žijí v naší obci na č.p. 21 (dcera
Drahomíra Klimešová). Školu na−

za hotaře a pastýře husy. Za plat
1/2 čtvrti rži a 1/4 chleba. Šašina
Petr se ustanovuje jednohlasně za
pastýře kráv a opatrovnika byků za
povinosti dřivějšich let.“ Část obec−
ních pozemků se jako „mýsta na
stavbu rozprodali... a to jen pro do−
máci“ v ceně 40 hal. za 1m2.
Ve farní kronice je uvedeno, že
„Hrabě Karel ze Seilernu, pán v Mi−
loticích daroval faře ratiškovské
cestu na drahách, která se udělá na
pole; práva pastvy na cestě té vzdal
se zdejší obec t.r. Též les „Náklo“ vel−
kostatku milotskému patřící zakou−
pili občané ratiškovští, míru po 185
zl., a rozparcelovali; poněvač farář
byl původcem toho, proto na pří−
mluvu poslance Al. Horáka, z Milo−
tic, dána darem zmíněna cesta faře
ratiškovské, nejvíce starostí s oním
kupem Nákla měl obecní starosta
Petr Zemánek, jenž žádné oběti se
nelekal, jen aby se věc uskutečnila.
Z vděčnosti jmenováni čestnými ob−
čany: Karel hrabě Seilern, správce
Frant. Pavelka, a Alois Horák po−
slanec, všichni z Milotic.“ Poslední

Kovárna u tzv. Rybníčku kolem r. 1926 (dnes dům Malářů č.p. 288 v ulici Vítězná) −
kovář Malář Ferdinand a Malářová Františka, roz. Dobešová. Dcera Malářová Františka
pr. Koplová a malé vnučky Voříškovy (matka jim zemřela, otec se znovu oženil do Je−
žova) − zleva Voříšková Anna pr. Ivančinová, Voříšková Vlasta pr. Patejdlová, Voříšková
Antonie pr. Gottwaldova pr. Holoubková (Zapůjčila Příkaská Františka, č.p. 291)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

vštěvovali 183 chlapci a 196 dívek.
V tomto roce byly 2. prosince pořá−
dány oslavy jubilejního 60tiletého
panování Jeho Veličenstva císaře
pána. „Již večer před tím dnem byl
pořádán průvod s hudbou a illumi−
nací (pozn: slavnostní osvětlení, příp.
ohňostroj). Časně zrána pak byl bu−
díček a v 8 hod byla pro žáky zpí−
vaná mše sv. ... Mše zúčastnil se též
spolek hasičsky a veteránský, jakož
i množství ostatního lidu... O vý−
znamu dne a zásluhách J. Vel. pro−
mluvil pěkně uč. Adolf Ptáček, po níž
následovaly přednášky menších dí−
tek. Pak zapěly větší dítky dvoj−
hlasně případnou píseň a žákyně
z nejvyšší třídy přednesla báseň o cís.
pánu... byla tato zdařilá slavnost
ukončena.“ Při této příležitosti dalo
obecní představenstvo několika „po−
třebným“ žákům zhotovit některé
části oděvu. Na konci tohoto roku
bylo po dlouhých průtazích a neo−
chotě obecní rady vybráno místo
pro novou školu „naproti obchodu
p. Křížka“, tj. naproti dnešní droge−
rie, a do ledna r. 1910 měly být do−
dány plány.
Dne 27. prosince r. 1909 se kona−
la výroční valná schůze Sboru dob−
rovolných hasičů. Při volbách se
starosta obce stal i starostou tohoto
sboru a ratíškovičtí radní byli zvo−
leni do hasičského výboru. Náčel−
níkem byl jednohlasně zvolen
František Příkaský a místní kovář
František Hnilica jednohlasně jako
zbrojmistr. Počátkem roku sbor čí−
tal 33 činné členy, tři čestné a sedm
přispívajících. Během roku se ko−
nala 1 sborová a 1 výborová schůze,
6 školících cvičení, 1 se strojem
a 5 pochodových. Hasiči se zúčast−
nili církevních slavností na „vel. pa−
tek a bylou sobotu, konal čest. stráž
u Božího hrobu, průvodu o vskři−
sení Páně a Božim těle, v den sv.
Floriana byli členove u sv. spovědi
a sv. přijimani společně.....dne
13 června byl sbor přehlížen župním
předsedou.“ „Přes čas mlatění“ (tj.
v průběhu žní) byly jako každý rok
stavěny hlídky. Bylo „zakoupeno
33 soukenných kabátů čamarových
a 1 cvilichové kalhoty“ a na návrh
Martina Pavlíka také lékárnička.
Podle Denníku došlých a zasla−
ných spisů obdržel 2. 7. t.r. sbor „od
Sekery krabicu s čepicemi.“ Hasiči
hodlali oslavit své 20tileté trvání
přednáškou o jeho založení a čin−
nosti.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

Krejčí Koten Bedřich (*1891, Stavěšice)
a Kotenová Karolína roz. Hnilicová (*1892)

V roce 1939 − zleva kovář Hnilica Petr (*1907) a dcera Hnilicová Ludmila Kateřina (*1935)
pr. Adámková (1970 − 1982 žij. Liberec, 1982 − 2000 žijícící Brno). Jeho manželka Hnili−
cová Žofie r. Doležalová (*1909, zv. Rúdnická), podruhé pr. Kotásková, v náručí syn Hni−
lica Petr Václav (*1938). Ve starém kroji stařenka Hnilicová Terezie r. Antošová (*1873),
jejich dcera Hnilicová Marie pr. Šupálková (* 1932). (Zapůjčila Adámková Ludmila, č.p. 150)

Na konec bych ještě jako zajíma−
vost chtěla uvést, že 20. ledna 1909
získal ve Vídni osvědčení pánského
krejčího Bedřich Koten. Narodil se
r. 1891 ve Stavěšicích a dne 1. 10.
1919 si vzal za ženu dceru ratíško−
vického kováře Karolínu Hnilicovou.
Možná zrovna někdo z vás nosí části
kroje, které pocházejí z jejich dílny,
nebo šaty, které ušil jejich syn Voj−
těch. V tomto roce se také narodily

vloni zesnulá p. Žofie Šupálková
a v rodině rúdnického mlynáře Do−
ležala dcera Žofie, která si později
vzala za muže mladého ratíškovic−
kého kováře Petra Hnilicu. V roce
1909 se mimo jiné ze Sobůlek do
Ratíškovic do domu s malým ob−
chodem č.p. 58 přistěhovala ro−
dina Hebronova, která zde žije do−
posud.
Irena Bařinová
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ěli sme kozu a tá koza, dyž če−
kala kozlátka, tak v zimě ne−
dójila. Nezbylo, než zajistit si
litr mléka denně od teho, kdo měl
krávu a byl ochotný mléko prodat.
Na túto zimu nám slíbil strýček Petr
s Jozefků.
Já ani nevím, proč sem jim říkala
strýčku a tetičko. Dyť to byli man−
želé mladí, asi pět roků po svaďbě
a až teď měli malého 7měsíčního To−
máška. Tetička Jozefka byli útlá,
velice pěkná, ale dycky sa ně zdálo,
že majú smutné oči. Eště měli sta−
řenku, Petrovu mamičku. No, sta−
řenka − na jejich roky rovná jak
svíčka, statná; a platilo enom to, co
řekla ona, málokdo by měl odvahu
jim odporovat.
Chodila sem tam denně lebo ob
deň pro mléko, ale to, co sem viděla,
mně nedalo pokoja. Jozefka s malým
Tomáškem uvázaným v chůvce na
zádech lézla po žebřině na patra na
hůru pro seno. Napřed si to natá−
hala ke kraju, zházala dúle a potem
opatrně slézala. Já že „Teti, máte
vy nejaké svědomí? Dyť dyby vám
ujela noha, tak zabijete Tomáška
a sebe ožebračíte!“ A ona na to: „Děv−
čico, co mám dělat? Pokludit mosím
a malý u stařenky velice plače. Oni
potom nadávajú a je to eště horší.
A vidíš, u mňa na zádech je hodný.
Víš, viděla sem, jak ho stařenka ba−
cali po zádečkách. Bože, dyť on je
eště tak malučký. Ale toto nikomu
neřekni, aby nebylo zle...!“
No stalo sa, že sem utěkala kdysi
k Hadačom do obchodu a potkala
sem Petra, šel z práce. Povidám mu:
„Stýčku Petře, když večer poklúzáte,
naházajte teho sena důle víc, aby
Jozefka s tým malým na zádech ne−
mosela na hůru lozit.“ On na mňa
vygulil oči: „Proboha dobrého, snáď
nechceš říct, že mně s tým malým
lozí po žebři?! Dyť mamička ho opa−
trujú!“ Chtěla sem eště říct, že u nich
plače, ale ten už mňa ani neposlú−
chal a honem, honem dom. Tož sem
chvilku postála a říkám si: „Takva,
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snáď sem měla tú hubu držat, abych
neudělala Josefce zle.“
Ráno sem šla pro mléko. Tomášek
v ohrádce uplakaný, s nudličkama
pod nosíkem už enom vzlykal a ručky
na mňa natahoval. A stařenka láte−

Finance

Vzpomínky

M

Z našej dědiny

V

řili a bědovali, že čím oni kemu kdy
ublížili, že jich Pán Bůh takovú ne−
věstú tresce? Že enom děcko rozmaz−
luje, v baráku peklo dělá... Ten vl−
ňák, co měla dostat po kmotřence,
ten nedostala. To pole za Vlastú
k Hrbovu jí také nedali, a že oni dobře
věděli, proč ju za nevěstu nechtěli...
No – já sem radši popadla kon−
vičku s mlékem a tamtá. Nejvíc to
zas odnésla tá Jozefka. Ale dybych
já tú hubu nedržala, kdoví jak
dlúho by tá Jozefka s tým malým To−
máškem po tem žebři eště lozila?
Napsali tetka Jaruša
(Jaroslava Blahová, r. 1923)

Výtvarná díla
v základní škole

ýtvarná dílna při základní ško−
le v Ratíškovicích zahájila svoji
činnost od října toho školního
roku. Do ideálních prostor výtvar−
ného ateliéru dochází každý čtvrtek
žáci z 1.−5. ročníku. Časově jsou roz−
děleni do dvou skupin (dle věku). Té−
maticky pracují obě skupiny na stej−
ném výtvarném projektu, který je
vždy obsahem i technikou dětem při−
způsoben. Po dobu I. pololetí jsme se
věnovali především třem větším té−
matům, a to:
z Podzimní inspirace

z Tajemství ořechové skořápky
z Proměny vody
Děti měly možnost vyzkoušet si
také dekorativní ubrouskovou tech−
niku, enkaustiku nebo výrobu jedno−
duchých šperků z korálků. Naše polo−
letní výtvarné tvoření jsme zakončili
výstavou s názvem „Galerie na chod−
bě“ instalovanou v přízemí školy.
V následujícím pololetí se děti se−
známí například s modelováním
z keramické hlíny, malováním na
hedvábí a koláží.
Mgr. Liběna Lisá, vedoucí kroužku
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

Rodiče jsou partnery
naší mateřské školy

S

polupráce s rodiči má v naší Ma−
teřské škole U Jezérka dlouhou
tradici. Nejčastější formou spo−
lupráce jsou tématicky laděná „tvo−
řivá odpoledne pro děti a rodiče“,
která plánujeme pro obě třídy spo−
lečně. Letos již k tradičním, jako jsou
„podzimní slavnosti“, „zdobení vánoč−
ního stromečku“, „velikonoční kouz−
lení“ a „vyšívání na plot“, přibylo
„společné plavání v bazénu“,,,zimní
olympiáda“, „sourozenecké odpo−
ledne“ a závěrečná diskotéka spo−
jená s pasováním školáků a závěreč−
ným táborákem.
Spolupráce s rodiči nám přináší
mnoho „ovoce“. Především sdílení
společně strávených chvil, které jsou
emotivně bohaté a zanechávají zá−
žitek. Dobré vztahy podporují part−
nerskou vzájemnost, která se zcela
samozřejmě promítá v atmosféře
školy i třídy. A dobré vztahy tvoří
nejen „pochvaly“, ale i prodiskuto−
vání případných „bolístek“, které −
jak se mnohdy ukáže − vznikají ve
většině případů z nedorozumění.
Klíčovou roli zde určitě sehrává
„jejich“ učitelka (způsob, jakým s ro−
diči komunikuje, jak často, jak je k

nim vstřícná, ale také její mimika
a gesta, používané slovní obraty
apod.). A tady samozřejmě platí:
je−li dítě spokojené se „svou“ paní
učitelkou, jsou spokojeni i rodiče.
A v neposlední řadě jde však o zpět−
nou vazbu, která je důležitá pro vy−
hodnocování školních i třídních vzdě−
lávacích programů a samozřejmě
i pro vyhodnocování vlastní práce
učitelky.

Řada předškolních dětí stráví ve
školce více času, než jejich rodiče
v zaměstnání. Proto by si měli být
rodiče jisti, že se tu jejich dítěti líbí
a že je spokojené. A ze všech těchto
důvodů považuji spolupráci s rodiči
za nesmírně důležitou. Společné akce
vytvářejí prostředí důvěry, a tím
roste i prestiž školy.
Eva Flajzarová,
vedoucí učitelka MŠ U Jezérka

Rada školy
rodičům
Rada školy na svém 1. zase−
dání dne 14. ledna 2009 zřídila
přímý email pro kontakt s rodiči
žáků ZŠ, kam můžete zasílat své
náměty a podněty k řešení:

rada.skoly.rat@seznam.cz
Odpovědná osoba − PhDr. Ra−
dim Šťastný, předseda školské
rady. Za všechny příspěvky děku−
jeme.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009
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Mykologie

S

Slavnosti sviňůrek

velkým povděkem jsem přijal
možnost navštívit 15. košt svi−
ňůrek, který se v pátek 9. led−
na uskutečnil v Ratíškovicích v ka−
várně „na Sportě“. Díky omezené
kapacitě kavárny a lesních vzorků
jsem chápal pozvání na tuto výjimeč−
nou akci jako velkou poctu. Už při
vstupu do hlavní koštovací míst−
nosti jsem si povšiml natěšených
výrazů v obličejích přicházejících
účastníků, mezi nimiž nechyběl ani
místní farář Jiří Čekal, starosta
Ratíškovic Josef Uhlík, či dokonce
senátorka Alena Venhodová. Na
koštu se soutěží ve třech katego−
riích, v královské kubatuře „sviňůr−
ky“, správně řečeno čirůvky, dále
v kategorii „hřibovité“ a v neopome−
nutelné kategorii „zbytek světa“.
Akci s oficiálním názvem „Košt svi−
ňůrek naložených v octě“ nemohl
pořádat nikdo jiný než v jihomorav−
ském, ba i celorepublikovém mě−
řítku mediálně proslavené sdružení
členů místního mykologického
kroužku, alias místních houbařů,
po našem „hřibařů“.
Oficiálního zahájení akce se krát−
kým proslovem ujal starosta obce,
zatímco následným pečlivým shrnu−
tím poslední houbařské sezóny veli−
telem místních hřibařů, Václavem
Koplíkem, se už řádně začaly bouřit
netrpělivé chuťové pohárky účast−
níků koštu. Ten ve svém výstupu vy−
hodnotil sezónu od prvního úlovku
až po ten poslední, a přestože ta loň−
ská sezóna nebyla, co se týče kvan−
tity, oproti té předloňské až tak vý−
jimečná, závěrem jsem z jeho řeči
mezi řádky i tak zřetelně rozpoznal
milé poděkování přírodě, a že „ne−
musí pořád pršet, stačí když kape“,
na čemž se všichni přítomní shodli
a pustili se do úvodního předkrmu,
vynikající houbové polévky. Když
pozoruji spokojené okolí během prv−
ního houbového chodu, s úsměvem
se mi vybaví známé scény ze Slav−
ností sněženek při společné hostině.
Taky je tady jedno společné pokr−
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mové téma, není to divočák, ale
houby. A všichni se na ně moc těší.
Naštěstí u stolů vládne přátelská
klidná atmosféra, takže je mi jasné,
že žádných potyček mezi degustá−
tory se dnes nedočkám.
Celá akce má velmi plynulý prů−
běh, za několik okamžiků již organi−
zátoři vysvětlují účastníkům, jakým

způsobem budou houbovooctové
zázraky hodnoceny. Pro srovnání
chutí mezi jednotlivými vzorky se
i letos podával chléb z místní pe−
kárny, tradičně vysoce hodnocený
některými účastníky dokonce i na
hlasovacích lístcích. Byl jsem nomi−
nován do komise pro hodnocení svi−
ňůrek a zřetelně registruji velmi
kladnou odezvu na první vzorek při−
nášený sličnou hosteskou, či chce−
te−li, koštovačkou. Říkám si, jaká
škoda, že tento vzorek je v pořadí
ochutnávek hned na prvním místě,
a tím pádem zřejmě nemá šanci na
přední umístění. Ale pletu se, degu−
státorský výbor u našeho stolu je
skutečně trpělivý a mezi dvaceti
vzorky sviňůrek nakonec právě

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

Region

tento zaujímá první místo v celko−
vém hodnocení kategorie, což potě−
šilo z přítomných nejvíce Hanu Sa−
sinkovou, která je majitelkou tohoto
nejvýše oceněného exponátu, či−

růvky zemní. V kategorii „hřibo−
vité“ a „zbytek světa“ je vzorků o po−
znání více a pomyslnou zlatou me−
daili si odnesli František Polišenský
za klouzka obecného (podborůvku)

a Vlastimil Janča za vzorek ryzce
smrkového. Ještě před oficiálním
vyhodnocením vzorků již zmíněných
kategorií jsem si pošmáknul na vý−
borné houbové omáčce, stihl si vy−
zvednout v šachovém salónku výhru
v sympaticky štědré tombole a ochut−
nat poslední zbytky vzorků nesviňůr−
kovských kategorií.
Kolem desáté večerní, stejně jako
většina účastníků koštu, odcházím
s pocitem příjemně stráveného ve−
čera a s přáním organizátorům, ať
se jim i ten příští košt vydaří ales−
poň tak, jako ten letošní.
Jaromír Škola ml.

Přelom roku
s mikroregionem

V

8 hodin ráno, na Silvestra, za
krásného mrazivého počasí, 130
Ratiškovjáků vyrazilo za prasát−
kem do Skoronic. Po cestě přibrali
Vacenovjáky a společně zvládli cestu
přes Okorále. Dobrá nálada z pu−
tování se ještě znásobila ve Skoro−
nicích při setkání s Vlkošáky, Mis−
tříňáky, Svatobořáky a místními.
Výborné zabijačkové speciality, la−
hodný svařák a dobrá muzika do−
kreslili příjemné setkání kamarádů
a známých mikroregionu. A tak už
po šesté jsme se společně rozloučili
se starým rokem a v dobré náladě
vykročili do roku nového. Byl to
opravdu v pohodě strávený Silvestr.
Děkujeme Skoroňákům za výbor−
nou organizaci a zvládnutí obsluhy
asi patnácti set účastníků pochodu.
Poděkování patří všem sponzorům
a hlavně firmě Agropodnik a. s. Ho−
donín, která darovala zdatného pa−
šíka.
Další společnou příjemnou akcí,
v již novém roce, byl VI. Ples Mikro−
regionu Nový Dvůr, který se tento−
kráte konal v Ratíškovicích. K tanci
nám hrál big band ZUŠ Dubňany –
Eager Swingers, předtančení zajis−
tila taneční škola Danza Brno, vi−
naři mikroregionu se prezentovali
malým koštem vína a k dobré ná−
ladě přispěla i bohatá tombola. Dě−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

kujeme tímto všem vinařům a dár−
cům, kteří přispěli vzorkem na košt
nebo darem do tomboly.
Během šesti let se společným
Silvestrem a plesem prezentovalo
pořadatelsky všech šest obcí mikro−

regionu. Pro kladný ohlas a úspěš−
nost těchto akcí se starostové roz−
hodli v jejich pokračování. Těšíme se
tedy, možná trochu v obměněné po−
době, na silvestrovské setkání ve
Vacenovicích a VII. Ples mikrore−
gionu v Miloticích.

Ing. Josef Uhlík, předseda mikroregionu
Ing. Terezie Svorová, manažerka mikroregionu

Navštivte webové stránky mikroregionu

www.novy−dvur.cz
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Ples dobrý jak víno!
N
a VI. reprezentačný ples Mik−
roregionu Bánovecko, který se
konal v sále MsKS Bánovce nad
Bebravou 24. januára 2009 od 19.00
hod., jsme z Ratíškovic vyjeli kolem
16. hodiny. Auto našich hasičů, s Jen−
dou Kordulou za volantem, po cestě
posbíralo „Vacenovice, Skoronice,
Milotice“ a manažerku našeho Mik−
roregionu Nový Dvůr ing. Terezku
Svorovou s jejím milým.
Silnice byly dobré, zrovna tak i náš
znalý řidič. Na místě jsme byli do−
konce půl hodinky před zahájením,
což byla rozhodně dobrá zpráva.
Rovněž takové bylo i dobrozdání od
místní policie k parkování tam, kde
to možné nebylo − abychom to měli
na ples blízko!
To, co nás čekalo hned při vstu−
pu, se neslo v podobném tónu, až
jsem si myslela, že se mně to zdá.
Děvčata nastrojená v kroji s kalíšky
jejich „páleného“, k tomu pagáček
k zajezení. Nešlo odolat snad jenom
kvůli jejich nestrojenému úsměvu
a milému pobízení. A to už nás (de−
set, s Jendú řidičem jedenáct) obje−
vil a vítal NÁŠ slovenský starosta (já
mu soukromě říkám větr) Juraj TR−
GYŇA ze spřátelených Miezgovců.
Uvedl nás do sálu k našemu stolu.
Bánovecká plesová výzdoba mě
ihned obejmula, tak, jako hřejivá at−
mosféra, která byla okamžitě kolem
nás i v nás. A to ještě nebyl ples ani
zahájen. Pořád nás někdo chodil při−
vítat a nebo se tak dělo, „enom jďa“
kolem. To by se tak zorganizovat ani
nedalo. Žasla jsem. Náš dlouhý stůl
byl plný úhledných chlebíčků k „za−
kúsnutí po dlhej cestě“. A už hned
dodám. Tato starost o naše pohoš−
tění neustala, až než jsme pak jeli
nad ránem domů.
Ples byl zahájen. Přivítání hostů
z Moravy doprovázel potlesk, špatný
pocit to nebyl. Do tanca na tomto
plese hrála skupina K.T.M. (Jedním
z muzikantů byl bratr „našeho“ sta−
rosty Juraja. V chování se vůbec ne−
lišili, což bylo úžasné.) Kromě slo−
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vního uvítání při začátku zahráli pak
ještě muzikanti k tanci blok našich
písniček. Uctivost dovede pěkně
hřát…
Naše společné plesání mělo v sobě
postupně vše, co se od něho dá oče−
kávat. A protože snad ze všeho nej−
důležitější je zvolená kapela, musím
napsat − tak to našim hostitelům

vyšlo stoprocentně! Na své, jak se
s oblibou říká, si přišli všichni.
Zvláštností na plese Mikroregionu
Bánovecko byla pro mě společná ve−
čeře – celý ples šel postupně sníst
řízek, salát a vypít kafé. Připadala
jsem si jak na společném svatebním
obědě. (Vše toto bylo totiž v ceně de−
setieurové vstupenky.)
Jako na žádném plese, tak ani zde
samozřejmě nechyběla tombola, a to
opravdu bohatá. Vždyť šlo o ples re−
prezentační, jak stálo na vstupence,
která byla mj. dobře vyvedena.
Kolo sice naše jedenáctka nevy−
hrála, ale i tak si Mikroregion Nový
Dvůr odvážel vyhraného dost. Byl to
stříbrný prsteň, byl to hriankovač,
sada sirupů, pytel cibule, autokos−

metika, holicí strojek, kniha o Uh−
rovci, kde se naší republice narodil
Alexandr Dubček a „ze dvě“ ceny
jsem určitě ještě zapomněla. (Nápa−
dité od našich hostitelů bylo to, že
dárky do tomboly, kterými jsme při−
spěli my, byly taženy slavnostně
zvlášť.)
Plesání na Slovensku nemůžu
ukončit bez ženského dovětku. To−
lik nádherných večerních, slavnost−
ních toalet, jak bylo k vidění na
tomto plese, to jsem dosud pohro−
madě viděla jen v módních časopi−
sech. Vyslovuji slovenským ženám
obdiv a poklonu. Navíc nezapo−
mněly na krásné, vhodné účesy.
Jako celek pak – radost se po celý
večer dívat!

Přišlo na odjezd domů. Loučení se
starostou Jurajem Trgyňou, který
nás po celou dobu plesu nepouštěl
z očí, loučení s dalšími našimi pe−
člivými hostiteli, se dlouho táhlo.
Asi tak, jak to bývá, když je někomu
spolu dobře… V hasičském autě bylo
po celou zpáteční cestu veselo. Tolik
písniček přezpívat, to byla radost
poslúchat, ani spat sa nechtělo.
Mezi čtvrtou a pátou hodinou raní
nás Jenda Kordula šťastně dovezl
všechny domů. Pěkné písničky mu
jistě pomohly překonat únavu, když
potom, tak jak každou nedělu, svá−
žel naše spoluobčany na ranní a pak
na hrubou mši svatou.
Na příští ples se těšící
Marta Kordulová, kronikářka obce
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Vzniká dokumentární cyklus
o zajímavostech a aktivitách v našem regionu

N

a Kyjovském Slovácku se v po−
sledních letech objevuje celá
řada aktivit, které zvyšují při−
tažlivost tohoto regionu pro občany
i jeho návštěvníky.
Pořádají se nové kulturní a spole−
čenské akce, obnovují folklorní tra−
dice, vznikají zajímavé expozice atd.
Zásluhu na tom
mají mimo jiné
také peníze z Ev−
ropské unie, které
do regionu přité−
kají prostřednic−
tvím grantů, jež
poskytuje z pro−
gramu LEADER
občanské sdružení Kyjovské Slo−
vácko v pohybu. Jeho členy jsou před−
stavitelé samosprávy obcí, neziskové
organizace, občanská sdružení i jed−
notlivci. Někteří z nich také aktivity
sami realizují. V uplynulých pěti le−

tech podpořilo Kyjovské Slovácko
v pohybu více než padesátku pro−
jektů a jejich počet bude i v následu−
jících letech narůstat. Mnohé z nich
se však dosud nedostaly do povědomí
širší veřejnosti. A tak se zrodila myš−
lenka představit alespoň některé
z nich prostřednictvím dokumentár−
ního cyklu.
V polovině mi−
nulého roku za−
počalo natáčení.
Kamery se chopil
kyjovský doku−
mentarista To−
máš Kubák, který
dosud vytvářel
především cestopisné dokumenty
a tímto cyklem „splácí dluh“ svému re−
gionu, jenž si svou pestrostí, zajíma−
vostí a tradicemi nezadá s mnoha
zahraničními. Netradičními prů−
vodci cyklem jsou Růženka Botič−

Foto Anna Čarková

Natáčelo se také v milotických Šidlenách.

Navštivte webové stránky

www.kyjovske−slovacko.com

ková a Vavřinec Škrpál, loutky
umělecky ztvárněné z obuvi pa−
nem Petrem Moudrým. Ten je zá−
roveň loutkohercem a autorem dia−
logů. Další činnosti, produkčním
zajištěním počínaje a reportérsko−
−zvukařskou prací konče, zdárně
zastaly Anna Čarková a Hana Hor−
ňáková.
Točilo se z letadla, auta, koně,
kola... Točilo se ve Ždánicích, Milo−
ticích, Vlkoši, Kyjově, Bzenci, Ratíš−
kovicích. Točilo se přes týden i o ví−
kendech a za každého počasí. Během
několika měsíců tak vzniklo prvních
šest dílů cyklu, z nichž každý je vě−
nován jednomu tématu. Svezeme
se například na šlapací drezíně
v Ratíškovicích, pokocháme se his−
torickými koly a kostýmy na Ždánic−
kém histopedálu, prohlédneme expo−
zici „Tradice na zámku“ v Miloticích,
nahlédneme také pod pokličku vý−
roby krojů ve Vlkoši...
O tom, jak se prvních šest dílů
cyklu s vypovídajícím názvem „Ky−
jovské Slovácko v pohybu“ podařilo,
se přesvědčte sami. Již nyní jsou
zdarma k dispozici na DVD v sekre−
tariátu Obecního úřadu Ratíškovice,
kyjovském „íčku“ na Svatoborské
ulici nebo v kanceláři Kyjovského Slo−
vácka na Masarykově nám. v Kyjově.
Můžete je také zhlédnout na strán−
kách www.kyjovske−slovacko.com.
Druhá série dokumentů z cyklu
by měla vznikat během letošního
roku.
Anna Čarková & Tomáš Kubák

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009
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Chovatelé

Mezinárodní

Kynologický klub
Ratíškovice

Z

ávěr roku 2008 byl náročný i pro
kynologický klub. V Břeclavi
29. 11. 2008 si připsal pod vede−
ním našeho „profesora pachových
prací“ pana Josefa Šupy v pořadí již
čtvrtou úspěšně složenou zkoušku
tentokrát z německého zkušebního
řádu SchH/VPG (FPr2) Josef Pří−
kaský s německou dogou Argo.
Velkým úspěchem našich členů
v Mikulášském závodě v Dubňanech,
pořádaným 6. 12. 2008, bylo první

místo Dušana Šrutky s rotvajlerem
Karonem a třetí místo Zbyňka Pípy
se psem Cane Corso Gerym v kate−
gorii ZZO národního zkušebního
řádu. Tito členové zároveň reprezen−
tovali kynologický klub Ratíškovice
v Mikulášském sranda závodu, kde
strana 20

ve velké konkurenci obsadili první
místo v kategorii družstev.
Ani areál cvičiště v Ratíškovicích
nezahálel, zavítal k nám Mikuláš,
který v doprovodu anděla a dvou
čertů naděloval účastníkům sportov−
ního klání s názvem Mikulášská na−
dílka, aneb každý pejsek něco umí.
Široká laická veřejnost si zde mo−
hla vyzkoušet různé netradiční dis−
ciplíny jako bylo třeba nazouvání
ponožek pejskovi na čas, aport na
klobásek, slalom, převoz
pejska na stavebním ko−
lečku (někdy i s páníčkem),
zdolat různé překážky a ve
volné disciplíně ukázat, co
pejsek umí. Zájemcům bez
čtyřnohého kamaráda vy−
šel kynologický klub vstříc
a k zapůjčení tu byla kromě
osmdesáti kilové německé
dogy i řada plyšových zvířá−
tek. V rámci uvolnění sou−
těžní atmosféry se tu pak
představila ve vynikající
choreografii tance se psem
paní Lidka Bučková z Agi−
lity Hodonín.
12. prosince jsme byli po−
žádáni základní kynolo−
gickou organizací Josefov
o výpomoc při hokejovém zá−
pase proti místním Drtičům
Josefov. Mužská část na−
šeho klubu s nadšením
zvedla hozenou rukavici
a do nelítostného boje na
zimním stadionu v Hodo−
níně vyslala Lenku Ilčíko−
vou a Šárku Uhlíkovou.
Holky byly skvělé, o čemž
svědčí i fakt, že na další
utkání proti tomuto neleh−
kému soupeři mají již teď
jistou nominaci od kapitána kynolo−
gického klubu Josefa Kudrny.
Na závěr bychom chtěli poděko−
vat všem členům, kteří se podíleli na
organizaci akcí, Lidce za ukázku tan−
ce se psem a hlavně všem sponzorům.
KK Ratíškovice

rok astronomie

R

ok 2009 vyhlásila Organiza−
ce spojených národů a UNE−
SCO jako Mezinárodní rok
astronomie (International Year of
Astronomy 2009 − IYA 2009). Dů−
vodem je přede−
vším 400. výročí
prvního použití da−
lekohledu slavným
italským astrono−
mem Galileem Ga−
lileim k astronomic−
kým pozorováním.
České republice
se dostalo cti slav−
nostního zahájení
Mezinárodního roku astronomie
v Evropské unii, které proběhlo
7. ledna na Staroměstském ná−
městí v Praze (ve stejný den za−
čalo předsednictví ČR v EU).
Cílem IYA 2009 je zprostředko−
vat lidem pohled na noční ale i den−
ní oblohu dalekohledy, informovat
formou různých výstav a předná−
šek o vesmíru, pomoci pochopit
místo člověka v kosmu a ukázat,
že i přes prudký rozvoj astronomie
a její přínos pro moderní techniku
je pouhý pohled na tmavou noční
oblohu uchvacující. Jedním z hla−
vních témat bude také upozornění
na tzv. světelné znečištění, tedy
na důsledek nevhodného způsobu
osvětlování venkovních prostor,
které mimo jiné negativně posti−
huje všechny obyvatele vyspělej−
ších částí světa (jedná se o zhor−
šené spaní, zdravotní komplikace,
oslnění účastníků silničního provo−
zu, zbytečné finanční výdaje atd.).
Veškeré informace o IYA 2009
a související odkazy najdete na
české oficiální stránce www.ast−
ronomie2009.cz. Zde také nalez−
nete seznam různých doprovod−
ných akcí, které se v průběhu roku
uskuteční. Kromě těch oficiálních
bude probíhat celá řada „místních“,
pořádaných amatérskými astro−
nomy. K této iniciativě bych se
rád připojil, proto i menší skupině
zájemců letos nabízím (po před−
chozí domluvě, viz email) v naší
obci několik pozorování noční ob−
lohy dalekohledem.
Mgr. Jiří Frolec (frolec.j@seznam.cz)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

Osobnost

Vzpomínka

vensko, otec nastou−
pil do zaměstnání
jako dopravní speci−
alista ve Frýdku
Místku, kde malá
Dáša začala chodit
do školy. Zde pokra−
čovala prvním roční−
kem dívčí střední
školy, aby po přestě−
hování se do Českého Těšína pokra−
čovala ve studiu na zdejší střední
škole, která se v roce 1952 navrátila
k původnímu názvu Gymnasium
Český Těšín, které v roce 1953 bylo
přejmenováno na jedenáctiletou
střední školu. Na této škole v roce
1955 odmaturovala. Po maturitě ab−
solvovala první roč−
ník na architektuře
v Brně, studium pře−
rušila a nastoupila
do zaměstnání jako
kreslička do pobočky
Hydroprojektu Os−
trava v Českém Tě−
šíně.
Po krátké zná−
mosti se provdala za
muzikanta Jiřího
Chromého, kterému
porodila v roce 1959
syna Jiřího. V roce
1961, již jako rozve−
dená, nastoupila
jako nekvalifikovaná
učitelka na ZDŠ Ci−
helní v Karviné. Pe−
dagogické vzdělání
si doplnila dálkovým
studiem Pedago−
gické fakulty V Os−
travě, kde v roce
1967 promovala. Její
diplomová práce na
téma „20 let drama−
turgie těšínského di−
vadla“ byla začleněna do sborníku
„Český Těšín – 50 let městem“ vyda−
ného Nakladatelstvím Profil Ost−
rava (1973). Při práci nad diplomkou
se seznámila s celým hereckým ko−
lektivem těšínského divadla, mimo
jiné i s tehdejším režisérem a ředi−
telem divadla, s ratíškovským rodá−
kem Františkem Kordulou.
V roce 1972 se provdala za Mgr.
Ing. Petra Příkaského, dál to vše
již známe. Stala se jednou z nás,
srostla s Ratíškovicemi tak, že na ni
nelze zapomenout.

na Dagmar Příkaskou

V

e středu 14. ledna 2009 jsme
se rozloučili s paní učitelkou
Mgr. Dagmar Příkaskou. Zapl−
něný ratíškovický kostel si vyslechl
smuteční proslovy, kterými byla ze−
snulá paní učitelka doprovázena na
její poslední cestě. Připojme se i my
s malou vzpomínkou na tuto neoby−
čejnou osobnost, jež prožila téměř
třicet let v naší obci.
Do Ratíškovic se přistěhovala
o prázdninách v roce 1980, aby na−
stoupila od 1. září na zdejší zá−
kladní školu. Svým přestupem ná−
sledovala manžela, vracejícího se po
dlouhých letech zpět do své rodné
obce. Pro odchod z Karviné, kde
učila na základní škole, si však sta−
novila tři podmínky: − bude mít vel−
kou kuchyni − bude mít velkou kou−
pelnu a bude mít možnost chovat
velkého psa. Jak jsme ji postupně po−
znávali, tak jsme smysl jejich pod−
mínek pochopili. O jejím kuchařském
umění nebylo třeba pochybovat. Jak
v Karviné, tak tady v Ratíškovicích
vychovala celé generace výborných
kuchařek a její „novoroční bigos“
byl vyhlášený. Proto velká kuchyň.
A koupelna – znali jsme její vytří−
bený vkus, cit pro krásu a eleganci.
Pro péči o její zevnějšek byla tedy
velká koupelna nezbytností. A pes –
bez doprovodu svého irského setra
Luka a později malého chlupáče
Marvina jsme si ji nedovedli před−
stavit. O kočičím komandu tety Dáši
by mohl synovec Michal vyprávět
celé hodiny.
Tak jsme ji postupně poznávali,
laskavou a dětskou duši chápající
učitelku, přátelskou kolegyni se
smyslem pro humor i školní povin−
nosti, ale především jako kama−
rádku všech, se kterými přišla do
styku. Nezůstala stranou spolko−
vého života obce, ať mezi zahrád−
káři, houbaři a později i mezi dů−
chodci. Její politické přesvědčení
bylo všeobecně známé a nikdy je ne−
opomněla dát najevo. Tak jsme ji
všichni znali, co nám však bylo málo
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2009

známé, bylo období jejího života
„před Ratíškovicemi“. Proto tato
malá vzpomínka.
Dáša, jak jsme ji familiérně oslo−
vovali, se narodila manželům Zaple−
talovým v Bratislavě 24. února 1937.
V den jejího narození její tatínek sta−
věl železnici někde na východě Slo−

venska. O jejím narození se dověděl
telegramem od rodinného přítele
hraběte Villányho, budoucího kmot−
ra. Z dopisu, datovaného dnem je−
jího narození a psaného jejím otcem
čerstvé rodičce, citujeme: „A nyní
Máničko, přijmi ode mne vřelé díky
za tento živý dáreček a upřímnou
gratulaci k Tvému novému stavu.
Tvůj i můj sen se splnily a nyní mám
jen přání, abys brzy se zotavila
a dceruška rostla pro potěšení nás
obou“.
Po vzniku Slovenského štátu mu−
sela rodina Zapletalova opustit Slo−

Josef Hanák
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Skauti

Požár na junácké klubovně
Dokončení s titulní strany

Hned v den požáru pro−
běhla první brigáda tzv.
uklízecí, na kterou se do−
stavilo okolo padesáti
dobrovolníků − neděla − neneděla.
Dalších několik stále především vy−
klízecích, bouracích a uklízecích akcí
probíhalo i přes svátky a v lednu.
Musela se vyklidit takřka celá ku−
batura klubovny. Vše ohořelé či zni−
čené vodou je odstraněno včetně
omítek, stropů, elektroinstalace,
topení, obložení, nábytku atd. Je po−
staven nový komín, a to až od sklepa,
vybudován nový krov s parozábra−
nou a střešními okny. V současné
době je rekonstrukce klubovny
ve fázi zastřešené novostavby. Je
prostě uděláno obrovské kvantum

práce a díky nezměrnému úsilí
mnoha dobrovolníků a zainteresova−
ných lidí a firem se klubovna během
dvou měsíců změnila ze spáleniště
na staveniště.
Obrovská vlna solidarity, která se
okamžitě po požáru vzedmula, nás
velmi těší a nesmírně nám pomáhá
při naší práci nejen na opravě klu−
bovny. Je to důkaz toho, že naše
práce s mládeží není zbytečná
a mnoho lidí nám fandí, i když to

Sbírka

jinak nedávají příliš najevo. Ne tak
v dnešní situaci − např. ve stále pro−
bíhající sbírce na obnovu klubovny,
kterou pořádáme, se v době uzá−
věrky tohoto Zvonu nastřádalo již
přes 127 tisíc Kč!!! Další finance
máme přislíbeny od nadřízených slo−
žek Junáka, OÚ, vyšších územních
celků a několika firem. Mimo to také
probíhá jednání s pojišťovnou.
Na tomto místě nám nezbývá nic
jiného než moc a moc poděkovat
všem dárcům, brigádníkům a také
všem (doufejme, že neúnavným) or−
ganizátorům rekonstrukce klubovny.
Palis

na obnovu junácké klubovny
v Ratíškovicích stále běží.

Prosíme všechny příznivce Junáka v Ratíškovicích, aby nám přispěli na
opravu klubovny poničené požárem. Za jakoukoliv finanční i jinou pomoc
předem děkujeme. Číslo účtu: 215651636/0300 nebo kasička na Obec−
ním úřadě Ratíškovice. Více informací na: www.junak−ratiskovice.cz

Junácká zabíjačka 2

aneb oslava 90. výročí vzniku Československa

Sobota 13. prosince 2008
Vzhledem k tomu, že loňská oslava 100 let skautingu touto
formou měla velký úspěch, letos jsme se rozhodli zapíchnu−
tím pašíka a jeho následnou konzumací zasvětit jinému ne−
méně důležitému výročí − viz. název příspěvku. Zabíjačky se
zúčastnilo okolo 50ti spokojených „akcionářů“ z řad našich
masožravých členů a příznivců. Milá byla také návštěva míst−
ního pana faráře Čekala. Dále vše proběhlo podle zavede−
ného scénáře a my máme do tmy vše hotovo − včetně rozdělení
masných podílků a obárky v konvičkách a umytého náčení.
Akce se vydařila, akorát to prase bylo o trochu větší jak
loni. Nevadí − co se nesní zamrazíme, zaudíme a na plese
nám lákový řízeček či plátek uzeného přijde k duhu. A co na
rok? V roce 2009 nás přece čeká 40 let střediska! Kvík!
Palis
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Skautský ples

podruhé ve stylu Country
...a opět „plný dům“
Sobota 31. ledna 2009

J

unák Ratíškovice pořádal tak
jako loni osvědčený a vydařený
Country bál a vzhledem k tomu,
že jsme necelé dva měsíce po požáru
− nebylo žádným tajemstvím, že pří−
padný výtěžek akce půjde na opravu
klubovny. Oproti loňsku jsme udě−
lali jen několik vylepšení, aby se
žádný z 240ti návštěvníků v žád−
ném případě neměl šanci nudit.
Osvědčené věci jsme nechali −
např. výuku country tanců a dvě
předtančení opět perfektně, tak jako
loni, zmákla děvčata z tanečního sou−
boru BLACK&WHITE z Hodonína.
Obě předtančení byla skvělá a ne−
mělo to chybu − pochvalovala si
hlavně mužská část osazenstva
plesu. Letos jim navíc jako předsko−
kanky sekundovala děvčata z odd.
Squaw, a to s velkým úspěchem −
sklidily potlesk na otevřené scéně.
Na ochozu byla opět nástěnná gale−
rie, tentokrát s požárovou tématikou.
Také se losovaly vstupenky o tři
chutné ceny a samozřejmě díky
spoustě štědrých dárců velmi bo−
hatá TOMBOLA, která čítala rovných
200 cen! Všem sponzorům velmi dě−
kujem − také kvůli nim se lístky do
tomboly prodávaly skoro samy. Bohu−
žel jsme z organizačních důvodů ne−
stihli inzerovanou soutěž v lasování,
čímž se návštěvníkům plesu doda−
tečně omlouváme, snad příště.
A teď ke změnám − mimo to, že
přibylo deset nových velkoplošných
obrázků ve výzdobě + čtyřmetrový
totem na plátně, jsme také zkusili
jinou kapelu. To aby plesy nebyly na
jedno brdo a volba padla na v Ratíš−
kovicích dosud neznámou kapelu z Ky−
jovska s názvem ŠU−FA (ŠUmařinka
− FAjf). A nebyla to špatná volba − vět−
šina návštěvníků plesu byla s touto
změnou více než spokojena.
Další změnou bylo divácky velmi
úspěšné tzv. půlnoční překvapení.

Jednalo se o takzvané umělé rodeo,
na které se obvykle pronajímá elek−
trický býk (bratru za 15 tisíc za ve−
čer). My jsme v duchu jednoho z bodů
junáckého zákona − „skaut je spo−
řivý“ tuto patálii vyřešili po svém.
Místo elektrického býka jsme vyro−
bili pomocí káry, lana, gymnastické
kozy, několika žíněnek a páru sil−
ných rukou tzv. MECHANICKOU
KOZU. Posloužila stejně dobře

(né−li lépe) než elektrický býk a tak−
řka bez nákladů, nepočítáme−li ně−
kolik ucasnovaných pořadatelů od
obsluhy tohoto skvělého zařízení,
které se po skončení plesu navíc bě−
hem několika málo okamžiků změ−
nilo v pohodlné taxi pro příliš una−
vené návštěvníky plesu.
Co říci závěrem? Snad jen: Děku−
jeme srdečně všem návštěvníkům
a sponzorům plesu a za rok zas...
Palis
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Krajané

V

Pivo
spojuje národy

březnu už to bude 13 roků, co
jsem opustil moje milované Ra−
tíškovice a s tím spojené všech−
no dokola – fotbal, Slavín… Máte
tam nové hospody, které znám enom
z fotek, a už sa nemožu dočkat
na ten vytoužený den, kdy dojedu
a všecko navštívím.
Hodně mně tu chybí Sla−
vín, nebudu ani psat
proč, protože každý ví,
o čem mlúvím. Víno mně
chutná pořád. Aj jsem
trochu vína udělal, ale
nemám tady pořádný
sklep. K Hýsovi pro radu
je daleko, Kordulík už tu
nebyl ani nepamatuju
a eště by mně v tem mo−
jem víně někdo našel ty
těkavé kyseliny. Proto to
s tím vinařením nijak
nepřeháňám. Ale na
košt něco vyčarovat zku−
sím. Díky těmto problé−
mům už sa několik roků
věnuju – mimo práce
a starání sa o rodi−
nu, koštování světových
a evropských piv.
Na pivo už chodím od
mých šestnácti roků.
Byla to jarošovská 10,
o které jsem myslel, že
je nejlepší na světě. Při
mém pracovním pobytu
v Praze jsem pomalu za−
čal koštovat různá piva,
ale pořád to byly jenom
domácí vzorky. Potom
jsem odjel do Ameriky
a před pár lety jsem tu
k mojému štěstí, nebo
neštěstí, poznal súseda
Billa, o kterém jsem psal
už minule. Ve všem jsme
si padli do oka.
Bill mňa začal po−
malu vzdělávat o růz−
ných pivech a zvycích.
Plzeň zostane Plzňú, ale
každý stát na světě má
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vynikající pivo (enom to zkusit).
Skoro každý víkend zkúšáme něco
nového. Mám za sebú už první pivní
košt a su také členem pivního spolku
Bonk (když nemožu byt v Modrém
životě, jak moji ratiškovští kama−
rádi). Začátkem měsíca si každý vy−

losuje dva státy, ze kterých mosí bě−
hem měsíca sehnat dva druhy piva.
Koncem měsíca u mňa doma je malý
košt. Jak máme trochu času, tak
navštěvujeme hospody z různých
států. Hodnotí sa všecko (obsluha,
kvalita piva, sklo atp.). Podle mo−
jích znalostí a zkušeností jsme my
Češi v první pivní pětce: Belgie,
Německo, Česká republika, Irsko
a Anglie. Asi nejhorší pivo majú Po−
láci a Rumuni (ti praví...). Takže, jak
sa dostanete k nějakému nečeskému
pivu, tak ho okuste.
Na zdraví a bacha na Rumunú.
Good luck všem.
Dan, Chicago
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Zápas

Zápasníci

a tak doplnil
sbírku medailí
hodonínských
zápasníků.
Trenér oddílu
zápasu L. Jur−
man byl s vy−
stoupením
svých svěřenců
v Dánsku spoko−
jen a věří, že budou i nadále sbírat
medaile jak z domácích, tak i zahra−
ničních turnajů.

zahájili novou sezonu úspěšně

V

sobotu 17. ledna 2009 se zápas−
níci Sokola Hodonín při Stře−
disku volného času zúčastnili na
pozvání dánského klubu meziná−
rodního turnaje v zápase řecko−řím−
ském v Koldingu, kde na zápasnic−
kých žíněnkách bojovalo celkem
245 závodníků. Naše družstvo bylo
nakonec kvůli chřipkovému onemoc−
nění některých závodníků jen tří−
členné, přesto se probojovalo až na
stupně vítězů.
Ve váze 47 kg obsadil Michal Ba−
lák (Ratíškovice) 3. místo. Byla to
jeho první soutěž ve vyšší váhové
kategorii, i když mu do limitu něja−
ké kilo chybělo.
Ve váze 59 kg vybojoval Štěpán
Antoš 1. místo, a tak zopakoval své
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úspěšné turnajové vystoupení, kte−
rého dosáhl v dánském Herningu
v listopadu loňského roku, a ve váze
73 kg získal Jaroslav Kocián 1. místo,

Vladimír Balák st.
Michal Balák

strana 25

Kultura

Fotovzpomínka
za zimní kulturní akce v obci

Krojový ples

Koncert Stříbrňanky

Dětský krojový ples
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