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Obecní noviny z ročník 16 z číslo 1 z 2010 z cena 20 Kč

Eurokarneval
Praha 2010

Z

apípal budík. Ote−
vřu oči, venku eště
tma, okno pomalo−
vané mrázem. Jiného
dňa by sem sa enom
otočil na bok a spal dál,
ale aj když sú teprva tři
hodiny v noci, vyskočím
z postele, nahážu na
sebe šaty, drapnu kufr
do ruky, na záda baťoh
a upaluju kolem járka
ke kinu. Dnes je totiž
sobota 23. ledna a je−
deme s Ratiškovskú
Dolinú vystupovat do
Prahy na Eurokarne−
val. Tento karneval ma−
sopustních masek a hu−
debních skupin sa koná
každý rok v jiném ev−
ropském městě a letos
je to opět po čtyřech ro−
kách v Praze. Předchá−
zející ročníky sa konaly
třeba v Paříži, Římě,
Berlíně nebo Benátkách. A Dolina
má letos to štěstí, že Jarek Kotásek
udržuje přátelské vztahy s organi−
zátorkú festivalu, paní Ivanú Slád−
kovú, a my sme sa tak mohli na jeho
doporučení pražskej přehlídky zú−
častnit. A abysme byli už v deset

hodin nachystaní na místě, mosíme
vyjet pěkně zavčasu. U kina už to
žije, první členové souboru už tam
postávajú, z baru sa trúsijú pozdní
návštěvníci a my jich zdravíme.
Sukopka rozlévá trnkovú medicínu,
Pokračování na straně 7
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Obec

Rada obce...
Rada obce č. 91 ze dne 1. 12. 2009
Rada obce
z obdržela děkovný dopis od Diako−
nie za finanční podporu Domova
NARNIE v Morkůvkách, kde
jsou umístěni i tři občané Ratíš−
kovic,
z souhlasí se žádostí Jednoty Orel
Ratíškovice o změnu účelu fi−
nanční dotace z rozpočtu obce z po−
ložky doprava na nákup pomůcek
pro mažoretky,
z projednala návrh investic na rok
2010,
z souhlasí s návrhem změny roz−
počtu č. 6/2009,
z projednala program XXII. zase−
dání Zastupitelstva obce Ratíško−
vice,
z souhlasí s žádostí o navýšení roz−
počtu ZŠ a MŠ Ratíškovice z dů−
vodu vysokých záloh na plyn a elek−
třinu,
z se seznámila s návrhem vyhlášky
k zabezpečení veřejného pořádku
v obci, který zpracoval Mgr. Ma−
chů. K vyhlášce se kriticky vyjá−
dřil Mgr. Jiří Pokorný, zástupce
Ministerstva vnitra ČR, odbor
kontroly.
z se seznámila s čerpáním rozpočtu
Osvětové besedy Ratíškovice,
z starosta informoval o jednání s fir−
mou Lesy ČR, s.p., ve věci směny
lesních pozemků za účelem vybu−
dování cyklostezky z Ratíškovic do
Hodonína,
z se zabývala další etapou rekon−
strukce Restaurace Sport,
z starosta informoval o dokončení
rekonstrukce komunikace v ulici
Vinařská.
Rada obce č. 92 ze dne 15. 12. 2009
Rada obce
z rozhodla na základě podaných fi−
nančních nabídek, že občerstvení
plesové sezóny 2010 bude zajišťo−
vat pan Zdeněk Strnka,
z rozhodla o prodloužení nájemní
smlouvy v obecním bytě v bytovém
domě U Hájenky 1334,
strana 2

z rozhodla o instalaci zařízení na
vysílání multiplexu „1“ DVB –T.
Jde o zajištění digitálního vysí−
lání televizních stanic ČT1, ČT2,
ČT4, ČT24.
z rozhodla o podepsání přílohy
Smlouvy mezi obcí Ratíškovice
a firmou EKOR, s. r. o., Kyjov,
v níž je zakomponováno navýšení
ceny za odstranění a svoz odpadů
a nebezpečných složek odpadů
v důsledku navýšení DPH o 1 %,
z na základě podaných cenových
a servisních nabídek rozhodla
o nákupu 4 ks dýchacích přístrojů
a 2 ks masek od firmy AUER
v celkové výši 161 888 Kč pro SDH
Ratíškovice,
z rozhodla o navýšení pracovního
úvazku pro knihovnici Obecní
knihovny Ratíškovice,
z za přítomnosti předsedkyně fi−
nančního výboru ing. Vladimíry
Motlové byly projednány žádosti
o finanční příspěvky pro organi−
zace působící v obci,
z se seznámila s projektem revita−
lizace zeleně hřbitova, který zpra−
coval ing. Petr Kvapil a který bude
podkladem pro vypracování žá−
dosti o finanční dotaci z SFŽP.
Tuto žádost vypracuje firma EU−
ROFES s. r. o. a bude podána do
5. 1. 2010 na Agentuře ochrany pří−
rody a krajiny v Brně. Předpoklá−
dané náklady projektu jsou 1,2 mil.
Kč. Projekt zahrnuje odstranění
části napadených zeravů a někte−
rých stromů a masivní výsadbu
dřevin kolem oplocení hřbitova
a v místě odstraněných zeravů.
z rozhodla o poskytnutí finančních
prostředků těmto organizacím:
SONS Kyjov (organizace nevido−
mých), Parkinson Slovácko, o. s.,
Dubňany, Centrum pro rodinu
Hodonín, ROSKA Kyjov (posti−
žení s roztroušenou sklerózou),
Nemocnice Kyjov, novorozenecké
oddělení,
z projednala postup vůči nájem−
níkům v obecních bytech, kteří

neplatí v řádných termínech ná−
jemné,
z rozhodla, že audit na zakoupený
párty stan v hodnotě 250 000 Kč
z dotace Nadace ČEZ, provede
ing. Gita Štolfová. Audit je nedíl−
nou podmínkou smlouvy o dotaci.
Rada obce č. 93 ze dne 29. 12. 2009
Rada obce
z se seznámila se změnou rozpočtu
č. 7/2009,
z vzala na vědomí dopis občanů,
kteří vlastní pozemky v lokalitě
Za Mlýnem, v němž vyjádřili svůj
nesouhlas s prodejem svých po−
zemků, čímž se komplikuje zamýš−
lená výstavba nových rodinných
domů v této lokalitě,
z souhlasí s pronájmem kina za úče−
lem zkoušek začínající kapely,
z souhlasí s návrhem na vyřazení
majetku z inventarizace obce za
rok 2009,
z souhlasí s návrhem otevírací doby
Obecní knihovny Ratíškovice,
z pověřuje místostarostu jednáním
ve věci možnosti uzavření veřej−
noprávní smlouvy obce Ratíško−
vice s městem Hodonín s cílem
řádně zabezpečit výkon sociálně
právní ochrany dětí,
z projednala dohody o provedení
práce, smlouvy o dílo a nájemní
smlouvy se subjekty působící
v areálu Baník,
z odročila rozhodnutí o odpisech
nedobytných pohledávek,
z vzhledem k vysokým cenám za
pořízení dokumentace dlouho−
dobého řízení ISVS odročuje roz−
hodnutí o výběru zpracovatele
daného dokumentu,
z jmenovala komisi pro výběrové
řízení na dodavatele el. energie
pro budovy a zařízení ve vlastnic−
tví obce,
z projednala návrh investičních akcí
na rok 2010,
z se seznámila s aktualizovaným
stavem žadatelů o stavební místa
o nájemní bydlení v obecních by−
tech.
Rada obce č. 94 ze dne 19. 1. 2010
Rada obce
z rozhodla o uspořádání koncertu
hudební skupiny Čechomor v Ra−
tíškovicích dne 9. 7. 2010,
z rozhodla o výši příspěvku 500 Kč
neziskovým organizacím, pořáda−
jícím kulturní akce v průběhu
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roku 2010. Příspěvek se vztahuje
na jednu kulturní akci dané orga−
nizace.
rozhodla o finančním příspěvku
prvnímu ratíškovickému občán−
kovi v roce 2010,
za přítomnosti předsedkyně fi−
nančního výboru ing. Vladimíry
Motlové projednala návrh investic
roku 2010 – chodníky, odstavná
místa, cyklostezka a přeložky inže−
nýrských sítí v ulici Vítězná, zatep−
lení vnějšího pláště hasičské zbroj−
nice (dotace z SFŽP) a výměna
střešní krytiny, rekonstrukce oplo−
cení hřbitova ve spojitosti s revita−
lizací zeleně hřbitova (na revitali−
zaci podána žádost o dotaci z SFŽP),
rozhodla o možnosti čerpání fi−
nančních prostředků z obecního
Fondu bydlení pro občany obce.
Celkový objem finančních pro−
středků pro rok 2010 bude cca
600 000 Kč. V letošním roce − po
10 letech − dle smlouvy obec Ra−
tíškovice je povinna vrátit Minis−
terstvu pro místní rozvoj ČR bez−
úročnou půjčku v původní výši
1 100 000 Kč.
projednala žádost hudební sku−
piny Carpatian Storm o pronájem
budovy kina,

z projednala harmonogram admi−
nistrativních úkonů a jmenování
členů komisí ve věci výběrového
řízení na dodavatele elektrické
energie pro obecní budovy,
z rozhodla o zrušení soutěže na do−
davatele plynu pro obecní budovy
z důvodů nesplnění požadavku za−
daných v podmínkách výběrového
řízení s firmou RWE za přítom−
nosti poradenské firmy MIX MAX
– Energetika, s. r. o., Brno. Rada
obce rozhodla o uzavření smlouvy
na dodávku plynu pro budovy obce
na rok 2010 s firmou RWE, a. s.

Zastupitelstvo
obce...
USNESENÍ č. 22
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 9. prosince 2009
1. ZO schvaluje:
1.1. rozpočtové provizorium obce
Ratíškovice na rok 2010, které ne−
přesáhne v měsíci lednu 2010
1/12 rozpočtu 2009, tj. příjmy
3 481 641 Kč, výdaje 3 775 991 Kč,
v měsíci únoru 2010 1/12 rozpočtu
2009, tj. příjmy 3 481 641 Kč, vý−
daje 3 775 991 Kč a v měsíci břez−
nu 2010 1/12 rozpočtu 2009, tj.
3 481 641 Kč, výdaje 3 775 991 Kč.
Rozpočet obce na rok 2010 bude
schválen zastupitelstvem obce nej−
později do konce března 2010.
1.2. změnu rozpočtu č. 7/2009 − pří−
jmy zvýšeny o 492 400 Kč, výdaje
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zvýšeny o 868 100 Kč, financo−
vání příjmů zvýšeno o 375 700 Kč.
Celkové příjmy po změně:
42 272 100 Kč + financování
6 819 900 Kč = 49 092 000 Kč
Celkové výdaje po změně:
46 180 000 Kč + financování
2 912 000 Kč = 49 092 000 Kč.
1.3. přijetí dotace z rozpočtu JMK
pro Obec Ratíškovice na zabezpe−
čení akceschopnosti jednotky SDH
obce na rok 2009 ve výši 36 277 Kč
za podmínek návrhu smlouvy o po−
skytnutí dotace z rozpočtu JMK
Brno.
1.4. přijetí dotace z rozpočtu JMK
pro Obec Ratíškovice na pořízení
izolačních dýchacích přístrojů s pří−
slušenstvím ve výši 135 000 Kč za

z projednala návrh finančního vý−
boru na vyřazení nedobytných po−
hledávek a souhlasí s umořením
dluhů vyjma pohledávky obce Ra−
dějov,
z rozhodla o zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce
chodníků v ulici Vítězná“, a to fir−
mou Silniční projekt, s. r. o.,
z v souvislosti s kalamitním stavem
zasněžených komunikací v obci
rozhodla o záložním zabezpečení
odklízení sněhu externí firmou,
z rozhodla o rekonstrukci podlahy
v bývalých dílnách ZŠ.
RŠ

podmínek návrhu smlouvy o po−
skytnutí dotace z rozpočtu JMK
Brno.
1.5. prodej obecního pozemku
v ulici Vinařská, k.ú. Ratíškovice
− KN p. č. 760/29, o výměře 72 m2
– za účelem rozšíření zahrady.
Cena m2 40 Kč. Náklady na se−
psání smlouvy hradí kupující.
Kupující: Roman a Marie Blaho−
vi, Vinařská 1131, 696 02 Ratíš−
kovice.
1.6. odkoupení soukromých po−
zemků v lokalitě „Padělky“ (ul. Za
Mlýnem). Kupujícím všech po−
zemků je Obec Ratíškovice,
U Radnice 1300. Cena: 110 Kč/m2.
Obec uhradí náklady spojené
s převodem.
1.7. zachování Fondu bydlení −
půjčky pro občany.
1.8. nezvyšovat cenu za provoz ka−
belové televize pro občany z dů−
vodu navýšení DPH z 19 % na
20 % od 1. 1. 2010.
2. ZO pověřuje:
2.1. radu obce provést změnu roz−
počtu č. 8/2009.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
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Investice, rekonstrukce, opravy,
projekty a nákupy v roce 2009
z Rekonstrukce komunikace v ul. Vinařská II 1 539
z Rekonstrukce kanalizace v ul. Ulička
(dotace 350 000 Kč z Jihomoravského kraje) 552
z Opravy kanalizace a dešťových vpustí
v obci (ul. Řádky, Sportovní)
271
z Rekonstrukce budovy Základní umělecké
školy s přestěhováním knihovny do přízemí
a vybudováním bezbariérového vstupu
(dotace 120 000 Kč z Jihomoravského kraje) 366
z Oplocení a dovybavení sběrného dvoru −
dokončená investice z roku 2008
(dotace 550 000 Kč z Jihomoravského
kraje, 100 000 od firmy Elektrowin s. r. o.
a dar 70 000 Kč od firmy Asekol a. s.)
813
z Projekt na kompostárnu
v areálu sběrného dvoru
233
z Vybudování dětského hřiště v areálu
základní školy (dotace 100 000 Kč
z Jihomoravského kraje)
139
z Rekonstrukce rozhlasu pomocí kabelové sítě 261
z Přesunutí el. pilířů v ul. Družstevní
105
z Vybudování chodníků na hřbitově
158
z Výměna chladícího zařízení márnice
54
z Výměna světel veřejného osvětlení
(ul. Zelnice, Zelničky, Baťovka)
224
z Opravy a rekonstrukce Restaurace Sport
(rekonstrukce a zateplení střechy,
nákup klimatizační jednotky,
vybavení restaurace)
914
z Realizace přepadu na mokřadu „Vrbky“
81
z Nákup zařízení pro údržbu dětských hřišť
a prostranství (dotace 90 000 Kč
z Jihomoravského kraje)
152
z Kulturní spolupráce obcí Ratíškovice (ČR)
a Popudinské Močidlany (SR); realizace projektu
2008−2010, v roce 2009 byly pořízeny pohled−
nice a kalendáře partnerských obcí
1 370
z Nákup párty stanu
(dotace 250 000 Kč z nadace ČEZ)
250
z Nákup mobilního pódia
(dotace ze Státního zemědělského inter−
venčního fondu − 517 500 Kč v r. 2010)
574
z Nákup obrazu
37
z Nákup pozemků
76
z Prodej pozemků
583
z Nákup zametací frézy na sníh
94
z Nákup děličky těsta do kuchyně ZŠ
66
z Nákup židlí a koberců na kulturní činnost
344
z Projekt staveb na ul. Vítězná
212
z Projekty na zateplení tělocvičny, bazénu
a kabin a hasičské zbrojnice
132
z Rekonstrukce sociálního zařízení
v kabinách (hrazeno firmou Baník s.r.o.)
56
z Rekonstrukce dvou šaten v kabinách FK Baník
(dotace 25 000 Kč z ČSTVprostřednictvím
FK Baník o. s. a 25 000 Kč z obce)
50
z Rekonstrukce dopadiště a podavačů v kuželně,
výměna vodoinstalace v šatnách – havarijní
stav (hrazeno s prostředků SK Baník o. s.,
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dotace z ČSTV 20 000 Kč,
firma Baník s. r. o. 20 000 Kč)
112 000 Kč
z Vypracování změny č. 2 Územního plánu
obce (dotace 101 000 Kč z Jihomoravského
kraje, zbylá část výdajů bude hrazena
v r. 2010)
93 000 Kč
z Zkvalitnění a rozšíření pracoviště
Czech POINT na obecním úřadu (dotace
55 000 Kč z Ministerstva vnitra ČR)
61 000 Kč
z Nákup výstroje, výzbroje a dýchacích
přístrojů pro hasiče (v roce 2010 bude ještě
doplaceno 100 000 Kč) (dotace 171 000 Kč
z Jihomoravského kraje)
97 000 Kč
Investiční akce realizované firmou
VaK a. s. Hodonín:
z Rekonstrukce ČOV Ratíškovice (rekonstrukce
byla součástí velké investiční akce „Střední
Pomoraví – Hodonínsko“ s náklady
35 062 000 EUR, částečně hrazenými
z prostředků EU
1 267 740 EUR
(35 289 031 Kč)
z Rekonstrukce kanalizace v ul. Řádky
(pod hasičskou zbrojnicí)
2 379 000 Kč
z Rekonstrukce části vodovodního řadu na Baťovce
(finanční spoluúčast fy TMachinery, a. s.)
829 000 Kč
Projekty realizované prostřednictvím
Mikroregionu Nový Dvůr:
z Cyklostezky MND I. etapa (realizace 2008−2009);
(dotace 8 413 000 Kč z EU a 661 000 Kč
z Jihomoravského kraje v Ratíškovicích
se jednalo o cyklostezku KKK, která
byla realizována již v roce 2008)
9 752 000 Kč
z Oprava drobných sakrálních staveb
mikroregionu (dotace z Jihomoravského
kraje činila 379 000 Kč). V Ratíškovicích
se jednalo o opravu křížů na ul. Dubňanská
a u mateřské školky II – 130 000 Kč, dotace
z Jihomoravského kraje − 86 000 Kč)
574 000 Kč
z Projekty cyklostezek Mikroregionu Nový Dvůr
III. etapa (z toho dotace 221 000 Kč z Jihomo−
ravského kraje – v Ratíškovicích se jednalo
o projekt Baťovka – vysílač na Nákle)
380 000 Kč
z Aktualizace Strategického rozvojového
dokumentu MND (dotace z Jihomoravského
kraje činila 60 000 Kč)
120 000 Kč
Projekty realizované prostřednictvím
Mikroregionu Hodonínsko:
z Podpora cyklistické infrastruktury
na Hodonínsku (dotace z Jihomorav−
ského kraje 225 000 Kč
321 000 Kč
z Obnova krajinných struktur v mikroregionu
(aleje, stromořadí) − dotace ze Státního fondu
ŽP – alej u silnic na Dubňany a Rohatec –
realizace 2010
1 137 000 Kč
z Hodonínsko – turistika na koni (projekt cest
a značení) – dotace z Fondu mikroprojektů
ČR – Rak 460 000 Kč – realizace 2009−2010 550 000 Kč
z Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
mikroregionu (dotace z JMK 80 000 Kč)
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Policie

Společenská rubrika

Obec v roce 2009 hospodařila s rozpočtem na straně
příjmů a výdajů ve výši 49 002 000 Kč. Vlivem ekono−
mické a hospodářské krize se daňové příjmy obce za rok
2009 snížily o 14 % oproti roku předcházejícímu, tj.
o 3 900 000 Kč. Přesto k 31. 12. 2009 byl zůstatek na
účtu 10 800 000 Kč. Tento relativně velký zůstatek vznikl
v roce 2008 a hlavně neuskutečněním dvou plánova−
ných investičních akcí. Jedná se o aktivní centrum, kdy

se nepodařilo ani na druhý pokus získat potřebné do−
tace z EU. Dále se nerealizovaly odstavné plochy, re−
konstrukce chodníku a cyklostezka na ul. Vítězná. Tato
investice je součástí rekonstrukce komunikace II. třídy
v této ulici, kterou financuje Jihomoravský kraj s po−
mocí dotací EU a její realizace je plánována na rok le−
tošní.
Ing. Josef Uhlík, starosta obce

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Vojtěch a Anežka Sasinkovi
Ovečka Roman – 1. občánek roku 2010
Mokrášová Vendula
Slezar Adam
Holek Josef

Vašíčková Marie................................................... 80 let
Biersacková Anežka ............................................ 95 let
Foltýnová Anežka ................................................ 80 let
Michenka František ............................................ 90 let
Příkaská Božena .................................................. 90 let

Ilustrační foto

Z našich řad odešli...
Vacenovský František ........................
MVDr. Machala Jiří .............................
Ing. Toman František .........................
Foltýn Cyril ...........................................

73 let
65 let
48 let
81 let

Uzavření sňatku...
Anna Vacenovská a Zdeněk Judas

Z deníku

obecní policie

PROSINEC 2009
1. 12. Večerní kontrola lesů, kvůli
krádeži stromků.
3. 12. Spolupráce s Policií ČR na pří−
padu trestného činu krádeže, kte−
rého se měl dopustit občan z Ra−
tíškovic.
12. 12. Přijetí oznámení ve 21.40 hod.,
že před restaurací Tipsport leží
muž. Proveden výjezd a pro−
buzení muže, který byl pod vli−
vem alkoholu. Nato muž odešel
domů.
Přijetí oznámení ve 02.10 hod., že
u baru dochází k rušení nočního
klidu. Proveden výjezd a uklid−
nění mládeže v okolí baru.
Nalezení ležícího muže v 04.15
hod. na komunikaci před barem,
který upadl do bezvědomí. Při−
volání rychlé záchranné služby
a předání muže k lékařskému ošet−
ření.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

17. 12. Přijetí oznámení v 11.15 hod.,
že po obci se pohybuje skupinka
Romů a nabízejí zboží. Provedena
kontrola okolí obce a vykázání
Romů z obce z důvodů porušení
obecně závazné vyhlášky.
LEDEN 2010
6. 1. Kontrola okolí lokality U Lesa
a Lišinovo a okolí za MŠ I, kde byl
proveden sběr použitých injekč−
ních stříkaček.
8. 1. Noční služba − odklánění do−
pravy z důvodu nehody posypo−
vého vozu na komunikaci směrem
na Dubňany.
12. 1. Kontrola okolí Hliníku, místní
střelnice a okolí farmy Zera, kde
jsou poznatky, že se schází osoby
požívající omamné látky.
Provedení návštěvy v obci Čejko−
vice, kde je zbudovaný kamerový
systém, a konzultace ze starostou

obce o výhodách kamerového sys−
tému.
13. 1. Přijetí oznámení v 19.44 hod.
o požáru budovy restaurace Na
Zelnicách. Proveden výjezd na
místo požáru, součinnost s Policií
ČR Dubňany.
21. 1. Přijetí oznámení od Policie ČR
Dubňany, že v ulici Dědina u re−
staurace Smyk je zaklíněný ka−
mion. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že se jednalo o technic−
kou poruchu, kdy došlo k roztr−
žení vzduchové hadice. Odklon do−
pravy směrem k Jezérku po dobu
opravy závady na vozidle.
22. 1. Sběr injekčních stříkaček u are−
álu čističky odpadních vod.
28. 1. Přijetí oznámení od jednoho
z projíždějících řidičů, že před zá−
kladní školou na hlavní silnici sra−
zil řidič dodávky malého chlapce.
Po příjezdu na místo bylo zjiště−
no, že chlapec odešel do školy. Zjiš−
tění totožnosti řidiče, jednalo se
o pana XY, bytem Svatobořice−
−Mistřín. Provedení dechové
zkoušky s negativním výsledkem.
Vyrozumění matky sraženého
chlapce a vyčkání příjezdu Policie
ČR Hodonín, oddělení dopravních
nehod. Chlapec předán matce.
JH & JV
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Odpady

Odpadové hospodářství
v roce 2009

V

roce 2009 vynaložila obec Ra−
tíškovice na odpadové hospodář−
ství 4 236 750 Kč. Z této částky
byl hrazen odvoz a uložení 1 278 t
komunálního odpadu (popelnice),
a to ve výši 2 040 527 Kč. Druhou
nejvýznamnější výdajovou položkou
771 832 Kč je odvoz a uložení třídě−
ného odpadu, který je shromažďován
v kontejnerech a odvážen ze sběr−
ného dvora. V loňském roce bylo vy−
tříděno:
z 180 t velkoobjemového odpadu
(koberce, nábytek, lina....)
z 51 t papíru
z 41 t železa
z 26 t skla
z 1,16 t tetrapaků
z 37 t betonu
z 253 t cihel
z 20 t netříděné stavební suti
z 5,67 t pneumatik.
Sběr a odvoz nebezpečného od−
padu obec stál 47 983 Kč, přičemž
bylo vytříděno 3,064 t chemikálií
(barvy, rozpouštědla, pesticidy,
oleje...) a jejich obalů. Další výdajo−
vou položkou odpadového hospodář−
ství jsou výdaje na provoz sběrného
dvora (mzda, pojištění, energie, op−
ravy), které činily 429 587 Kč. Cel−
kově pak bez investic jsou výdaje
na obecní odpadové hospodář−
ství ve výši 3 290 163 Kč. Při−
tom příjmy z odpadového hos−
podářství dosahují celkové výše
2 697 569 Kč.
Tato částka je tvořena příjmy z po−
platků od občanů 1 841 580 Kč a pod−
nikatelských subjektů 306 950 Kč
a příjmy za vytříděný odpad, které
obec získává od svých smluvních
partnerů (Eko−Kom 335 967 Kč za
vytříděné sklo, plasty, papír, Kovo−
steel 55 766 Kč za železný šrot, Elek−
trowin 15 113 za sběr bílé elektro−
niky – ledničky, mikrovlnky apod.,
Asekol 13 382 Kč za sběr černé elek−
troniky – PC, televizory, telefony,
apod., Ekolamp – 154 Kč za sběr zá−
řivek a výbojek).
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provedena obnova
oplocení a osvětlení,
za 100 000 Kč, které
v 70% dotaci poskytla
firma Asekol, byla
rozšířena betonová
plocha a elektronické
zabezpečení ve skla−
du černé elektroniky,
který jsme rovněž
v loňském roce obdrželi do bezplat−
ného užívání.
Nejvýznamnější investicí bylo po−
řízení kontejneru s lisovací jednot−
kou v ceně 497 420 Kč, kontejneru
na velkoobjemový odpad v ceně
56 882 Kč a dále byly provedeny kon−
strukční úpravy staršího kontej−
neru, vyhotoveny schody a el. pří−
pojka k lisovací jednotce, a to v ceně
59 045 Kč. I v tomto případě tyto
náklady ve výši 613 347 Kč byly
v 70 % hrazeny z dotace z Jihomo−
ravského kraje.
Součástí investičních nákladů bylo
i pořízení projektové dokumentace
na projekt „Zařízení biologického
zpracování bioodpadu a optimali−
zace provozu sběrného dvora od−
padů Ratíškovice“. Tento projekt
se v letošním roce uchází o dotaci
z Fondu životního prostředí, osy 4,
podopatření 4.1.

Z porovnání výdajů a nákladů je
patrné, že obec ze svého roz−
počtu přispívá na odpadové hos−
podářství částkou 592 594 Kč.
Tuto finanční ztrátu lze částečně eli−
minovat zvýšením poplatku za popel−
nici, a to maximálně o 20 Kč, neboť
zákonem je stanoven cenový strop
500 Kč na osobu a rok (dnes občané
Ratíškovic platí 480 Kč). Druhou ces−
tou je modernizovat provoz sběr−
ného dvora a zvýšit objem tříděných
komodit – sklo, plasty, kov, papír,
elektrozařízení, za něž obec dos−
tává od svých smluvních partnerů fi−
nanční příspěvky.
V rámci této prezentace finanč−
ního hospodaření s odpady je třeba
zdůraznit, že obec v loňském roce
investovala do sběrného dvora
946 587 Kč, přičemž větší podíl
těchto investičních prostředků tvo−
řily dotace. Za 100 000 Kč, které ve
100% dotaci poskytl Elektrowin, byla

PhDr. Radim Šťastný, místostarosta

www.ratiskovice.com
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Projekty

Projekt česko−slovenské
kulturní spolupráce finišuje

V

úterý 19. ledna letošního roku
proběhlo v Brně v prostorách
Moravského zemského muzea
za přítomnosti vedoucího týmu his−
toriků PhDr. Jiřího Čejky, Mgr. Ji−
řího Mitáčka, Ph.D., PhDr. Jana
Břečky, majitele Tiskárny Lelka
pana Vojtěcha Lelky a zá−
stupce obce PhDr. Radima
Šťastného jednání ve věci
stanovení harmonogramu
korektur, zalomování

textu, tisku a konečné grafické
úpravy připravované knihy o ději−
nách a kultuře Ratíškovic. Sou−
časně byl dohodnut harmonogram
prací i pro tisk knihy o minulosti
obce Popudinské Močidlany, která
je partnerem v Programu přeshra−

Eurokarneval Praha 2010
kerej sa v tem třeskutém mrázi
(−17°C) ani nechce z flašky ven, je
hustá jak med.
O púl čtvrté už sme všecí narych−
tovaní v autobusu, kufry sa vezú
vespodu aj se zásobama pití a jídla,
co sme si pro pražákú nachystali,
a možeme vyrazit. Ani bych to do nás
neřekl, dyť už sme staří škarbalé, ale
co po hodách došla do krúžku čers−
tvá mladá krév, jaksi sme ožili a aj
v autobusu je to poznat. Nikemu sa
najednú nechce spat a enom vyjede−
me, už sa ozývá jedna písnička za
druhú. To je zasej veselo, jak už
dlúho nebylo. Sukopčina flaška už je
prázdná, para nám eště letí od huby,
ale nevadí, šak my sa umíme zahřít.
Když dojížďáme do Hovoran, kde
sa k nám připojuje cimbálka Cangla,
je nám už všeckým pěkně teplučko,
ba aj Adéla si ze sebe vysléká už pátú
vrstvu oblečení. S cimbálkú sme ko−
nečně kompletní a Jarek Kotásek
može zavelet: „Tož hýjó, na Prahu!“
Za zpěvu oblíbených písniček sa rá−
zem ocitáme v našej matičce stově−
žatej, kerá je v tej zimě ale špinavá
a odtažitá. Šedivá Vltava sa převa−
luje pod kamenným mostem jak lé−
vanec ná pánvičce a aut tady furt
trúbí a jezdí tolik, až to člověku při−
padá, jakoby sa točily furt kolem
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

dokola. Nose máme přitisklé na
okenních sklech a hledíme na to
město, jehož sláva hvězd sa dotýká.
Ale už dosť snění a honem do krojú,
o desíti máme stát na Staroměst−
ském náměstí v plnej parádě.
Otužilejší vyběhneme ven a vedle
zaparkovaného autobusu rozdělá−
váme kufry s krojama, vyslékáme
svetry a rifle a natahujem nohavice,
suknice, spodky a silonky, ba aj troje
trička s bílým svetrem pod košelky
a košele. Navrch eště kacabaju či

niční spolupráce ČR – SR, jenž je fi−
nancován z Programu evropského
fondu regionálního rozvoje. V přípa−
dě, že nenastanou nepředvítatelné
události, obě knihy by měly být ho−
tovy do konce dubna tohoto roku.
RŠ

Dokončení článku
z titulní strany

kabátek, na hlavu šátek nebo klo−
búk, kdo má po stařečkovi baranicu,
ten ju rád natahne na ušiska čer−
vené jak laterňa.
Přes Čechův most sa promená−
dujeme jak slépky po hradélku − děv−
čice majú přes sebe hnědé vlňáčky,
klukom vlajú bílé kosárky na klobú−
kách jak kohútom. Blížíme sa k temu
starému náměstí a šedivé město za−
číná jaksi ožívat. Domy sú barev−
nější a jejich tvary už nejsú tak stro−
hé, středověká architektura jakoby
strana 7

si ruku podávala s našima krojama
a poznala, že přišel na návštěvu
kdosi důvěrně známý.
Je kúsek po devátej hodině ráno
a před nama sa otvírá prostor Sta−
roměstského náměstí. Věže Týn−
ského chrámu sa ztrácajú v mlze
a apoštolé na orloji zívajú a utírajú
si lojdy, aby sa mohli zvrchu podí−
vat na prvních nedočkavých turistů.
Uprostřed náměstí stojí pěkné pro−
storné pódium, tož ideme vyzkúšat,
esli sa to nebude při tanci klúzat.
Jarek sa hned vítá s organizátorkú
celej akce, paní Sládkovú, a tá nás
všeckých zdraví a upřesňuje pro−
gram na celý deň.
Orloj odcinká 10 hodin a my už sa
tumlujeme na taneční plac. Muzika
začne pěkně svižně skočné a Tomáš
Bařina békne na celé náměstí první
sloku písničky „Červený bílý tuli−
pán“, až sa poplašeným turistom hla−
vičky otáčajú směrem k pódiu. No
a za chvílu je před nama jeden velký
chumel diváků − a to sa hned lepší
tancuje. Je taková zima, že mu−
zice praskajú struny na nástrojoch
a prsty jim křehnú, ani hrát nemožú,
ale nám tanečníkom to nevadí, sme
dobře oblečení a zahřátí aj zevnitř−
ku. Pokračujeme boršickýma−hud−
skýma, nebo jak my říkáme − kače−
nama, protože sa zpívá: „Po potoce
chodila, na kačeny volala...“ Dáme
aj pod šable se straňanskýma, potom
verbuňk a děvčice sa vrtijú v ko−
lečku a výskajú. Eště nakonec rychlé
korytňanské a jak po úkloně odchá−
záme dúle z jeviště, zjišťujeme, že
sme tak rozhajcovaní a spotění,
jak kdybysme vystupovali v létě po
obědě na slunku. Včil enom ne−
schládnút, ať na nás neskočí zima,
radši ideme dál na Václavské ná−
městí, kde bude další vystoupení.
Starodávnýma pražskýma uli−
cama dopochodujeme až na Václa−
vák, neboli Koňský trh, a už z dálky
vidíme svatého Václava, jak na nás
z vraníka mává, že je mu zima a dal
by si štamprlu. Voláme na něho: „Po−
čkaj, šak my sa stavíme na plk, enom
to tady odtancujeme!“ A už sa šňúru−
jeme u menšího pódia, kde nás ja−
kýsi pán vítá a přeje divákom pří−
jemnú zábavu při našem vystoupení.
Opět předváďáme náš tanečně−hu−
dební program a lidé sú spokojení,
najvěc skupinka bezdomovců, keří si
pod pódiem aj zvesela zatancujú.
V průběhu vystoupení sa plac před
nama postupně plní − muzika a zpěv
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sa rozléhá po celém náměstí,
a to nám dělá dobrú reklamu.
Blesky na fóťáčkoch turistů
blikajú jeden za druhým − že
by sa blýskalo na lepší časy?
Zeptáme sa povolanějších −
ideme na besedu za svatýma.
Pod svatým Václavem sme
sa pěkně seřadili, abysme mu
mohli od srdce zazpívat. A tak
zazněly písničky „Svatý Vác−
lave“, „A já mám koníčka vra−
ného“ a „Vinohrady, vinohra−
dy“. Poděkovali sme mu, že sa
nám všecko dobře daří, Jar−
kovi vyhrávajú koně, máme ve
vinohradech výbornú úrodu
a ratiškovský kostel je pěkně
opravený a nová střecha chrá−
ní před déštěm. Barkdo si teho
třeba ani nevšiml, ale Václav
sa usmál a šibalsky na nás
mrknul.
Po tejto mystickéj příhodě
sme sa nechali dovézt autobu−
sem na Hradčany, kde sme vystú−
pili a došli okolo Pražského hradu
až na Hradčanské náměstí. Tam už
stály zástupy všeckých možných aj
nemožných muzikantú, šaškú, bláznú
a maškar. A my sme sa k nim při−
dali. Teda spíš oni sa přidali k nám,
protože sme dostali od pořadatelú do
ruky cedulu s nápisem „Ratiškovská
Dolina a Cimbálová muzika Cangla“
a postavili nás do čela průvodu. Maš−
kary z Ratiškovskej Doliny byly růz−
norodé − barjaké bytosti pekelné aj
nebeské, panáček aj s ministrantem,
vodníci, myslivci, smrtky a víly, ba
aj chudobný krojovaný lid z oblasti
Kyjovského Slovácka. Nachystané
sme měli pro kolemjdoucích a ko−
lemstojících lidí aj všelijaké lasko−
miny: v prútěných košách slaďučké
svatební koláčky, co nám upékla
paní Marta Lokajová, enom sa na
jazyku rozplývaly, křišťálovú slivo−
vicu v půlčíkoch, aby nebyla zima
a voňavé víno v sotúrkách a demižó−
noch, aby byla dobrá nálada.
Vyšli sme špacírem Nerudovú
ulicú na Malostranské náměstí okolo
Chrámu sv. Mikuláša, potom smě−
rem k mosteckým věžám. Vešli sme
na Karlův kamenný most, celý sa
opravuje, ale vajca sme tam v maltě
neviděli, opravdu to jaksi šidijú. Tam
od vody dosť vyfukovalo, tož sme
skákali a tančili, zpívali a dováďali,
ať sa trochu zahřejeme, až sme došli
zpátky klikatýma uličkama na Sta−
roměstské náměstí. A než sme sa

nadáli, už aj sme měli všecek provi−
ant, co sme sebú nésli, porozdávaný
a porozlévaný. Enom sa za nama
všecí obdarovaní olizovali a usmí−
vali. Tož takto sme to procesí védli,
eště že sme nezablúdili, to by šli všecí
za nama špatně a kdo ví, v kerém
vinohradě by sme nakonec vyšli.
Tam, kde sme začali, tam aj kon−
číme − ve čtyři hodiny sa na Staro−
městském náměstí postupně před−
stavily všecky soubory, pozdravili
sme diváků, rozlúčili sme sa a do−
stalo sa nám poděkování a přání
šťastného docestování dom. Naská−
kali sme do autobusu, nekeří sa ani
nepřeslékali − tak sa nám z tych na−
šich krojú nechtělo − a řidič Vašek
Jirásek otočil kormidlem směrem na
Ratiškovice.
Tož děkujem všeckým, co nám
pomohli s týmto příjemným výletem,
vedoucím, rodičom, stařenkám a sta−
řečkom, co sa nám o kroje starajú,
sponzorom a Osvětovej besedě, že
sme mohli takto nevšedně repre−
zentovat Ratiškovice v největší dě−
dině české republiky − Praze. Mohli
bysme tady děkovat všeckým jednot−
livě, ale to by bylo toto číslo Zvonu
tlusté jak kostelní knižky, tož sa
snáď nikdo neurazí, že sme na ne−
keho zapomněli.
Prožili sme krásný deň v krásném
městě s krásnýma veselýma lidma,
co víc si přát? Snáď enom, že sa to
třeba bude zasej brzo opakovat.
Jirka Kovařík
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Historie

hrávala ratiškovská
Chludilova kapela.
Obecní úřad ne−
měl v té době fi−
nanční starosti pou−
ze se školou, ale sám
dlužil staviteli Fran−
tišku Dobrozemské−
mu. Ten podal na
obec žalobu „stran
doplatků per 6528.K 40h. na opravu
kostela a fary vybor se úsnesl by tato
se vyrovnala“. Protože obec v té době
potřebovala finance na krytí stavby
školy, musela se splátka řešit půjč−
kou. Dluhy měli také obyvatelé vůči
obci a jedním z nich byl nájemce
obecní hospody An−
tonín Hrabinec,
který měl nespla−
cený nájem v část−
ce 880 Kor, nerea−
goval na upomínky
úřadu, a proto „sta−
rosta navrhuje, by
tento pravnim za−
stupcem upomenut
byl a v padu nevy−
rovnani obnosu na−
jemneho by se ža−
loba podala.“
Duchovním
správcem farnosti
byl v tomto roce fa−
rář Josef Celý.
Pravděpodobně
nejdůležitější udá−
lostí toho roku byla
13. května svátost
biřmování. Udělo−
val ji Jeho Exce−
lence P. biskup
brněnský Pavel hrabě Huyn. Ratíš−
kovice byly tento den vyzdobeny pra−
pory a všichni farníci čekali na pro−
stranství před farou na příjezd
biskupa. Ten byl přivítán farářem
a „školačkou Kordulovou Anastazií,
nadučitelem p. Fr. Mlčochem, sta−
rostou p. Petrem Zemánkem, před−
sedou omladiny Cyr. Antošem, jehož
oslovení se nejvíce zamlouvalo, a byl
zvláště vyznamenám a za děvčata
Karolinou Hnilicovou.“ Biřmování
přijalo 359 biřmovanců, biskupem
byla také posvěcena socha Královny
nebes a na jeho rozkaz byla umís−
těna na bočním oltáři vedle kaza−
telny.
Na místní faře a v kostele sv. Cy−
rila a Metoděje probíhaly stavební
a různé jiné úpravy a farníci proje−

Ratíškovice před sto lety
rok 1910

S

tarostou byl opět Petr Zemánek,
v obecní radě zasedali radní
Petr Kordula, Petr Antoš, Fran−
tišek Gajdík a Cyrill Příkaský, členy
obecní rady jsou Michal Kundrata,
František Valkovič, Jiří Koplík, Jan
Kordula, Jan Valkovič, Josef Zemá−
nek, Cyrill Kundrata, Jan Šupa,
František Blaha a Michal Gajdík.
Na jaře provedli nadučitel Fran−
tišek Mlčoch a učitel Adolf Ptáček
sčítání lidu – bylo napočítáno 320
domů, mezi nimi 5 neobydlených,
386 rodin a 1725 přítomných osob.
Dále bylo napočítáno 59 koní, 632
kusů chovného dobytka, 325 vepřů,
97 koz a 47 úlů včel.
Po dlouhé době a velké neochotě
představitelů obce bylo v tomto roce
konečně naplánováno postavit školu
se čtyřmi učebnami, kabinetem a ma−
lým pokojíčkem pro školníka, dvo−
rem a letní tělocvičnou. Rozpočet na
ni obnášel „asi 40.000K i se vším
zařízením.“ Se stavbou se začalo kon−
cem května, budova byla dokončena
koncem měsíce září a 9. října vy−
svěcena hodonínským děkanem Pav−
lem Navrátilem.
Jak probíhala jednání, týkající se
stavby nové školy, nám ukazují zá−
pisy z jednání obecní rady. 17. dubna
toho roku „starosta oznámil, že
Josef Šupálek postoupil misto na
stavbu školní budovy. V květnu „sta−
rosta oznámil nábydky pro stavbu
školní budovy čtyřtřídní v ratiškovi−
cích t.j. od pana Nováčka stavitele
a frant Janouška mistra pokryvač−
ského z Přerova kteří do 20 května
tyto podaly; načéž se širší výbor
usnesl a zadaní toto neuskutečnil
z duvodů by ještě stavitel byl ku se−
zení pozván jestli by vetši slevu ne−
učinil ponevadž v nabydce podavá
4%“. Stavba byla obcí povolena
31. 5., když stavitel přistoupil na sní−
žení rozpočtu o 5 %. Škola se hned
začala budovat a už v červnu „sta−
rosta oznámil že p. stavitel Novaček,
žádá na stavbu škole splátku vob−
nosu 30.000 tisíc načež se obecní širší
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

výbor jedno hlasně usnesl by při do−
vozu cihel na venkovní stavbu doda−
ných byla jemu prvni splatka v ob−
nosu 10.000. tisíc kor. poskytnutá;
druhá splatka po dokončení stavby
druhého pátra a usadené krytby na
školní budově; třeti splátka bude
poskytnutá po
obmitání a zaří−
zení vnitřních
práci a dana te−
prve po kolauda−
ci když bude vše
v pořádku co se
tyká stavby této
a jen se zadrží
10% jak podmin−
kách při zada−
vání se naskytá“.
Musela být za−
dána také dvě
místa definitiv−
ních učitelů „na−
čež se obecní šir−
ši vybor usnesl
a navrhuje by
tyto obsazené byli
až po přistavbě
školni budovy“.
Vyučovat se
v ní začalo 1. lis−
topadu 1910.
Školní hodiny navštěvovalo celkem
190 chlapců a 208 děvčat. Ve „staré
škole“ (naproti obecního hostince)
probíhalo vyučování nižších ročníků,
v nově postavené budově (naproti
dnešní drogerie „u Jansů“) se učily
ročníky vyšší. I když stavba školy
nebyla jednoduchá, její otevření bylo
náležitě slavnostní – „školní dítky“
se shromáždily před starou školou,
poté vyšel průvod ke kostelu, násle−
dovala slavnostní mše a pak se prů−
vod ubíral k nové budově, kde „na
řečništi promluvil dojímavou a krás−
nou řeč posl. Šilinger … Po svěcení
promluvil c.k. školní inspektor
a v poutavé řeči vybízel dítky školní
k pilnému učení se, a nabádal ro−
diče i učitele ku svornému spolupů−
sobení ve škole“. Po celou dobu vy−
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osobností tohoto ročníku je v Labu−
tech narozená Anna Křížková, roz.
Vinklerová. Po ovdovění si vzala
obchodního příručího Josefa Jansu
(dříve šoféra místní firmy „Prokop
Slezar“); starší z nás doposud chodí
nakupovat do „drogerie u Jansů.“
V rozvětvené rodině Vacenovských

Historie

vili přání, aby byla pořízena nová,
malovaná okna do chrámu Páně.
Podle zápisu v Pamětní Knize fary
Ratiškovické čili Domácím Proto−
kolu (ve farní kronice) „objednáno
první, jež představuje Srdce Panny
Marie a bude zasazeno v lodi, dodá
je známá firma Škardova v Brně,
náklad na ně 540 K; a hraditi se
bude většinou se sbírek.“
Nejvýznamnějším spolkem v obci
byl v té době Sbor dobrovolných ha−
sičů, který měl koncem toho roku
33 činné a tři čestné členy, dále de−
set členů přispívajících. Předsedou
byl Petr Zemánek a zápisy v Proto−
kolní knize vedl nový jednatel Fran−
tišek Příkaský, který funkci převzal
po Františku Lungovi. Bylo vyko−
náno pět praktických cvičení, tzn.
„pochod i se strojem“ a sedm „theo−
retických.“. Sbor se zúčastnil „církev−
ních slavnosti na velký patek a by−
lou sobotu konal čest. Stráž u Božiho
hrobu a průvodu vzkříšeni Paně a Bo−
žim těle, na den sv. Floriana byli čle−
nove společně u sv. zpovědi a sv. při−
jimani, v den sv. Cyrilla a Metoděje
při mši svate, oslavil narozeniny
Jeho Veličenstva Cisaře pana, uví−
tal pana biskupa ku sv. biřmování,
byl přítomen při svěcení nove školy.“
V průběhu roku vykonával žňové
hlídky a dohlížel proti požáru na di−
vadelních představeních a plesech,
z nichž jeden také v masopustě po−
řádal. Na poradě dne 26. června t.r.
byla „odměna členu při hlídkách při
divadlech ustanoveno 1K pro člena
a 1K do sborove pokladny, když ale
bude po divadle tanečni zabava tak
pro člena 2K.“
V tomto roce bylo v Ratíškovicích
oddáno 16 párů, narodilo se 74 dětí
a zemřelo 31 občanů. Bohužel mezi
nimi byly i čtyři děti, které zemřely
těsně po porodu, pět do jednoho roku
věku a pět mladších 3 let. Ve věku
70 let zemřela také obecní žebračka
Marie Třísková a 16letý žebrák
František Toman. Snad nejzná−
mější mezi osobami tohoto ročníku
byla p. učitelka Berta Klabalová.
Sice se narodila ve Strážnici, dne
22. 2. 1910 v rodině Helísků, ale
1. února 1947 začala učit v Ratíško−
vicích a naší obci byla věrná až do
konce svého života. Dalším „rovní−
kem“ byl muzikant Jakub Bábík na−
rozený ve Vacenovicích. Do Ratíško−
vic se přiženil roku 1933, po celý svůj
život zde hrál a mnoha starším je
známá „Bábíkova kapela“. Další
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se v tomto roce narodil
syn Josef, který je znám
svým přízviskem „Žení−
šek“, a Tomanům na Řád−
kách se narodil syn Pavel,
který pracoval v „železné
partě“ dolu Tomáš. Pro mě
to byli odmalička „strýc
Grzmala“ a jejich pravé
příjmení jsem se dozvě−
děla až dlouho po svatbě,
což dokazuje, jak moc jsou
v Ratíškovicích zažité pře−
zdívky. Svatbu v listo−
padu tohoto roku měl
v ratíškovickém kostele
Jan Růžička, řezník
z Mutěnic, jenž si v roce
1923 zažádal o „udělení
koncese hostinské a ná−
levní v domě č. 370“. Ta
mu byla následujícího
roku udělena a zároveň
byla provedena „kolau−
dace řeznických místnos−
tí“, o čtyři roky později
bylo povoleno „pořízení ta−
nečního sálu.“ Od října
1961 až do dnešní doby do
prostor bývalé masny, ná−
levny a sálu chodíme v ul. Řádky na−
kupovat domácí potřeby („Kovo−
mat“). 20. dubna roku 1910 se zde
za Cyrila Mináříčka provdala Kate−
řina Mikešová z Radějova, která se
později stala velmi uznávanou léči−
telkou.
Irena Bařinová

Jak se v Ratíškovicích

léčil hostec

ři zpracování podkladů pro no−
vou knížku o historii Ratíško−
vic jsem pročítala text PhDr.
Lucie Uhlíkové, Ph.D. (musím podo−
tknout, že shoda jména se starosto−
vým je čistě náhodná). V části na−
zvané Slovesný folklor se zabývá
také povídkami a pověstmi, které se
týkají naší obce. V jedné takovéto
pověrečné povídce je zachyceno li−
dové léčitelství, či spíše ještě zaříka−
vání, stařenky Minaříčkové. Jedná
se o Kateřinu Minaříčkovou, roz.

Mikešovou (nar. 10. 4. 1884 v Radě−
jově), která se do Ratíškovic při−
vdala 20. dubna roku 1910, tedy
právě před 100 lety. Podle jejího vy−
právění „mamička léčili hostec tak,
že nemocnému ostřihali brvy napřed
na levém, potem na pravém oku,
dál obočí na pravéj aj levéj straně.
K temu přidali vuasy ostřihnuté nad
čelem a na krku, zaséj z pravéj a le−
véj strany, nehty na levéj noze a na−
opak. To všecko sa dauo do papírka
a svázauo vuasem. Dyž byu sejítý
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

měsíček, na druhý deň před výcho− šela. Ten si prý, hned když přišel
dem slunka šli zaříkávač aj s posti− ordinovat do Ratíškovic, všiml, že má
ženým k lesu. Vzali si nebozízek. Až mezi pacienty hodně revmatiků.
došli ke stromu, uřezali z něho kolí− Chtěl si tuto situaci zmapovat, ale
ček, navrtali dírku, do keréj dali po nějaké době prý prohlásil, že by
papír s vuasama a nehtama. Kolíč− se na to mohl vy...., protože v Ratíš−
kem to zacpali a šli. – Mužským za− kovicích ho má každý druhý. Podle
vŕtávali kostec do duba, ženským do mě je to možná proto, že centrum
vŕby – podle nátury. – Modlili sa obce bylo tehdy v okolí dnešní ul.
k svatému Rochu, Fabiánovi a Še− Dědina a pradlenky chodívaly prát
bestiánovi, Rozálii, Barboře, sva− do rybníčka, zvaného Prádlo, který
tému Vendelínku a k Panně Marii byl u Járku v dnešní Uličce za za−
ustavičnéj pomoci.“
hradou Krupků. Pralo se po celý rok,
„Léčení“ je to pro dnešní dobu ur− voda byla studená, „revma“ chytly
čitě zajímavé, ale co vlastně lé−
čila? Začala jsem se vyptávat
nejstarších lidí v Ratíškovicích.
A objevila se jedna nesrovna−
lost – jedni si pamatovali, že
někdo z jejich stařečků měl kos−
tec, jiní zase hostec. Ale nikdo
nevěděl, o co se vlastně jed−
nalo. Až tetička Jaroslava Bla−
hová (roč. 1923) mně řekli, že
jejich stařenka měli hostec
a „ měli takové úplně zkrútěné
prsty na rukách a my děcka
sme jim dycky, hlavně při jíd−
le, říkávali, proč ty prsty nena−
rovnajú. A oni nám říkali, že
to nejde, že by jich to moc bo−
lelo.“ Strýc Vojta Kotásek
(r. 1929) si zase vzpomněli, že
„to měli jeden strýček. Měli
úplně ohnuté záda, jak dyž máš
húsera. Ale húsera potom na−
rovnáš, ale oni to narovnat ne−
mohli, a tetička jim to moseli
masírovat, aby jich to pořád ne−
bolelo.“ Takže už jsem věděla,
že to není kostec, ale hostec
a podle příznaků to vypadá na
revma.
Kateřina Minaříková, roz. Mikešová
O takovém lidovém názvu
(zapůjčila Marie Mráková, č.p. 252)
choroby ale nevěděla ani rev−
matoložka MUDr. Šimíková
z kyjovské nemocnice; podle ní je už raz dva, a protože je dědičné a v té
i revma v dnešní době lidový název době byl rodina snad každý s kaž−
a zahrnuje více lékařských diagnóz. dým, velice rychle se rozšířilo. Tehdy
Proto jsem dala výzvu na kabelovku bolest možná nevědomky tlumily
– kdo by o tomto výrazu něco věděl. tím, že chodívaly do Jezérka máčet
Ozvalo se mi hodně lidí, kteří měli konopí (byla tu prý na to nejlepší
zájem, mimo jiné také paní Marie voda, proto Ratiškovjanky odháněly
Gajdíková. Termín hostec podle její Miločanky, které sem chtěly chodit).
knihy „Domácí lékař“ označuje zá− Vznikl tu tak asi dost silný roztok,
nětlivé onemocnění (revmatickou který od bolesti pomáhal – dneska
horečku) svalů nebo kloubů. Hned mi
v hlavě vytanula paní Mahdalová,
která u nás před několika lety popi−
sovala fotografie. Všimli jsme si je−
jích rukou a ona potvrdila, že má
silné „revma“, které se v rodině dědí.
Vzpomněla si také na doktora Sná−

se moderní bio medicína opět k léči−
vým účinkům konopí vrací.
No a jak se říká, že pod svícnem
bývá nejvíc tma, hodně jsem se
o hostci dověděla z knížky, která pa−
tří našemu dědovi Petrovi Bařinovi.
Jedná se o „Dovětek k mojí závěti pro
lidi zdravé a nemocné“, kterou vy−
dal Msgre. Sebastian Kneipp v roce
1898. Ten rozlišuje hostec svalový
a hostec kloubní – jeho název vy−
plývá z toho, že nemoc je „hostem“
v těle. „Kdo je postižen takovým host−
cem, především cítí... palčivou bolest,
která se stupňuje až do nesne−
sitelna... Kloub silně otéká...
a nemocný brzy již nemůže
údem hýbati... Konečně ani se
nemůže hnouti a trpí nejstraš−
nějšími bolestmi... Vyhledává
polohu, kde by mohl snášeti bo−
lesti, ale nenachází žádné.“
Ve své knize popisuje léčení
různých nemocí pomocí vody,
hostec léčí poléváním či omývá−
ním studenou vodou několikrát
denně po dobu čtyř až pěti dní,
při akutní revmatické horečce
polévání trvá tak dlouho, až bo−
lest odezní.
Možná při jeho způsobu do−
cházelo k otužování celého těla,
v dnešní době mi to však při−
padne jako hodně drastická
léčba. A i když tetička Minaříč−
ková (a později i její snacha)
byla zkušenou léčitelkou, její
metoda by mi od bolesti asi ne−
pomohla, a proto se raději spo−
léhám na moderní medicínu.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří mi pomohli v pátrání po
tom, co vlastně ratíškovská
zaříkávačka léčila. Pokud se
chcete dozvědět víc ze zají−
mavé historie naší obce, pře−
čtěte si novou knížku, která by měla
vyjít během tohoto roku. Jsou v ní
nejen faktografické údaje, ale i různé
zajímavosti – např. jak se strýc
Blaha potkal s hastrmanem, kdy se
na „klínku“ u kostela scházely čaro−
dějnice, jak strýca Froliša honilo
strašidlo na cestě do Rohatce nebo
proč stojí křížek u rohatecké silnice.
Irena Bařinová

Zajímavosti z našeho mikroregionu

www.novy−dvur.cz
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Osobnost

Interview

s Jarmilou Dohnálkovou

P

ár dní před Vánočními svátky
se teplota v Ratíškovicích „mo−
tala“ kolem −10°C. Pro nás to
byla velká zima, ale má bývalá spo−
lužačka ze střední ekonomické
školy Jarmila Dohnálková přijela
domů do Ratíškovic na Vánoce jako
do „teplejších krajin“. Pracuje totiž
na Generálním konzulátu České
republiky v Jekatěrinburgu. Je to
ruské město s více než 1 323 000 oby−
vateli, které se rozkládá na východ−
ním úpatí Uralu a je tedy hraničním
městem mezi Evropou a Asií, při−
čemž polovina je evropská a polo−
vina asijská.
Jarko, většina lidí jezdí za
prací víc na západ – do Anglie,
Irska, USA. Jak ses vlastně do−
stala do Ruska?
Když jsem se po mateřské dovo−
lené vrátila do zaměstnání, což bylo
už po revoluci, tak jsem zjistila,
že to, co jsme se učili ve škole, už
vlastně nestačí. Proto jsem absolvo−
vala počítačové kurzy, i když se te−
prve zaváděly, kurzy na angličtinu,
a pak mi začalo vrtat hlavou, že bych
zkusila výšku. Pak jsem si podala při−
hlášku na ekonomickou fakultu VUT
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Co na to říkali
doma − odjet na tak
dlouho pryč, když
máš děti?
Na jednu stranu
byli rádi a na druhou
stranu to znamenalo
výrazný zásah do
našeho života.
Byla možnost,
aby manžel a synové jeli se mnou,
ale měli tu kamarády, dokončovali
střední školu, hráli fotbal, proto
po dohodě s manželem zůstali
doma.
Jaký to byl pocit, když jsi se
během 14 dnů sbalila a odjela do
úplně jiné krajiny?
Nebylo to tak naráz, protože jsem
asi tři měsíce pracovala v Praze na
ministerstvu zahraničních věcí. Za−
školovala jsem se v oblasti konzu−
lární, matriční agendě, dokonce i na
pohřební službě, prostě ve všem, co
se týká konzulární práce. Pak jsem
čekala na vyřízení prověrek bezpeč−
nostního úřadu, bez kterých není
možnost pracovat na ministerstvu
v zahraničí, a pak už to byla jenom
otázka vyřízení diplomatického
pasu.
A první pocit?
Na jednu stranu jsem se samo−
zřejmě těšila, ale na druhou stranu
ve mně byla taková ta malá dušička
– co mě čeká? Když jsem tam při−
jela, první co bylo – tady budu teď
několik roků bydlet. Ale během pár
dnů to přešlo – v práci jsem neměla
čas nad něčím takovým uvažovat,
protože to byla zrovna doba, kdy byl
velký náběr víz...
Většinou, když se řekne, že je
u nás někdo z Ruska s vízem,
představíme si především Ukra−
jince za prací. Kdo si vlastně na
našem úřadě nejvíce žádá o ví−
zum?
Za prací opravdu jezdí zejména
Ukrajinci, ale Rusové jsou jiný pří−
pad. Česká republika je hodně v ob−
libě při vydávání tzv. krátkých víz,
což jsou vyloženě víza turistická.
O tzv. dlouhá víza si žádají pře−
vážně podnikatelé. Ti u nás zaklá−
dají nové firmy a mají hlavně zájem
o nákup nemovitostí. Velkou sku−
pinu tvoří studenti – nejedná se je−
nom o výměnné pobyty, ale i o stu−
dium na univerzitách po ukončení
ruské školy a také dlouhodobější
kurzy českého jazyka.

ve Zlíně a asi „nějakou náhodou“ se
stalo, že mě vzali. Po ukončení školy
v roce 2004 jsem přemýšlela, co dál
– protože mě to neuspokojovalo
chodit do práce, kde jsem všechno
znala. Potřebovala jsem nějakou
změnu. Zkoušela jsem, hledala, už
mi nikdo nevěřil, že odejdu a pak
jsem nějakou náhodou objevila inze−
rát, že ministerstvo zahraničí vyhlá−
silo konkurs na konzulární referenty
do rusky mluvících zemí. Nedělala
jsem si velké šance, ale překvapilo
mě, že mám přijet na výběr. Bylo nás
tam hodně. Byly to testy IQ, psycho−
testy, znalost českého jazyka – pro−
stě několikahodinoý maraton. Další
kolo bylo už takový „nástup před mi−
nisterstvem“. Když mi přišla odpo−
věď, že jsem úspěšně prošla, byla
jsem překvapená, ale i ráda. Byla
jsem zařazena do seznamu ucha−
zečů a v případě, že bude uvolněno
nějaké místo, dají mi vědět. Přišlo
to už za tři dny a samozřejmě jsem
to přijala. Pak se nějakou dobu nic
nedělo a najednou mi přišel dopis,
že mám okamžitý nástup. Podala
jsem výpověď dohodou v dosavadním
zaměstnání a vlastně den ze dne
jsem nastoupila.
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Říká se, že Moravští Slováci
jsou lidé jiné mentality než Češi.
Vidíš při jednání nějaký rozdíl
mezi námi na Slovácku a Rusy?
Rusi jsou při jednání s námi přá−
telští; ale na ulici, třeba ve městě
a v dopravě, jsou trošku agresiv−
nější. Ale tak, jako u nás se setká−
vám s lidmi, kteří ti pomůžou se
vším. Navíc podle přízvuku samo−
zřejmě poznají, že jsem cizinec a pro−
tože je to pro ně celkem vzácnost −
do Jekatěrinburgu se nejezdí běžně
na dovolenou, tak se pak podle toho
chovají.
Před pár lety, když jsi se s ně−
kým bavila o Rusku, znamenalo
to, že město je jedna kultura
a vesnice druhá, úplně jiná, zao−
stalejší. Je to pořád stejné, nebo
se srovnává rozdíl mezi městem
a vesnicí, tak, jak je to u nás? Máš
možnost to porovnat?
Samozřejmě rozdíl mezi městem
a vesnicí je tady velký. Jekatěrin−
burg je vlastně „hlavní město Ura−
lu“, je to město moderní, kde prak−
ticky nejsou žádné staré budovy.
Tato nová architektura se mi líbí.
Začíná postupně od centra, a i když
v okrajových částech jsou někde
ještě staré dřevěné domky, je i tady
vidět pokrok a myslím si, že za pár
roků se to změní. Kdežto na vesnici
je pořád spousta na pohled roman−
tických domečků jako z Mrazíka, ale
asi je těžké tam žít. Sice je tam elek−
třina, ale podle toho, co vidím v oko−
lí, se pořád topí tuhými palivy.
U nás se v poslední době roz−
víjí cykloturistika a lidé pozná−
vají blízké i vzdálené okolí
svého bydliště. Jak jsou na tom
v tomto ohledu Rusové a hlavně
ty, jako cizinka, bydlící v Rusku?
Máš možnost poznávat okolí tak
velkého města?
Tak jak tady to možné není, pro−
tože tam jsou velké vzdálenosti mezi
jednotlivými vesnicemi. Nejbližší je
asi 45 km. Tam jedeš 100 km a ne−
narazíš na žádné obydlené místo. Ale
používám místní cestovku, která
pořádá jednodenní poznávací zájez−
dy, a proto mám oblast Sverdlovska
a třeba i Čeljabinska částečně pro−
cestovanou. Ale tam, na rozdíl od
nás, se považují za výlety do nejbliž−
šího okolí třeba 350 km. Naposledy
jsem byla ve Vjerchoturje, to je asi
360 km, takže za den víc než 700 km.
Prošla jsem kláštery, chrámy a pak
zase domů. Jsem za tyto zájezdy
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

vděčná, protože bych tato místa ji−
nak nepoznala. Protože to nejsou
oblasti, které by preferovaly české
cestovky – u těch by to byla třeba
Moskva, Petrohrad a tak.
Jak je to tam vlastně s poča−
sím v průběhu roku? U nás je
nula a považujeme to za zimu...
Tady se mi totiž zdá, že je ta zima
trošičku jiná, než v Rusku. Tam mi
i při −20 °C není taková zima, jako
když je u nás 1°C. Tady je to počasí
sychravější. Ale když je −30 °C, tak
to člověk pocítí, a to je tam poměrně
běžně. V zimě se tam teploty pohy−
bují kolem −15°C, −20°C. Když tep−
lota klesne k −10° C, tak se to pova−
žuje vyloženě za oteplení. Léto je tam
poměrně krátké, tak konec června,
červenec, a to je teplota i nad 30°C;
+35°C není výjimka, ale to je po−
měrně krátké období. Ale jednou
slabě sněžilo i začátkem června.
U nás napadne 10 až 15 cm
sněhu a je to sněhová kalamita.
Jak je tomu v Jekatěrinburgu?
To se velice těžko ve městě urču−
je, protože jakmile začne sníh padat,
okamžitě se odváží z centra pryč.
Takže vlastně ani nevím, kolik toho
sněhu bylo. Nejvíc je to poznat na
jaře – když začne tát, tak zjistím, že
jsem chodila po 20 cm vysoké udu−
sané vrstvě sněhu. A když náhodou
jedeme za město, vidíme, že tam je
třeba nasněženo přes půl metru a my
jsme to ani nezaregistrovali.

Jak na takovou stálou zimu re−
aguje doprava?
Tam je problém s dopravou i v létě
– neustálé zácpy ve městě, takže
nevím, jestli to přímo souvisí se sně−
hem. Problém je tehdy, když začne
opravdu velká zima kolem −40°C,
takže to má problémy vyjet veřejná
doprava, ale to jsem ještě neza−
žila.
Co ti tam jako pro Moravačku
připadlo nejzajímavější, co
tě nejvíc překvapilo? Třeba
z jídla?
Nevidím velký rozdíl mezi námi
a nimi, protože když si to tak vez−
meš, tak jsme Slované. Jsou to je−
nom drobnosti, které si člověk ani ne−
uvědomuje, a nemůžu říct, že by se
můj život nějak odlišoval a že se něco
zásadního změnilo. A co se týká
jídla, jsem spokojená. Je tam obrov−
ský výběr. Celoročně čerstvé ryby
a zelenina, petrželka, kopr – pro−
tože jejich strava je hodně zeleni−
nová a já většinou nakupuju na trž−
nici. U nás si představíš v tržnici
většinou oděvy, ale tam v jedné hale
porcují čerstvé maso, máš tam ryby,
zeleninu, květiny, cukrovinky. Po−
prvé, když jsem tam byla, tak mě ta
směsice pachů a vůní dokonce vy−
hnala ven. Je to prostě něco jiného,
na co nejsme zvyklí.
Děkuji Ti za rozhovor a přeji
Ti šťastnou cestu.
Irena Bařinová
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Svátky

Malé ohlédnutí
za vánočními kulturními akcemi

Adventní koncert
V kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Ratíškovicích vystoupil v neděli
20. prosince mužský pěvecký sbor
z Vacenovic spolu s ženským sborem
Marijánky. Krásnou adventní náladu
všem, kdo se koncertu zúčastnili,
ještě umocnili sólisté a dechové kvar−
teto z Vacenovic.
Koledování u jesliček
V sobotu 26. 12. se v našem kos−
tele sešli ti krojovaní, kteří si chtěli
zazpívat u jesliček a oslavit tak na−
rození Ježíška. U stromečku se vy−
střídali: dětská cimbálová muzika
Náklo, dětský folklorní soubor, Ra−
tiškovská Dolina, Robky ze Séčky,
Marek Blaha a Matěj Zicháček. Všem
účinkujícím zpěvákům a hudeb−
níkům děkuji za jejich vystoupení
a hlavně panu faráři Jiřímu Čekalovi
za uskutečnění koledování u jesliček
a poskytnutí prostor kostela. Výtěžek
ve výši 3 146 Kč byl věnován na po−
třeby kostela.

Adventní koncert

Koledování u jesliček

Vánoční koncert
V neděli odpoledne 27. 12. přijala
pozvání Osvětové besedy Varmužova
cimbálová muzika ze Svatobořic−Mi−
střína, aby u nás v kostele uspořádala
vánoční koncert. Jejich hodinové vy−
stoupení se setkalo s úspěchem a mělo
takovou úroveň, na jakou jsme u této
cimbálové muziky zvyklí.
Za OB Blanka Pokorná
Koledování u jesliček

Vánoční koncert
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Mikroregion

Tradiční silvestrovský pochod
Mikroregionu Nový Dvůr

L

etošní ročník spo−
lečného oslave−
ní konce starého
a přivítání roku no−
vého s občany obcí na−
šeho mikroregionu se
nesl v duchu myslivec−
kého vábení inspiro−
vaného dnes již kul−
tovním filmem Slavnosti sněženek.
Vacenovice v čele se svojí paní sta−
rostkou se svého úkolu pobavit a po−
hostit účastníky pochodu zhostily
opravdu se ctí. Pochodníci z jednot−
livých obcí vyrazili již před devátou
hodinou, aby úderem desáté mohli
být přivítáni na myslivně ve Va−
cenovicích nejen paní starostkou
v myslivecké kamizole, trůnící na po−
sedu, ale i náladu povznášejícími tru−
bači.
Po příjemném a veselém pochodu,
nesoucím se v družném hovoru, nás
všechny čekalo bohaté občerstvení
v podobě guláše, dršťkové polévky
(půlnoční od družky), tlačenky... kdo
byl ještě hladný, mohl si opéct na
ohništi špekáčky či si osladit „mas−
nou hubu“ nějakou tou buchtou. Pro
ty, co rádi pokoušejí štěstí, byla při−
pravena stylová myslivecká tom−
bola, jíž vévodila ještě stylovější
kančí hlava. Těžko hádat, zda se vý−
herce poté dohadoval, jestli připraví
zvěřinu se šípkovou či se zelím. Dle
všepřítomných spokojených a rozve−
selených tváří pochodníků soudím,
že letošní Silvestrovský pochod byl
více než vydařený a ani sychravé po−
časí nás neodradilo slavit příchod no−
vého roku již od samého rána ve spo−
lečnosti přátel z těch našich dědin.
V neposlední řadě patří velký dík
nejen organizátorům z řad vaceno−
vických obyvatel, ale také místním
myslivcům a firmě Agropodnik a. s.
Ratíškovice, jež darovala prasátko,
které bylo následně upraveno v tak
úžasné pokrmy, které jsme měli
možnost všichni ochutnat.
Veronika Svobodová,
manažerka mikroregionu
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010
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Štěpán
a radost v kordulce

našej dědině je Štěpánské po−
chodování skromně, ale pevně
zakotveno do tradic druhého
svátku vánočního. Štěpán se totiž šel
(chtělo by se mně napsat – letos) již
po sedmadvacáté!
Od zastávky ČSAD nás vyšlo
o 9. hodině ranní celkem padesát
dva. Letošní procházka za pěkného
počasí s nezimními stupni Celsia
byla sice z těch kratších, ale ničím
se nelišila od předcházejících. Zase
poletovala radost ze vzájemnosti,
a to nepoužívám fráze. Konečně je
tu pohyb od televizních programů
a tradičních vánočních návštěv, jež
jsou milé, ale aj kalorické, říkáme si
jistě v duchu všecí. Sice i na po−
chodě kolujú nejaké ty krabičky s vá−
nočním napečením, ale přece převy−
šuje radost z chůze! To vím jistě.
Výšlap vedl kolem bývalého dolu
Osvobození. Pobyli jsme v dub−
ňanském Kradlově a domů jsme
se vraceli v pohodě a s rozvykláda−
ným.
Ještě něco k sedmadvaceti Ště−
pánským letům:
z Pochod vznikl díky Jendovi Grau−
ovi v roce 1982. Bylo nás osmnáct,
šli jsme osmnáct km a pochvalo−
vali si to.
z Nejdelšího Štěpána jsme absolvo−
vali v roce 1987. Měřil 27 km.

z Rok předtím na V. pochodu byl
čerstvě na světě vnuk Kordulů
Adámek. Od tej doby to jmenova−
ných na startu neco stójí.
z Nejnižší teplota při začátku vý−
šlapu byla minus 16 °C.
z Dosud největší účast na pochodě
byla v roce 1998 − padesát tři
účastníků.
z První pes, který s námi šel, byl
Kotenůj Borek.
z V roce sametové revoluce − říká
pochodnická kronika − jsme byli
plni nové doby.
z XV. ročníku v roce 1996 se poprvé
nezúčastňuje Jarda Mazánek.
Už dycky bude závěr Štěpána na
Sportě bez jeho dršťkovej po−
lévky.
z Postupně absolvujeme Štěpána
bez Pavla Vacenovského a Jendy
Graua. Zákony lidských odchodů
fungují totiž bez chyby.
z Štěpánský pochod má tu moc, že
jsou s námi.
V nadpisu je slíbena kordulka, tak
tady o ní bude.
Letos se v našem mikroregionu
roztočilo druhé kolo společného
loučení se starým rokem. Byly to Va−
cenovice, které hostily a vábily do
mysliveckého. Byly vyslyšeny. Při−
vábily nás na čtrnáct set a dobré po−
časí k tomu.

Svěcení mladého vína

D

ne 27. prosince 2009 na svátek sv. Jana se uskutečnilo ve Farním
centru v Ratíškovicích tradiční Svěcení mladého vína, které pořá−
dal Mužský slovácký pěvecký sbor. Víno požehnal pan farář Jiří
Čekal.
JK

www.ratiskovice.com

Nelehko se popisuje, co vše se
od zahajovacího halali do navečera
na myslivně ve Vacenovicích dělo.
Sličná starostka Blanka v zelené ka−
mizolce a s pérem za kloboučkem
nenechala nic ke zmatkování. Její
„dvůr“ byl vzorem pohostinnosti, vší−
mavosti a veselosti. Nemám kolem
sebe nikoho, komu by se na Silves−
trovském pochodě nelíbilo, a to nás
od ratíškovské radnice vycházely
snad čtyři stovky.
Po příchodu z Vacenovic jsme si
trošku odpočinuli, ale protože na
Silvestra sa enom tak spat nejde,
vypravili sa mnozí z nás přivítat
Nový rok na Náklo. Já poprvé. Místo
celodenního slušna v počasí fúkalo
a všude byla tma tmoucí. Sešlo se
nás tam na dvacet. Zaujal mě mladý
muž, dřepící u ohniště, tiše zakláda−
jící oheň. Měl módní účes bez vlasů,
kolem krku „arafatku“, „pírsink“ kde
se dalo. S dřívím pracoval profe−
sionálně. Oheň vzdor vlhku vzplál
a vesele žil. S klukem se navíc pří−
jemně vykládalo. Tato scénka spolu
s tmou a blížící se půlnocí vzbuzo−
vala pěknou spleť bijících se pocitů
mířících k mladé generaci.
Tyto pocity nezůstaly posledními.
Byla půlnoc, všichni jsme si při−
ťukli, popřáli si a dívali se s úžasem
na barevnou oblohu ze záře silves−
trovských „ohňostrojů“ okolí Nákla.
Jas pocházel z našich Ratíškovic, Va−
cenovic, Milotic, Vlkoše, Skoronic,
Svatobořic−Mistřína, ale i z míst
vzdálenějších, dokonce až ze sloven−
ské Skalice a Holíče. Byl utvořen je−
den zářivý prstenec.
Do těchto chvil se u sochy Sáma
v polotmě vynořil kůň s jezdcem −
mladým mužem, oblečeným do kro−
je. Patáčky jeho KORDULKY se sna−
žily, co mohly, zachytit vzdálené
blýskání. „Vždyť je to veliká slavnosť,
když přichází Nový rok, a podle teho
sa máme přeca obléct“ odpovídá mně
Tomáš Vyhňák, bývalý Ratiškoviják
a jezdec na koni Pokerfox, na dotaz,
proč v kroji. Tomášův blízký pan
Karel Poláček, který přijel také
s koňmi a „kočárem“ navíc, přitaká.
Už se víc neptám.
Přejeme si, fotíme se, já si se sl−
zami v očích rovnám ty myšlenky
o dnešní mladé generaci. Začíná rok
2010. S každým začátkem je vždy
spojena naděje, kéž se z ní každému
z nás mnoho splní.
Kronikářka Ratíškovic Marta Kordulová
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Tříkrálový koncert

Poděkování

N

Za to, že se mohly všechny koncerty uskutečnit v kos−
tele sv. Cyrila a Metoděje patří poděkování našemu panu
faráři Jiřímu Čekalovi. Děkuji též všem, kdo se podíleli
na přípravě a průběhu všech koncertů. Zvláště chci po−
děkovat celé rodině Tomčalové, Marii Uhlíkové a Hance
Mackové za obsluhu hudebníků a muzikantů po koncer−
tech.
Za OB Blanka Pokorná

Plesy

a tříkrálovou neděli k nám do kostela sv. Cyrila
a Metoděje přijeli s panem Petrem Voříškem dět−
ský pěvecký sbor Zvonky a dechový orchestr Mo−
rava ze základní umělecké školy Hulín. Po roce do Ra−
tíškovic dorazili se svým hodinovým pásmem plným
krásných skladeb, sólových zpěvů či hrou na flétnu
v podání Vladimíra Voříška.

Společenský ples
obce Ratíškovice

D

ne 23. ledna se konal již XI. Spo−
lečenský ples obce Ratíškovice.
K tanci hrála skupina Kombet
z Hodonína pod vedením pana Ev−
žena Mohyly. Ples zahájil pan sta−
rosta Ing. Josef Uhlík a představil
taneční skupiny, které budou vystu−
povat. Jako první se představil ta−
neční pár z TJ Classik z Hodonína,
a to čtyřmi temperamentními la−

tinsko−americkými tanci.
Před půlnocí předvedl ta−
neční soubor Základní umě−
lecké školy v Hodoníně na
hudbu Michaela Jacksona své origi−
nální pojetí moderního tance. Oba sou−
bory měly velký ohlas a pro mnohé
z nás byly inspirací na parketu.
Nechyběla ani tradiční tombola
a následně po ní losování hlavních

cen z klobouku. Prostoje, které měli
ti nejvíce „ tancechtiví“ , když muzi−
kanti nehráli, si mohli plně vynahra−
dit po 24. hodině. Skupina Kombet
měla v repertoáru hity 60tých let,
dechovkové či rockové kousky až po
„pecky“ současné moderní hudby.
Kdo nevyhrál žádnou cenu z tom−
boly, ten si alespoň mohl dobře za−
tancovat.
Děkuji v prvé řadě všem sponzo−
rům a dárcům do tomboly, dále pak
těm, kteří se podíleli na přípravách
a průběhu plesu. Děkuji za spolu−
práci Mgr. Aleně Šupálkové, která
s dětmi ze ZŠ vyrobila kreativní pa−
pírové výtvory, a za květinovou vý−
zdobu „sálu“ paní Haně Gajdové.
Za OB Blanka Pokorná
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62. krojový ples
D
ne 16. ledna 2010 se konal již
62. krojový ples v Ratíškovicích.
Celý večer hrály k poslechu
a hlavně k tanci slovenská dechová
kapela Drietomanka z Drietomy pod
vedením Jaroslava Mudreho ml.,
a to v rámci Programu Cezhraničnej
spolupráce SR−ČR, a cimbálová mu−
zika Javor z Kyjova s primáškou Ma−
rií Ostřížkovou.
Předtančení měl se svým novějším
pásmem soubor Dolina z Ratíškovic
a po něm již nic nebránilo v plesání
všech krojovaných. Účast na plese
je vždy podmíněna vstupem pouze
v krojích. S příchodem zahraničních
hostů byli organizátoři trochu na roz−
pacích, zdali je to kroj či nikoliv. Ale
vše se s překladatelem do němčiny
vysvětlilo a i tito pánové v rakouských
krojích byli vpuštěni dovnitř.
Letos jsme měli přichystanou
novinku pro naši „Súdnú stolicu“.
Byl objednán mikrobus a pan Jan
Kordula svážel všechny „babičky“,
které se chtěly plesu zúčastnit.
Ani letos nesměla chybět tombola
s pěknými cenami. Po vylosování cen
se pomalu „Súdná stolica“ vytrácela
ze sálu a mládež a muzika to pojali
tak, že se mohou i v kroji trochu více
odvázat v tanci, a to i při rokovějších
skladbách v podání Drietomanky.
Všichni se dobře bavili až do brz−
kých ranních hodin, nikdo žádnou
ostudu neudělal a každý odcházel
z plesu vytancovaný, vyzpívaný nebo
příjemně unavený.

Děkuji tímto
všem, kdo se
podíleli na pří−
pravách a prů−
běhu plesu, všem
sponzorům a dár−
cům do tomboly
a Vám krojova−
ným, že jste se
i za tak mrazi−
vého a nevlídné−
ho počasí oblekli do krojů a pokračo−
vali tak v tradici našich předků.
Za OB Blanka Pokorná

„Hej, Džúd“ na krojovém
Celá sobota 16. ledna roku 2010
byla jak vymalovaná. Slunko svítilo
celý deň, větr nefúkal a aj dyž bylo
kolem nule a pod nohama vŕzal snih,
vytahlo to vinařů do vinohradů, aby
sa pustili do střihání. Ale zaroveň to
bylo aj datum, gdy sa v náhradním
kulturáku uskutečnil 62. krojovaný
ples. Gdo tam chtěl byt, těšil sa už
od chvíle, co ve „Zvoně“ vyšlo rozlo−
sování ratiškovských plesů. A navíc
známá muzika „Drietomanka“ byla
spolehlivú nadějú, že to bude ples,
jak sa patří.
Těsně před zahájením plesu při−
stálo u tělocvičny hasičské rozvo−
zové auto. Fšecí si mysleli, že dojel
nejaký zájezd, ale to sa dostavila
velice rozvětvená rodina Příkaských,
která dovézla mezi sebú svůj ro−
dinný poklad − maminku a babičku
pani Boženku, na kteréj vůbec ne−

bylo poznat, že má rodný list vyda−
ný chvílu po 1. světovéj válce. Její
iskrné oči, červené líca a fortel při
tancování by dozaista pomotal hlavu
a vyrazil dech aj odborníkom na ge−
netyku. A potom už to začalo. Na
úvod vystúpila „Dolina“ − ratiškov−
ská folklórní náděj. Jak začala volná
taneční zábava, nestačila nepřehléd−
nutelně vystrójená súdná stolica ani
súdit, tancovali fšecí ze fšeckýma
a zpívalo sa jak o dušu. Stole sa pro−
hybaly pod váhú jednohubek, údě−
ného masa, bokoviny a fšelijakých dob−
rot, až fšeckým poskakovaly ohryzky,
jak kočárové koně. Na každém stole
bylo vzorků vína jak při degustaci.
A dyž v neskorých hodinách
súdná stolica vykludila svoje pozice
a nálada byla jak na hodách, vyru−
kovala dechovka s tajnú zbraňú.
Spustila skoro dyskotékové meló−
dyje a světe div sa, celý parket sa
proměnil do rozjásanej barevnej guče
a s nevídaným nadšením poskako−
val a trdloval každý, gdo sa chtěl ra−
dovat. A v muzikantském nebi si
došli na svoje aj „bítlsáci“ John Le−
non a George Harisson, protože
kemu sa podaří, aby sa hrála před
vjac jak stovkú enom krojovanýma
účastníkama „na živo“ taková pěs−
nička, jak byla „Hej, Jude“, kerú ty
dvá složili a ve svojéj najvěčí slávě
hráli po celém světě?
Temu, kemu to tento rok nevyšlo
a nemohl sa ratiškovického krojova−
ného plesu zúčastnit, možeme pro−
zradit, že má čeho litovat, ale za−
roveň chceme pozvat, aby na ten
63. krojovaný určitě došel. Taká pa−
ráda a tolik ščestí sa neprožívá
každý deň. Tož příště dondite.
Vojta Koten ml.
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7. dětský krojový ples
V
neděli 17. ledna se konal 7. dět−
ský krojový ples. Začátek byl na
plánován na 14.30 h, aby se i ta
nejmenší drobotina, která má pravi−
delný odpolední odpočinek, mohla
zúčastnit. Celým odpolednem nás pro−
vázela DH Veselá muzika z Ratíško−
vic a střídavě cimbálové muziky Can−
gla z Hovoran a Náklo z Ratíškovic.
Ples byl zahájen předtančením
dětského folklorního souboru z Ra−
tíškovic. Dále následovalo vystou−

pení dětí z Popudinských Močidlan,
a to v rámci Programu Cezhraničnej
spolupráce SR−ČR. Po úvodních
tancích měli všichni zúčastnění mož−
nost shlédnout přehlídku všech kro−
jovaných dětí a společné hry jako
„Spadl z pece holůbek“ nebo „Číže−
ček“ aj. Děti se bezprostředně ba−
vily, tancovaly a zpívaly, ale napro−
sto spokojené byly, až v okamžiku,
kdy si mohly vyzvednout své výhry
z tomboly.

VII. Společenský ples
Mikroregionu Nový Dvůr

V

sobotu 16. ledna
2010 se opět roz−
vlnily plesové
róby na v pořadí již
VII. Společenském
plese Mikroregionu
Nový Dvůr, který se
tentokrát konal v pro−
storách Kulturního
domu v obci Milotice.
Po úvodním slovu
předsedy mikroregi−
onu ing. Uhlíka a přivítání přítom−
ných paní starostkou Mgr. Presovou
se na tanečním parketu objevili žáci
a žákyně ZŠ Milotice se svou slav−
nostní polonézou, po níž již začalo
obecné veselí. Kdo nechtěl tancovat,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

mohl potěšit své chuťové pohárky
u koštu vína, v němž prezentovali
své nejlepší vzorky místní vinaři
z jednotlivých obcí mikroregionu.
Kdo nenašel pravdu ve sklence vína,
mohl najít inspiraci v míchaných

Pro ty, které z velké tomboly ne−
vyhrály, to co by si zrovna přály, měli
vedoucí dětského souboru přichys−
tány ceny útěchy. Dalo by se říct, že
žádné dítko neodcházelo z plesu bez
ceny či cukrovinky.
Poděkování patří všem sponzorů
a dárcům do tomboly, vedoucím dět−
ského folklorního souboru i těm,
kteří se podíleli na přípravách a prů−
běhu plesu.
Za OB Blanka Pokorná

koktejlech. Během večera následo−
vala ještě další dvě zajímavá vystou−
pení. S tanečními kreacemi na hudbu
Michaela Jacksona vystoupili mladí
tanečníci ze ZUŠ Hodonín a asi o ho−
dinu později ovládl taneční sál intere−
santní tanec s ohněm v podání ohnivé
umělecké dvojice In Flamenus ze So−
kolnice. Ples také navštívili, tak jak je
již milým zvykem, naši slovenští přá−
telé ze spřáteleného mikroregionu
Bánovecko, již to na parketě uměli
značně roztočit. O dobrou zábavu se
po celý večer starala malá dechová
hudba Šohaji, která dokázala na ta−
neční parket přilákat i zaryté neta−
nečníky. O půlnoci pak proběhlo tra−
diční vyhlašování bohaté tomboly,
které přispělo k obecnému veselí −
tímto děkujeme všem sponzorům
a dárcům za dary do tomboly.
Závěrem plesu byl pro přespolní
návštěvníky objednán autobus,
který je v mrazivé noci odvezl bez−
pečně do jejich domovů.
Veronika Svobodová,
manažerka mikroregionu
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Rozloučení
„

Z

Zelená
je tráva...

elená je tráva, fotbal to je hra...“.
Tato hymna, hraná v pomalém
rytmu, se nesla ve středu 13. led−
na ratíškovickým hřbitovem, když se
občanská i fotbalová veřejnost lou−
čila s legendárním brankářem pa−
nem Františkem Vacenovským. Mezi
sportovci a smutečními hosty bylo
i hodně zedníků a živnostníků zabý−
vajících se výstavbou. Ale pojďme po
pořádku.
Shodou okolností také 13. května
roku 1936 spatřil světlo tohoto
světa chlapec narozený v sousedním
Rohatci, Františce původem Antošo−
vé, která spolu se svým manželem
ratíškovickým rodákem Bedřichem
Vacenovským, jej nechala pokřtít
jménem po ní. Rodiče se pak přestě−
hovali do Ratíškovic, kde vychová−
vali i mladší sestry Marii a Emilii
a syny Bedřicha a Pavla. Základní
vzdělání mladý František získal
v Ratíškovicích a dokončil na reálce
v Hodoníně. A možná díky tatín−
kovu zaměstnání (stavitel u Vítko−
vických železáren) pak studoval
v tehdejším Gottwaldově na sta−
vební průmyslové škole. Po matu−
ritě získával praxi u Pozemních sta−
veb Hodonín a když se vrátil po (pro
dnešní mladé lidi nepochopitelné)
skončení základní vojenské služby,
tak nastoupil na Pomocné provozy −
na Tomáš − ke stavebnímu oddělení.
Tady se také po dalším vzdělání vy−
pracoval do funkce stavbyvedoucího,
kterou zastával až do přiznání dů−
chodu v roce 1989.
Když se řekne Vacenovský a Ra−
tíškovice, každému sportumilo−
vnému jedinci se automaticky vybaví
fotbal. I v případě Františka Vace−
novského to tak také bylo, ale až
později. Ve škole hrával „pinkponk“,
po česky stolní tenis, a při studo−
vání v Gottwaldově byla velice po−
pulární házená. Vždyť Gottwaldov
byl několikrát ženským i mužským
mistrem republiky. Proto není divu,
že se pro tento sport nadchl a jeho
branku hájil před cizími útočníky.
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Házenou hrával i na vojně v Plz−
ni, pak za tamní Lokomotivu
chytal při fotbale a domů se vrá−
til jako brankář fotbalový.
V Ratíškovicích si pomyslně
vyměnil brankářské rukavice
s Petrem Slezarem, a tím tak
trochu začala nová éra ratíško−
vického fotbalu. Z vojny se vrátili od−
chovanci – přeborníci dorostu ČSR
z roku 1955 a jeho bratranec Zdislav
z Vítkovic – a začalo se postupovat
až do půlky šedesátých let, kdy se
hrávala II. fotbalová liga. I kvůli po−
měrně těžkému zranění, v Pudlově
v Ostravě, později předal černý dres
s číslem „1“ Josefu Blahovi „Bali−
kovi“ a ukončil hráčskou kariéru.
Na hřiště však nezanevřel. Spolu
s Cyrilem Tomanem vedli „Áčko“, on
jako vedoucí mužstva a Cyra jako
trenér. I po výměně trenérů vedl
a trénoval žáky na dnes už neodmys−
litelné trávě. Za jeho sportovní kari−
éry, byla tráva spíš výjimkou měst
a bohatších klubů, jinak se hrávalo
na škváře a doktor Snášel i laičtí
zdravotníci měli po zápase dost

práce z jejím vytahováním a zelená
vodička byla neustále v perma−
nenci.
Svůj osud si v roce 1961 spojil
s Josefou Tomanovou a s láskou vy−
chovávali syna Stanislava a dceru
Evu. A právě Stanislavův syn To−
máš zdědil dědovy geny a nadání
a i on se postavil do fotbalové
branky a už i reprezentoval mládež−
níky na Kypru.
Nebyl, není a ani nebude lehký
post fotbalového brankáře. S odva−
hou se vrhat pod nohy útočníků či
mrštně reagovat na střely i hlavičky
a přitom zůstat nezáludný, férový.
Takový nám zůstane obrázek, vzpo−
mínka na Františka „Fanoša“ Vace−
novského.
Vašek Koplík

Sbohem, Jirko...
Z
načnou část ratíškovické veřej−
nosti omráčila zdrcující zpráva
o nenadálém skonu veterináře
Jiřího Machaly. Byl znám svým své−
rázným humorem, svým přístupem
a svou přímostí v jednání. Ve veteri−
nární ošetřovně ve svém domě ošet−
řil nespočetné množství zvířátek.
Kdo překonal rozpaky při jeho uví−
tacím ceremoniálu, který obyčejně
začínal otázkou: „Co máte s tým psem
(kočkú, atd.), vedete to utratit?“,
a kdo pochopil jeho samorostlé chlap−
ské žertování, dočkal se neocenitel−
ných rad a postižený tvoreček odbor−
ného ošetření.

Každý, kdo přišel na ošetření, oč−
kování či prohlídku se svým zvířát−
kem, byl přijat. Jirka byl valašský
chlap každým coulem, ale ve svém
nitru dobrák a zrovna tak citlivý
a zranitelný jako málokdo. Bude vel−
mi chybět chlapům, se kterými cho−
dil při pátečních večerech hrávat
mariáš, bude chybět chovatelům psů,
koček, holubů, králíků a slepic, ale
aj strýcom a tetkám, jejichž vepříci
měli jakékoliv potíže.
Kromě nenahraditelné ztráty pro
nejbližší rodinu bude chybět nám
VŠEM.
Vojta Koten ml.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

Mykologie
„

Kolik sněhů
lednových, tolik...

K

olik sněhů lednových, tolik hři−
bů srpnových“ se říká v jedné
lidové pranostice. Tato naděje
zazněla v úvodu XVI. koštu sviňů−
rek naložených v octě, který se usku−
tečnil v pátek 8. ledna v kavárně na
Sportě. Byla to reakce na přívaly
sněhu počátkem roku a protože
„všecko zlo, je k nečemu dobré“ i přá−
ní, aby rok 2010 byl pro houbaře vy−
datnější, než ten loňský.
V čem byl ten poslední rok první
dekády chudobnější se na koště pro−
jevilo v sortimentu hřibovitých. Bývá
kolem 40 až 50 vzorků, a bylo i 95!
Letos to bylo 22 skleniček. Zato či−
růvek – „sviňůrek“ bylo 25, stejně
jako „zbytku světa“. Takže poroty
měly srovnatelné podmínky a já
osobně jsem toho názoru, že těch
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

30 vzorků se dá zodpovědně klasifi−
kovat.
V úvodu zazněla i tato informace:
Mezinárodní organizace pro výživu
a zemědělství FAO vydala v roce
2004 zajímavou publikaci o využití
volně rostoucích hub. Mezi 2 327
volně rostoucími užitečnými druhy
je prý 2 166 jedlých a z nich je 1 069
používaných k jídlu. Na medicínské
lékařské účely se používá 470 druhů
a 181 má náboženský význam nebo
jiné využití. Houby jsou využívané
ve více jak 80 státech především
k výživě. Jsou ale i důležitým zdro−
jem příjmů, a to nejvíce venkovského
obyvatelstva rozvojových států.“
O organizaci a průběhu koštu
Zvon přinesl už řadu informací, tak
přejděme k výsledkům. V kategorii

Hřibovité nejvíce chutnal smrkový
hřib od Františka Ježka z Pelhři−
mova. Pro zajímavost uvádím, že to
byl „jubilejní vzorek“. To proto, že
v omniovce 360 ml bylo naloženo
65 ks hříbků z toho důvodu, že
Franta bude mět letos pětašedesát.
Druhý skončil také František, ale
Polišenský, s klouzkem obecným
a třetí Josef Kotásek se stejným dru−
hem, kterému se u nás říká „podbo−
růvka“.
V prestižní kategorii Sviňůrky
zůstaly ceny v rodině. První cenu
a diplom získal další František, a to
Vybíral, se směsí čirůvek a o další
místa se podělili Zbyněk Polišenský
s havelkou a František Polišenský
se zelánkou.
Zbytek světa jsem si nechal na
konec ze dvou důvodů, ale o těch
později. U tohoto stolu nejvíc chut−
nal ryzec borový pod jménem Mar−
kéta Antošová a další tři místa ob−
sadil kyjovský Vlastimil Janča se
šťavnatkou pomrazkou, holubinkou
olivovou a uchem Jidášovým.
Při zpracování výsledků mi ředi−
tel školy Josef Hanák nabídl k po−
rovnání výsledků jednotlivých ka−
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Zámoří

tegorií tzv. „reliabilitu podle Cron−
bachova alfa“ – matematickou me−
todu o zodpovědnosti bodování − jestli
členové poroty dávají body nahodilé
nebo jestli zodpovědně hodnotí.
K výsledkům hodnocení mi řekl:
„Pokud chceme vědět, zda je výsle−
dek hodnocení, např. předloženého
vzorku hub, několika nezávislými
hodnotiteli „dobrý“ nebo „špatný“
a pokud chceme tomuto hodnocení
porozumět, můžeme to zjistit jedině
porovnáním s výkony jiných hod−
notitelů v rámci celku. Koeficient
zvaný Cronbachovo alfa pomáhá
určit míru objektivity tohoto hodno−
cení, tzn. určuje spolehlivost, s níž
nějaký dotazník (v tomto případě
výsledková listina několika hodno−
titelů) vyjadřuje to, co má, tedy, že

I

k temu mám v živé
paměti Píďovy tre−
nérské metody. Po
šťastném složení
zkoušek zakládám
první tým ORANGE
CHEETAHS (Oran−
žové šelmy).
První sezona byla
dobrá, ale pořád temu
neco chybělo. Po skončení sezony
mně odešla asi půlka týmu. Do no−
vej sezóny sem nafasoval pět no−
vých děcek a zakládám družstvo
GOLDEN EAGLES (Zlatí orli).
Motorama družstva jsou tři holky
z minulé sezony Gilia Kordula,
Camaron Niforos a Eva Nikitovic.
S děckama si velice dobře rozumím.
Vykládám jim o Peňarolu, o Raťkách
a o hodovém turnaji. Nejvíc sa ře−
hocú, když jim vykládám, jak sa
Hýsa kopl na hodovém do čela…
Po podzimní sezóně máme šest
výher a jednu prohru. Soupeřky ne−

dodavatelkou byla paní Růžena An−
tošová, stařka „Česnečka“, která je
nosívala v nošce na zádech. Její vnuk
Stanislav Koplík si pamatuje, jak
spolu chodili do Hodonína na trh, no
a zase jeho vnučka Markétka si od−
nesla z koštu ocenění.
Sponzoři Aničko Strmisková,
Františku Vybírale, Ladiku Tomane
a pekárno Petra Příkaského, hos−
tesky Jano, Lenko a Zuzko, sčítací
komise v čele se Zbyňkem Polišen−
ským, pořadatelé – kamarádi z my−
kologického kroužku i všichni zodpo−
vědní degustátoři a dokumentaristé
Hanákovi, díky za vydařený večer
a ať se zas pranostika vyplní a nejen
v srpnu, ale až do mrazů.
Václav Koplík,
prezident mykologického kroužku

Píďovy metody

v Chicagu

když je v Americe populární ame−
rický fotbal a bejsbol, tak náš fot−
bal začíná vystrkovat růžky. Spe−
ciálně ženský fotbal je na vzrůstu.
Protože su z Ratiškovic a tam sa fot−
bal hraje, tak sa mosí hrát aj tady.
Zakázal sem balet a nařídil fotbal.
První rok to nebylo nic moc. Ame−
rický trenér nevěděl o fotbale a tré−
nování vůbec nic. Myslím, že by tak
mohl trénovat „za kolejáka“. Hned
po skončení první sezóny sem sa
rozhodl, že si udělám trenérské
zkoušky a budu děcka trénovat. Ba−
nícká krev ve mně pořád je a eště
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výsledky jednotlivých hodnotitelů
lze považovat za relevantní. Nabývá
hodnot 0,00 až 1,00 (0−100 %). U jed−
notlivých kategorií hub vycházejí
následující výsledky: Sviňůrky –
97,0 %, Hřibovité – 91,7 % a Zby−
tek světa – 95,5 %, což je vynikající
shoda a je vidět, že se jednotliví hod−
notitelé opravdu snažili.“
Kdysi jsem na koště vzpomínal
10 000 kg vykoupených hub v še−
desátých letech, a to se jednalo vý−
hradně o čirůvky, hlavně havelky.
Málokdo ví, že koncem třicátých let
a přes okupaci se houby vykupovaly
i u Vychodilů, zejména klouzky, hři−
by, ryzce, „rézky“ a pochopitelně
čirůvky, pro které si jezdili odbě−
ratelé hlavně z Ostravska. Podle
dcery Františky Foltýnové největší

milosrdně drtíme na prášek! Gilia
a Camaron majú na kontě přes
30 gólů a suverénně vládnou ta−
bulce střelkyň. Jak je vidět, Píďovy
metody fungujú aj v Chicagu.
Good Luck
Dan, Chicago
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Knihovna

Obecní knihovna
v roce 2009

O

d poloviny loňského roku je naše knihovna přestě−
hována z horního patra „školy u drogerie“ do příze−
mí. Propojením dvou tříd a šatny vznikl velký ote−
vřený prostor pro knihovnu i pro počítačovou místnost.
Knihovna je vybavena bezbariérovým vstupem, který
vede ze zadní části budovy přes dětské hřiště.
Statistika knihovny za rok 2009
z počet registrovaných čtenářů
276
z toho čtenáři do 15 let
111
z návštěvníci celkem
5 044
z počet knih v knihovně
10 685
z toho naučných
2 524
beletrie
8 161
z počet koupených knih
242
z počet odepsaných knih
137
z počet knih z výměnného fondu
250
z počet výpůjček celkem
7 631
z toho časopisů
574
z počet meziknihovních výpůjček
11
z počet besed se žáky MŠ a ZŠ
9
z průměrně bylo půjčeno v jeden půjčovní den 45 knih
z nejvíce půjčených knih během jednoho dne 197 knih
z nejpilnější čtenář si půjčil za rok
155 knih
V loňském roce se nejvíce půjčovaly
následující knihy:
z pro dospělé
Hofmann Corine
Bílá Masajka
Horáková Naďa
Tajemství Anny z Lampersdorfu
Monyová Simona
Matka v krizi
z pro děti
Schröder Patricia
Spolek holek lékorek
Shields Gillian
Perlilnka zachraňuje království
Knister
Čarodějnice Lilli v cirkuse
Nové knihy v obecní
Beletrie pro dospělé:
Brown Sandra
Deaver Jeffery
Formanová Martina
Frýbová Zdena
Grössingová, Tigrid
Hosseini Khale
Christie Agatha
Kmenta Jaroslav
Kundera Milan
Márquez Gabriel
McBain Ed
Monyová Simona
Pittnerová Vlasta
Pittnerová Vlasta

Šabach Petr
Vondruška Vlastimil
Naučná pro dospělé:
Grosser Wolfgang
Hanousek Miloslav
Hanzelka, Zikmund
Hanzelka, Zikmund
Himmelhuber P.
Kolektiv
Podhorský M.

Čtyři muži na vodě
Pečeť smrti

Byliny na zahradě
Domácí výroba moštů
Past na rovníku
Přemožení pouště
Ovocné a okrasné dřeviny –
výsadba a řez
Zahrada – rychlý pomocník
Chorvatské pobřeží –
průvodce na cesty

Beletrie pro mládež:
Braunová Petra
Princové nemyjou záchody
Braunová Petra
Česká služka
aneb Byla jsem au−pair
Harrison, Lisi
Dívčí parta – Povedený večírek
Miler Zdeněk
Krtek a Vánoce
Wilsonová Jacqueline Pusinka

knihovně
Odražená střela
Kamenná opice
Skladatelka voňavého prádla
Hrůzy lásky a nenávisti
Sissi – moderní žena
Lovec draků
Vraždy podle abecedy
Kmotr Mrázek III
Jakub a jeho pán
Kronika ohlášené smrti
Noc kouzel zbavená
Matka v koncích
Z lásky mateřské
O chudých a bohatých
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Naučná pro mládež:
Angličtina pro nejmenší + CD
Amnestie dlužníků
Všichni čtenáři, kteří mají půjčené knihy déle než
6 týdnů, mají možnost vrátit je bez jakéhokoliv sank−
čního poplatku do konce února 2010.
Zvláště žádám o vrácení následujících knih z výměn−
ného fondu:
z Shipton Paul
Drsnej brouk
z Brand, Jo
Holky to chtěj jinak
z Čermák Juraj
Bivoj běsobijce
z Pohádky pro malé děti
Ing. Marie Škorpíková, knihovnice
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Skauti

Country plesání po junácku
sobota 30. ledna 2010

S

amotnému plesu předcházelo do−
sti práce (jak jistě všichni orga−
nizátoři ostatních plesů dobře
vědí). Ve stručnosti jsou to zhruba
tyto činnosti: vytisknout a rozvěsit
plakáty včetně infokanálu a inter−
netu (tzv. mediální humbuk), vytisk−
nout a orazítkovat vstupenky a jiné
tiskoviny, nakoupit dary do tom−
boly, obvolat, obeslat nebo obejít
sponzory tomboly, nachystat (upgra−
dovat) výzdobu sálu, napéct + ozdo−
bit + zabalit perníčky, zajistit pro−
gram (objednat kapelu, předtančení,
mistra biče,…), vyzdobit sál, zajistit
pořadatele… a spoustu dalších ma−
ličkostí.
Den „D“ − konání plesu. Kromě
výše uvedené brigády na zdobení
sálu jede vše podle zavedeného scé−
náře. Od 20 hod. hraje již osvědčená
country kapela z Veselí nad Mora−
vou „EL DORADO“. Ve 21 hod. ofi−
ciální zahájení plesu krátkou uví−
tací řečí, kterou vede šerif Palis.
Následuje vystoupení hochů z odd.
Tuláci – jedná se o „nekonečnou“ pí−

seň “Otec Abrahám sedm synů měl“
ve stylu brumendo aneb „6 med−
vědů s Cibulkou“. Vzápětí nastupují
mladá děvčata z tanečního souboru
BLACK&WHITE Hodonín ve dvou
po sobě následujících tanečních kre−
acích. A déle mimo volné zábavy
a tančení losujeme vstupenky o tři
chutné ceny: dort, salámová kytice
a soudek plzeňské dvanáctky. Dále
soutěž v lasování – v konkurenci
šesti účastníků vítězí drvoštěp a la−
sař Mara. Ani osvědčenou výuku
tanců jsme letos nevynechali, i když
letos svépomocí díky ochotě našich
věrných návštěvníků. Pak už byl nej−
vyšší čas rozjet tombolu, která (jako
vždy) rychle mizela díky pěkným
cenám a velkému počtu výher (letos
160 cen). Okolo půlnoci nastal čas
pro všemi očekávané půlnoční pře−
kvapení, které bylo letos uskuteč−
něno formou vystoupení mistra biče
Lordána se svou partnerkou. Jeho
práskání biči mělo velký úspěch
a ustřelování růží z ruky zakusili
mimo jeho asistentky i vybrané ná−

vštěvnice plesu (i když některé s hrů−
zou ve tváři či zavřenýma očima).
A v poslední pauze mezi písničkami
jsme letos poprvé rozjeli akci „Ju−
nák Ratíškovice hledá superstár“.
Mělo se jednat o zpěv z řad dobro−
volníků, prostě „karaoke“.
Ne, že by nebyl zájem, ale z části
technické problémy a z části indis−
pozice některých dobrovolníků způ−
sobily, že soutěž vlastně nepro−
běhla. Přesto máme vítěze (Keňa)
i když spíše v kategorii „Hvězdná pě−
chota“.
Podle spokojených tváří rozcháze−
jících se účastníků našeho plesu sou−
díme, že se plések opět vydařil. Na
závěr VELKÝ DÍK všem organizá−
torům, sponzorům a návštěvníkům
plesu.

Kalendárium
z sobota 13. 2. 2010 −
piškvorkiáda na klubovně
z neděle 21. 3. 2010 −
Junácká akademie na kině

Více junáckých informací a fotografií na

www.junak−ratiskovice.cz
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Kynologie

Kynologický klub Ratíškovice
v roce 2009

M

áme za sebou další velmi
úspěšný rok. Někteří naši čle−
nové se aktivně účastnili růz−
ných zkoušek, závodů, akcí a dařilo
se jim docela dobře. Krátký výčet je−
jich úspěchů: Dušan Šrutka a rotvaj−
ler Karon – zkoušky ZZO, ZM, FPr1 –
závody 2. místo v ZZO a 4. místo
v ZVV1. Zbyněk Pípa a Cane Corso
Gery – zkoušky ZZO, ZM. Jana An−
tošová a německý ovčák Jerry Lee –
zkoušky ZZO – závody 6. místo
v ZZO. Tomáš Buriánek a německý
ovčák Max – zkoušky BH. Josef Pří−
kaský a německá doga Argo – zkouš−
ky BH, FPr3. Anna Úlehlová a ro−
tvajler Nero – zkoušky ZVV2, FPr2.
Na samém konci prázdnin, až se
počasí trošku umoudřilo, jsme měli
možnost na akci pro děti „Pohád−
kový les“ předvést krátkou ukázku
výcviku psů jak poslušnosti, tak
i obran. Stejně jako dětem, tak i nám
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

se tato akce velice líbila a doufáme,
že budeme mít ještě příležitost zase
něco ukázat z našeho snažení. Také
jsme se pustili do takového většího
projektu, a to do rozšíření stáva−
jící klubovny. S rostoucím počtem
členů bylo třeba rozšířit prostory,
kde bychom se mohli všichni schá−
zet. Vlastními silami všech členů
a za nemalé pomoci Jendy Zem−
ského z Rohatce se nám to z větší
části už i podařilo. Ještě nás ale čeká
spousta práce na jejím úplném do−
končení.
Závěr roku patřil dalšímu roč−
níku „Mikulášská nadílka“ − již dru−
hému v pořadí. Těšili jsme se daleko

větší účasti dětí s jejich, ať už ži−
vými nebo plyšovými pejsky. Opět
byly připraveny zajímavé disciplíny
a nechyběly ani dárky od Mikuláše
jak pro děti, tak i jejich pejsky. Pro−
gram nám také zpestřili ukázkou vý−
cviku členové Agility Hodonín pod
vedením Lidky Bučkové. Velmi nás
potěšil zájem dětí o tuto akci a už
teď připravujeme další ročník a vě−
říme, že bude ještě lepší než tento.
Kynologický klub děkuje za velkou
podporu Obecnímu úřadu Ratíško−
vice a také všem sponzorům za účast
na našich akcích. Těšíme se na další
spolupráci.
KK Ratíškovice

Více informací o činnosti ratíškovických kynologů na

www.kkratiskovice.webnode.cz
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Fejeton

L

Doba plesová

eden, únor bílý pole sílí, je doba
ledová, která ale v sobotní ve−
čer umí i pěkně zahřát tancem
při návštěvě některého plesu. Na
výběr je jich opravdu dost, pro ra−
dost všem. Takže si lidé můžou vy−
brat, kterého plesu se zú−
častní a na který se moc
těší.
Slečny a paní se těší, jak
budou pěkně vypadat v no−
vých, krásných šatech. Jiná
si zase koupila nové lo−
dičky nebo kabelku. Má ji−
nou barvu vlasů – účes od
kadeřnice, těchto je u nás
také dost. Protože změna je
život, říká se. A co si přát?
Přejí si například, ať už
konečně vyhrají na losy
v tombole. Říká se: někdo
má štěstí ve hře – jiný zase
v lásce. Také je ale pár lidí,
kteří nemají štěstí v ničem.
Ti aspoň věří, neboť víra být
musí.
Štěstí je krásná věc a ti
šťastní si nesou z plesu
i 2 až 3 pěkné ceny. Lidé na
plese si rádi zatancují, po−
baví se vyprávěním vtipů
a zazpívají si. V této těžké
době krize přijdou na jiné
myšlenky. Hrají valčík, za
ním polku, tak už kluku
popros k tanci nějakou hol−
ku. Pěkných děvčat je tu
dost, udělej už mámě ra−
dost.
Hodně času, nejdelší
dobu oblékání, dá určitě
strojení na krojovaný ples.
Myslím si, že je potom hod−
ně těch, kdo se v kroji vyfotí
na památku. Vždyť ratíš−
kovsko−kyjovský kroj patří
mezi kroje nejkrásnější.
Vzpomínám si, když jsme
byli my tři sourozenci ško−
lou povinní, jak jsme se tě−
šívali na nedělní ráno, až
v kuchyni na stole najdeme
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balíčky. Papírové tácky se zákusky
a obloženými chlebíčky z bufetu ple−
su. Naši rodiče rádi chodívali na ple−
sy. Doma nás hlídala malá stařenka
Eva, abychom se nedívali dlouho do
noci na televizi. Unavená stařenka,

ale stejně usnula v křesle hned při
zprávách.
Od plesů už je jenom krok ke
14. únoru, k oslavě Valentýna,
svátku zamilovaných. Na to se
v dnešní době těší hlavně mládež.
A babičky zase vzpomínají na 8. bře−
zen, kdy se slavívalo MDŽ.
Jaký asi bude tento nový rok
2010? Je to těžká otázka, která nemá
snadnou, rychlou odpověď, jako ně−
která otázka ve škole. Už aby nám
svítilo déle sluníčko a hned budeme
mít všichni lepší náladu. A tu
kromě zdraví, štěstí a spokojenosti
Vám všem přeje Marie Chvátalová
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Škola

Narozeniny

K

aždý z nás si nachází různé ko−
níčky. Terezka Příkaská, žáky−
ně 6.B třídy, již před třemi lety
začala psát příběhy. Tady je jeden
z nich.
(JH)

V pondělí po škole jsem byla
rychle doma, abych stihla vše na mé
narozeniny připravit. Máma byla
doma, vzala si kvůli mně volno, aby
mi pomohla. Po pokoji byly rozhá−
zené krepové papíry, na stěnách vi−
sely řetězy a stůl byl plný chlebíčků,
zákusků, buchet cukrovinek a byl
tam dort s kolou!
Ve tři měli všichni přijít. Pozvánku
jsem dala Lence, Líze, Nele (to je
moje kamarádka z tábora), Marti−
novi (kamarád na dopisování přes
internet) a Monice (jediná holka,
která se se mnou ve škole baví).
Jako první přišla Lenka, a to půl
hodiny předem, aby si mě užila.
Přesně na čas pak Martin, který se
před domem setkal s Lízou a nako−
nec Monika a Nela. Jako první se
předávaly dárky. Monika mi dala
sadu fixových barev se skicákem
a propiskou, Lenka, tak jak už jsem
si myslela, lesk, ale nejen to. Řekla
mi, že ten další dárek dostanu až po
oslavě. Líza pro mě měla básničku
a pouzdro s delfínem. Nela knížku
„Vtip na každý den“ a cédéčko mých
oblíbených písniček. Martin vybral fi−
alové tričko s holkou, která říká „Don’t
play with me! (Nehraj si se mnou).
Začala pořádná oslava. Sfoukla
jsem svíčky a přála si, abych někdy
dostala kotě. Pak, jak už jste mohli
čekat, jsme snědli dort a dali se do
chlebíčků, popcornu a dalších pochu−
tinek. Nevymyslela jsem lepší pro−
gram narozenin, než je tento: První
blok byl hry, při hře twistr Lenka
spadla na Nelu. Další hry, jako byla
třeba schovka ve tmě, se naštěstí
obešly bez pádů. Další blok byl
hudba. Pustila jsem to nové cédéčko
a všichni začali tančit. Kromě Lízy.
Tu jsem musela přemlouvat, ale na−
konec šla.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2010

Všichni se náramně bavili a naro−
zeninová párty měla tu správnou
atmosféru. Večer u mě všichni spali.
Na večeři byla mámina domácí
pizza. Když jsem byla v kuchyni,
máma si mě k sobě zavolala a říká:
„S tatínkem jsme se rozhodli, že ti to
kotě dovolíme, ale pod jednou pod−
mínkou. Jestli ho uvidíme, že kňučí
u prázdné misky nebo nebude mít
vyčištěný záchod, půjde do útulku!“
„Neboj mami, to se nikdy nestane,“
odvětila jsem. Měla jsem radost, div

jsem nevyletěla do stropu. Rychle
jsem to běžela oznámit ostatním.
Nela řekla, že už „nejsme malé
děti“ a že si budeme vyprávět stra−
šidelné příběhy. Nela, protože to vy−
myslela, říkala první příběh. Byl
o siru Nikolajovi, který zachránil na−
věky zakletou bílou paní z podhra−
dí, protože ji tajně miloval. To se ale
nelíbilo ostatním strašidlům, a tak
mu nechala useknout hlavu a udě−
lala ho také strašidlem. Lenka se ale
začala naparovat, že prý zná lepší
povídku. A měla pravdu. Znala
spoustu hororových příběhů z časo−
pisu Fakta X: O zombících, krvavé
Mary, stínech a duchách. Všichni se
bály včetně Lenky, která se mi při−
znala, že z takových příběhů kdysi
nemohla usnout. Hodiny nakonec
odbíjely 0:00, tak jsme šli všichni
raději spát.
Terezka Příkaská

Zápis do 1. třídy dne 22. ledna 2010

Pozvánka

Školení degustátorů

Č

eský zahrádkářský svaz, základní organizace Ratíškovice zve všech−
ny zájemce na školení degustátorů, které se uskuteční v kavárně
Restaurace Sport dne 25. 2. 2010 v 18.00 hodin, a to za přítomnosti
školitele Doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D., z Mendlovy zemědělské a les−
nické univerzity v Brně.
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Autobusový jízdní řád
Hodonín −−− Kyjov (Bzenec)
Hodonín

Ratíškovice
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uznané svátky

Kyjov

Ratíškovice

Hodonín

4:17
4:32
4:47
Bzenec
5:02
5:32
Bzenec
6:02
6:17
6:32
6:47
Bzenec
Bzenec
7:32
8:32
9:32
9:46
Bzenec
10:32
11:32
12:32
12:46
13:02
Bzenec
13:32
14:02
Bzenec
14:27
14:32
14:46
14:47
15:02
Bzenec
15:32
15:52
16:32
16:46
17:02
17:32
18:22
18:46
20:22
20:46
22:32
22:46

4:43
4:58
5:09
5:17
5:28
5:58
6:17
6:28
6:39
6:58
7:09
7:17
7:27
7:58
8:58
9:58
10:12
10:37
10:58
11:58
12:58
13:12
13:28
13:37
13:58
14:28
14:37
14:49
14:58
15:12
15:09
15:28
15:37
15:58
16:18
16:58
17:12
17:24
17:58
18:48
19:12
20:48
21:12
22:58
23:12

5:01
5:16
5:27
5:35
5:46
6:16
6:35
6:46
6:57
7:16
7:27
7:35
7:45
8:16
9:16
10:16
10:30
10:55
11:16
12:16
13:16
13:30
13:46
13:55
14:16
14:46
14:55
15:07
15:16
15:30
15:27
15:46
15:55
16:16
16:36
17:16
17:30
17:42
18:16
19:06
19:30
21:06
21:30
X
23:30

P
S, N
P
P
P
P
P
P
P
P, S, N
P
P
P
P
P
P
S, N
P
P
P
P
S, N
P
P
P
P
P
P
P
S, N
P
P
P
P
P
P
S, N
P
P
P
S, N
P
S, N
P
S, N
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