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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 87 ze dne 6. 10. 2009
Rada obce
z souhlasí s prodloužením smlouvy
o nájmu části parcely školního
areálu manželům Tučkovým,
z rozhodla o udělení pamětních
medailí PhDr. Miroslavu Deka−
řovi za dlouholetou činnost v kul−
tuře, Josefu Kordulovi za dlouho−
letou činnost v oblasti sportu a ve−
dení Svazu zdravotně postižených,
Cyrilu Gajdíkovi za úspěchy v ob−
lasti umělecké fotografie a Micha−
lovi Balákovi za dosažení titulu
mistra ČR v zápase řeckořím−
ském,
z rozhodla o výpovědi smlouvy
o nájmu technického zařízení bez−
drátového internetu s panem Du−
šanem Hýžou, Hodonín, z důvodu
platební neschopnosti nájemce,
z v souvislosti s častým rušením
nočního klidu před barem v ulici
Dědina projednala finanční mož−
nosti zakoupení monitorovacího
kamerového systému,
z se seznámila s posudkem firmy
Larix, Lužice, na stav chvojek –
zeravů na místním hřbitově. Do−
poručeno je částečné odstranění
zeravů, ošetření insekticidem
a tvarování.
z starosta informoval o plánované
návštěvě osmičlenné delegace
z francouzského Vouziers ve
dnech 26.−28. 10. 2009. Ve dnech
8.−11. 11. 2009 bude uskutečněna
návštěva 46 osob z Ratíškovic (zá−
stupci obce, členové Českoslo−
vensko−francouzské společnos−
ti, 18 hudebníků – dechovka,
22 členů dětského folklorního sou−
boru) do Vouziers,
z rozhodla, že rozšíření panelové
cesty v ulici Polní provede pra−
covní četa obce,
z se seznámila za přítomnosti ing.
Štěpána Burse z firmy MIX MAX
Energetika, s. r. o., Brno s mož−
ností provedení energetického ma−
nagementu pro obec Ratíškovice
a možností využití střech objektu
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ve vlastnictví obce pro umístění fo−
tovoltaických panelů,
rozhodla o zpracování znaleckého
posudku ceny pozemků v lokalitě
Padělky,
projednala program XXI. zase−
dání ZO,
se seznámila s probíhajícími pra−
cemi rekonstrukce komunikace
v ulici Vinařská,
souhlasí s přidělením finančního
příspěvku o.s. Kyjovské Slovácko
v pohybu za poradenskou činnost.
Částka byla stanovena na poradě
starostů na 3 Kč/obyvatel obce.

Rada obce č. 88 ze dne 20. 10. 2009
Rada obce
z souhlasí s užíváním stavby foto−
voltaické elektrárny Ratíškovice,
z souhlasí s termínem konání hodů
v roce 2010. Jelikož kostel byl vy−
svěcen 4. října, hody připadají na
první říjnovou neděli 3. 10. 2010.
z rozhodla o vypovězení nájemní
smlouvy mezi Obcí Ratíškovice
a panem Pučikem, který má na
budově ZUŠ umístěno zařízení pro
šíření bezdrátového internetu,
z projednala program XXI. zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
z za přítomnosti nadpor. Bc. Petra
Bučka, OO Policie ČR Dubňany,
byly projednány možnosti řešení
situace trvalého rušení nočního
klidu v baru v ulici Dědina,
z rozhodla o nákupu zametacího
stroje pro zimní období,
z se zabývala plánem investičních
akcí na rok 2010,
z rozhodla o vypracování projek−
tové dokumentace pro stavební
povolení na akci Cyklostezka Ra−
tíškovice (ul. Vítězná),
z souhlasí se zněním Směrnice
č. 5/2009 pro hospodaření s ma−
jetkem obce a majetkem zřizova−
ných organizací. Účinnost směr−
nice je od 1. 1. 2010.
z souhlasí se zněním Směrnice č. 6/
/2009 − Zásady pro doplňkovou čin−

nost provozovanou příspěvkovými
organizacemi. Účinnost směrnice
je od 1. 1. 2010.
z Předala pamětní medaile panu
Josefu Kordulovi a Michalovi Ba−
lákovi.
Rada obce č. 89 ze dne 3. 11. 2009
Rada obce
z vzala na vědomí oznámení o vy−
hlášení volného dne pro žáky ZŠ
Ratíškovice na den 16. 11. 2009,
z rozhodla na základě podaných tří
cenových nabídek o koupi zame−
tacího stroje, který bude určen pro
odstraňování sněhu z veřejných
komunikací,
z souhlasí s nabídkou firmy E−ON
a. s. na dodávku elektřiny za sní−
ženou cenu pro veřejné osvětlení
na rok 2011,
z rozhodla o výměně osvětlovacích
těles veřejného osvětlení v ulicích
Zelnice, Zelničky, Baťovka a o do−
datečném osvětlení prostoru za
budovou „Komunálu“, kde se zdr−
žuje v nočních hodinách mládež,
působí hluk a poškozuje veřejný
majetek. Práce provede firma Zá−
mečnictví Svatopluk Stokláska.
z rozhodla o přidělení finančního
příspěvku ve výši 15 000 Kč na
provoz Diakonie ve Valašských
Kloboukách, kde jsou umístěny tři
děti z Ratíškovic,
z se seznámila s Výroční zprávou ZŠ
a MŠ Ratíškovice za školní rok
2008−2009 a nemá k ní připomí−
nek,
z se zabývala rozsahem investic pro
rok 2010,
· souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene mezi E−ON Dis−
tribuce, a. s., České Budějovice,
a Obcí Ratíškovice, jež se týká
změny uložení kabelu v prostoru
hřbitova,
z souhlasí s výsadbou 22 kaštanů,
které daroval pan Stanislav Ka−
dlčík, v areálech mateřských škol
a základní školy,
z vzala na vědomí vyhlášení ter−
mínů (5. 1. 2010) pro podání žá−
dosti o dotace na revitalizaci vod−
ních ploch,
z rozhodla o provedení výběrového
řízení na dodavatele plynu pro vy−
tápění budov v majetku obce. Vý−
běrové řízení provede firma MIX−
−MAX Energetika, s. r. o., Brno.
z převzala zaměření škvárového
hřiště v areálu Baník. Podklad
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bude sloužit pro zpracování pro−
jektu na vybudování hřiště s umě−
lým povrchem.
z rozhodla o nahrazení telefonní
ústředny O2 telefonní ústřednou
a internetem VoIP na obecním
úřadě Ratíškovice. Důvodem
je snížení provozních nákladů.
Práce provede firma NOEL, s.r.o.,
Hodonín.
Rada obce č. 90 ze dne 18. 11. 2009
Rada obce
z souhlasí s tím, aby projekt „Živá
kultura ve stanu“, který byl při−
hlášen do grantového řízení Na−
dace ČEZ a byl úspěšný, byl reali−
zován. Výsledkem projektu je
zakoupení „párty stanu“ 18 m x
10 m, který bude ve vlastnictví
obce a bude sloužit pro kulturní
a společenské akce.

z

z
z

z

Cena projektu je 250 000 Kč,
přičemž dotace Nadace ČEZ je
100%.
souhlasí s pronájmem místnosti
v II. NP ZUŠ (stará škola u dro−
gerie) pro konání kurzů tvoři−
vosti, jenž organizuje paní Iva No−
votná, Hodonín,
se seznámila s žádostí o opravu vý−
tluků místní komunikace na Sla−
víně,
rozhodla o výkupu pozemků v lo−
kalitě Za Mlýnem, a to od občanů,
kteří vyjádřili předběžný souhlas
s prodejem,
rozhodla o předfinancování pro−
jektu „Rodinné centrum Ratíško−
vice“ realizovaného z Programu
rozvoje venkova, Leader+. Půjčka
bude poskytnuta na dobu jed−
noho roku do 30. 11. 2010, a to ve
výši 270 000 Kč.

z jmenovala členy hodnotící ko−
mise pro výběrové řízení veřejné
zakázky na dodavatele zemního
plynu a sdružených služeb,
z se zabývala návrhem investic
z rozpočtu obce na rok 2010,
z na základě návrhu sociální ko−
mise rozhodla o poskytnutí finanč−
ního příspěvku 400 Kč/osoba na
svoz a odstranění TKO za rok 2009
samostatně žijícím osobám s trva−
lým pobytem v Ratíškovicích star−
ším 75 let. Jde o 54 osob.
z rozhodla o provedení evidence
drobných sakrálních staveb, jež
jsou v majetku obce, a to z dů−
vodu změn v účetnictví obce,
z starosta informoval o vícepracích
při rekonstrukci komunikace
v ulici Vinařská z důvodu exis−
tence jílového podloží, které se
v důsledku dešťů silně podmočilo.
RŠ

Proč?

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 21
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 21. října 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. Zřizovací listinu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ratíškovice.
1.2. Zřizovací listinu příspěvkové
organizace Osvětová beseda Ra−
tíškovice.
1.3. Přijetí hmotného majetku do
vlastnictví obce, který byl bez−
platně převedený obcí do 31. 12.
2007 na příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Ratíškovice v celkové
hodnotě 5 959 983,14 Kč.
1.4. Přijetí hmotného majetku do
vlastnictví obce, který byl bez−
platně převedený obcí do 31. 12.
2007 na příspěvkovou organizaci
Osvětovou besedu Ratíškovice
v celkové hodnotě 243 211 Kč.
1.5. Zvýšit počet světelných bodů a in−
tenzitu osvětlení v okolí kina a par−
koviště u zdravotního střediska.

1.6. Změnu rozpočtu č. 5/2009, pří−
jmy zvýšeny o 125 400 Kč, výdaje
sníženy o 53 000 Kč financování
příjmů sníženo o 178 400 Kč.
Celkové příjmy po změně:
41 779 700 Kč + financování
6 444 200 Kč = 48 223 900 Kč
Celkové výdaje po změně:
45 311 900 Kč + financování
2 912 000 Kč = 48 223 900 Kč.
1.7. Snížení poplatku za připojení
kabelové televize od 22. 10. 2009
do 31. 12. 2009. Cena po snížení
3 000 Kč.
1.8. Výkupní cenu ve výši 110 Kč/m2
za pozemky v lokalitě „Padělky“
(ul. Za Mlýnem), která je určena
pro výstavbu RD.
2. ZO pověřuje:
2.1. Starostu k ověření všech práv−
ních a technických možností
k zajištění veřejného pořádku
v obci.

z Již poněkolikáté neznámý van−
dal poškodil veřejné osvětlení
v ulici Zbrodek, čímž obci způ−
sobil několikatisícovou škodu.
Peníze na opravu mohly být vy−
naloženy smysluplněji.
z Během dvou posledních říjno−
vých víkendů si anonymní roz−
verná mládež pod rouškou tmy
udělala z vybetonované části
svahu „Hadačového járku“
u kina střelnici, když do ka−
menného svahu hází prázdné
láhve od piva a kořalky. Skle−
něné střepy jsou tak nastraže−
nou pastí pro děti, které kolem
potoka a mostku často skotačí.
RŠ

Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Navštivte obecní webové stránky
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z V posledním říjnovém týdnu
neznámý, avšak líný a nezod−
povědný občan do kontejneru
na barevné sklo u prodejny po−
travin MAM vhodil zavaře−
niny i s obsahem. Bude−li se ta−
kováto nepatřičnost opakovat,
firma odebírající bezplatně sklo
zruší s obcí spolupráci, čímž se
obci zvýší finanční náklady na
odpadové hospodářství.

www.ratiskovice.com
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Rozum Dominik
Kosík Viktor
Štipčák Adam
Blaha Samuel
Holeček Tomáš
Šulcová Petra
Hartl Pavel
Vaněk Lukáš
Zahrádková Elena
Kašík Jakub

Gajdík Zdeněk ...................................................... 80 let
Toman Jan ............................................................. 85 let
Kordulová Marie .................................................. 91 let
Junec Oldřich ....................................................... 85 let
Varmužová Marie ................................................ 80 let
Vašíčková Marie ................................................... 80 let
Vanďurka Zdeněk ................................................ 85 let
Ilustrační foto

Uzavření sňatku...
Bohumil Kobliha a Dagmar Tomanová

Z našich řad odešli...

Kamenná svatba

Příkaský Josef ......................................
Šťastný Alois .........................................
Kundratová Květoslava .....................
Vacenovská Marie ...............................
Koneček Stanislav ...............................

79 let
82 let
82 let
74 let
38 let

(65 let společného života)
František a Marie Tomanovi

Zlatá svatba
Cyril a Růžena Tomanovi
JK

Medailisté 2009
R
ada obce rozhodla ke Dni vzni−
ku samostatného českosloven−
ského státu o udělení pamět−
ních medailí významným osobnostem,
které se zasloužily o propagaci
obce Ratíškovice v oblasti kultury,

Cyril Gajdík
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sportu a umění, a to PhDr. Miro−
slavu Dekařovi za dlouholetou čin−
nost v kultuře, Josefu Kordulovi
za dlouholetou činnost v oblasti
sportu a vedení Svazu zdravotně po−
stižených, Cyrilu Gajdíkovi za

PhDr. Miroslav Dekař

úspěchy v oblasti umělecké fotogra−
fie a Michalovi Balákovi za dosa−
žení titulu mistra ČR v zápase řec−
kořímském. Všem oceněným srdečně
blahopřejeme.
Josef Hanák

Michal Balák a Josef Kordula

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Policie

Z deníku

obecní policie

ŘÍJEN 2009
3. 10. Přijetí oznámení ve 23.00 hod.,
že v tělocvičně základní školy, kde
se pořádá hodová zábava, dochází
k neshodám mezi pořadatelskou
službou a návštěvníky. Uklidnění
situace a setrvání na místě. Kon−
trola okolí baru.
7. 10. Přijetí oznámení, že v ob−
chodě Serafína platil muž 5 000 Kč
a vyvolal zmatek, při kterém mu
obsluha vrátila o 2 000 Kč více.
Podle popisu se jednalo o muže
špatně mluvícího česky, postava
180 cm, hnědá bunda a šedá kšil−
tovka. Dle popisu byla informo−
vána i PČR Dubňany.
15. 10. Kontrola okolí sběrného dvo−
ra, kde byly nalezeny injekční stří−
kačky. Kontrola okolí hřiště Liši−
novo a lokality U Lesa. Odpolední
služba, kontrola okolí základní
školy, areálu MŠ II, kde se na
střeše budovy schází mládež.
21. 10. Přijetí oznámení v 19.30 hod.,
že se nevrátil domů ze školy žák
XY. Provedení opatření k zahá−
jení pátrání po dítěti, vyrozu−
mění PČR, vyhlášení pátrání pro−
střednictvím místního rozhlasu.
Po vyhlášení se chlapec vrátil
domů od kamaráda, u kterého
byl na návštěvě a rodičům to ne−
řekl. Provedení pohovoru s chlap−
cem.
Obecní policie děkuje spolu−
občanům za součinnost při
hledání chlapce, která vedla
k jeho úspěšnému nalezení.
23. 10. Přijetí oznámení ve 23.05
hod. od pana YX, že na „Vla−
chovce“ budí veřejné pohoršení
pan XY, který rozhazuje odpad−
kové koše a převrací lavičky.
24. 10. Přijetí oznámení v 8.30 hod.,
že v lese směrem na Hodonín
(U Zátočiny) stojí osobní auto
s nastartovaným motorem, má
zapnutá světla a otevřené okno,
bez řidiče. Po příjezdu na místo
bylo zjištěno, že ve vozidle leží
muž, který je pod vlivem alko−
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holu a spí. Po
probuzení nebylo
zjištěno, že muž
je v ohrožení ži−
vota a na dotaz
sdělil, že ošetře−
ní nevyžaduje, že
si jenom vypil al−
kohol a udělalo
se mu špatně.
26. 10. Proveden
sběr použitých
injekčních stříkaček u místní
střelnice.
LISTOPAD 2009
4. 11. Přijetí oznámení ve 13.48 hod.
od pana XY, že na místním hřbi−
tově někdo přeštípl zámky na au−
tomatu k výdeji svíček a odcizil
hotovost. Přivolána PČR Dub−
ňany, které bylo oznámeno pode−
zření ze spáchání TČ krádeže
vloupáním.
8. 11. Přijetí oznámení ve 13.15 hod.
od pana XY, že mu před pohostin−
stvím Tipsport někdo odcizil
jízdní kolo zn. Velne. Popis muže
byl střední postavy, oblečen v bílé
mikině s kapucí. Hlídka OP pro−
vedla kontrolu okolí obce a při
výjezdu z obce v ulici Rohatecká
byl viděn mladistvý odpovídajícího
popisu. Po zastavení nám sdělil,
že jízdní kolo je jeho kamaráda
z Milotic, který mu jej zapůjčil. Po
provedení ohledání kola a kon−
taktu s majitelem bylo zjištěno, že
se jedná o odcizené kolo. Ke krá−
deži se nakonec mladistvý doznal.
9. 11. Přijetí oznámení v 8.35 hod.,
že v ulici Vítězná u květinářství
je dopravní nehoda tří vozidel.
Proveden výjezd, řízení dopravy
do příjezdu PČR Dubňany.
Přijetí oznámení v 9.02 hod., že na
komunikaci směrem na Hodonín
je dopravní nehoda, kdy došlo ke
srážce divokého prasete s osob−
ním vozidlem.
12. 11. Přijetí oznámení v 17.40 hod.
od PČR Dubňany, kdy bylo ozná−

meno napadení mezi otcem a sy−
nem. Po příjezdu na místo byla
situace uklidněna a zúčastněné
osoby poučeny o možnosti projed−
nání přestupku v KVP po podání
návrhu.
14. 11. Přijetí oznámení v 9.05 hod.,
že v ulici Školní se pohybují oby−
vatelé romského původu a nabí−
zejí po domech nějaké zboží. Po
obci se pohybují ve Favoritu slo−
venské SPZ.
17. 11. Přijetí oznámení v 15.36 hod.
od paní XX, že ji u hlavní autobu−
sové zastávky obtěžují dva mla−
diství, kteří na ni najíždějí jízd−
ním kolem. Proveden výjezd
a upozornění dětí na nevhodné
chování.
19. 11. Upozornění žáků ZŠ v Ratíš−
kovicích na nepořádek, který udě−
lali na sběrném dvoře.
Dále byli upozorněni, že musejí
odstranit veškerý materiál, který
použili při stavbě bunkrů v lese
za skládkou a musejí uvést vše do
původního stavu.
19. 11. Přijetí žádosti v 9.05 hod. od
paní XX o poskytnutí asistence,
když zjistila, že její manžel vymě−
nil zámky u vstupních dveří a ona
se nemůže dostat do domu, kde má
trvalý pobyt. Paní XX se rozvádí
s manželem a on ji dělá schvál−
nosti.
26. 11. Jednání s velitelem Městské
Police v Kyjově o projektu k vy−
budování kamerového systému
v obci Ratíškovice.
JH & JV
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Zajímavosti

Telegraficky...

Kalendář 2010
Dílčí produkty česko (ratiškovsko)
– slovenské (popudinsko−močidlan−
ské) spolupráce, které pocházejí
z „Programu přeshraniční spolu−
práce Slovenská republika − Česká
republika“ a jsou financovány z Ev−
ropské unie z Evropského fondu re−
gionálního rozvoje, se stávají pří−
jemnou předvánoční nadílkou. Jako
v loňském roce občané mohou přijít
na ratíškovickou radnici a zde si na
číslo popisné vyzvednou bezplatně
nástěnný kalendář na rok 2010. Au−
torem fotografií jednotlivých listů ka−
lendáře je pan Cyril Gajdík, který již
po dlouhá léta svým objektivem ma−
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puje život naší obce. Právě díky jeho
fotografiím můžeme nahlédnout do
lokální historie a shlédnout časy
minulé − místa, tváře a situace, jež
doposud utkvívaly pouze v naší pa−
měti. Za možnost oživení ratíško−
vické minulosti fotografií a za to, že
fotografie v případě tohoto kalen−
dáře byly poskytnuty nezištně, bez
nároku na honorář, patří panu Cy−
rilu Gajdíkovi hluboké poděkování.
Pohlednice obce
Pohlednice obce, jež si občané rov−
něž mohou zdarma vyzvednout na
radnici, jsou meziproduktem ply−
noucí z průběžného shromažďování

archivních záběrů a mapování sou−
časnosti. To vše má za cíl vytvořit
databázi obrazového materiálu,
která poslouží jako zdroj pro výběr
fotodokumentace do připravované
knihy o historii a kultuře Ratíškovic.
Historikové a etnografové
opět v Ratíškovicích
Dne 9. 11. 2009 proběhlo na ratíš−
kovické radnici v rámci projektu
financovaného z programu „Přeshra−
niční spolupráce Slovenská repub−
lika − Česká republika“, a to z Evrop−
ského fondu regionálního rozvoje,
další setkání českých a slovenských
historiků a etnografů, kteří se spo−
lupodílejí na tvorbě knih o historii
a kultuře obcí Ratíškovice a Popudin−
ské Močidlany. Přítomní se dohodli na
termínech odevzdání prvopisů jed−
notlivých kapitol a podobě společné
redakce. Po oficiální části setkání
proběhla méně formální rekognos−
kace terénu lidového stavitelství a vi−
nařství na ratíškovickém Slavíně.
RŠ
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Ekologie

Biomasa

veze na zpracování
Zeraganiku, čímž
se hodnotný biolo−
gický materiál opě−
tovně vrací do ko−
loběhu přírody.
Je žádoucí si uvě−
domit, že čím vyšší
jsou náklady obce
na odpadové hospo−
dářství, plynoucí mimo jiné i z poho−
dlnosti některých občanů, tím menší
jsou prostředky určené na další inves−
tice a podporu spolkového života.

jako recyklovatelný
odpad

V

podzimním čase úklidu se zvý−
šilo množství biologického odpa−
du (biomasy), který odpověd−
nější občané naváželi na sběrný dvůr
a ti pohodlnější dávali k popelnicím
či přímo do popelnic. Popeláři mají
za povinnost bioodpad u popelnic ne−
odebírat, takže pytle s listím a trá−
vou stejně v popelnicích skončily a pro
jistotu se seshora zamaskovaly, aby
odvozu bylo učiněno zadost.
Tento způsob nakládání s odpady
se jeví jako nešťastným, neboť za
peníze všech poplatníků obce se od−
váží listí na skládku do Těmic, a to
povětšinou v plastovém pytli, který
je určen na plasty, a proto je obcí vy−
dáván zdarma, přičemž pytel stojí
4 Kč a vývoz 1 ks popelnice 10 Kč.
Ekologickým řešením, které je sou−
časně i ekonomicky výhodné, je od−
voz listí a trávy na sběrný dvůr. Tam
se biomasa shromáždí a poté se pře−

Spolupráce s Elektrowinem
Výsledkem dlouhodobé a dobré
spolupráce obce s občany a firmou
Elektrowin je opětovná, v letošním
roce již druhá, finanční dotace ve
výši 50 000 Kč, jež je určena na pro−

vedení osvětlení skladu bílé elektro−
niky a rekonstrukci plotu areálu
sběrného dvora. Díky dobré vyba−
venosti sběrného dvora a díky obča−
nům, kteří ve velkém množství ode−
vzdávají elektrospotřebiče, splňujeme
všechna požadovaná kritéria Moti−
vačního programu, což nás oprav−
ňuje využít výše uvedené finance
k další optimalizaci provozu.
Nebezpečné odpady
Výraznou měrou oproti loňsku
a stanoveným odhadům stouplo
množství odevzdaného nebezpeč−
ného odpadu (barvy, oleje, postřiky,
obaly od chemikálií apod.). Do konce
měsíce listopadu bylo od občanů
shromážděno 3619 kg nebezpečných
odpadů (bez azbestu) za jejichž likvi−
daci obec zaplatila 48 000 Kč.
PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

Plesy 2010
16. 1. Ples Mikroregionu
Nový Dvůr v Miloticích
16. 1. 62. krojový ples
(Osvětová beseda)
17. 1. 7. dětský
krojovaný ples
(Dětský folklorní soubor,
Osvětová beseda)
23. 1. Společenský ples
(Obec Ratíškovice,
Osvětová beseda)
30. 1. Skautský country ples
(Junák Ratíškovice)
6. 2.
Hasičský ples
(SDH Ratíškovice)
13. 2. Lidový ples
(KDU−ČSL)
20. 2. Ples fotbalistů
(FK Baník Ratíškovice)
27. 2. Sportovní ples
(SK Ratíškovice)
6. 3.
Rockový ples
(Radek Panák)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009
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Setkání

N

Vouziers
2009

aše putování začalo v neděli
8. listopadu v 19.30 hodin, kdy
jsme vyrazili v čele se starostou,
delegací obce a delegací Českosloven−
sko−francouzské společnosti, dále
s nezbytnou překladatelkou paní
Danou Voříškovou, Dětským folklor−
ním souborem, cimbálovou muzikou
Cangla a Veselou muzikou směrem
k našemu jedinému cíli, jenž bylo
družební městečko Vouziers ve
Francii.
Příjezd před radnicí byl napláno−
ván dle francouzské delegace na
11.00 hodin. Téměř s přesností na
minuty autobus zastavil u radnice
a naše delegace i účinkující byli sta−
rostou Vouziers srdečně přivítání
v prostorách radnice. Poté jsme se
vydali na společnou ubytovnu, kde
byli ubytováni Dětský folklorní sou−
bor, cimbálová muzika Cangla a Ve−
selá muzika. Delegace byla tradičně
ubytována ve francouzských rodi−
nách. Po velmi vydatném obědě jsme
odjeli dělat upoutávky na naše vy−
stoupení do obchodních domů ve
městě. Večer nás čekal první ofici−
ální ceremoniál u pomníku padlých
ve městě Terron nad Aisnou. Veselá
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muzika zahrála
s noblesou fran−
couzskou, čes−
kou a sloven−
skou hymnu.
Poté nás sta−
rosta s radními
z Terronu po−
zval na večeři, kde se uskutečnilo
první setkání s francouzskými přá−
teli. Na ubytovnu jsme se vraceli
v pozdních nočních hodinách.
Druhý den ráno po snídani jsme
odjeli do historického města Remeš.
Byla zde pro nás připravena pro−
hlídka vinařského podniku Taittin−
ger, kde se vyrábí pravé šampaňské.
Prohlídka začala ve sklepech, které
mají délku 18 km a je zde usklad−
něno 18 milionů lahví kvalitního
šampaňského této značky. Ceny za
toto kvalitní šampaňské se pohybuji
od 17 EUR/litr.
Po obědu a odpoledních nákupech
jsme se vrátili zpět do Vouziers
a v 19.00 hodin začal hlavní gala−
program, kde se střídala vždy po
hodině Veselá muzika, Dětský folk−
lorní soubor a cimbálová muzika
Cangla. Program obou skupin se

líbil, o čemž svědčí i „superchvála“
v místních denících.
Třetí den našeho pobytu, tj.
11. listopadu, jsme odjeli připrave−
ným autobusem nejprve k pom−
níkům v Blaire a Condé, kde byla
francouzským orchestrem zahrána
nejprve česká a slovenská hymna,
Veselá muzika hrála hymnu fran−
couzskou. Po položení kytic dele−
gací, která se skládala ze zástupců
českého a slovenského velvyslanec−
tví, delegace z Ratíškovic a starostů
výše uvedených měst byly přečteny
jména padlých francouzských vo−
jáků a občanů v I. světové válce.
Další oficiální ceremoniál se usku−
tečnil na hlavním vojenském hřbi−
tově a u pomníků padlých českoslo−
venských legionářů. Zakončení se
tradičně uskutečnilo na náměstí
Carnot ve Vouziers.
Celá akce byla zakončena přijetím
všech hostů včetně naší delegace
a souborů na radnici. Po pozdním
obědě jsme začali balit a kolem
19. hodiny jsme se rozloučili s na−
šimi francouzskými přáteli a odjeli
směrem k domovu. Cesta nám ubí−
hala a v ranních hodinách jsme pře−
jeli české hranice. Malé zdržení náš
čekalo asi 120 km před Brnem, kde
autobus dostal defekt a musel pro
nás nouzově přijet druhý autobus.
Do Ratíškovic jsme přijeli tedy až
před 14. hodinou.
Děkuji vedení obce i vedení Česko−
slovensko−francouzské společnosti za
to, že dala důvěru nejmladším ratíš−
kovickým folkloristům, cimbálové mu−
zice Cangla z Hovoran a samozřejmě
Veselé muzice vzorně reprezentovat
obec i celu Českou republiku ve Fran−
Jana Koplíková
cii.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Zamyšlení

Obecní

rozhlas

P

Region

řed pár dny přestal hrát u zbroj−
nice místní rozhlas. Zašla jsem
na obecní úřad, starosta hned
zavolal firmě Noel, a. s., a k mé spo−
kojenosti na druhý den (jako ob−
vykle přesně v osm hodin) jsem sly−
šela hlášení přímo z okna kuchyně.
Ale jak se říká – není člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem. Za pár dnů
jsem se dozvěděla, že jiní lidé si zase
stěžují, že jim rozhlas hraje. Ráno je
budí, je moc hlasitý, mají ho přímo
před domem...
Já osobně si den bez rozhlasu ne−
dovedu představit, protože mě tak
provází od mého dětství. Co pama−
tuji, každý den hraje před nebo za
zbrojnicí. Nejvíc mi utkvěla v pa−
měti melodie písničky „Až rozkvetou
lípy“ – jak začala hrát, stařenka vy−
šla před barák, došla teta Tonka
a tetička Julča Luňáková, sedly si
před naším na lavečku a poslou−
chaly, co se od pana Balouse dozví
nového. A kolem poledne byly další
zprávy. Ty už nebyly z rozhlasu, ale
od pošťáka pana Lejsky, který cho−
dil u nás na Řádkách. Pořád se usmí−
val, došel až do domu, předal poštu,

chvilku poseděl v kuchyni, po−
vykládal, co je nového v dědině,
a když stařenka pekli, pokaždé
si kousek vzal a šel dál.
V ratiškovické kronice je uve−
deno, že „hlášení zpráv a růz−
ných nařízení obecních dělo se
u nás odedávna bubnem. Obec−
ní strážník na různých místech
v obci po zabubnování ohlásil ur−
čené zprávy.“ Paní Drahomíra Klime−
šová, která se narodila v roce 1915,
vzpomíná na „obecního policajta“
Macka. „Chodili po dědině, bubno−
vali na buben, vyhlašovali zprávy,
děcka létaly za ním. Tenkrát byla
dědina malá. Když já sem byla malá,
tož dědina čítala tak tři sta čísel“.
Pak se Ratíškovice rozrůstaly, bube−
ník už nestačil, a obecní úřad se pro−
to rozhodl vybudovat obecní rozhlas.
Zakázka v ceně 350 000 Kč byla na
podzim roku 1948 zadána brněnské
firmě Jurák a spol. a „dne 3. listo−
padu večer byla to radostná událost
pro občany Ratíškovic, když se roze−
hrálo všech 37 reproduktorů rozsá−
zených po celé obci“. Od té doby po
několik let hlásil 2x denně – vždy
v poledne a večer. V nutných přípa−
dech, stejně jako dnes, bylo slyšet
přes den „mimořádné hlášení“.
Protože v té době nebyl tak jako
dnes v každém domě radiopřijímač,
starala se obec, aby lidé věděli ne−
jen to, co je nového „u nás“, ale také
ve světě. Jiskra, což byly podle pod−
titulku „vesnické noviny okresu ho−
donínského“, v květnu 1956 psala

o tom, že „se zdarem a bez přerušení
pracuje malý rozhlasový kolektiv
v Ratíškovicích“, a dávala jej za pří−
klad okolním obcím. Každou sobotu
odpoledne rozhlas vysílal krátký pře−
hled zpráv. „Po přehledu o doprav−
ních nehodách na našich silnicích
vybízejí majitele domů své obce, před
jejichž obydlím jsou na návsi stro−
my, aby ořezali spodní větvě, o něž
by se mohli za tmy občané poranit.
Oznamují, že v září letošního roku
bude opět otevřena strojírenská vý−
stava v Brně a že výstavu v čínském
Kantonu navštívilo přes milion osob.
Informují o průběhu návštěvy sovět−
ských státníků Bulgačeva a Chruš−
čeva ve Velké Britanii. Ve vtipně
sestavených větách bojují proti ne−
českým výrazům v naší řeči. Nako−
nec upozorňují na hospodářské a kul−
turní události v obci. Při vysílání
střídají hlasy a nepřekračují délku
rozhlasového okénka 7 minut“.
V dnešní době se o dění v České
republice i v zahraničí dovíme to
nejdůležitější z ranního zpravodaj−
ství, které si pustíme z rozhlaso−
vého přijímače či televizoru jako ku−
lisu ke snídani. Ale co se bude dít
ten den v naší obci, to nám řekne
jenom paní Marie Macková ve vysí−
lání místního rozhlasu. I když ho
v současné době můžeme slyšet
i v kabelové televizi, stejně jako dřív
je pro mě příjemnější, když se ráno
zvenku ozve krásná písnička a já
jsem po skončení hlášení, jak se říká,
„v obraze.“
Irena Bařinová

Mikroregion Nový Dvůr renovuje

drobné sakrální stavby

V

měsíci listopadu vrcholí opra−
vy a rekonstrukce časem již
značně poničených drobných sa−
králních staveb na území našeho mi−
kroregionu. Jednotlivé obce vybraly
do projektu, na nějž jsme získali do−
taci 379 000 Kč od ministerstva pro
místní rozvoj, nejvíce poškozené ob−
jekty, aby byly odborně zrestauro−
vány. V obci Ratíškovice byl opra−
ven litinový kříž u „staré mateřské
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

školky“ a kamenný kříž u farní za−
hrady. Stav obou křížů vyžadoval
komplexní restaurátorský zásah spo−
čívající v odstranění dysfunkčních
nátěrů, doplnění chybějících či po−
škozených částí architektury, povr−
chové strukturální a barevné sjed−
nocení a následnou hydrofobizaci.
V obci Milotice byl opraven kříž
na hraběcí cestě. Tento kříž má svůj
původ pevně podchycen. Pochází

z roku 1886 a nechali jej postavit
manželé Hudcovi z vedlejších Sva−
tobořic na místě, kde násilnou smrtí
přišla o život jejich mladá dcera Bar−
bora. Vrah byl usvědčen a odsouzen
na doživotí. Na základě amnestie při
úmrtí císaře Františka Josefa I.
v roce 1916 byl však propuštěn na
svobodu. Na památku této tragické
události byla složena balada, která
se po léta hrávala jako lidové diva−
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Beseda

dlo. Pískovcový, asi 5 m vysoký
kříž pochází z r. 1886, na kvá−
dru v dolní části jsou po bocích
čtyři reliéfy, nahoře je socha Je−
žíše Krista přibitá na kříži. Celá
sakrální stavba byla již značně
poškozena jak mechanicky, tak
i vlivem mechů a různých nečis−
tot. Bylo třeba domodelovat paži
sochy Krista, chybějící části ar−
chitektury, vytvořit nové reliéfy
a provést ošetření proti povětr−
nostním vlivům.
V obci Skoronice byl restauro−
ván památník obětem první svě−
tové války z let 1914−1918, socha
sv. Floriána z roku 1880 a také
socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1881. Památník obětem
války byl naposled opraven a re−
konstruován v roce 1958, jeho
oprava tedy byla více než nutná.
Obě sochy, nacházející se po obou
stranách kostela, byly rovněž ve
velmi špatném stavu.
V obci Svatobořice−Mistřín byla
pro komplexní opravu zvolena kap−
lička na ulici Šardická. Základním
problémem této drobné sakrální
stavby bylo její zvlhnutí. Veškeré
práce tudíž směřovaly k vysušení
daného objektu a k odstranění pří−
čin jeho dalšího vlhnutí.
V obci Vacenovice byl opraven kříž
na návsi a u pošty, a také sousoší

S

Platili jsme

handláčkovi

čítacím lístkem, na němž byla pe−
rokresba nejstarší školní budovy,
byli 28. října krátce po půl třetí
přivítáni v jídelně základní školy
první návštěvníci letošní Besedy nad
kronikou. Díky technickému vyba−
vení a jak se později ukázalo i díky
kapacitě posluchačů, byl to od pořa−
datelů šťastný a prozíravý krok. Už
jen proto, že k přichystaným osma−
osmdesáti židlím se ze sborovny
přineslo dalších deset. A z téměř
stovky míst, pouze tři zůstala prázd−
ná – paradoxně VIP. Druhým, s vel−
kým povděkem kvitovaným krokem
byla projekce doprovázená zvukem.
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Nejsvětější Trojice. Sousoší stojí
na dolním konci Vacenovic směrem
na Vracov. Objekt vysoký 2,75 m má
vpředu na podstavci nápis „Svatá
Trojice – jeden Bože – smiluj se nad
námi“. Oprava vedle samotného
sousoší zahrnuje také úpravu nej−
bližšího okolí, tj. zemní práce, vý−
sadbu vhodné zeleně, městský mo−
biliář.
V obci Vlkoš byla pro komplexní
rekonstrukci zvolena pískovcová

Jako aperitiv pořadatelé MO
KDU−ČSL zvolili patnáctiminutový
sestřih z loňské besedy. Pak už před−
stavitel lidovců přivítal přítomné
a paní kronikářku Martu Kordulo−
vou. Beseda byla zahájena básní Člo−
věk a rodný kraj, kterou přítomní
vyslechli z autentického záznamu
z besedy z roku 1986 v podání au−
torky Marie Koplíkové. Báseň dopro−
vázely fotografie promítané ředite−
lem školy Josefem Hanákem a jeho
synem Tomášem. Pak dostal slovo
opět pan ředitel, aby na řeči čísel do−
kladoval postavení obce v ČR a s pro−
měnami v počtu obyvatel.

socha Jana Nepomuckého z roku
1875 a pak také pískovcová socha
Panny Marie Sedmibolestné z roku
1878. Objekty byly po dlouhá léta
udržovány pouze amatérsky, což se
projevilo na jejich dnešním stavu.
Bylo tedy potřeba provést zevrubné
očištění, vyměnit poničené části, do−
modelovat uražené částí a nakonzer−
vovat celý povrch soch.
Veronika Svobodová,
manažerka mikroregionu

Historii jsme začali letopočtem
1449 a loupeživými rytíři – lapky
z Jarohněvic a Milotic. O tři století
později v roce 1749 reformovala cí−
sařovna Marie Terezie daňový sys−
tém a dělal se soupis pozemků tzv.
„tereziánský katastr“. Z vizitačního
nálezu vrchnost asi moc radosti ne−
měla, pole byla samý písek, úroda
mizerná – čtyřnásobek zasetého, vi−
nice žádné, dokonce dobytek se pásl
ve vrchnostenské Doubravě. Poučné
byly i starodávné míry: 1 sáh měl
1,896 metru, 1 korec byl 93,36 litru.
A protože se obilí nevážilo, někteří
s údivem konstatovali, že právě ko−
rec pšenice bylo 124 kg, žita jen 69 kg,
ječmene 55,8 a ovsa jen 42,3 kg.
V obci bylo tehdy 40 půllánů – vý−
měra víc jak 10 ha. Jeden byl obecní
a zbytek vlastnili sedláci, kteří měli
každý stejný díl v deseti, a 8 pod−
sedníků – výměra 2,25 ha, kteří měli
své podíly v osmi tratích.
O čtyřicet let později − v roce 1789
− měla obec 123 domů, 143 rodin
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

a 698 obyvatel. Byli mezi nimi i lidé
bez domu a majetku a obec pro ně
postavila pastoušku − byla za sochou
sv. Jana na dnešním č.p. 41. Obec
měla v tu dobu i vlastní kovárnu, kde
pracovali členové rodiny Hniliců po−
cházející z Vacenovic. Z té doby je
doložena i škola.
O šedesát let později jsme se vy−
vázali z roboty a za dalších dvacet
let − roku 1869 − získal pan učitel
František Jursa plat 500 zlatých
ročně, k tomu dělal zvoníka, kapel−
níka, vyplňoval archy o zemře−
lých, byl obecním písařem a pekl na
Štědrý den oplatky. A to vydržel
v učitelských službách až do svých
73 let. V květnu jsme zbourali ško−
lu, abychom se do ní za půl roku
znovu nastěhovali − 4. května byla
zbourána a 17. listopadu bylo zahá−
jeno vyučování.
23. dubna 1889 jsme se prošli ves−
nicí s lampiony – v průvodu ke stří−
brné svatbě J.V. a seznámili jsme se
členy císařské rodiny. Došlo i na to,
že si školní představitelé stěžovali na
malou ochotu a opomíjení význam−
ných dnů císařské rodiny ze strany
kostela.
Připomnělo se též, že s pomocí
Josefa Malého (velitel dubňanských
hasičů), starosta František Kadlčík
a radní 26. května 1889 založili ha−
sičský sbor. O deset let později jsme
opravovali v kostele varhany a pla−
tili jsme řičičářovi, šlajfířovi, okná−
řovi, cigánovi od úvazku, handláč−
kovi i sochaři Štáblovi a všeumělu
Šticovi. Došlo i na svíčky na oslavu
J.V. a také na poslední věci člověka
– na kolik vyšel pohřeb.
V roce 1909 pan farář Josef Celý
posvětil sochu Panny Marie a nechal
ji i přes protesty některých farnic
postavit před kazatelnu. Rozšířil se
i církevní majetek o výměru Na Dra−
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hách. Byly problémy se školou U Dro−
gerie, nebo spíš s plány na její posta−
vení. Vzpomněli jsme i narození
děťátka Žofie Tomanové, ze které se
stala stařenka Šupálková a její fotka
s rybářským prutem a manželem ne−
měla chybu! Na fotografiích se nám
pak promítli účastníci loňské besedy,
kteří nás poslouchali už z nebeských
výšin a došlo i na zobrazení pamětní
tabulky u Lípy svobody, věnované
právě účastníky loňské besedy.
V prvém roce samostatné repub−
liky jsme probrali první volby i sta−
rostu Františka Nedůchala, založili
Jednotu Orla československého,
znovu obnovili hasičský sbor, hasili
jsme u Foltýnů, Klimešů a Zemánků
i ve Vacenovicích a u pana učitele
Hlaváčka. Přivítali jsme v obci p. uči−
tele Šmilauer, v Petrolínce jsme vy−
těžili první petrolej a firma Ko−
lisch−Erben vybudovala štolu Teodor.
O deset let později jsme mrzli pra−
vou „sibiřskou“ zimou − bylo i minus
33 až 36 °C, pan farář Richard Svo−
boda tvrdě zkritizoval „jubilejní park“
a zúčastnili jsme se lidových misií.

Pak víc jak hodinu seznamovala
se zápisky z obecní kroniky paní
Marta Kordulová. V roce 1959 jsme
s tehdejším ministrem zdravotnictví
Josefem Plojharem otevřeli zdra−
votní středisko (k této události byla
dokonce nalezena v základní škole
dobová černobílá filmová nahrávka
na 8mm filmu přepsaná na DVD)
a skončili revolučním rokem 1989
a založením „OF“ – Občanského fóra.
Mezitím jsme se stačili posilnit prec−
líky Přemysla Kouřila a o půl sedmé
jsme začali dávat do pořádku židle
a stoly.
Závěrem jeden povzdech, jedno
přání, a to od ředitele školy: „Tako−
vou třídu bych chtěl někdy učit. Za
dvě a půl hodiny nepadlo z pléna ni
slovo“. Teprve po dvou a půl hodi−
nách začala diskuze.
Takže, pozorní a ukáznění besed−
níci děkujeme za účast a důvěru,
školo dík za prostory a všem za po−
moc při organizování a Přemku –
preclík nezbyl ani jeden.
za MO KDU−ČSL
Vašek Koplík
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Osobnost
„

K

Odešel

člověk

aufmann – obchodník“ je uve−
deno v rubrice „povolání otce“
u chlapečka narozeného 1. čer−
vence 1930 Josefa Příkaského. Ma−
minka Anežka, rozená Hadačová
v Žeravicích, také měla prodávání
v krvi, a tak se matematika, dříve
se uvádělo počty (a měřičství), táhla
jako červená nit jeho životem. A když
jsme u těch čísel, sluší se připome−
nout, že u Příkaských to tak trochu
vypadalo jak v kasárnách, protože
vychovávali Oldřicha, Františka, již
zmiňovaného Josefa, a když už ni−
kdo s ničím nepočítal
i nejmladšího Jiříka.
Základní vzdělání zís−
kal v rodnné obci a do
měšťanky už chodil i jez−
dil do Hodonína a tady
také úspěšně maturoval
na Obchodní akademii.
V té době měl v Hodo−
níně velkou stavební
firmu Ing. Jan Hollan,
kam Josef nastoupil jako
účetní. Firma stavěla po
celé Moravě a Pepa Ha−
dač, jak mu všichni ří−
kali, protože Josefů Příkaských bylo
a je v Ratíškovicích neurekom, dělal
výplaty i pro Františka Přibila – ten
byl „polírem“, Františka Příkaského
„Náměstka“, Jakuba Foltýna „Kubi−
ša“, Františka Blahu „Sidóna“, Jo−
sefa Matzu, Martina Příkaského, An−
tonína Holečka, Vavřina Nedůchala,
Josefa Tomana „Manyša“, Jana Ko−
táska, Vincence Tomana, Františka
Dekaře, Františka Gajdíka, Matěje
Hasíka, Josefa Kotáska – „Jošku te−
sařa“ a Frant. Koplíka „Špitka“.
Protože jsme v době po skončení
II. světové války a určitá svoboda
a volnost se pila plnými doušky,
i elán a chuti bylo, tak není divu,
že mladý Pepa se stává členem Ba−
níku, kde hrává fotbal i hokej, je
i s bratry u znovuzaložení Junáka,
a nevynechá žádnou příležitost, aby
uplatnil svůj herecký i hudební dar
v řadách ochotníků.
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Přišel „Vítězný únor“, znárodňo−
vání firem, zákaz Junáka a Pepu
čeká vojenská základní služba. Po
návratu do civilu nastupuje na dole
Žofie jako mzdový účetní a před ná−
stupem na podnikové ředitelství JLD
je u hloubení jámy „C“, budoucího
dolu Osvobození. Na podnikovém
ředitelství JLD na úseku tvorby cen
si zvyšuje vzdělání na večerní hor−
nické průmyslové škole. I když má
člověk mnoho přátel, známých a ka−
marádů, přesto potřebuje „pevný
bod“ o který se opře, když je mu
smutno, a tou „základnou“ se
2. února roku 1963 pro něj stává
Anna Kotásková, která mu věnuje
nejen dívčí jméno, ale i syna To−
máše a dceru Ivanu.
Koncem šedesátých let přichází
politické uvolnění a znovuobnovení
Junáka a on se podílí na stavbě ju−
nácké klubovny, stává se členem
Závodního klubu v Ratíškovicích
a z popudu ředitele Houšky pomáhá
redigovat časopis Jiho−
moravský horník. Díky
kousku vinohradu se
řadí mezi zahrádkáře,
kde se v devadesátých
letech stává svorníkem,
který pomáhá překoná−
vat určitou krizi a ne−
jistotu, jež tehdy byla,
a zastává funkci poklad−
níka.
Byl také u zrodu kan−
didátky do obecního za−
stupitelstva Hnutí za
Moravu a Slezko a stává se členem
zastupitelstva i rady obce, a protože
byl nejstarším členem − doyenem,
dvakrát řídil první jednání zastupi−
telstva až do zvolení starosty. Měl
na radnici ten obor, který mu byl
nejbližší – finance, tvorbu rozpočtu
a podílel se na zrodu kultury – Osvě−
tové besedy.
Třičtvrtě století i díky rodinnému
zázemí a daru zdraví pomáhal li−
dem i dědině, pak už se věnoval
stavbě rodinného domku pro syna
a čtyřem vnoučatům, i když poklad−
níka pro Český zahrádkářský svaz
dělal až do 29. října, kdy nás všechny
předešel na cestě k věčnosti.
Oficiálně by mělo zaznít „Pane
Josefe Příkaský, děkujeme…“ atd.,
ale myslím, že by to nebylo tak upři−
mné jak: „Pepo, dík, měli sme ťa rádi
a budeme v dobrém zpomínat.“
Vašek Koplík

Poděkování

V

minulém roce oslavil Slovác−
ký krúžek z Ratíškovic pěk−
né 10. výročí. Byl přítomen
téměř u všech kulturních akcí
pořádaných Osvětovou besedou
v Ratíškovicích. Z jeho řad vyšli
stárci a stárky, aby se udržela
pěkná hodová tradice, účastnil
se nejedenkrát Slováckého roku
v Kyjově a byl známý v okolí svou
„Moravskou, českou a slováckou
besedou“, kterou zajížděli čle−
nové tohoto spolku zahajovat
plesy. O tom, že beseda byla je−
jich „vývozním artiklem“, svědčí
i účasti na krojových plesech po−
řádaných Folklorním sdružením
České republiky ve Ždáru nad
Sázavou. Dvakrát byl účastníkem
Mezinárodního folklorního festi−
valu v Písku, kde předváděl zvyky
a tradice našeho Moravského Slo−
vácka. Slovácké písničky a tance
představil i v družebním městě
ve francouzském Vouziers.
Po celou dobu v jeho vedení stál
František Foltýn, od kterého
Osvětová beseda začátkem září
obdržela dopis, že končí s čin−
ností ve Slováckém krúžku. Pro−
tože jsem s panem Foltýnem
v tomto období nejvíce spolupra−
covala, chtěla bych mu osobně
PODĚKOVAT za práci v Osvě−
tové besedě, za vedení Slovác−
kého krúžku a popřát mu mnoho
zdraví, osobní i rodinné pohody.
K přání se připojuje i rada obce.
Jana Koplíková
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Škola

Šachy

D

ne 8. října 2009 se v jídelně ZŠ
a MŠ Ratíškovice uskutečnila
první zahajovací schůzka no−
vého školního kroužku – Šachy.
Schůzky se zúčastnili začínající ša−
chisté a vedoucí kroužku Alena Ku−
báčková. Nové šachisty přišli podpo−
řit ředitel školy Josef Hanák a pan
Petr Trávníček, zástupce Šachového
klubu v Hodoníně.
Žáci byli seznámeni se základními
podmínkami tohoto kroužku a s mož−
ností perspektivy, reprezentace naší
školy. Zájem o tuto hru mezi žáky
je znatelný, o čemž svědčí i zájem
o účast v šachových turnajích, které
se konají v našem okolí a jsou ur−
čeny právě těmto začínajícím šachis−
tům.
V sobotu 21. 11. již reprezento−
vali naši školu v šachovém turnaji

v Brankovi−
cích („Bran−
k o v s k ý
král“) Nela
Zapletalová,
Pavel Blaha
a Lukáš Macek. Těmto žákům bych
chtěla poděkovat za velmi dobrou re−
prezentaci naší školy, ale také dě−
kuji rodičům těchto žáků za spolu−
práci. Zdaleka toto není naše jediná
akce, čekají nás šachové turnaje
v Břeclavi, v Brně, v Rajhradě, ve
Vyškově a v Brně.
V průběhu školního roku se v uve−
dených městech budou hrát jednot−
livá kola Krajského přeboru žáků –
jednotlivců. I když začínáme, bude
naší maximální snahou se zúčastnit
všech kol a úspěšně se zařadit mezi
šachisty našeho kraje.

Šachy jsou jednou z nejstarších,
ale také nejnáročnějších deskových
her. Jsou pro hráče s velmi dobrým
logickým myšlením, pro hráče s tr−
pělivostí a uměním strategie.
Závěrem bych chtěla poděkovat
řediteli ZŠ a MŠ Ratíškovice za
umožnění realizace a podporu to−
hoto kroužku a věřím, že se v bu−
doucnosti náš kroužek promění
v klub s možností členství i pro do−
spělé a naše reprezentace se rozšíří
i na další kategorie.
Mgr. Alena Kubáčková,
vedoucí šachového kroužku

Školní družina

má nové oddělení
Š

kolní družina, dětský svět, svět
fantazie, hraček, příběhů s dob−
rým koncem, drobné dětské prá−
ce, to vše patří k dětství. Nástup do
školy pro sedmi a osmileté děti je
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mezníkem ze světa dětství do
světa povinností a práce, do
světa dospělých. Školní družina
se v rámci svých možností
snaží tento krok dětem usnad−
nit. Nepíší
se zde úkoly, ne−
zkouší se, je zcela
na dětech, pro
kterou hru se
rozhodnou a jak
zde stráví čas.
Bylo by chybou
nahlížet na škol−
ní družinu pouze
jako na místo pro
trávení volného
času mezi ško−
lou a zájmovými
kroužky nebo na
místo k vyčkání

příchodu rodičů. Školní družina
má své nezastupitelné místo při zá−
kladní škole, ve výchově i při vzdě−
lávání formou hry, soutěží a drob−
ných prací.
V letošním školním roce má naše
školní družina poprvé dvě oddělení
s celkovou kapacitou 50 dětí. Hra−
jeme hry, soutěžíme, vyrábíme drob−
nosti z papíru, věnujeme se výtvar−
ným pracím, ale také čteme dětskou
literaturu a věnujeme se pohád−
kám.
Mgr. Alena Kubáčková,
vedoucí vychovatelka
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Pomoc

V

Večer pro Afriku

pátek 16. října 2009 se v budo−
vě naší základní školy uskuteč−
nil „Večer pro Afriku“, orga−
nizovaný občanským sdružením
Kulturní soužití z Dubňan ve spolu−
práci s o. s. Bez mámy se sídlem
v Šumicích. Jako host vystoupila pro−
fesionální orientální tanečnice Ori−
ana ze Zlína. Stejně kompono−
vaný program se uskutečnil v úterý
13. října v pizzerii Na Kavárně
v Dubňanech, kde jako hosté vystou−
pili Jiří Pavlica, Josef Fojta a Ven−
dula Pančochová z Hradišťanu.
Všem účinkujícím patří naše podě−
kování, protože vystoupili bez ná−
roku na honorář.
Jednalo se o pilotní projekt chari−
tativních akcí, kde nám předseda
o. s. Bez mámy Ondřej Horecký vy−
právěl, proč založil toto sdružení. Při
přednášce průběžně promítal dia−
pozitivy a pouštěl hudbu a písně
místních lidí. Pomocí textů těchto
písní šíří mezi obyvatele své vesnice
a okolí osvětu o HIV/AIDS.
O. s. Bez mámy je nezisková or−
ganizace. Pracuje od roku 2006. Jeho
hlavním úkolem je podpora a pomoc
sirotkům a chudým komunitám
v Africe. Nejenom po stránce fi−
nanční, ale i materiální, vzdělávací

a morální. Chce zlepšit jejich ži−
votní podmínky, a tím jim zajistit
soběstačnost.
S epidemií HIV/AIDS v subsahar−
ské Africe stoupá i počet sirotků.
Starost o ně většinou padne na nej−

Kromě zajištění pravidelného pří−
sunu jídla je pro všechny děti ne−
smírně důležitá také zdravotní péče
a základní vzdělání.
Všechny dosavadní projekty
se soustřeďují do jihozápadní části
Tanzanie, do provincie Mbeya.
Hlavní lokality jsou Adonai centre,
Mahango a sirotčinec v Iwambi.
Díky penězům dárců se podařilo
postavit misijní dům a školku v Ma−
hangu, opravit třídu v ZŠ Simiku
atd. Do budoucna chtějí ještě do−
končit sirotčinec a podporovat více
sirotků ve studiu na středních ško−
lách.

Oriana

bližší příbuzné – prarodiče, strýce,
tety,… Ti ovšem nemají jídla ani
peněz nazbyt, a tak se všichni pro−
padají do ještě větší chudoby.

Sdružení je malé, nemá zaměst−
nance, auta, vše si zařizují jeho
dobrovolníci sami a také si hradí
cestu a veškeré náklady v Africe. To
jim umožňuje použít
maximální procento zís−
kaných financí přímo na
projekty.
Chci velmi poděkovat
všem, kteří přišli a pod−
pořili nás nejen svou
účastí, ale i finančně.
Stejně tak děkuji medi−
ální podpoře Radia Jih
a deníku Rovnost. Další
zajímavé akce v tomto
duchu budou následovat.
Více informací
najdete na:
www.bezmamy.
estranky.cz
Mgr. Jana Lovečková,
organizátorka akce
a členka o.s. Kulturní soužití
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Zábava

Drakiáda
aneb když je počasí na draka

V

Koncert

den výročí vzniku Českosloven−
ska – 28. října − pořádal Mikro−
region Nový Dvůr již tradiční
Drakiádu pro děti a jejich rodiče
v areálu letiště Kyjov. S radostí
mohu konstatovat, že celá akce byla
více než vydařená. Celé odpoledne
bylo pěkné počasí a navíc nám fou−
kal i příznivý vítr, takže se desítky
draků k velké radosti dětí i dospě−
lých proháněly po obloze a skýtaly
nám tak netradiční pohled na ne−
beské rejdění. Vedle draků rozličných
tvarů a barev mohli návštěvníci zhléd−
nout také ukázku motorových letec−
kých modelů Modelářského klubu
Kyjov a kitingu. Nechyběly ani sou−
těže o drobné ceny pro děti, které or−

Martinské

ganizačně zajišťovali místní Junáci
pod vedením Palisa a Jirky Sto−
klásky, za což jim patří obrovský dík.
Děti si tak z Drakiády neodnášely

pouze příjemný zážitek z fajn strá−
veného odpoledne, ale také sladkosti,
drobné dárečky a rovněž i keramickou
medaili na památku. Zkrátka nepři−
šli ani rodiče, pro které tu byl při−
praven svařák a menší občerstvení,
které zajistila hospoda Na Zelni−
cách.
Věřím, že i následující ročník Dra−
kiády bude neméně vydařený a že si
začátek příštího podzimu přijdete
zase patřičně užít!
Veronika Svobodová,
manažerka mikroregionu

P

o sedmi letech jsme
opětovně v Ratíško−
vicích na podzim−
ním jazzování přivítali
amerického zpěváka
Lee Andrew Davisona.
Narodil se v roce 1950
ve farmářské rodině
v americké Oklahomě.
Vyrůstal v prostředí
protestantských chorálů, spirituálů
a gospelů, což se odrazilo v jeho
další hudební kariéře − po několik let
byl dirigentem Gospelového sboru
Hardvardské university. V roce 1991
se přestěhoval do Prahy a začal spo−
lupracovat s českými jazzmany −
Radimem Linhartem, Jaroslavem
Šindlerem a Vítem Fialou.
V Ratíškovicích vystoupil s hudeb−
ním uskupením FUT – František
Uhlíř Team, ve složení František
Uhlíř − kontrabas, Adam Tvrdý –
kytara a Jaromír Helešic − bicí. Po−
dotkněme, že vedle své hudební ka−
riéry se Lee Andrew Davison objevil
i v českých muzikálech (role Ša−
mana v české verzi HAIR či kultov−
ní film Šakalí léta) a amerických fil−
mech (např. poslední verze Jamese
Bonda – role účetního v karlovar−
ském kasinu).

jazzování
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Ratíškovické vystoupení sledo−
valo na osm desítek posluchačů,
z nichž řada byla přespolních, včetně
paní senátorky MUDr. Aleny Ven−
hodové. Atmosféra orosená bílým
vínem, které bylo distribuováno
zdarma v rámci ceny vstupenky, byla
uvolněná a přívětivá. Svátek hu−
dební múzy byl umocněn úterní
chvilkou poezie Jiřího Hubáčka Jr.
(na str. 16). To vše se téměř zcela ná−
hodně stalo důstojnou oslavou 20. vý−
ročí pádu komunistického režimu.
PhDr. Radim Šťastný
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Jiří Hubáček ml.
Lepší je víno, než voda
Lepší je hospoda, než škola
Lepší je mít všechno, než nic nemít
Lepší je být opilý, než nepít
Lepší je přežrat se, než mít hlad
Lepší je nechat se milovat, než mít rád
Lepší je peníze vyhrát, než vydělávat
Lepší je brát, než dávat
Lepší je když je pěkně, než když prší
Lepší je k obědu kaviár, než prasečí uši
Lepší je hřešit, než nehřešit
Lepší je s ničím se nesrat
a hned všechno vyřešit
Lepší je rychlé auto, než jít pěšky
Lepší je lehký život, než těžký
Lepší je být mladý, než starý
Lepší je být silný, než slabý
Lepší je být ředitel, než dělník
Lepší je být první, než poslední
Lepší je rozkazovat, než poslouchat
Lepší než stavět, je všechno rozbourat
Lepší je být nejlepší,
být in, být všude první
Nedívat se za sebe, nalevo napravo
Být jenom Já na úkor ostatních

Pozvánka
Osvětová beseda Ratíškovice
ve spolupráci s farností
Ratíškovice Vás srdečně zve:
Neděle 20. 12. 2009 v 15 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Adventní koncert,
na kterém vystoupí:
Mužský pěvecký sbor
z Vacenovic,
Ženský sbor Marijánka,
Schola a dechový kvartet
z Vacenovic

Zájmy

Moje generace

Ohlédnutí
za keramickým sympoziem

L

etos dostala naše škola možnost
zúčastnit se keramického sym−
pozia, které se konalo začátkem
července na nádvoří zámku v Milo−
ticích. Celou akci organizovala Obec
Milotice, která do projektu kromě
škol mikroregionu přizvala i peda−
gogy a žáky ze sousedního Rakous−
ka. Sympozium bylo
zahájeno informa−
tivní schůzkou, kde
jsme měli příležitost
poznat se s našimi
rakouskými kolegy
a vyměnit si cenné
zkušenosti z praxe.
Kromě toho jsme
na této schůzce ob−
drželi keramickou
hlínu a seznámili se
s různými techni−
kami vypalování keramiky.
Ve školní dílně jsme z hlíny mo−
delovali různé figurky a objekty,
které jsme později převezli na zámek
k dalšímu zpracování. V průběhu
dvou prázdninových dnů jsme pak
výrobky glazovali a pod vedením
zkušených keramiků z hodonínské
umělecko−průmyslové školy vypalo−
vali. Měli jsme možnost nahlédnout
do tajů starých, dnes už méně uží−
vaných postupů, jako je výpal tech−

nikou Raku nebo pálení solnou gla−
zurou.
Návštěvníci zámku, kteří v té době
procházeli kolem, mohli spatřit ke−
ramickou dílnu pod širým nebem
plnou kouřících barelů, kolem kte−
rých poskakovaly postavy s obřími
rukavicemi a kleštěmi a obratnými
pohyby manipulo−
valy s rozžhavenou
keramikou. Příjem−
ným zážitkem bylo
také posezení u noč−
ního výpalu kera−
miky v peci na dřevo
pod hvězdnatou ob−
lohou se siluetou
zámku za zády.
Veškeré výrobky
z tohoto sympozia
byly celé léto vysta−
veny v zámecké galerii spolu s foto−
grafiemi, které účastníci fotografické
dílny sympozia nafotili prostřednic−
tvím vlastnoručně vyrobených foto−
přístrojů.
Poděkování patří paní Jaroslavě
Kundratové, která se o všechny
účastníky sympozia obětavě starala.
Dále pak výtvarníkům ze SPUŠ Ho−
donín, již nám ochotně předávali své
zkušenosti.
Mgr. Alena Šupálková

Neděle 27. 12. 2009 v 17 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Vánoční koncert
Varmužovy cimbálové muziky
Neděle 10. 1. 2010 v 15 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Tříkrálový koncert,
na kterém vystoupí:
Dětský pěvecký sbor
Zvonky ZUŠ Hulín,
Dechový soubor Morava
ZUŠ Hulín
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Zavírej se lese sirý...

Pozvánky
26. 12. 2009 od 15.00 h
Koledování u jesliček
Vystoupí děti z MŠ, Dětský
folklorní soubor, CM Náklo,
ZUŠ Ratíškovice, Ratiškovská
Dolina, Robky ze Séčky.
27. 12. 2009 od 15.00 hodin
Svěcení vína
Farní centrum − Mužský
slovácký pěvecký sbor.
Mikroregion Nový Dvůr
vás zve na tradiční
silvestrovský pochod
Myslivecké vábení
ve Vacenovicích
31. 12. 2009
Zahajovací HALALI
v 10.00 hodin na myslivně.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 30 Kč účastníci
pochodu, 50 Kč na místě.
Kamizola a péro za klobou−
kem vítány. Oslavme společně
konec roku po myslivecku.
Sraz pochodníků
v 8.15 hodin před radnici.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Literatura

Zavírej se lese sirý – nebyls k nám moc milostivý,
nenašli jsme skoro nic – příští rok dej plodnic víc.
Zatím toho bylo málo – za vstávání to nestálo,
pro chamtivce s přepravkami – byla to dost tvrdá rána.
Vydry lesní, k Vám mám přání – zlepšete své vychování
pokácané oplocenky – to jsou Vaše navštívenky.
Letos byla houbařina − pro každého velká dřina,
přesto byla výstava – to se jinde nestává.
Mnohokrčka dírkovaná byla na ní první dáma,
237 vzorků – hub rostlo jak na palouku.
Hřiby, klouzci, holubinky – zbylo nám i na topinky,
Janci, kotrče i bedly – guláš z nich byl prudce jedlý.
Komu se to letos zdálo – že toho přinesl málo,
málo je mu a chce víc – příště nemusí nést nic.
Tajemné jsou plody lesa – nad mnohými srdce plesá.
Nemusí být půlka tuny, stačí malý košíček –
sviňůrek či lištiček.
Za každý plod děkujeme a na konec vinšujeme,
než si lehneš k odpočinku – otevři nám vrátka chvilku,
na pomrazky, na havelky ať máme čím plnit sklenky.
Lebo sa košt sviňůrek – promění v košt gořalek.
I v čas zimní buď k nám vlídná – ať se občas zjeví hlíva,
Dúbravo sil nabírej – příští rok nám hříbků dej.
Odpočiň si lese černý – to Ti přeje houbař věrný.

P

Těmito slovy hodnotil i děkoval představitel ratíškov−
ských houbařů 17. listopadu na Rúdníčku při už tradič−
ním „Zamykání lesa“. Za mimořádně pěkného počasí se
vzpomínalo na sedmdesátiny Staně Koplíka a Lojze
Vágnera i na výjezdy na houbařské výstavě do Mari−
anky na Slovensko, do Přerova, Dubňan, na Salaš i do
Nivnice. Většinou byl slyšet stesk nad množstvím (má−
lem) hub, ale byla cítit i naděje. Vždyť v roce 2000 rostly
suchohřiby i na svátek sv. Štěpána.
A konzumace tepelně zpracovaných (destilací) nejmen−
ších hub sacharomycétů – kvasinek přispěla k tomu, že
Pán Bůh zaplať za to, co bylo. Protože nigdy nebylo tak
zle, aby nemohlo byt ešce horší. Dúbravo – děkujem, a ty
vrátka nám nech ešče dlúho otevřená. Vašek Koplík

Naša

diny. Na základní
škole mě nejvíc ba−
vil dějepis, mimo ni
jsem chodila do Ju−
náka, později Pio−
nýra a v létě na tá−
bory. A také jsem
od malička hodně
četla a chodila do
knihovny.
Na jaké knížky z mládí si vzpo−
menete?
Byla to skoro veškerá dostupná
literatura pro děti, vybavuje se mi
Kocour Mikeš, Medvídek Pú, Nezná−
lek, Čuk a Gek...
Po kom máte literární sklony?
Jako dítěti mi čítávala praba−
bička Grufíková, stařka Sochorová
zase skládala básničky, můj otec Jiří
také hodně čte. Děda Sochor přišel
do Ratěk z Vídně, mamka (za svo−
bodna Urbánková) s rodiči z Čech.
Psala jste už něco v mládí?
Pamatuju se, že jsem kolem
9. roku napsala pár povídek o koních,
které sem dala číst taťkovi, ale ne−
uměla jsem pravopis, a tak to byl na−
dlouho můj poslední literární pokus.
Jaká byla Vaše studentská
léta?

spisovatelka

ředstavte si nevlídné sychravé
listopadové počasí. Tož přesně
takové bylo večer na mutěnskú
hodovú sobotu. Ale my sedíme
pěkně v teple krbem vyhřátého
sklepa bývalého majitele Joži Úprky
Pod Búdama a rozmlouváme s ra−
tíškovskou rodačkou Naďou Horá−
kovou, rozenou Sochorovou, kerá je
v posledních letech tak trochu ko−
metou na našem literárním nebi.
A k temu zakusujeme výborné jeh−
něčí, z čehož plyne, že je aj dobrá ku−
chařka...
Možete nám přiblížit Vašu ro−
dinu a dětství?
Narodila jsem se v roce 1962
a mám o 8 roků mladší sestru Danu.
S mými rodiči Jiřím a Marií jsme
nejdříve bydleli na Baťovce, v roce
1965 jsme se přestěhovali do dě−

strana 17

Vychodila jsem kyjovský gympl
zaměřený na humanitní předměty,
učili jsme se např. i latinsky, což mne
obohatilo i z pohledu dějepisu a lite−
ratury.
Kterými jazyky ještě vládnete?
Domluvím se také rusky a ně−
mecky.
Poté asi následovalo studium
na vysoké?
Ano, ale nejdřív jsem dělala jeden
rok sekretářku, na školu jsem se
dostala až za rok. Vystudovala jsem
na filozofické fakultě Univerzity
J. E. Purkyně v Brně (dnes Masa−
rykova) češtinu a dějepis, které také
dodneška vyučuju na základní škole.
Kde jste s učením začínala?
Do mého profesního života ale
zasáhl ten soukromý. Na studiích
v Brně jsem se seznámila s mým
manželem Dušanem, původem
z Veselí nad Moravou, a v roce 1986
se nám narodil syn Kryštof. O dva
roky později to byl syn Dušan. Byd−
leli jsme u našich na Rohatecké
a částěčně v Brně na manželských
kolejích. Začala jsem učit v Hodo−
níně před druhým porodem, ale je−
nom krátce. V roce 1989 jsme se celá
rodina odstěhovali do Hostovlic
u Čáslavi, kde manžel dostal práci.
Tam jsem také chvílu učila, ale už
v roce 1991 jsme se vrátili na Mo−
ravu, našli jsme si byt v Mutěnicích,
kde bydlíme doposud.
Takže tady aj učíte?
Ne, učila jsem tady do roku 1998,
od té doby jezdím učit na druhý stu−
peň základky do Dubňan.
A nechtěla ste učit na střední
škole?
Nabídku z gymnázia jsem měla,
ale chtěla jsem se věnovat pořádně
dětem a teď mám zase hodně psaní,
takže mi to tak vyhovuje.
Takže kdy jste začala psát?
Jakmile synové trochu odrostli,
napsala jsem do regionálního občas−
níku Rozmarýn povídku o mé stař−
ce. Měla dobrý ohlas, to mne povzbu−
dilo a začala jsem psát první knihu.
Jak dlouho Vám psaní trvalo?
Moji první knihu − psychologický
román ze současnosti − Tři v kruhu
jsem psala víc než dva roky a vyšla
v roce 2000. Poté jsem napsala Ta−
jemství Anny z Lampersdorfu, jehož
děj se odehrává ve středověku a také
v současnosti.
Kterým žánrům se věnujete?
Dalo by se říct, že jsou to detek−
tivky ze současnosti s psychologic−
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kou zápletkou a historické romány.
Napsala jsem také knihu pohádek
pro děti, ta ale zatím nevyšla.
V historických románech po−
užíváte i skutečné historické
postavy. Nepřizpůsobujete si je
svému příběhu?
To nikdy nedělám. Než začnu
psát, tak hodně studuju historické
prameny a zaměřím se podrobně na
určité období a do něho pak zasadím
svůj příběh. Ne naopak, píšu podle
historické pravdy. Prostě mi začne
z historie vystupovat ten můj příběh.
Některé věci konzultuju i s histo−
riky.
Když začnete psát, znáte ko−
nec svého příběhu?
Neznám, prostě rozepíšu knížku,
jednotlivé postavy a zápletky se mi
postupně vybavují a spojují. Konec
nakonec nějak najdu.
Co děláte, když Vám psaní
nejde, když sa nic nevybavuje?
Pomáhám si vykládáním karet −
obrazy a symboly mi v podvědomí
pracují a časem se mi něco vybaví.
Mám také udělané horoskopy, do−
kážu se napojit na lidi, kteří žili. Za−
jímá mě i numerologie.
Hodně při psaní přepisujete?
Ani ne, píšu docela lehce, což je
výhoda, a na počítači navíc není pro−
blém něco opravit.
Jaké knížky ste dosud vydala?
Kromě již zmíněných to dále byly
Starožitná krev, Pro jméno a čest,
Vlk na vodítku, Dáma v modrém,
Hrob třinácté panny, Ženy a lži, Kro−
nika zapomenutého templáře a Bes−
tie z Karlštejna.
V jakém nákladu Vaše knihy
vycházejí?

To přesně nevím. Starožitnou krev
jsme spolu s manželem vydali v ná−
kladu 1000 ks sami, byl ale problém
s distribucí. Teď vydávám u Moby
Brno a Akcentu v Třebíči.
Máte něco rozepsaného?
Ano, mám rozepsaných asi 5 knih,
jenom nemám dost času na jejich
dokončení, protože se také věnuju
psaní scénářů.
Jak k tomu došlo?
Po vydání mé detektivky Vlk na
vodítku se mi ozval sám známý reži−
sér Jaroslav Soukup s tím, že se mu
to líbilo a požádal mě o spolupráci
na seriálu Policie Modrava. Pilotní
díl seriálu jsme neustále téměř dva
roky přepisovali, ale nakonec to
dobře dopadlo, už je natočen, líbil se
a tak píšu scénáře k dalším dílům.
Kdy píšete? Ste tzv. noční
pták?
Dřív jsem po nocích i psala, teď
už ne, využívám víkendů a prázdnin
ve škole.
Co je Vaša oblíbená četba?
Je toho hodně, hlavně evropská
a ruská literatura, také detektivky
jako Agáta Christie, četla jsem
i Harryho Pottera.
Jezdíte do Ratíškovic?
Jezdím pravidelně každý týden
k rodičům na návštěvu.
A na závěr: Kniha Vašeho
srdce?
Je to Babička od Boženy Němcové,
nejenom kvůli literární stránce, ale
i kvůli Boženě Němcové samotné.
Děkujeme za rozhovor.
Přemek Kouřil a Marta Kordulová

P.S. Co myslíte, nebyla by kniha
Nadi Horákové vhodným vánočním
dárkem?
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Obecní knihovna

Nové knihy
Upozornění
Zájemci o knihu PhDr. Miroslava Dekaře s názvem
„Ratiškovické vystěhovalectví do Ameriky“ si ji
mohou objednat u paní ing. Marie Škorpíkové, knihov−
nice obce. V ní se nacházejí všechny rody, ze kterých se
v minulosti někteří jejich příslušníci odstěhovali do
Ameriky.

Zajímavost

Beletrie pro dospělé:
Brown Dan
Brown Sandra
Cartland Barbara
Clarková Mary
Connoly John
Deaver Jeffery
Deaver Jeffery
Formanová Martina
Heyrová Georgie
Hislopová Viktorie
Keleová, Vasilková
Kupka Jiří
Larsson Stieg
Larsson Stieg
Meyerová St.
Monyová Simona
Monyová Simona
Robertslová Nora
Sandford John
Sandford John
Woodová Barbora
Woodová Barbora
Woodová Barbora

Anatomie lži
Nebezpečná podoba
Žít pro lásku
Tentokrát naposledy
Zabijáci
Mělké hroby
Sběratel kostí
Ten sen
Sylvestr
Ostrov
Nataša
Krvavé jahody
Muži, kteří nenávidí ženy (1.)
Dívka, která si hrála s ohněm (2.)
Hostitel
Hříšný kanec
Sebemilenec
Srdce oceánu
Oběť v pasti
Zlomená oběť
Panenky z ráje
Poslední šamana
Strážkyně tajemství

Londýnské

trávníky

C

htěl bych se s Vámi podělit o po−
střehy z pracovní cesty po Lon−
dýně. Jako člen britského tráv−
níkářského klubu jsem byl se správci
fotbalových stadionů Čech a Mo−
ravy pozván na stadion Wembley
s kapacitou 90 000 diváků. Obvod
stadionu je 1 km, kde se o travnatou
plochu stará britský výzkumný ústav
trávníkářský, travnatá plocha se
vyměňuje 3−4 do roka, v zimním ob−
dobí lze plochu vyhřívat teplovod−
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Wievegh Michal
Wievegh Michal
Naučná pro dospělé:
Brzáková Pavlína
Motl Stanislav
Sitchin Zecharias
Sitchin Zecharias
Schmidt Roger
Vlasáková Olga
Beletrie pro děti:
Balík Jindřich
Brezina Thomas
Brezina Thomas

Povídky o lásce
Román pro muže
Květa Fialová – štěstí tady a teď
Lída Baarová & Joseph Goebbels
Kosmický kód
Války bohů a lidí
Abeceda péče o psa
Velikonoční lidová zdobnost

100nožka Klotylda
Klub záhad. Přízraky bez tváře
Klub záhad.
Tajemství stříbrných vlků
Brezina Thomas
Klub záhad. Upíří rakev
Čtvrtek Václav
Kotě z Kocourkova
Čtvrtek Václav
Hrompac a Tancibůrek
Foltin Karel
Sbohem, základko!
Futová Gabriela
Naše máma je bosorka!
Harrison Lisi
Dívčí parta. Věčné soupeřky
Kesselová Carol
Čarodějky na turné
Kesselová Carol
Kdo čaruje, vyhrává
Kolektiv
4 tajemství čtyřlístku
Lingrenová Astrid
Kajsa nebojsa
Lingrenová Astrid
Dráček s červenýma očima
Němeček Jaroslav
Smějeme se se čtyřlístkem
Nimmová Jenn
Charlie a zrcadlový hrad
Peroutková Iva
Anička ve městě
Schefflerová U.
Detektiv Klubko.
Tajemství žlutého kufru
Wilsonová J.
Přežít
Wilsonová. J.
Průšvihářky
Literatura v angličtině:
Austen Jane
Northanger Abbey + CD
Brontë Charlott
Jane Eyre + CD
Defoe Daniel
Robinson Crusoe + CD
Hornby Nick
About a Boy
Steibeck John
The Peark + CD
Townsend Sue
The Secret Dairy of Adrien Mole

ním nebo horkovzdušným tope−
ním z hloubky 30 cm. O něco
menší stadion je Chelsea s ka−
pacitou 42 420 diváků, kde
hraje náš český fotbalista Petr
Čech.
Poslední naše návštěva byla
na menším stadionu Charlton
Athletic FC s kapacitou 27 111
diváků. Pro zajímavost − každá
tribuna má své jméno a na přání fa−
nouška zde může být i na místě sta−
noveném pohřben. Kluby, které mají
malé finance travnatou plochu vy−
sévají a doba od výsevu po první zá−
pas je 6 týdnů.
Na hlavních stadionech se hrají
jen zápasy, ale nikdy se netrénuje.
Na to mají kluby své tréninkové fot−
balové hřiště, např. fotbalový klub
Charlton Athletic FC jich má šest.
Vstupenky se pohybují okolo 100 Ł,

Ing. Marie Škorpíková, knihovnice

hlavní zápasy jsou téměř vypro−
dané. Jednotliví správci stadionů nás
provedli provozním zázemím a se−
známili se skladbou trávníkových
ploch, závlahami a systémem údržby
po celý rok.
Zajímavostí byl i veletrh Spoje−
ného království Velké Británie IOG
SALTEX, který oslavoval 75. vý−
ročí založení. Výstaviště leží na krá−
lovské dostihové dráze Ascot
v blízkosti Windsoru. Veletrh se
specializuje na sportovní zařízení,
trávníkové plochy, terénní úpravy.
V letošním roce zde bylo 460 před−
ních vystavovatelů, hlavně ze spole−
čenství Spojeného království Velké
Británie. Londýňané nás překvapili
svou vstřícností a pohostinností.
V oblasti okrasné zeleně máme co do−
hánět.
Vladimír Šebestík, Lužice
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Příběhy

B

Čert v kamnoch

líží se vánoční svátky a začát−
kem prosince i příchod Mikulá−
še s andělem a čertem. Na toto
téma se stočila řeč také při mé ná−
vštěvě u paní Marie Slezarové. Ta si
vzpomněla na historku, kterou znala
ze zápisků svého tatínka Josefa
Blahy. Ratiškovjáci ho znají jako
malíře, velkého milovníka folkloru
a hlavně jako zakladatele prvního
Slováckého krúžku v naší obci. I když
naše noviny se jmenují Ratíškovický
Zvon a historka je z nedalekého Ro−
hatce, myslím, že to vůbec nevadí.
Stařeček Pagáč taky přece nebyl
z Ratíškovic a jeho příběhy se ba−
víme už dlouhou dobu.
Tuto historku mně vyprávěl můj
děda Michal Blaha, rozený v roce
1848 a tvrdil, že se skutečně přiho−
dila. Použila jsem k tomu dialektu,
jaký užíval i on sám, tj. z Rohatce.
S přezdívkama sa potkáváme na
každéj dědině. Jak třeba v Rohatci −
Antošé to sú Rumeráci, Jurové, Píš−
čeláci, Poldé, Strašní, Starosté, Čes−
neké, Prndé, Augustiné, Saské,
Michalé a Papadajé. Nekeré už po−
minuly, nekeré sa užívajú ešče dnes.
Jak sa zrodily, těžko řéct, až na tú
poslední. Přezdívka Papadaj zostala
strýcovi z doby, dyž eště maličký
volávali: „Mama−papa−daj“. A tak jim
to ostálo na celý život. Že neměli žád−
ných dětí, tož sa to vytratilo − až na
túto příhodu.
Strýc měli jakési hospodářství
a že byli s tetkú sami dvá, tož si vzali
služebného Mišku. Ten byl mazaný
šeckýma masťama a hned byl také
jak doma a nic mu neušlo. Tetka byli
velice pobožná, najvěcej v nedělu,
a to požadovali aj od ostatních. Strýc
měli cosi v měrku a tož sa vykrúcali,
jak mohli, enom aby nemoseli do
kostela ít. Nic nepomohlo, dyž tetka
spustily z teho najvěčího kalibru pe−
kelné atalerie a vyzývaly samého
lucifera, aby na fleku došel a vzal ich
do pekel, lebo si nic inšího nezaslú−
žijú. Rozkatěná odešly, bera Mišku
sebú. Ten velice ochotno jak nikdá
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šél zároveň s tetkú. Eště před něma
vešel do kostela, ale ostál enom za
dveřama.
Búřka utichla, nebe sa vyjasnilo,
a to byla tá najlepší příležitosť pro
domácího schořa. Aby si udělali ale−
spoň trochu dobré oko, nachystali
strýc do kamen na podpal a šup do
komory a napustili ze skřicha obilé
a hajda k Muricom vyhandlovat za
gořalku.
Miška šak dobře věděl, proč sa
strýc prúčajú, a proto sa uradili ze
súsedovým Jankem, jak strýca vy−
trescú. Proto sa také z kostela chytro
vytratil a horem pádem za Jankem.
Ten už netrpělivo čekál, lebo viděl
enom srýca ťasit měch humnem na
handl. Fryško sa dali do roboty. Od−
vázali kozu v maštali, vtahli ju do
síně, vybrali roždí na podpal a fúkli
ju do kamen, potom vrátili roždí
a dvérca zavřeli. Koza sa ve tmě uču−
čala tak, že sa ani nehýbala.
Mosím šak poznamenat, že in−
dová to bylo tak, že kachlové kamna
byly v izbě, ale přikládalo sa ze síně,
odkáď sa aj stavjaly hrnce kolem
ohňa a tak sa vařilo. Rozpálené
hrnce sa vytahovaly pomocú vidlic
na to zrychtovaných.
Chlapci sa fúkli na húru, lebo
strýc sa už také vracali. Donďa dom,

ešče si dali pořádný hlt a zastrčili
žídlík na halmárku. Vzali z okénka
sirky, škrkli o gatě a hodili do roští
v kamnoch a zavřeli tak, jak to dycky
dělali. Šak sa ešče ani nenarovnali
a čujú takový štrabarc, až sa šecko
třáslo. V izbě sa ozvala veliká rana
a cosi páclo na zem. Strýc tam vle−
těli a ostáli jak solný slúp, oči vy−
pleščené, lebo už létá další kachla
a gdosi sa dobývá z kamen ven.
V tem − ó lidé dobří − vyletí kachla
třetí a už sa vystrčí černá rožkatá
hlava. To už si strýc zpomněli na pro−
roctví tetky. Bez rozmýšlaňá sa oto−
čili na podpatku a uviďa otevřené
okno, mík sa ven, bera sebú muš−
káty aj s firhaňkama, keré sa im
oplantaly na hlavu, takže vyletěli jak
nevěsta ve šlajéře, kerej gdosi sype
kvítí na cestu. Ešče v letu zaslechli,
jak sa kamna rozletěly a čert ška−
redě zabečál. Aj sa zapomněli ohléd−
nút.
Tetka sa akorát vracaly, viďa sta−
rého, jak vyletěl omašlený z okna
a hned za něma – ó běda – objed−
naný čert, z kerého sa ešče dýmilo,
pokřížovaly sa a zvolaly: „Šmátičko,
božínku svatý, čerte né, né, prosím
ťa, já ho nedám!“, a chtěly sa roz−
běhnút za něma. Vtem viďá, že ten
čert utěká furt po štyrech nohách
a má aj vimeno. Enom, že Jura ešče
kus utěkál, než ho lidé zastavili.
Ohlédňa sa, viděl, jak sa čert pase
na trávě.
Ostalo tajemstvím, jak sa to
mohlo stat, lebo Miša měl alibi, že
vešel s tetkú do kostela. Běda,
řekl−li potem nekdo strýcovi: „Enom
čerta na vás!“
Zapsala Irena Bařinová

Stařeček Luňák
S
nad ze všech mých příbuzných
jsem nejvíc milovala otce mého
tatínka. Matka byla Pražačka,
její rodiče bydleli ve Dvoře Králové,
tak pro nás děti to byli dědeček a ba−
bička. Otec pocházel z Ratíškovic na
Slovácku a jeho rodiče byli stařenka
a stařeček.
Můj stařeček byl krásný muž –
vysoký, štíhlý, tmavooký s knírem.
Byl velmi pracovitý a hodný, zvlášť

na nás děti. Až do konce svého ži−
vota se zajímal o dění ve světě. Tře−
bas moc špatně slyšel, naučil se ode−
zírat ze rtu a díval se i na televizi,
zvlášť na zprávy. (V první světové
válce ho v Itálii po výbuchu granátu
zasypal písek a od té doby špatně
slyšel.) My děti jsme mnohokrát
žadonily: „Stařečku, povídejte nám
o Taliánsku!“ a stařeček se rozpoví−
dal o tom, jaké to bylo na Piavě, jak
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

lévku; dodnes na ni vzpomínám
a neuvařím ji nikdy takovou, jak ji
dělával můj stařeček.
Bylo mu už hodně přes osmdesát,
když ho otec rozplakal tím, že mu
zakázal pomáhat na stavbě rodin−
ného domku u sousedů. Měl strach,
aby na něj něco nespadlo, aby si ne−
ublížil.
Když se mi narodil první syn, při−
jel s matkou za mnou do Vlkoše.
Sedl si ke mně a dával mi 100 Kčs
na plenky. Rozplakala jsem se, pro−
tože měl 300 Kčs důchodu a já jsem
se neměla špatně. „Stařečku, máte
malý důchod, já mám dost – kupte
si něco pro sebe.“ Rozplakal se i on,
že si od něho nechci vzít peníze.

Jindy jsem si ho dobírala skrze
vousy: „Stařečku, oholte to!“ A jed−
nou, když jsem přijela k rodičům, byl
stařeček bez kníru a mě to moc mr−
zelo. Matka mně řekla, že si to ne−
nechal vymluvit. „Ance sa to ne−líbí,
mosím to oholit.“
Chyběly mu tři měsíce do deva−
desáti, když ho ranila mrtvice a do
týdne umřel. Vzpomínám si, už jsem
se s ním nemohla domluvit, stála
jsem u postele s myšlenkou „Sta−
řečku, tolik bych vám toho chtěla
ještě říct!“ Marně...
Dodnes mám v srdci vzpomínku
na mého stařečka – hrdého, čest−
ného a vzácného člověka, pana Mi−
chala Luňáka z Ratíškovic.

Michal Luňák (*1874). Fotografii
zapůjčila Marie Gajdíková, č.p. 813

ho chránila Panenka Marie, když ho
to zasypalo. Ukazoval nám alpskou
protěž, kterou si přivezl a uchová−
val v modlitební knížce.
Jednou týdně hrával ještě s ji−
nýma stařečkama mariáš o halíře,
a to pak bylo v kuchyni jak v udírně
− dva kouřili dýmku, jeden cigarety.
Miloval svoje dýmky – čibuky a ob−
čas vytáhl i dlouhou porcelánku.
Když jsem povyrostla, tak jsem mu
k vánocům kupovala vždy novou
dýmku. Jednou jsem si řekla, že už
je jich dost a koupila jsem mu kni−
hu, byla od Valenty − „Jdi za zele−
ným světlem“. Dýmku mu tenkrát
koupila matka a po vánocích za
mnou stařeček přišel řka: „Anko,
prosím ťa, vyměň to v Hodoníně, šak
to nemá díru“. V troubeli chyběl prů−
duch, a tak další vánoční dýmky jsem
kupovala dál jen já.
Měl kravičku a my s ním jezdívali
na trávu až k Petrovu, kde měl
louku. Neměl to s námi jednoduché,
byli jsme čtyři děti, rodiče chodili do
práce a my zůstali „na krku“ sta−
řence a stařečkovi. Nastěhovali jsme
se k nim z Litvínova a na vesnický
život jsme si museli zvykat, ale ať
už vzpomínám jak chci, nikdy na nás
nekřičeli a nikdy nám nedali ani
pohlavek. Jen jednou mně stařenka
nadávala, když jsem si oblékla kra−
ťasy: „Že sa nehaňbíš, chodit jak
nejaká vojanda!“
Stařečka jsem nadávat neslyšela
nikdy. Když přijel domů z pole a ne−
byl oběd, navařil nám chlebovou po−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Svátky

Anna Majtnerová r. Luňáková (ročník 1940)

A

Povídání

o Vánocích

dventní kalendář, který začíná
1. prosince, mají rády všechny
děti. Hlavně ty malé se nemo−
hou dočkat, až si otevřou okénko –
co v něm asi bude ? Mají ho rády ale
i ty větší, starší, kterým chutná moc
čokoláda. Kalendář asi nevydrží těch
24 dnů nikomu. Nebo ano?
Letos začala adventní neděle
29. listopadu a v mnoha rodinách
se zapálila první svíčka na věnci.
Která maminka není na výrobu
věnce dovedná nebo si netroufá, tak
si ho může koupit v některém kvě−
tinářství. Tam si určitě vybere. Na−
příklad i podle barvy svíček, aby jim
doma pěkně ladil třeba v pokoji
k sedačce nebo koberci.
Říká se, že darované jmelí nosí
štěstí, a tak se musí při návštěvách
alespoň jedna větvička zeleného
nebo pozlaceného darovat. Hodně
dětí, co chodí nebo chodilo do mateř−
ské školky, zná tuto básničku: „Chu−
melí se, chumelí, tatínek jde pro
jmelí. A maminka pro ovoce, těšíme
se na Vánoce“.
Vánoce jsou též nejsladším obdo−
bím v roce. Na stole nesmí chybět
ani vánočka s rozinkami a mand−
lemi. Asi se nenajde nikdo, kdo by si
nazanotoval písničku: „Naše teta peče

léta na vánoce vánočku, nereptáme,
aspoň máme…“ Také vanilkové roh−
líčky nebo perníky voní skoro v kaž−
dém domě.
Děti moc rády pomáhají při výrobě
maminkám i babičkám, jako moje
vnoučátka Zuzanka s Tomáškem při
výrobě kokosových kuliček. Kdo
bude obalovat, válet v kokosu a kdo
z nich bude skládat do košíčků? I ta
nejmenší Martinka by chtěla ba−
bičce pomáhat, a tak ji na chvilku
necháme, ať má radost a válí si vá−
lečky z lineckého těsta, jakoby si
hrála s plastelínou na desce, na
stole v kuchyni.
Dříve se stromeček zdobíval na
Štědrý den, ale nyní většinou o den
dříve. Aby pak bylo více klidu a času
a nemuselo se honem uklízet a vy−
sávat. Nejčastější vánoční kapr je
v trojobalu a pak se smaží. Jiní si
raději pochutnají na filé z pangasia,
ten je bez kostičky.
Tradice je dát si šupinku do pe−
něženky nebo při večeři pod talíř.
Skoro všude se krájí napříč jablko
a čekáme na hvězdu s jádry. Také je
pěkné pouštět po vodě skořápky oře−
chů s připevněnou svíčkou. Zhasne
se, je tma a svítí jen stromeček a lo−
dičky ořechů. Na Štědrý den se má
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Zájmy

zachovat půst až do večera, abychom
uviděli zlaté prasátko. Televizní re−
klama, kde děvčátko v lese vidí jiné
prasátko, se líbí nejen dětem, ale
i dospělým. Lití olova už není čas−
tým zvykem.
Jenom kdyby nám už napadl sníh
a bylo bílo. Bylo by to venku v pří−
rodě krásné, že? Také pro ty, co rádi

fotí, sáňkují a lyžují. Když bude mrz−
nout, tak mají radost zase bruslaři
a kluci hokejisté se nemůžou už do−
čkat.
„Padá sníh, padá sníh, pojedeme
na saních. Pojedeme postavit si
sněhuláka na ledu, aby hlídal hr−
nec masa k obědu !“ říká se v bás−
ničce.

Dalšímu zářijú oči
nebo aj takto − Jižní Čechy u Hliníka

S

nad denně byl jako kluk Pavel
Gajdík s rybářským prutem na
Jezérku chytat ryby. Jeho mam−
ka vzpomíná: „…došel tak jednú dom
z ryb a po hodince, co budu dělat
…udělal si nové těsto a do chvíle
byl zpátky u vody.“ Myslím, že své
u Pavla sehrála aj taťkova stopa –
vždyť tento byl nejen panem stavi−
telem, ale byl aj živým akvaristou,
který „produkoval“ rybičky do ob−
chodů.
Rybaření nese pohodu spojenou
s napětím, a to všecko má blízko ke
klukovskému dobrodružství. Cítím
z Pavlova zamyšlení o svej mokrej
zálibě. Dva rybníčky skoro přes ce−
lou zahradu, pstruzi duhoví v nich,
to jsou ty Jižní Čechy v ulici U Hli−
níka.
Pavel Gajdík se dobře víc jak
10 roků věnuje chovu tohoto druhu
pstruha, chutné to ryby na opékání,
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vhodné a zdravé k jezení kdykoliv.
To ostatně už hodně z nás, díky jeho
chovu, ví.
Než se mnou nahlédnete do zá−
kulisí rybího života od plúdku až po
„hotovo“, vepisuji sem důvod, proč
Pavel chová zrovna náročného
pstruha. To mě hodně zaujalo. Říká:
„…zabývat sa něčím jiným, vyciťuji
originálním.“ No a eště je tu i sou−
vislost s taťkovým: „Dyž oběda, tak
mědvěda“, což je pobídka silná, ne−
hodná komentáře.
Litomyšl, Žďár, Velké Meziřící,
Nové Město n. M. − tam jsou pro Pa−
vla vhodná pstruhařství. Odtud je na
jaře a na podzim násada rybích „ma−
lošků“ (4−5cm) co nejrychleji převe−
zena do vody, samozřejmě do vody
„nové“ rybníka u Hliníka. Nastu−
puje citlivá aklimatizace násady
a startuje čtyřiadvacetihodinová
péče o „rybičky−slepičky“.

Měla bych ještě o čem psát, ale
myslím si, že už je toho na čtení dost,
malé vnučce musím utřít nos a před
domem nám pěkně zpívá kos.
Šťastné a veselé vánoční svátky
a dětem bohatého Ježíška přeje
Marie Chvátalová

Dovoluji si na start napsat, že do
péče o tyto krásně duhové rybky je
svorně zapojena celá rodina, až mně
tato pospolitost došla dojemná a ne−
zvyklá. Specielní granule pro loso−
sovité ryby 2x za den, to je denní
menu a dle Gajdíkových hodně chut−
ná. Co snězeno není a padá ke dnu
1,4 a 1,7 m hlubokých rybníčků, na
zmar nedojde. Tam dole u dna čekají
rodinní kapři zvaní laskavě „vysavači
Pepa a Karel“ − a hned je ukluděné!
Pozornost chovatele volno nedo−
stane. Při všech denních povinnos−
tech musí pořád dávat pozor aj na
případné neduhy rybek a jejich po−
léčení. Základem života i toho ry−
bího (a pstruha obzvlášť) je kyslík.
Na řadu přichází Pavlův odborný
výraz chemizmus vody. Tato musí
být nejen chladná, ale zároveň musí
být i „plná kyslíku“. Denně je „pro−
dýchávána“ 6−8 hodin. Výpadek elek−
třiny = okamžitý alarm. Neustále je
připraven kyslík v láhvi. V neokys−
ličené vodě by totiž pstruzi více jak
tři hodiny nepřežili. Holt pstruh je
barometrem dobrej vody.
A zde mají svoje místo první tři
slova z nadpisu článku. Totiž ti,
kteří do svých běžných životních po−
vinností zařadili zálibu − koníčka,
kerý jim ide ze srdce, mně to potvr−
zujú, tak jak Pavel Gajdík.
Takový osobní závěr.
Psal se rok 1994. Je dojemné
a radostné, že zrovna tak zářily oči
Pavlovému taťkovi panu Františku
Gajdíkovi, když mně u nich doma
ukazoval a popisoval model domu,
jenž v sobě nesl návrh na novou
metodu stavění, která by vyšla staveb−
níky o 30−50 % levněji. Model s meto−
dou byl tak dokonalý, že ho převzal
do televizního Receptáře i „s panem
Gajdíkem“ Přemek Podlaha. (Mo−
del o dvou bytech a půdě, ze dřeva
a polystyrenu, pomáhal taťkovi dě−
lat aj Pavel.). A hned nám oživne to
„Dyž oběda, tak mědvěda“, že!
Marta Kordulová,
ratíškovská kronikářka
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

Rodina

Rodinné centrum

Bambino

T

ak jako každému miminku trvá
devět měsíců, než se poprvé po−
dívá na svět, našemu Bambinu
to trvalo o trochu déle. Dalo by se
říct „do roka a do dne“ od smělých
plánů k realizaci místa, které by se
mělo stát hernou pro naše nejmenší
a jejich maminky. Obec Ratíškovice
sice nabízí širokou paletu kulturních,
vzdělávacích a sportovních aktivit,
ale přesto programů a míst určených
pro společně trávené chvíle rodičů
s dětmi je stále nedostatek.
Zkuste si představit místo, kam
chodí ženy trávit svůj volný čas v tě−
hotenství nebo na mateřské dovo−
lené. Společně vaří, pečou, cvičí,
chodí na procházky, povídají si, pře−
dávají si životní zkušenosti a vzá−
jemně se učí. Každá předává ostat−
ním to, v čem je dobrá − učí se jazyky,
práce na počítači, vařit, péct, různé
rukodělné práce − keramika, kres−
lení. Těhotné se připravují na porod
a příchod dítěte za podpory těch, co
již rodily. Pořádají se kurzy a be−
sedy, různé společenské akce i s ta−
tínky. Děti si mezi tím bez rozdílu
věku spolu hrají. Odpoledne se ro−
zejdou domů, děti jsou příjemně una−
vené a nabité zážitky a ony uvolněné,
vymluvené, spokojené a sebevědo−
mé. Myslíte si, že je to reálná myš−
lenka?
Vzhledem k tomu, že v okolí již
podobná místa vznikla, jsme i my
iniciovaly založení rodinného centra,
občanského sdružení. Ale to byl te−
prve začátek. K dispozici jsme sice
dostaly příslib volné třídy v budově
Základní školy Ratíškovice a to od
září 2009. K tomu, aby rodinné cen−
trum mohlo vykonávat plánovanou
činnost a plnit svoji funkci bylo
zapotřebí získat potřebné pro−
středky pro materiálně−technické
vybavení.
V dubnu tohoto roku jsme se do−
zvěděly o možnosti získat dotaci
z fondů Evropské unie Programu
rozvoje venkova. Projekt jsme zpra−
covaly a dá se říct třičtvrtě roku če−
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kaly, než postupně prošel třemi koly
výběrového řízení. Ještě na konci lis−
topadu jsme nevěděly, zda budeme
budovat tzv. „na koleně“ nebo za „ev−
ropské“. Nakonec vše dobře dopadlo,
ale kdo je obeznámen s financová−
ním projektů ví, že získat příslib do−
tace ještě neznamená výhru. Tady
bychom rády poděkovaly Obecnímu
úřadu v Ratíškovicích, který naše
snažení výraznou měrou podpořil.
A nejenom on, ale díky firmám Pe−
tra s. r. o., Vesna a. s., Color Spekt−
rum a. s., K+B elektro expert, Rigi−
form s. r. o. jsme připravily třídu tak,
aby zde mohly v říjnu začít zku−
šební aktivity našich nejmenších.
V současnosti fungují dva kroužky.
A to Robátka (věk 1+) a Krůčky (2+)
pod vedením zkušené lektorky Hu−
dební školy Yamaha Lenky Miklo−
syové. Tímto zveme všechny ma−
minky, které mají děti v tomto věku,
aby nás navštívily a zhlédly ukáz−
kovou hodinu. Podrobnosti nalez−
nete na internetových stránkách:
http://rcbambino.ma−xx.cz/
Do budoucna plánujeme:
1. motivovat nejen rodiče na ma−
teřské dovolené, ale i další milé
občany k praktickému zapojení
se do občanské společnosti, jejich
vytržení ze sociální izolace, mož−
nost odreagování se a v nepo−
slední řadě vlastní sebereali−
zace,
2. směrem k dětem umožnit kon−
takt s vrstevníky v raném věku
dítěte, a tím napomáhat vše−
strannému rozvoji osobnosti,
získávání sociálních návyků

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

s důrazem na individuální do−
vednosti dítěte, rozvoj sociálně−
komunikačních schopností a sa−
mostatného projevu,
posilovat budování ideálních
rodinných vazeb a podporu har−
monických mezigeneračních
vztahů,
poskytnout osvětovou a vzdělá−
vací činnost formou přednášek
a besed s tématy zdravého život−
ního stylu, péče o zdraví, výcho−
vy, vztahů k rodině, apod.,
rozvíjet kulturně−sportovní
a psychologicko−sociální doved−
nosti,
rozvíjet rytmické schopností dětí
formou říkanek, písniček a ryt−
mických cvičení,
věnovat pozornost rozvoji pohy−
bových aktivit dětí s přihlédnu−
tím k věku a schopnostem toho
kterého jedince,
zaměřit se na rozvoj národních
tradic, obyčejů, zvyků,
spolupracovat s organizacemi,
obecním úřadem, farou, mateř−
skou školkou a školou i s odbor−
níky při zajišťování výše uvede−
ných činností,
pořádat akce pro veřejnost, čímž
se navodí vědomí soudržnosti
mezi obyvateli nejen naší obce,
ale i okolních vesnic.

Věříme, že se nám podaří dokon−
čit realizaci v co nejkratším termínu
a budeme Vás moci přivítat ve vy−
bavených prostorách určených
našim nejmenším. O zahájení zku−
šebního provozu budou maminky
včas informovány.

Za RC Bambino Mgr. Irena Foltýnová, Mgr. Simona Kovárová
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Č

as od času čteme ve Zvonu
vzpomínky našich rodáků,
které život odvál z rodných
Ratíškovic. Přesto se rádi vra−
cejí, aby navštívili hroby svých ro−
dičů, na chvíli pobesedovali s ro−
dinou a známými. Zde mají své
kořeny. Ani čas, prožitý mimo
rodnou obec, nevymazal z jejich
myslí lásku, kterou k ní chovají.
Přečtěte si, jak vyjádřila své po−
city naše rodačka, když přijíždí do
rodné obce. Možná to některým
z nás připomene dětství a mládí.
Marie Gajdíková

Cesta zpátky
Anna Majtnerová,
roz. Luňáková (*1940)
Ta cesta kdysi vedla domů,
po ní se vracím, vánek hladí líc,
náhle jsem v jiném prostoru
a čase,
zas cítím akáty a vůni borovic.
Zas tu jsou moji kamarádi,
na pastvě máme ohýnek,
kluci se honí u Včelína
za skokany
a děvčata pletou svůj vínek.
V boří hledáme klouzky, ryzce,
ze sítí pletem opánky,
na Řádkoch hrajem vybíjenou
a jíme buchty od mamky.

Příběh

Vzpomínky

T

Vinaři

oto, co teď píšu, to sem neproži−
la, ale slyšela vyprávjat u draní
péří.
Strýc Matúš – to byli kabrňák.
Když byla možnosť po lehku sa na−
jest a napit (jak už to na dědině při
bárjakých příležitosťách bývá), tak
teho dokázali pořádně využit. Ale
běda, dyž měl on sám neco pustit.
To sa uměli vykrútit jak ten palag−
raf. Dyť on sám přeca jaksi toto ne−
toto....
No měli jednú cosi s nohú, takže
už 14 dní moseli čučat doma. Chlapi
kamarádi sa v nedělu po požeh−
nání domluvili, že ho půjdú navští−
vit. „Snáď nám dá okoštovat teho
jeho!“ Věděli, že aj přes tú svou la−
komosť víno mívá dobré.
Jejda, Matúš jich s radošťú vítal.
„Chlapé kamarádi, to su rád, že ste
došli. Honem si posedajte a vypráv−
jajte − co je nového? Dyť já su doma
zavřený jak žaba v kleci“. No chlapé
seděli, cosi vykládali, až najednú
Francek povidá: „Tož Matúšu, ulej
nám teho tvojého – snáď nás tu ne−
necháš po suchu leknút jak ryby!“
Matúš sa začal ošívat: „Jejda, chla−
pé, no víte – mně sa to tentokrát
jaksi netoto, no víte, kdyby byla moja

doma, tož by nám uvařila kozičko−
vého nebo lipového čaju, ale běžala
ke kmotřence ze šitím.“
Petr s Tonkem seděli za stolem
u okna na lavce. Na podestě na okně
ležaly stařenčiny kostelní knížky.
Petr jich enom tak namátkú vzal
a zalistoval v nich. A ejhle – byla tam
pětistovka! Stařenka to měli asi na
sbírku do kostela. Petr žduchnul pod
stolem do Tonka, ukázal mu pěti−
stovku, mrknul na něho a říká:
„Chlapé, víte co? Já tu mám pěti−
stovku, tak když tady tak po suchu
sedíme, tak poďme toto kúsek do
hospody a dáme si tam na zdraví!“
Strýc Matúš na židli poskočili:
„Jejda chlapé, dyž máte peníze, tož
to bych aj já, toto…,“ a už glckal
k polici a už držal jakúsi nádobu.
„Enom poseďte, já tu budu hned“.
Jak sa za ním zavřely ty dveřa, tí
dvá to tým třem řekli, kde tú pěti−
stovku vzali. Za chvílu dochrúmal
Matúš s vínkem aj s koštovačkama
(myslím měl strach, že s ním do teho
sklepa půjdú).
No chlapé si ponalévali, poťukali
aj pozpívali, no veselo bylo! Ale až
sa lúčili, tak Petr povidá: „Víš Ma−
túšu, až odejdem, tak tú pětistovku
vrať hen na okně do tých stařenči−
ných knížek. My sme si ju tam enom
vypoščali. Abys neměl s něma ne−
jaké zle! Enom sme ťa za tú tvoju
lakomosť trochu potrestali. Dyť ty
bys nám nedál ani ovoňat!“
No a jak to dopadlo, tož to už ne−
vím...
Napsala Jaroslava Blahová
(tetka Jaruša)

Otépky slámy táháme
od mlátičky
a ukládáme na mlatě,
večer pak celí zaprášení
jdeme se vykoupat do „Kafé.“
Vracím se,
v tváři mám už pavučiny
vrásek,
dávno je pryč čas malin
nezralých
i krásných romantických lásek,
jen vlasy postříbřil mně sníh.
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v Praze

K

Pomoc

oncem měsíce srpna 2009 pro−
běhlo v Praze na Žofíně vystou−
pení „staré gardy Konopáků“
k příležitosti předsvatebního pose−
zení přátel ženicha Laurense Rin−
kese a nevěsty Alexandry van Beeck
z Holandska. Celou akci zorganizo−
val Jaromír Kotásek (kamarád že−
nicha), program sestavili manželé
Hochmanovi a 8 párů zapálených
kroužkařů odjelo směr Praha. Vy−
stoupení mělo velmi kladné ohlasy,
dokonce se na závěr oblekl ženich do
předem připraveného ratíškovského

kroje a za−
zpíval si mo−
ravskou pís−
ničku. A aby
mezinárodní
setkání Mo−
raváků a Holanďanů v Praze mělo
tu správnou tečku na závěr vystou−
pení, zazpívali členové bývalé Ko−
nopy tradiční holandskou píseň, ke
které se všichni pozvaní hosté s ra−
dostí přidávali.
Pěkný přátelský večer byl ukon−
čen přáním ženichovi a nevěstě

Charita
bilancovala

V

pátek 13. listopadu proběhla na
orlovně v Dolních Bojanovicích
velká společenská akce Ob−
lastní charity Hodonín. Na před−
adventním zastavení se setkali pra−
covníci charity a dobrovolníci, kteří
zdarma po celý rok pomáhají a podí−
lejí se na činnosti charity na různých
zařízeních, benefičních akcích a sbír−
kách. Tou největší je každoročně
Tříkrálová sbírka, která probíhá po
celém území České republiky.
Na Orlovně se opět po roce se−
tkalo asi 120 lidí, které pojí spo−
lečné téma – pomáhat lidem v nouzi,
lidem bez domova a starým bezmoc−
ným spoluobčanům. Setkání zahá−

mnoho štěstí a lásky do dalších let.
Všichni tanečníci se shodli na tom,
že po tak dlouhé době, kdy soubor
Konopa přestal existovat, to bylo se−
tkání příjemné a nebylo by ke škodě
občas se sejít, zatancovat si a zazpí−
vat jen tak pro radost a pro dobrou
náladu.
Blanka Pokorná

Foto: Martin Bohůn

Folklor

„Konopáci“

jil a popřál
všem přítom−
ným hodně
sil do další
náročné prá−
ce ředitel Ob−
lastní chari−
ty Hodonín
Václav Salajka. Čestný host Oldřich
Hajčman, ředitel Charity České re−
publiky, představil zahraniční pro−
jekty, na kterých se charita podílí.
Prezident Diecézní charity Brno
Mons. Josef Zouhar popřál všem
hodně sil do další náročné práce
a duchovně připravil přítomné na
přicházející adventní a vánoční čas.

Na setkání byli oceněni za dlou−
holetou práci pro charitu dva dobro−
volníci z Ratíškovic – paní Růžena
Sochorová a pan Jan Váňa. Oba
dlouhá léta nezištně pomáhají cha−
ritě a zasloužili se hodně také o to,
že v Ratíškovicích byl postaven dům
s pečovatelskou službou.
Renáta Holešínská

Informace ze života naší obce najdete také na

www.ratiskovice.com
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 6/2009

strana 25

Kultura

v naší vlasti se po−
dařilo Moravan
zachránit a ucho−
vat tak krásu
mužského sboro−
vého zpěvu další
generaci. V sou−
časné době tvoří
APS Moravan
43 členů, což činí
asi 50 % bývalého stavu.
Z jejich bohatého programu neděl−
ního vystoupení v našem kostele vy−
bírám namátkou krásné skladby
jako – Modlitba od B. Smetany,
Umučení Kristovo od F. Picky, Ag−
nus Dei od Ch. Gounod či překrásná
skladba k oslavě sv. Cyrila a Meto−
děje – Kantáta ke sv. Cyrilu a Meto−
ději od P. Křížkovského.
V současné době diriguje Mora−
van nadaný muzikant, zpěvák, var−
haník, excelentní improvizátor
a především dirigent MgA. Tomáš
Ibrmajer, Ph.D. Dokončil úspěšně
studium oboru dirigování ve třídě
doc. Josefa Pančíka. K jeho největ−
ším úspěchům patří dvojnásobné ví−
tězství v mezinárodní kompoziční
soutěži v belgickém Gentu, oceněn
byl také ve varhanní soutěži Opava
96 a 98. Kromě Moravanu diriguje
také komorní smíšený sbor Caticum
Camerale ve Zlíně.
Osobně mne velmi potěšila na−
bídka APS Moravanu vystupovat
v našem kostele a je jen velká ško−
da, že tento koncert nenavštívilo více
obyvatel Ratíškovic.

Vystoupení APS Moravan
z Brna v Ratíškovicích

V

neděli 22. 11. 2009 se konal
v našem kostele koncert známé−
ho hudebního tělesa APS Mora−
van z Brna. Akademické pěvecké
sdružení Moravan patří k umělec−
kým tělesům, bez nichž si historii ani
současnost českého sborového umě−
ní nelze představit.
Sbor vznikl ustanovením pěvec−
kého kroužku při Spolku katolických
vysokoškolských studentů Moravan
v Brně v roce 1931. Vlastní historie
Moravanu, jako mužského sboru

katolických akademiků v Brně, za−
číná až po válce prvním koncertem
k 17. listopadu 1945. Moravan vděčí
za svou kvalitu a pověst mimořádné
umělecké osobnosti prof. Josefu Ve−
selkovi, který stál v jeho čele od za−
ložení až do let sedmdesátých.
Moravan procestoval velkou část
Evropy, kde uspořádal mnoho úspěš−
ných koncertů, vydal několik nosičů
a mnohokrát vystupoval v rozhlase.
Přes odpor nejprve nacistických oku−
pantů a posléze i totalitního režimu

Za Osvětovou besedu Blanka Pokorná

V. výstava Jednoty Orel Ratíškovice
V
e dnech 10.−12. října se usku−
tečnila v areálu Orlovny v Ra−
tíškovicích na Zelnicách již pátá
výstava prací dovedných rukou. Vý−
stava se všem návštěvníkům líbila,
což vyjadřuje i názor jedné z návštěv−
nic: „Říká se, že bez práce nejsou
koláče. Bez šikovných rukou a trpě−
livých lidí by na této výstavě nebyly
všechny tyto krásné věci. Kdo umí −
umí, kdo neumí, ten obdivuje.“
Děkujeme všem, kteří nám své
krásné věci zapůjčili. Odměnou nám
byla účast a spokojenost našich ná−
vštěvníků. Všem patří velký dík.

Františka Sedlačíková
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Skauti

Bigglesův memoriál
Dušičkový závod

S

a kromě domácích ratíškovických
přijeli změřit síly i soutěžící z Mutě−
nic, Hodonína, Mikulčic a Lužic. Bo−
hužel žádná hlídka se nedostavila
z Veselí nad Moravou, Kyjova, a do−
konce ani noha z našich přespolních
oddílů ve Vracově a Skoronicích.
Pro soutěžící
bylo na cca 3 km
trase závodu při−
praveno celkem
20 stanovišť: 18 pro
starší, 15 pro mlad−
ší, 13 společných,
2 jen pro mladší
a 5 jen pro starší.
A opět zde mimo
regulérních stano−
višť jako zdravo−
věda, topografie,
lezení na strom,
rozdělávání ohně,

Palis

Junácká
zabíjačka

obota 31. 10. 2009 již 20. ro−
čník! Po dvacetileté historii to−
hoto velmi oblíbeného závodu
konaného vždy na podzim kolem du−
šiček jsme se rozhodli lehce vylepšit
jeho název, a tím i celé jeho vyznění.
Od tohoto jubilejního ročníku se
k názvu závodu „BIGGLESŮV ME−
MORIÁL“ přidává i text „DUŠIČ−
KOVÝ ZÁVOD“ a koná se na počest
nejen Bigglesa, ale všech již nežijících
skautů a skautek. V Ratíškovicích
jsou to: Karel Kalivoda − Biggles, Ma−
rie Kalivodová, Karel Stokláska −
Fousek, Antonín Malář − Všetečka,
Stanislav Blahůšek − Semeš, Libor
Tříska − Ježek a Petr Slezar − Jestřáb.
Teď k samotnému závodu. Le−
tos se zúčastnilo celkem 15 hlídek

hod na cíl, střelba,
signalizace, překo−
nání lanové lávky
atd. byly i stanoviš−
tě tzv. netradiční:
skupinové lyžování,
táhání koštýřem, Nerudův běh (zde
se soutěžící musí naučit nazpaměť
krátkou básničku, jinak nemůžou
pokračovat dál v závodě − pozor, celý
závod je na čas!), bludiště (jde se po−
slepu, jen podle křivolakého prováz−
ku), odhad minuty, atd.
V závěru akce všichni účastníci zá−
vodu fasovali pamětní kartičky
a již tradiční perníček ve tvaru leta−
dla a taky naše pexeso vydané letos
ke 40. výročí založení skautského stře−
diska v Ratíškovicích. Pro vítězné
hlídky byly připraveny mimo diplomů
speciálně pro tento výroční závod vy−
robená trička a puzzle, ale také uz−
lovačky, skautské kalendáře a peně−
ženky, baterky, karabiny atd.
Zde je potřeba ještě pochválit celý
mutěnický kontingent − zaprvé za
hojnou účast a zadruhé za to, že na
cestu zpět do své rodné obce zvolili
dopravní prostředek zvaný „pěško−
bus“.
A teď, jak závod dopadl. Kromě
1. míst v kategorii − Vlčata a Skautky
jsme utrpěli několik druhých i tře−
tích míst, ať už v „čistokrevných“ či
smíšených hlídkách. Celý kompletní
seznam včetně jmen, časů, foto−
grafií a mapky s názvy stanovišť na−
jdete na našich webových stránkách:
www.junak−ratiskovice.cz
P.S. Krásné na celé záležitosti je
skutečnost, že 100 % účastníků
závodu (a cca 70 % rozhodčích) je
mladší jak závod samotný.

Sobota
12. 12. 2009
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Pomoc

Charitní pečovatelská služba
Ratíškovice

Nabízíme:
Služby pro zdraví, pohodlí a jistotu
Společnost a péče o seniora
postaráme se o vaši babičku, dědečka v době vaší ne−
přítomnosti – pomoc při hygieně, stravování, dohled nad
užitím léků a jiné, dle domluvy, netrapte se samotou
a využijte společnosti pečovatelky

Telefon:
Mobil:
E−mail:
Web. stránky:
Pracovní doba:
Adresa:

518 368 223
737 234 090
dps.ratiskovice@caritas.cz
www.hodonin.caritas.cz
Pondělí−pátek 7.00 −15.30 hodin
Dubňanská 1301,
696 02 Ratíškovice

Doprovod pečovatelky
k lékaři, na úřady, na vycházku apod. – možno s po−
mocí chodítka, invalidního vozíku, automobilem
Nákupy, pochůzky
pečovatelka vám zajde nakoupit, k lékaři pro recepty,
do lékárny, na úřady
Úklid
pečovatelka vám zajistí úklid domácnosti – mytí oken
a další úklid dle vašich požadavků a našich možností
Koupání v DPS
dovoz do DPS i odvoz domů zajištěn automobilem, do
koupelny se dostanete i s vozíčkem, ve sprše je sedátko
Praní a žehlení prádla v DPS
špinavé prádlo si odvezeme a po vyprání a vyžehlení
ho přivezeme zpět k vám domů
Dovoz obědů
teplá strava k Vám domů − pohodlně a bez starosti −
za každého počasí − výběr ze tří jídel každý den
Pomoc při vyřizování příspěvku na péči
Další služby
masáže, pedikúra, parafínové zábaly a jiné, dle Va−
šich potřeb
Nabízíme možnost zakoupení

DÁRKOVÉHO POUKAZU

Poděkování
Jménem Charitní pečovatelské služby Ratíškovice
děkuji všem uživatelům našich služeb za důvěru, Obci
Ratíškovice za podporu a spolupráci, dětem i paním uči−
telkám z obou mateřských škol za čas a nadšení při be−
sídkách našim seniorům, souborům za vystoupení, spon−
zorům, kteří nám svým finančním darem umožnili
nákup invalidního vozíku – Agropodnik a.s. a ZERA a.s.
i ostatním drobným dárcům a všem dobrým lidem za
jakoukoliv nezištnou pomoc a podporu.
Přejeme všem, ať jim dobrý Bůh odplatí jejich štěd−
rost a dobrotu. Děkujeme, že Vaše srdce zůstává ote−
vřené pro potřeby druhých a pomáháte nám pomáhat.
Každý den nám nabízí nové příležitosti. Využijme je
i v následujícím roce 2010, ať jsme svým blízkým opo−
rou!
Požehnané Vánoce a celý nový rok
Eva Frýdková, DiS. a pečovatelky

k odebrání pečovatelských služeb
Překvapte své blízké praktickým dárkem k Vánocům
a dejte jim možnost, vyzkoušet si naše služby.
Nabízíme společnost a zájem o vaše blízké.
Více informací osobně v DPS nebo telefonicky

Ratíškovický Zvon
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