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„V souboji o nejvyšší příčky
naše družstvo nejprve
vyřadilo silné
Němky,…“

Na stupních
vítězů

veta Vacenovská, nehasnoucí ra−
tíškovická kometa, potvrdila
svoji famózní formu v prosinci
loňského roku až v daleké chilské
metropoli, Santiagu de Chile. Na his−
toricky prvním světovém juniorském
šampionátu ve stolním tenisu doká−
zala spolu s reprezentačními kole−
gyněmi, Martinou Smištíkovou,
Lenkou Harabaszovou a Kateřinou
Pěnkavovou, dosáhnout na bron−
zové medaile v soutěži družstev.
V souboji o nejvyšší příčky naše
družstvo nejprve vyřadilo silné
Němky, pak ale nestačilo na favori−
zované Japonky. V zápase o celkové

třetí místo naše děvčata potvrdila
své postavení na evropském trůnu
a v dramatickém utkání obrátila ne−
příznivý vývoj v utkání s Rumun−
kami.
Ani v novém roce Iveta nezahá−
lela. Na prestižním evropském tur−
naji TOP 12 ve francouzském Le
Creusot si udržela své výhradní
postavení mezi evropskými junior−
kami a vybojovala skvělé druhé
místo. Na dvoudenním setkání
v rámci nejlepší evropské dvanáctky
juniorek zaváhala pouze ve dvou
utkáních.
Jaromír Škola ml.

P

X. slovácký košt sviňůrek
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Rohatec−Ratíškovice−Dubňany
(Maryša−obchodní dům)
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Hodonín−Ratíškovice−Kyjov

Z obsahu

Kyjov−Ratíškovice−Hodonín

Úvodem

Jízdní řády ČSAD
Kyjov

Ratíškovický

Platí od 14. prosince 2003
do 11. prosince 2004
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Gemmoterapie
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Iveta Vacenovská s Rumunkou Neculaovou
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Obec

Obecní rada...
32. zasedání dne 9. 12. 2003
z připravila program 8. zasedání
OZ,
z schválila poskytnutí jednorá−
zových finančních příspěvků tě−
lesně postiženým a matkám sa−
moživitelkám,
z schválila využití uvolněné kance−
láře na OÚ pro účely Baník Ra−
tíškovice, s. r. o.,
z projednala stížnost pana Petra
Jonáše, R 355, na nedodělanou
silnici v ulici Rohatecká; firma
Signex zpracuje projekt dopravní−
ho řešení odklonu kamionů TIR
(nad 9 tun) z ulice Rohatecká,
předpokládané náklady 5 000 Kč;
ing. Matula vypracuje studii
s prvky zklidnění dopravy na
ulici Rohatecká, předpokládané
náklady 10 000 Kč.
33. zasedání dne 29. 12. 2003
z projednala pokácení 26 kusů to−
polů v areálu Baník Ratíškovice
a tří topolů U Jezérka, práce pro−
vede firma Baník Ratíškovice,
s.r.o. nákladem 69 202 Kč,
z projednala rozpočtovou změnu
5/2003,

z pověřila paní Marii Mackovou
vedením účetnictví Osvětové be−
sedy Ratíškovice,
z schválila navýšení regulova−
ného nájemného v obecních bytech
o 10 %,
z projednala smlouvu o dílo s firmou
Ekor, s. r. o. Kyjov na svoz odpadu
v naší obci platnou od 1. 1. 2004.
34. zasedání dne 6. 1. 2004
z na základě výběrového řízení vy−
brala paní Martu Moravčíkovou,
R 1267, na místo účetní Baník Ra−
tíškovice, s. r. o.,
z projednala smlouvu s firmou
KAMA − AUDIT, spol. s r. o., o vý−
konu činnosti auditora k pře−
zkoumání hospodaření Obce za
rok 2003.
35. zasedání dne 20. 1. 2004
z projednala smlouvu o dílo na vy−
pracování projektové dokumen−
tace „Sběrný dvůr Ratíškovice“
uzavřenou s ing. Radimírem Zen−
dulkou − Zera projekt, cena pro−
jektu je 41 243 Kč,
z schválila nabídku České spoři−
telny, a.s., na poskytnutí hypo−

Obecní
zastupitelstvo...
8. zasedání obecního zastupitel−
stva 15. prosince 2003
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření IV/2003
3. Vyhláška obce 3/2003 o nakládání
s komunálním odpadem na území
obce Ratíškovice
4. Majetkoprávní záměry
5. Různé
6. Závěr
strana 2

Předsedkyně finančního výboru
paní ing. Vladimíra Motlová infor−
movala o dalších úpravách rozpočtu
na základě vzniklých skutečností
v průběhu letošního roku. Při vý−
stavbě bytů „U Hájenky“ je dotace
na každý byt 115 000 Kč (celkem
20 bytů − z toho 14 bytového druž−
stva RABYD + 6 Obce). V případě
uvolnění bytu ze strany bytového
družstva bude ještě jeden byt pře−

tečního úvěru ve výši 9 391 000 Kč
na dofinancování bytových domů
U Hájenky,
z projednala návrh smlouvy s VaK
Hodonín, a.s., o provozování vo−
dovodu a kanalizace v obci zko−
laudované od 26. 5. 1995,
z provedla výběr nájemníků pro
nové obecní byty (kritéria: rodiny
s dětmi, matky s dětmi, bytová si−
tuace, schopnost splácet nájemné),
z projednala příjmy a výdaje Obce
na rok 2004.
36. zasedání dne 3. 2. 2004
z schválila nákup tří tiskáren pro
potřeby OÚ,
z schválila poskytnutí jednorá−
zových finančních příspěvků tě−
lesně postiženým,
z schválila vývoz kontejnerů na
plasty dvakrát za měsíc,
z schválila vyvedení přípojek pro
případnou výstavbu dvou podkrov−
ních bytů na bytovce U Hájenky,
z schválila převod pojistných smluv
neživotního pojištění z Pojišťovny
České spořitelny na společnost
Kooperativa, pojišťovna, a. s.,
z projednala nabídku pana Jiřího
Stoklásky na vypracování urče−
ných směrnic a vyhlášek pro
všechny zaměstnance a brigád−
níky pro obecní úřad (16 400 Kč)
a Baník, s. r. o. (9 800 Kč),
z projednala žádost pana Vybírala
(Restaurace Sport) o snížení ná−
jemného.
ZŠ

veden na Obec a výše dotace zůstane
ve výši 80 000 Kč na byt. Úprava
výše dotací je nutná z důvodu spl−
nění podmínky stanovené SFRB ČR,
kdy Obec hradí 51% z celkových ná−
kladů stavby. Byla projednávána pří−
loha č. 1/2003 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace ZŠ Ratíško−
vice − smlouva o převodu movitého
majetku Základní škole Ratíškovice
nakoupeného v roce 2003 v celkové
hodnotě 660 937 Kč. Byl zamítnut
návrh na vybudování tenisového
kurtu v areálu Baníku v hodnotě
250 000 Kč. Baník Ratíškovice s. r. o.
provede nákup 17−ti místného auta
pro JSDH Ratíškovice za cenu
1 250 000 Kč. Rozpočet na rok 2004
bude schválen OZ nejpozději do
konce února 2004.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

Naší obci byla vrácena k přepra−
cování vyhláška č. 2/2003, o místních
poplatcích. Je nutné upřesnit uží−
vání ploch veřejného prostranství −
vyhrazení trvalého místa k parko−
vání, stanovit cenu na m2/den a ur−
čit plochy veřejného prostranství.
OZ schválilo částku 360 Kč/rok pro
občany a částku 1 800 Kč/rok/po−
pelnici pro podnikatele.
Obec Ratíškovice žádala o úplatný
převod pozemků p.č. 2718/1, 2719/1,
2719/2 a 2720 v k. ú. Ratíškovice
(lokalita Slavín) Pozemkový fond ČR;
v době vyvěšení nabídky těchto par−
cel se přihlásila oprávněná osoba,
které budou tyto pozemky převedeny
do vlastnictví. Některé parcely na
Slavíně určené k zástavbě vinnými
sklepy jsou ve vlastnictví Obce Ra−
tíškovice a Pozemkového fondu České
republiky − případní zájemci musí
předložit souhlas k prodeji z PF ČR
a teprve pak bude projednán požada−
vek o prodeji ze strany Obce. OZ schvá−
lilo prodej těchto obecních pozemků:
z p.č. 2753/1 o výměře 108 m2 pod
vinným sklepem na Slavíně panu
Petru Gajdíkovi, R 561, prodejní
cena 85 Kč/m2,
z p.č. 2099 o výměře 309 m2 a p.č.
2106 o výměře 69 m2 (zastavěná

plocha − garáže) u prodejny potra−
vin Fanta, pozemky k podnikatel−
ským účelům, panu Jiřímu Fan−
tovi, R 1092, prodejní cena celkem
225 000 Kč,
z p.č. 490/7, 495/4 a části p.č. 478
o výměře cca 550 m2 + směna p.č.
478 (část obecní parcely) a 543
(část soukromé parcely) o výměře
150 m2 za účelem rozšíření a vy−
rovnání stavební parcely − loka−
lita Zelnice manželům Stehlí−
kovým z Dubňan, prodejní cena
150 Kč/m2.
OZ dále projednalo
tyto majetkoprávní záměry:
z smlouvu o nájmu plynárenského
zařízení, o zajištění provozu
a údržby plynárenského zařízení
mezi Obcí Ratíškovice a Jihomo−
ravskou plynárenskou − prodlou−
žení plynovodu v ulici U Hájenky
(roční platba za údržbu zařízení
bude činit 2 356 Kč),
z žádost paní Emilie Koplové, R 493,
o pronájem nebo koupi budovy
staré mateřské školky a části
pozemku (v případě uzavření
staré školky), uvolněné prostory
by použila pro zajištění pohoš−
tění při svatbách, oslavě naroze−

„Byl vyhotoven znalecký posudek
určující cenu cca 86 Kč/m2…“

Pozemky na Slavíně

Č

lánek píši jako reakci na různé
polopravdy a dohady, které se
kolem koupě pozemků v loka−
litě Slavín šíří.
Jedná se o pozemky ve vlastnictví
České republiky, ležící mezi zástav−
bou vinných sklepů, z větší části
osázené vinicí (výměra 1833 m2 ).
V současné době jsou v pronájmu.
Dle územně plánovací dokumentace
by měly sloužit pro další případnou
výstavbu.
Vedení obce mělo o tyto pozemky
zájem již od roku 1997, kdy byla se−
psána první žádost o odkoupení,
směřovaná Okresnímu úřadu v Ho−
doníně. Ten ji na konci roku 1999
postoupil Pozemkovému fondu ČR
(PF ČR), na který pozemky převedl.
Po zjištění, že pozemky jsou pod−
dolované, je PF ČR převedl zpět
na Okresní úřad, a to v roce 2001.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

Následovala urgence ze strany obec−
ního úřadu (konec roku 2001), po
které se konečně přistoupilo k pří−
pravě prodeje. Byl vyhotoven znalecký
posudek určující cenu cca 86 Kč/m2
(celková cena − 156 000 Kč). Na jeho
základě byla vypracována smlouva
a podepsána ze strany Okresního
úřadu v měsíci srpnu roku 2002.
Na požadavek zastupitelů jsem jed−
nal o snížení ceny, ale bezvýsledně.
Koupě pozemků byla předložena
obecnímu zastupitelstvu (OZ) na
jeho posledním zasedání ve voleb−
ním období 1998−2002 (říjen 2002).
OZ koupi odročilo a tudíž neschvá−
lilo. Po volbách, na prvním pracovním
zasedání OZ, jsme znovu smlouvu
předložili ke schválení, tentokrát
úspěšně (16. 12. 2002).
Okresní úřad k 31. 12. 2002 ukon−
čil činnost a smlouva byla postoupena

nin, případně stravování pro dů−
chodce,
z přípravu investiční akce − rozšíření
čistírny odpadních vod v Ratíško−
vicích v hodnotě 7 až 10 milionů ko−
run, cena projektu 300 až 500 ti−
síc Kč, VaK, a. s. má možnost získat
dotaci z EU ve výši 90 % nákladů,
podmínkou je vlastnictví stavby
(možnost převedení na VaK); po−
řizovací hodnota ČOV a přiva−
děče „A“ je 26 900 000 Kč.
V bodů Různé projednalo OZ
tyto body:
z aktivity mikroregionu Nový Dvůr,
z firma NOEL, v. o. s., připravuje
změnu v nabídce programů v zá−
kladní nabídce a nově i v omezené
nabídce,
z nutnost péče o vodní plochy v naší
obci, nyní probíhá prohloubení
Jezérka, v budoucnu tyto akce
řešit pomocí dotací,
z omezení počtu úhorů v obci,
z registrace vinic od 10 arů,
z umístění zařízení „Slunce do škol“
na budově ZŠ Ratíškovice (so−
lární kolektor s příslušenstvím
v hodnotě 200 000 Kč pro výuku
fyziky − účelová dotace MŽP).
ZŠ

Úřadu pro zastupování státu ve vě−
cech majetkových (ÚZSVM). Ústy je−
jího ředitele nám bylo sděleno, že
pozemky již nelze odkoupit s použi−
tím stávající smlouvy a musí se pře−
vést na ÚZSVM, který je obci prodá.
Byla sepsána nová žádost (leden
2003). V červnu 2003 nás ÚZSVM do−
pisem informoval, že prodej provede
PF ČR z důvodů novelizace zákona.
A tak jsme napsali poslední žádost
(srpen 2003). PF ČR dle platné legis−
lativy (zákon č. 95/1999 Sb., v platném
znění, odst. 3 § 5) před prodejem po−
zemky nabídl oprávněným osobám
vyvěšením na úřední desce (říjen
2003). V době vyvěšení se přihlásila
oprávněná osoba a té budou pozemky
převedeny jako náhradní do vlast−
nictví. PF ČR nás o této skutečnosti
informoval dopisem v prosinci 2003.
Po projednání celé záležitosti s práv−
níkem a radou obce se již vedení obce
nebude v této věci dále angažovat.
Dle mého názoru je velká škoda,
že se pozemky nepodařilo získat,
ale není to tragédie. Budoucnost
ukáže, jak s nimi nový majitel naloží.
Josef Uhlík, starosta obce
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Informace zákazníkům o cenách pro rok 2004
a o dvousložkové formě vodného a stočného

V

návaznosti na zákon č. 274/
/2001 Sb., o vodovodech a kana−
lizacích pro veřejnou potřebu,
schválila valná hromada naší a. s.
dne 28. 5. 2002 zavedení dvouslož−
kové formy vodného a stočného od
1. 1. 2003. Tato forma je již dlouhou
dobu uplatňována u fakturace elek−
trické energie, plynu a telefonu.
Vodné, resp. stočné, se u této formy
skládá z tzv. pevné složky a složky
pohyblivé, která je součinem odebra−
ného, resp. vypuštěného množství
vody a ceny za m3.
Na daňovém dokladu je uvedena
tedy zvlášť pevná složka vodného,
resp. stočného, odvozená od kapa−
city vodoměru (Qn) − vyjádřené jeho
jmenovitým průtokem (m 3 /hod)
a dále pohyblivá složka, která je
závislá na odebraném, resp. vypuš−
těném množství vody. Pevnou složku
stočného hradí i odběratelé vypouš−
tějící odpadní vody do veřejné ka−
nalizace dodané z jiných zdrojů
(studny, dovoz vody apod.). Pevnou
složku hradí odběratelé bez ohledu
na výši odebrané či odvedené vody
(tedy i u fakturace 0,00 m3), protože
náklady na provoz vodovodních
a kanalizačních sítí musíme vyna−
kládat bez ohledu na výši odebrané
resp. odvedené vody.
Podíl nákladů připadajících na
pevnou složku je stanoven na rok
2004 pro vodné 14,23 % a pro stočné
11,71 %. Změny v zařazení odbě−
ratelů do kategorií (a tím i výše
pevné složky) při výměně velikosti
vodoměrů budou prováděny vždy
k 1. 1. následujícího roku.
Od 1. 1. 2004 zůstává pevná
složka u vodného i stočného stejná
jako v roce 2003, pohyblivá složka
stočného (za 1 m3) zůstává také
beze změny (viz níže), pohyb−
livá složka vodného se zvyšuje
o 2,30 Kč (bez DPH) oproti roku
2003 (viz níže). Cena za 1 m3 sráž−
kové vody (netýká se domácností) se
oproti roku 2003 zvyšuje o 0,42 Kč
(bez DPH).
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Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2004:
Pohyblivá složka vodného
19,94 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného
19,28 Kč/m3
Fakturační vodoměry
Qn (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)
ze stočného
z vodného

Rodinné domy:
1,5−5

450,−

300,−

450,−
4 473, −
5 893,−
10 226,−
17 626,−
25 188,−
32 872,−
40 654,−
48 520,−
56 458,−
72 518,−
88 784,−
113 502,−
121 815,−

300,−
5 224,−
7 074,−
12 981,−
23 751,−
35 409,−
47 774,−
60 734,−
74 211,−
88 147,−
117 224,−
147 701,−
195 649,−
212 162,−

Ostatní
1,5−5
6
7
10
15
20
25
30
35
40
50
60
75
80

Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda): 21, 84 Kč/m3
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro r. 2004 je 5 %.
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 25. listopadu 2003.
Vodovody a kanalizace, a. s., Hodonín

Obce ČR s největším počtem obyvatel
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13

k 31. 12. 2003

Název obce

Počet obyvatel

Okres

Králův Dvůr
Bystřice
Dolní Lutyně
Ludgeřovice
Hlubočky
Petrovice u Karviné
Horní Suchá
Chlumec
Bolatice
Těrlicko
Ratíškovice (odhad)
Albrechtice
Mosty u Jablunkova

5 591
5 078
4 709
4 615
4 471
4 445
4 421
4 256
4 188
4 125
4 035
4 023
3 981

Beroun
Frýdek−Místek
Karviná
Opava
Olomouc
Karviná
Karviná
Ústí nad Labem
Opava
Karviná
Hodonín
Karviná
Frýdek−Místek
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

Policie

„Podíl nákladů připadajících na pevnou
složku je stanoven na rok 2004 pro vodné
14,23 % a pro stočné 11,71 %.“

„Mezi nejčastější problémy
patří volně pobíhající
psi, kterých bylo
odchyceno 46.“

Zpráva
obecní policie

H

lavní činnost obecní policie
v kalendářním roce 2003 spo−
čívala v zabezpečování veřej−
ného pořádku v obci a dále obecní
policie přispívala k ochraně osob
a majetku. Na celkovém počtu 228
přestupků, které obecní police projed−
návala, se nejvíce podílely přestupky
proti veřejnému pořádku a občan−
skému soužití. Vzhledem k úpravám
veřejných komunikací narostl počet
přestupků proti bezpečnosti a ply−
nulosti v silničním provozu.
Zvláště alarmující je nárůst pře−
stupků proti občanskému soužití
v oblasti rodinných vztahů. Naopak
došlo k úbytku přestupků proti ma−

jetku. Mezi nejčastější problémy pa−
tří volně pobíhající psi, kterých bylo
odchyceno 46. V mnoha případech
se jednalo o psy, kteří byli dovezeni
do obce a tady vysazeni.
Z veřejného prostranství se poda−
řilo odstranit po upozornění maji−
telů 12 autovraků. Vzrostl počet
výjezdů na telefonické upozornění
občanů. Těchto výjezdů bylo prove−
deno 186. Nejčastěji bylo příčinou
porušování veřejného pořádku, ru−
šení nočního klidu, výskyt podezře−
lých osob v obci, občanské soužití, ale
také výjezdy k požárům a doprav−
ním nehodám na žádost operačního
důstojníka PČR.

„Nejpalčivější je však již několik let
otázka majetkové kriminality.“

Bezpečnostní situace
za rok 2003

P

olicisté Obvodního oddělení Po−
licie ČR v Dubňanech spravují
území deseti obcí s počtem více
než 25 000 obyvatel. Mezi základní
kriminogenní faktory v roce 2003
patří bezesporu vysoká míra neza−
městnanosti, která v těchto obcích
činila od 12,1 % do 25,6 % (Ratíško−
vice 14,9 %), a také vysoká recidiva
pachatelů. Vždyť z celkového počtu
trestných činů bylo 76 skutků spá−
cháno právě recidivisty, a to 55,1 %.
Co se týče trestné činnosti v te−
ritoriu OOP ČR, došlo v roce 2003
k výraznému poklesu, a to téměř
o 27 % na 251 skutků. Potěšující je,
že objasněnost těchto případů
oproti roku 2002 naopak stoupla
o 7,7 %. V hodnoceném období tak
objasněnost činí 55,0 %.
Při hodnocení bezpečnostní si−
tuace za loňský rok nelze nezmínit
trestnou činnost mládeže, ne však
z důvodu vysokého počtu případů
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

(jde o 20 skutků), ale z důvodu závaž−
nosti trestné činnosti. Vedle běžné
majetkové trestné činnosti se totiž
především nezletilé děti podílely
na čtyřech případech loupeží, což je
plných 50 % těchto trestných činů.
Zlepšení výsledků oproti roku
2002 bylo dosaženo v oblasti násilné
kriminality, neboť jsme na jedné
straně zaznamenali nepatrný pokles
na 22 případů (v roce 2002 jich bylo
26), a na straně druhé se podařilo
objasnit více případů, a to 77,3 %
(v roce 2002 − 61,5 %).
Nejpalčivější je však již několik
let otázka majetkové kriminality.
Kladně lze sice hodnotit snížení po−
čtu majetkových trestních činů a sou−
časné zvýšení jejich objasněnosti,
nicméně s počtem 32,4 % objasně−
ných případů zůstáváme nadále ob−
čanům dosti dlužni.
Co se týče situace na úseku pře−
stupků, tak v roce 2003 bylo v našem

Mezi úkoly obecní policie patří
i střežení obecního majetku, který
je vybaven zabezpečovací techni−
kou a tady bylo provedeno 11 výjezdů,
kdy došlo k narušení těchto objektů
ze strany neoprávněných osob.
Jako závažný problém se jeví
velký rozmach užívání návykových
a omamných látek mezi mládeží,
která si prostředky na opatření
těchto látek získává nezákonným
způsobem. Na PČR Dubňany bylo
obecní policií nahlášeno podezření
ze spáchání trestného činu 7 pří−
padů.
Dobrá je spolupráce se státními
orgány, hlavně se to projevuje na
pořádání dopravních akcí a součin−
nosti při zajišťování veřejného po−
řádku a ochrany osob a majetku
s Policií České republiky Dubňany,
doručování písemností a doprovodu
exekutorů na žádost soudů apod.
Obecní policie Ratíškovice
Josef Vereb – 602 552 305
Antonín Kordula – 602 552 306

teritoriu spácháno 849 přestupků.
Největší podíl tvoří přestupky proti
bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu s počtem 515, z nichž bylo
429 přestupků řešeno policisty na
místě v blokovém řízení v celkové
částce 227 900 Kč. Varující je však
zvýšený počet zjištěných podnapi−
lých řidičů, kdy počet 55 takto zjiš−
těných řidičů je o 100 % vyšší než
v roce 2002!
Při hodnocení bezpečnostní situ−
ace nelze opomenout také spolu−
práci s obecní či městskou policií,
která je na velmi dobré úrovni. Po−
kud se týče strážníků Obecní poli−
cie v Ratíškovicích, nelze si předsta−
vit, že by tito zde nebyli. Bez jejich
pomoci a obětavosti by situace v Ra−
tíškovicích nebyla tak příznivá.
Vždyť právě v důsledku úzké spolu−
práce s nimi se podařilo počátkem
loňského roku zjistit pachatele série
loupežných přepadení starších spo−
luobčanů v Ratíškovicích a sou−
časně i rozsáhlé majetkové trestné
činnosti. Úzká spolupráce probí−
hala také při šetření závažného pří−
padu vydírání a ublížení na zdraví
v měsíci září 2003, ale rovněž na
další trestné činnosti.
mjr. Mgr. Stanislav Lupač
vedoucí OOP ČR Dubňany
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Blahopřejeme...

Radomír Budínek
Hana Váňová
Emílie Mokrášová
Iveta Blahová
Kateřina Jurová

Františka Kordulová .......................................... 95 let
Františka Bělochová ........................................... 92 let
Františka Foltýnová ........................................... 90 let
Věra Vašulková ..................................................... 80 let
Marie Tomanová .................................................. 80 let
Kadlčíková Anežka .............................................. 80 let
Klabalová Berta ................................................... 94 let

Z našich řad odešli...
Vladimír Blaha ..................................................... 60 let
Františka Gajdíková ........................................... 79 let
Robert Šúcha ........................................................ 30 let
Marie Blahová ...................................................... 81 let
Květoslav Horáček .............................................. 75 let
Jaroslav Štica ....................................................... 51 let
Anna Tomanová.................................................... 77 let
Helena Sochorová ................................................ 80 let
Josef Čajka ............................................................ 82 let
Jiří Hanák ............................................................. 66 let
Josef Šural ............................................................. 69 let
František Vacenovský ........................................ 47 let
Jenovefa Šupová .................................................. 73 let

Diamantová svatba...
manželé Oldřich a Marie Hačundovi

Blahopřání k narozeninám
Dne 25. ledna 2004 oslavila své 90. narozeniny
paní Františka Foltýnová z Ratíškovic.
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky
do dalších let jí přejí vnuci Petr a Pavel a dcera
Milena

„Často vzpomíná na dobu, kdy pracovala
na našem zdravotním středisku,…“

Paní Františka Minaříčková
– devadesátiletá

Blahopřání

D

ne 9. března 2004 se dožívá
90 let naše milá maminka,
babička, prababička a pra−
prababička paní Františka Mi−
naříčková.
Mnoho darů a kytice květů
nenahradí tu krásnou větu:
„Máme Tě všichni rádi“.
Ty to dobře víš
a proto na Tvé zdraví
pozvedáme číš!
Přejeme Ti klid a zdravíčko,
ať do 100 let tluče Tvoje
dobré srdíčko.

Z

a odměnu, že za svůj život vy−
léčila spousty nemocných, ošet−
řila na tisíce zranění, dožívá se
paní Františka Minaříčková deva−
desáti let. V dobré fyzické kondici
jsme ji vídaly minulé léto i podzim
roku 2003 u Hliníka, kde nám s chutí
vyprávěla o bylinkách, o svých ra−
dostech i starostech. Často nás taky
povzbuzovala a koupání v chladné
vodě nám všem schvalovala.
Byla to bylinka zlatobýl, který
nás za ní zavedl. Chtěli jsme znát
rozdíl mezi zlatobýlem kanadským
a zlatobýlem pravým. Často nám
při návštěvách s chutí ukazuje
skříňku plnou knih, kterou knížku
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Jarmila Gajdíková
Ludmila Kouřilová
Marie Kotásková

To ze srdce přeje dcera Marie
s rodinou,syn Milan s rodinou,
šest vnuků, deset pravnuků
a prapravnouček Románek.

Statistika

Společenská rubrika

Vítáme nové občánky...

má novou a bez váhání nám někte−
rou půjčí. „Já přečtu knihu i za dvě
noci, mne to stále baví“, říkává vždy
nadšením.
Často vzpomíná na dobu, kdy
pracovala na našem zdravotním stře−
disku, když ordinoval pan doktor
Snášel. Tam si často četla z lékař−
ských knih, aby se přiučila. Byla
totiž dlouhou dobu členkou Červe−
ného kříže, aby tak pomáhala
všem potřebným. Někdy jich bylo
i kolem pětiset za rok. U postele do−
konce mívala šaty a neváhala vstát
v jakoukoliv noční dobu.
„Teď musím cvičit alespoň dvě
stovky cviků každý den, abych se
dobře cítila“, říká paní Minaříčková.
Ty knihy a to cvičení paní Mina−
říčkové nás všechny povzbuzuje
a utvrzuje v tom, že to, co děláme
pro své zdraví nejen v józe nebo při
cvičení či−kung, nás posunuje k tomu
hlubšímu Já i k přírodním záko−
nům, kterých se zatím jen dotý−
káme.

Nejčastěji používaná
jména a příjmení v ČR
Ženy

Muži

Pořadí
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Křestní jméno

Přijímení

MARIE
JANA
ANNA
EVA
HANA
VĚRA
LENKA
ALENA
JAROSLAVA
LUDMILA
PETRA
KATEŘINA
HELENA
LUCIE
ZDEŇKA
JARMILA
JITKA
JIŘINA
BOŽENA
MARTINA
IVANA
VLASTA
VERONIKA
MICHAELA
MONIKA
RŮŽENA
DAGMAR
MARCELA
LIBUŠE
DANA
ZUZANA
MARTA
MARKÉTA
IRENA
MIROSLAVA
PAVLA
OLGA
MILADA
TEREZA
IVETA
ZDENKA
BLANKA
ANDREA
ŠÁRKA
BARBORA
PAVLÍNA
RENATA
ELIŠKA
MILOSLAVA
MILENA

NOVÁKOVÁ
SVOBODOVÁ
NOVOTNÁ
DVOŘÁKOVÁ
ČERNÁ
PROCHÁZKOVÁ
KUČEROVÁ
VESELÁ
HORÁKOVÁ
MARKOVÁ
NĚMCOVÁ
POKORNÁ
POSPÍŠILOVÁ
HÁJKOVÁ
JELÍNKOVÁ
KRÁLOVÁ
RŮŽIČKOVÁ
BENEŠOVÁ
FIALOVÁ
SEDLÁČKOVÁ
ZEMANOVÁ
DOLEŽALOVÁ
KOLÁŘOVÁ
NAVRÁTILOVÁ
ČERMÁKOVÁ
VAŇKOVÁ
KRATOCHVÍLOVÁ
URBANOVÁ
BLAŽKOVÁ
ŠIMKOVÁ
KŘÍŽOVÁ
KOPECKÁ
KOVÁŘOVÁ
VLČKOVÁ
BARTOŠOVÁ
KONEČNÁ
MALÁ
POLÁKOVÁ
MUSILOVÁ
ČECHOVÁ
ŠTĚPÁNKOVÁ
STAŇKOVÁ
KADLECOVÁ
DOSTÁLOVÁ
HOLUBOVÁ
SOUKUPOVÁ
ŠŤASTNÁ
KREJČOVÁ
MAREŠOVÁ
SÝKOROVÁ

Křestní jméno
JIŘÍ
JOSEF
JAN
PETR
JAROSLAV
PAVEL
FRANTIŠEK
MIROSLAV
MARTIN
VÁCLAV
ZDENĚK
TOMÁŠ
KAREL
MILAN
VLADIMÍR
MICHAL
LADISLAV
STANISLAV
ANTONÍN
LUKÁŠ
DAVID
ROMAN
JAKUB
RADEK
MILOSLAV
ONDŘEJ
MAREK
JAROMÍR
OLDŘICH
RUDOLF
DANIEL
JINDŘICH
VLASTIMIL
LIBOR
ALEŠ
MILOŠ
LUBOMÍR
VOJTĚCH
BOHUMIL
IVAN
LUBOŠ
ROBERT
FILIP
ALOIS
BOHUSLAV
IVO
ROSTISLAV
VLADISLAV
RADIM
RICHARD

Přijímení
NOVÁK
SVOBODA
NOVOTNÝ
DVOŘÁK
ČERNÝ
PROCHÁZKA
KUČERA
VESELÝ
HORÁK
NĚMEC
POKORNÝ
POSPÍŠIL
MAREK
HÁJEK
JELÍNEK
KRÁL
RŮŽIČKA
BENEŠ
FIALA
SEDLÁČEK
ZEMAN
DOLEŽAL
KOLÁŘ
KREJČÍ
NAVRÁTIL
ČERMÁK
URBAN
VANĚK
BLAŽEK
KŘÍŽ
KRATOCHVÍL
KOVÁŘ
BARTOŠ
KOPECKÝ
VLČEK
MUSIL
ŠIMEK
POLÁK
KONEČNÝ
MALÝ
ČECH
KADLEC
ŠTĚPÁNEK
STANĚK
DOSTÁL
HOLUB
SOUKUP
MAREŠ
ŠŤASTNÝ
MORAVEC

Zdroj: Český statistický úřad Praha
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004
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Ekologie

„Pokud svážení od domů nebude
občany využíváno, dojde k jeho zrušení.“

Nový systém svážení odpadů v obci,
které nepatří do popelnic

Plastové láhve, obaly tetrapak
a ostatní igelitové obaly
Svážení:
a) 1x měsíčně od domu − úterky 2. 3.,
1. 4. , 13. 5. , 10. 6. (1. pololetí 2004)
z plastové láhve a obaly dávat
společně (sešlapané) do zeleno−
žlutých pytlů
b) dle potřeby (1x měsíčně) ze
stávajících kontejnerových
stanovišť

Z historie

Papír
Svážení:
a) 1x měsíčně od domu − čtvrtky
4. 3., 1. 4. , 13. 5. , 10. 6. (1. pololetí)
z papír dávat do modrých pytlů
b) sběrna v areálu ZŠ u drogerie
− provozuje JUNÁK
z sběrna vykupuje papír 1x za 14
dnů v sobotu od 14.00 do 15.00 h.

Upozornění!
Pytle zavazovat, vynášet před
dům plné a ve stanovený termín.
Pytle si můžete zdarma vyzved−
nout na obecním úřadě:
Po 14:00−16:00 hod.
St 14:00−16:00 hod.
nebo na bývalé skládce (sběrný dvůr)
v provozní dobu. Po vypotřebení je
možné vyzvednout další.
Pokud svážení od domů nebude
občany využíváno, dojde k jeho zru−
šení. Vyhodnocení se provede v polo−
vině roku. Zatím se sváželo třikrát,
v úterý 6. ledna bylo vyvezeno 75 pyt−
lů plastů, 3. února 280 pytlů plastů
a 5. února 60 pytlů papíru (880 kg).

„Letošní rok 1922 byl
až do srpna citelně
suchý.“

Z farní kroniky
II. část

Zapsal d.p. Josef Nezval:
R. 1867 Vysokorodá hraběnka Har−
degg, paní v Miloticích, vymohla svou
přímluvou, že zbožný spolek kato−
lický sv. Severina ve Vídni zdejšímu
kostelu křížovou cestu, pozůstáva−
jící z 14 obrazů na plátně olejovými
barvami malovaných, i s rámcem
a pozlacenými křížkami daroval.
V neděli 23. února 1868 světil
Ratiškovský farář Josef Nezval kří−
žovou cestu v kostele Ratiškovském,
vlastně kříže nad obrazemi upev−
něné, a sice s tím výsledkem, aby ti,
kteří pobožnost křížové cesty před tě−
mito obrazy konají, mohli získati
všecky ty plnomocné i neplnomocné
odpustky, jaké jsou uděleny od řím−
ských papežů těm, kteří křížovou
cestu, po které Kristus Pán sám
s křížem kráčel, navštěvují v Jeru−
strana 8

z do sběrny je možné zavézt řádně
svázaný papír kdykoli − oteví−
ratelná mříž

zalémě. Splnomocnění k tomuto svě−
cení a sice s tímto výsledkem dala
na základě papežského povolení nej−
důstojnější biskupská konsistoř .
Dominik Štiastný, bývalý hospodský
v Ratiškovicích, který v Ratiškovi−
cích zemřel 4. září 1864, ustanovil ve
svém testamentě, že z jeho pozůsta−
losti se má 100 zl. r. č. obětovati k to−
muto účelu, aby na den jeho umřítí
v Ratiškovském chrámu Páně se slou−
žilo každoročně jedno zpívané Requiem.
Během měsíce dubna 1892 zbou−
rána jest chatrná kaple sv. Josefská,
která téměř před nynějším farním
kostelem stála a jen k uschování már
(větších a menších) sloužila. Jelikož
v klenutí jejím tři dosti velké trh−
liny se ukázaly, a střecha na kapli
samé a též na věži častými vichři−
cemi značně porouchána byla, obec

Sklo
Svážení:
dle potřeby ze stávajících kontej−
nerových stanovišť
Další odpady
Od 1. 1. 2004 je možné vozit na
bývalou skládku (sběrný dvůr)
zdarma:
z kompostovatelný odpad (listí,
větve − pořezané!)
z stavební suť (omezené množství)
z velkoobjemový odpad (nábytek,
koberce)
z železný šrot
z nebezpečný odpad (2x ročně po
vyhlášení)
Odpady je nutné přivézt řádně
roztříděné!
Josef Uhlík, starosta obce

však po vystavení a vysvěcení far−
ního kostela r. 1857 od nejdůst. bis−
kupské konsistoře brněnské vyzvána
k zrušení kaple ji přece navždy v dob−
rém stavu udržeti chtěla, ale prani−
čeho nečinila nýbrž na hanbu a pohor−
šení veřejné ji spustnouti nechala,
naléhal farář Karel Vojtěch rok co rok
na obec, aby kaple ta, která pro svou
bezúčelnost za důkladnou opravu více
nestála, zcela zbourána byla a ma−
teriálem jejím (kamenným i cihel−
ným) farní kostel z větší části bez
ohrady s přidáním čerstvo pálených
cihel na obecní útraty zdí obehnán
byl. Což se v červenci a srpnu 1892 −
ne bez mrzutosti − vykonalo.
1899 − zapsal d. p. Karel Vojtěch:
Opraveny byly varhany zdejšího
kostela od stavitele varhan p. Frant.
Hanische z Jakubovic (Jockelsdorf)
u Landskrona v Čechách za 550 zl.
r. m., a sice dány nové měchy (v ceně
150 zl.), ztracené píšťaly nahrazeny
novými, poškozené píšťaly dílem
opraveny, dílem novými nahrazeny
− dle úsudku stavitelova od neoprá−
věného varhanáře zlomyslně uči−
něná škoda páčí se na 200 zl.
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Zapsal d. p. Celý Josef:
V roce 1908 20. dubna založena ve
farnosti záložna Raiffeisenova; prv−
ním předsedou zvolen Jos. Celý,
farář; náměstkem Cyrill Příkaský,
II. rádní; pokladníkem Petr Zemá−
nek, starosta obce.
Hrabě Karel ze Seilernu, pán v Mi−
loticích daroval faře ratiškovské
r. 1909 cestu na drahách, která se
udělá na pole; práva pastvy na cestě
té vzdal se zdejší obec t. r. Též les
„Náklo“ velkostatku milotskému
patřící zakoupili občané ratiškovští,
míru po 185 zl., a rozparcelovali;
poněvač farář byl původcem toho,
dána darem zmíněna cesta faře ra−
tiškovské, nejvíce starostí s oním
kupem Nákla měl obecní starosta
Petr Zemánek, jenž žádné oběti se
nelekal, jen aby se věc uskutečnila.
Z vděčnosti jmenováni čestnými ob−
čany: Karel hrabě Seilern, správce
Frant. Pavelka, a Alois Horák posla−
nec, všichni z Milotic.
Od roku 1911 patří honitba na
obecných a občanských pozemcích
honební společnosti rolnické, jež
zastupuje radní Petr Antoš; že ko−
nečně obec se střásla té metly, která
každoročně mnoho škody na pozem−
cích, úrodě a lesní kultůře natro−
pila, a byla příčinou i nesvárů v obci;
je zásluhou bývalého dlouholetého
(16 roků) starosty, nynějšího kostel−
ního hospodáře Petra Zemánka, jenž
za svého starostenství provedl nebo
v život uváděl tyto blahodárné akce:
opravu kostela a fary, stavbu nové
druhé budovy školní, založení −Raif−
feisenky, stavbu silnice z Hodonína
do Milotic, koupi Nákla od hr. Sei−
lerna, v čemž mu po ruce stál místní
farář, za což oba uznání dojdou až
na soudu posledním. Silnice, ač se
počalo s její stavbou již v roce 1910,
pokračuje zvolna a dosud hotova
není, poněvač tomu nepřeje velko−
statek hodonský, že honby znovu
nedostal.
1916 (I. sv. válka) ...Také bylo zle
pro milovníky nápojů opojných, jed−
nak jich nebylo jako jiná léta pře−
dešlá, jednak byly nadmíru drahé;
vína se neudařilo asi desátý díl ji−
ných roků; pívo následkem vzetí ječ−
mene na mouku se vařilo po skrovně;
mnohé pivovary zastavily vaření;
...a kořalky teprvá nebylo, neboť líh
byl zabaven pro závody průmyslové
a ku hnaní automobilů; prodávala se
kořalka jako v lékárně 1. l. za 4 K;
přece toho všeho byl ten dobrý ná−
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sledek, že pijáci notoričtí se vyléčili
a omládli a stali se pořádnými lidmi;
hospodští naříkali, žádali jako pach−
týři slevu na nájemném; muzik
nebylo; dovední hudebníci byli po−
voláni na vojnu a úřady zábav s tan−
cem nepovolovaly.... z měst i z Vídně
přiváželi lidé petrolej potají a vy−
měňovali za mák a fasole. .
Zapsal d. p. Richard Svoboda:
Letošní rok 1922 byl až do srpna
citelně suchý. Našeho obyvatelstva
v celém okolí se zmocnila vystě−
hovalecká horečka. Z Ratiškovic od−
jelo do Binghamptonu (spoj. sev.
americké státy) 124 lidí a celá řada
ještě asi 74 jich má zadáno o povolení.
Částečným důvodem je nezaměstna−
nost v naší republice, hlavní však

touha po rychlém zbohatnutí. Neje−
den též mezi těmi vystěhovalými ušel
ostudě buď rodinné, nebo soudní
následkem svých dobrých skutků.
Jinak se neudálo v farnosti nic,
co by za zmínku pro potomky stálo.
Letošní rok 1929 se vyznamenal
neobyčejně velikou, pravou sibíř−
skou zimou. Až do 6. ledna bylo cel−
kem mírně. Zimy bylo mezi 7−10 °C
pod nulou. Potom však se den ze dne
chlad stupňoval a koncem ledna
dosáhla temperatura 30−33 °C pod
nulou. Stoupala však zima ještě
více. Celý únor, až do 15. března bylo
stále mezi 30−36 °C pod nulou u nás...
Při tom často sněžilo, takže sníh
na farském dvoře byl až 1m vysoko.
Zvěř v lesích, polích a ptactvo do
3/4 hladem a zimou zahynulo. Lidé

dobytku ve chlévech topili. Kdo ne−
topil pochodil špatně. Do rána, nebo
i přes den našel ve chlévě jeden, dva
kusy dobytka: zvláště telat, prasat
zmrzlé. O velikonočních svátcích −
neděle květní byla 24. března − bylo
ještě všude snihu dosti. Všechny
jarní práce byly opožděny o dob−
rých 5 týdnů. Za to červen, zvláště
však červenec, srpen a první polo−
vice září byly velice teplé: tempe−
ratura 33−38 °C byla v tu dobu té−
měř napořád.
Zapsal d. p. Antonín Pekárek:
Brzy po příchodu nového faráře
r. 1933 stal se dvojí pokus o vloupání
do fary a proto opatřena všechna okna
okenicemi a okno v zadní světnici
mříž. − Při elektrisaci obce zapome−
nuto na kostel a proto snažil se farář
opatřiti peníze na instalaci elektr.
osvětlení v kostele. V té době začala
fy Baťa ze Zlína zde akci s otevření
uhelných dolů. Zakoupila pozemky
pod Náklem a hloubila šachty do
hloubky asi 30 m. Toho použil farář
a vyžádal na pí. M. Baťové, aby na
náklad závodů byla instalace elektr.
světla provedena. Stalo se tak v po−
sledním týdnu před svátky vánoč−
ními a poprve zazářil kostel v záři
elektr. světel na jitřní mši sv.
Zapsal d. p. František Hamerský:
Když Slováci r. 1947 odmítli vizi−
tační cestu ostatků sv. Vojtěcha, při−
šla řada na Ratíškovice aby zde uví−
tány byly sv. ostatky do brněnské
diecése. Připravovali jsme se a také
dobře to dopadlo. Vacenovice a Ra−
tíškovice přivítaly sv. Vojtěcha trium−
fálně. Průvod čítal 3 tisíce lidí a při−
jel jako zástupce p. biskupa ndp.
prelát Benedikt Švanda, politický
vězeň s p. profesorem Poulem a su−
periorem Soukupem. Jen 40 minut
byla zastávka v Ratíškovicích, ale
hluboký dojem způsobila u všech.
Slavnost zachycena na 16 mm filmu
(70 m) a vysílána rozhlasem zapůj−
čeným laskavostí SK Ratíškovice.
Byl jsem zde velice spokojen, lid
je obětavý a v dobrotě s nimi dá se
nadělat vše. Tvrdostí zatvrdnou také.
Nerad odcházím, těžko se loučím, ale
snad dnes začaté dílo bude dokon−
čeno a všem bude se líbit stánek Boží.
Za 8 měsíců měl jsem 5103 sv. zpo−
vědí a přes 14.000 sv. přijímání. Žeh−
nej Bůh všem milým ratiškovákům
i jejich d. p. faráři.
Irena Bařinová
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V

Část druhá

Z historie cihelny
v Ratíškovicích

létech 1932−1937 prováděla
firma Baťa Zlín výstavbu ligni−
tového dolu Tomáš v Ratíško−
vicích, na kterou bylo zapotřebí
hodně cihel, hlavně na rodinné
domky u tohoto dolu a proto funk−
cionáři Družstevní cihelny nabídli
vedení firmy Baťa ve Zlíně, aby tuto
Družstevní cihelnu odkoupil a pře−
vzal, avšak po prohlídce závodu
svými odborníky tuto nabídku od−
mítli s tím, že koupili a renovují
cihelnu v Malenovicích, která vy−
kryje jejich požadavky na potřebu
stavebního materiálu.
Při exekuční dražbě cihelny
u okresního soudu v Hodoníně dne
15. 6. 1937 bylo stanoveno nejnižší
podání Kčs 486 000,− a zájemci,
kteří se dražby chtěli zúčastnit mu−
seli složit kauci. Jediným přítom−
ným zájemcem bylo Hornické spo−
lečenstvo z. s. s. r. o. v Miloticích,
které cihelnu v dražbě koupilo za
stanovené nejnižší podání. Nevy−
kryté finanční závazky museli do−
davatelé odepsat.
Po provedené dražbě nový maji−
tel opět zahájil přípravy na započetí
provozu cihelny, znovu se musela
vyčerpat voda ze zatopeného hli−
niště, opravit a doplnit vý−
robní zařízení, provést
opravu pece, sušáren. Byla
obnovena s obcí Ratíško−
vice smlouva o pronájmu
obecního pozemku (hliniště)
pro těžbu suroviny a stano−
veno nové nájemné podle
množství vyrobeného cih−
lářského zboží.
Pracovní výdělky dělníků
v cihelně byly poměrně
nízké a proto dělníci poža−
dovali na vedení závodu
zvýšení mezd. Když jejich
požadavku nebylo vyho−
věno, vyhlásili dělníci po
ustavení stávkového výboru
stávku. Zastavena byla vý−
roba a dělníci žádali zvý−
šení mezd o 20 %. Po týden−
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ním vyjednávání se dohodli na zvý−
šení mezd o 12 % a opět byla zahá−
jena výroba.
V roce 1938 v důsledku politických
událostí se nemohla výroba zvýšit,
byla na stejné úrovni, ale v r. 1939
a 1941 se výroba a hospodářská si−
tuace cihelny stabilizovala. V dubnu
1942, kdy druhá světová válka se
již značně rozšířila, byla pro válku
v méně důležitých závodech výroba
zastavována a mezi těmito byla
i cihelna v Ratíškovicích. Bylo po−
voleno vypálit ještě surové výrobky
ze skladu, což trvalo asi měsíc a pak
byl provoz úplně zastaven. Bylo
však povoleno udržovat cihelnu
v provozuschopném stavu, všechny
stroje a zařízení byly nakonzervo−
vány a na hlídání a nutnou údržbu
bylo povoleno zaměstnat 3 dělníky.
Náklady s tímto spojené byly druž−
stvu hrazeny z prostředků státu.
Ostatní zaměstnanci byli propuš−
těni a našli si zaměstnání většinou
v místních lignitových dolech.
Ve dnech 10.−18. dubna 1945 při
přechodu válečné fronty a osvobo−
zování Ratíškovic Rudou armá−
dou, byly v cihelně a nejbližším okolí
ostré bojové přestřelky, cihelna

a okraj vesnice dvakrát změnily dr−
žitele, poněvadž přes řeku Moravu
od Strážnice až po Moravskou No−
vou Ves byly ustupující německou
armádou zbořeny všechny mosty,
čímž byl Rudé armádě ztížen přísun
posil a válečného materiálu, což
umožnilo ustupující německé ar−
mádě zpevnit obranu. Při přechodu
fronty byla cihelna dělostřelbou
značně poškozena, ze skladu byly
rozkradeny všechny zásoby náhrad−
ních dílů, provozního materiálu
a hnací řemeny.
Ihned po osvobození obce, za plné
pomoci Revolučního MNV byly orga−
nizovány brigády občanů na opravy
poškozených budov a strojního za−
řízení cihelny, aby v cihelně byl co
nejdříve opět zahájen provoz vý−
roby, neboť bylo nutno získat sta−
vební materiál na opravy válkou
poškozených domů, kterých jen
v Ratíškovicích bylo přes 200. S vel−
kými obtížemi se zajišťoval provozní
materiál a hnací řemeny, avšak za
vydatné pomoci ostatních závodů se
to podařilo, takže výroba byla zahá−
jena již počátkem června 1945. Pra−
covní síly byly získány většinou
z místních občanů a sousední obce
Vacenovice. Potřeba stavebního ma−
teriálu byla velká na opravy válkou
zničených a poškozených budov,
pracovních sil měl závod dostatek,
takže se výroba dobře stabilizovala.
Postupně byly z vlastních provoz−
ních prostředků nakupovány a uvá−
děny do provozu nové cihlářské
stroje, dopravní zařízení, postaveny
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nové umělé sušárny, provedena ge−
nerální oprava pece šamotovou vy−
zdívkou, provedena mechanizace
těžby hlíny v hliništi, nakoupena
auta na odvoz cihlářského zboží. Tím
byl cihelně umožněn celoroční ne−
přetržitý provoz a při dobrém od−
bytu cihlářského zboží byla zajištěna
hospodářská prosperita závodu.
Po znárodnění dolů byl i důl Fran−
tišek de Paula v Miloticích převe−
den do JML, takže Hornickému spo−
lečenstvu z.s.s.r.o. v Miloticích zů−
stala kmenovým majetkem jen
cihelna v Ratíškovicích a proto bylo
usnesením valné hromady v roce
1946 provedena změna názvu
Hornického společenstva z.s.s.r.o.
v Miloticích opět na Družstevní ci−
helnu z.s.s.r.o. v Ratíškovicích. Po−
stupně přistupovali za členy druž−
stva dělníci cihelny, takže toto pak
bylo dělnickým výrobním druž−
stvem, stalo se členem Řemeslnicko−
výrobního svazu družstev při ÚRD
v Praze a členem odbytového svazu
Staviva v Brně.
Na valné hromadě družstva dne
23. 12. 1951 byla provedena změna
názvu družstva na Lidové družstvo
Družstevní cihelna z.s.s.r.o. v Ra−
tíškovicích a zároveň do předsta−
venstva a dozorčího výboru družstva
byli zvoleni noví členové − jen za−
městnanci cihelny. Aby se rozšíříla
a zmechanizovala výroba, požádalo
vedení družstva Keramoprojekt
n. p. Brno o vypracování projekto−
vého úkolu rekonstrukce závodu.
Projekt byl vypracován na postup−
nou rekonstrukci z dosavadní vý−
roby 5 mil. c. j. na 20 mil. c. j. a schvá−
len KNV v Gottwaldově.
Dne 15. 12. 1952 rozhodla Ústřední
rada družstev Praha II − Těšnov 5
dopisem o reorganizační přestavbě
družstevního hnutí, že Lidové druž−
stvo Družstevní cihelna v Ratíš−
kovicích bude dnem 1. 1. 1953 pře−
vedeno do státního průmyslu −
Ministerstva stavebních hmot − do
Hodonínských cihelen n. p. Hodonín,
poněvadž výrobní činnost družstva
přesahuje charakter družstevní
výroby.
Podle tohoto rozhodnutí byly
k 31. 12. 1952 provedeny inven−
tury veškerého majetku družstva
a provedeno nové ocenění všeho ne−
movitého, movitého majetku, in−
ventáře a zásob soudním znalcem
z Prahy a na likvidaci družstva
byli jmenováni likvidátoři ÚRD,
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taktéž z Prahy. Ministerstvo sta−
vebnictví odsouhlasilo provedený
majetkový odhad cihelny a jeho pře−
vedení do HC, avšak nepřevzalo
vypracovaný projekt rekonstrukce
cihelny s odůvodněním, že nebyl
ještě dokončen geologický průzkum
surovinové základny závodu, který
byl objednán.
Národní podnik HC převzal do
vlastnictví všechen movitý a nemo−
vitý majetek, inventář, zásoby ma−
teriálu, cihlářského zboží a všichni
zaměstnanci byli převedeni se všemi
nároky do n.p. HC. Proplacení člen−
ských podílů družstva a finančních
závazků provedli likvidátoři ÚRD.
Po začlenění cihelny do národ−
ního podniku HC bylo pokračováno
v drobné mechanizaci závodu, přista−
věny byly sušárny na duté zboží
a plné cihly. Dne 30. 4. 1953 ve ve−
černích hodinách vznikl v sušárně
nad kouřovými sušárnami požár od
kouřových plynů z přitápěcí pícky
a zničeno bylo vnitřní dřevěné zaří−
zení sušárny v I. patře a jejich střecha.
Během jednoho měsíce byla sušár−
na obnovena a uvedena opět do pro−
vozu.
Taktéž strojové zařízení bylo do−
plňováno výkonnějším zařízením,
zabudován byl nový kolový mlýn,
skříňový podavač, lis na výrobu ci−
hel a trativodek a zavedeno kellerové
zavážení vozíky u výroby trativodek
a cihel do umělých sušáren. Zrušen
byl transmisní pohon cihlářských
strojů a zaveden jejich elektropohon,
vybourán starý parní kotel a parní
stroj, postavena nová kotelna a nový
kotel, nová zámečnická dílna. V roce
1967 bylo postaveno nové sociální
zařízení za Kčs 750 000,− pro zaměst−
nance a provozní kanceláře, v roce
1968/69 byla provedena plynofikace
závodu, tj. topení zemním plynem
v parním kotli, pálení plynem v peci
nákladem Kčs 650 000,−. Provedením
těchto opatření se postupně zvy−
šovala výroba cihlářského zboží
z 5 mil. c.j. až na 10 mil. c.j. při ne−
zvýšeném počtu pracovních sil.
V letech 1969/70 byl proveden
podrobný geologický průzkum su−
roviny, jehož výsledek byl velmi
uspokojivý. Tento průzkum byl pod−
kladem pro plánovanou rekonstrukci
závodu. Vedení podniku se souhla−
sem Ministerstva stavebnictví však
rozhodlo a dali příslib, že místo plá−
nované rekonstrukce závodu bude
dána do plánu příští pětiletky vý−

stavba nového závodu v Ratíškovi−
cích. Bylo vyhlédnuto a schváleno
staveniště příštího závodu a to
v místě od stávajícího hliniště za Vrb−
kama u silnice Ratíškovice − Roha−
tec, těžba suroviny se plánovala ze
stávajícího hliniště. Písemný příslib
Ministerstva stavebnictví na zařa−
zení výstavby závodu v příští pěti−
letce byl zaslán na závod a taktéž
předán i ministru práce a sociální
péče poslanci panu Františku Toma−
novi z Ratíškovic, který za tuto věc
intervenoval.
V roce 1974 byla v cihelně prove−
dena stavba polygonu, byly roze−
brány a odklizeny kolny na přírodní
sušení cihel od pece směrem západ−
ním, poněvadž se již několik let
nepoužívaly, byla vybetonována
a upravena plocha asi 50 x 100 m,
postavena velká míchačka na beton,
dodán a zabudován velký pojízdný
jeřáb, vše v hodnotě 3,5 mil. Kčs.
Na této ploše se z dováženého písku
ze Bzence a betonu vyráběly do fo−
rem stěnové panely, do kterých se dá−
valy keramické vložky, vyrobené
v závodě Ratíškovice a betonové
žel. armatury zhotovené taktéž na
polygonu.
Produktivita práce na tomto po−
lygonu byla poměrně vysoká a docí−
leno bylo zde i velmi dobrých hospo−
dářských výsledků. Plánované vý−
kony provozovna každoročně plnila
a taktéž i plánovaný zisk v průměru
za rok přes 2,5 mil. Kčs překračo−
vala. V docílené produktivitě práce
se provozovna řadila hned za vel−
kými závody podniku HC−24, HC Bis−
kupice, Vážany, HC−01, ještě před
HC−02 a mnoha dalšími.
Po provedení výstavby závodu
HC−24 a jeho uvedení do provozu
bylo započato s rekonstrukcí závodu
HC−01, ačkoliv dle příslibu podniku
a Ministerstva stavebnictví mělo
být započato s výstavbou nového
závodu v Ratíškovicích s výrobní
kapacitou 25 mil. c.j. S rekonstrukcí
závodu HC−01 se nejprve nepláno−
valo, poněvadž je umístěn uprostřed
sídliště Hodonína a původně se zde
plánovala výstavba lázeňských bu−
dov. Vedení podniku HC za pomoci
MNV v Hodoníně však tuto rekon−
strukci závodu HC−01 prosadilo i na
MSV a tím zhasly sliby o rekon−
strukci a výstavbě nového závodu
v Ratíškovicích.
V letech 1977/78 vyráběné kera−
mické panely pro nedostatek odby−
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tu se musely již většinou skladovat
a taktéž výroba cihlářského zboží se
nezvyšovala a v roce 1981 byla vý−
roba cihlářského zboží v závodě
HC−05 zastavena. Část zaměstnanců
byla převedena do závodů HC−01,
02 a 24 a ostatní si našli zaměstnání
v jiných závodech. Postupně bylo
přikročeno k bourání provozních
budov na výrobu cihlářského zboží,
lisovny, umělých sušáren, pece a ko−
mínu. Taktéž kolejivo do hliníku
a v hliníku byly demontovány, stroje,
ač některé ještě provozuschopné
byly odvezeny do šrotu. Zůstaly ne−
zbořeny jen nová parní kotelna
s plynovým kotlem, zámečnická
dílna, umělé sušárny na plné cihly
byly přebudovány na zámečnickou
dílnu.
Provozní kanceláře, sociální za−
řízení, skladištní budova a garáže,
jakož i zařízení polygonu byly a jsou
dosud používány, ačkoliv provoz na
polygonu byl ještě v letních měsících
v letech 1982/83, kdy byla na místě
zbořené pece postavena nová uza−
vřená hala nákladem přes 3 mil. Kčs,
která byla sice dokončena, avšak
dosud nebyla využívána, byla určena
pro celoroční provoz výroby kera−
mických panelů. Nyní část této haly
byla pronajata Čokoládovně Ma−
ryša na uskladnění obalů. Bylo
opravdu pro naši obec velká škoda,
že se jak pracující závodu, tak
i MNV nepostavili proti zrušení ci−
helny, vždyť v důsledku toho musí
nyní 100 jejich zaměstnanců dojíž−
dět do zaměstnání jinam, je zde
dobrá surovinová základna, provoz
závodu byl rentabilní.

Část čtvrtá

Velehrad hledejte
v propasti Nákla
Velkomoravské železárny
ského Hradiště a Valů u Mikulčic
Římské písemné památky zazna− nenašel významnou železářskou čin−
menaly velké počty dobře vyzbro− nost. Nálezy v Moravském krasu
jených Bójů, Kvádů, Markomanů. měly v 9. století jen mizivou pro−
Proto Římané budovali velké pevnosti dukci. Například u Olomučan pra−
na Dunaji a vysílali desetitisícové covalo jen 5 velkomoravských pecí.
sbory na území Moravy. Také vojska
Záhadou moravské historie proto
Slovanů byla početná: „... z jednoho zůstává otázka, kde bylo vyráběno
místa bylo vidět pochodující Sva− tak velké množství železa. Při pro−
toplukovy sbory od svítání do zá− dukci asi 3−4 kg železa z jedné tavby,
padu slunce“. Za reálné považují byl potřebný počet činných pecí asi
historikové 50 tisíc mužů. Na jejich 30−50 tisíc. Na každou tavbu potře−
výzbroj potřebovali mnoho železa. bovali přibližně 200 litrů dřevěného
Jen hroty šípů vážily stovky tun. uhlí. Tak rozsáhlou železářskou
Bojové sekery, „moravské brada− výrobu proto nezbytně dodnes pro−
tice“ ho spotřebovaly okolo 30 tun. zradí velké množství železářské
Boje trvaly staletí. Neustálé dopl− strusky, destrukce velkého množství
ňování bojovníků nám zanechalo jílových konstrukcí pecí a výrazné
ohlas v podobě tesklivých písní, ver− odlesnění krajiny. V okolí musí být
buňků. Armády potřebovaly stále také dostatek vhodných jílů a vody.
novou výzbroj. Konstrukce pod− Výroba potřebovala velké množství
zemních i nadzemních hutí
Keltů, Germánů i Slovanů Rekonstrukce železářské pece
byly podobné. Zhotovovali je
z jílu. Do spodní části pece
vháněli koženým měchem
vzduch. Shora přisypávali
směs dřevěného uhlí a rudy.
Tavba trvala asi 6 hodin.
Po jejím skončení vylomili
spodní část, odkud vytekla
tekutá struska. Kleštěmi
z pícky vyjmuli železnou
houbu, kterou zpracovali
kováním. Proto pece praco−
valy v cyklu, střídajícím
stavbu pece a její opravy,
vysoušení, tavbu a kování
houby do tvaru tzv. lupy.
Výzbroj sborů vyžadovala
stovky tun železa, mnoho
potřebovali také na srpy,
motyky, kování věder, po−
strojů a podobných výrobků.
Zásobovali také významné
trhy, popisované perskými
kupci u sídelního města.
Velká Morava používala
železo i jako předmincovní
platidlo. Byly to sekyrovité
hřiveny. Archeologický prů−
zkum velkomoravských pe−
vností Staré Město u Uher−

Článek podle rukopisu
pana Petra Gajdíka, č.p. 561, upravil
Václav Koplík
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kvalitní železné rudy. Proto také
místo dolování takového množství
železné rudy nemohlo zůstat v te−
rénu beze stop. Jistou informaci
máme od Ptolemaia kolem roku 150
po Kr. Podél toku Moravy je prý
nejseverněji Hercynský prales, pak
sídla Kvádů a železné hory, pod ni−
miž leží les Lůna a až po Dunaj
kmeny Bojů a Rakatů. Tacitus
uvádí, že jistí Kotiniové Kvádům těží
železo. Měli prý by se stydět o to
víc, že jejich jazyk prozrazuje galský
původ. Polohu Železných hor hle−
dají historikové nejčastěji ve Slo−
venském Rudohoří, kde byly ložiska
železa. Někteří však soudí, že po−
pisu spíše vyhovuje masiv Chřibů
a Ždánského lesa, ale tam prý nej−
sou známa ložiska železných rud.
Nechvalínská stopa železné rudy
V roce 1975 byly v Nechvalíně
odkryty hroby. Záchranný výzkum
objevil časně slovanské pohřebiště,
které předčilo všechna očekávání. Ko−
munita tu navazovala na významné
nálezy laténské, keltské a germán−
ské. Oproti známým velkomorav−
ským lokalitám tu objevili známky
nobility, tedy nejvyšší mo−
censké vrstvy, již z před−
velkomoravského období.
Z doby Sámovy říše. Nález
4 mečů, některé velmi sta−
robylého tvaru, překvapil
proto, že při desítky let tr−
vajícím plošném výzkumu
Starého Města u Uherského
Hradiště bylo nalezeno jen
5 mečů. Další významné ná−
lezy, například 7 seker, 6
kopí, 12 hrobů s ostruhami,
zlaté a stříbrné šperky, cenná
keramika, zbytky hedvábí
a další předměty zařadily
tuto lokalitu k nejvýznam−
nějším na Moravě. Nálezová
zpráva uvádí: „...Bohatství
nechvalínských nálezů ...
musí být důvodem přehod−
nocení představ o velkomo−
ravských centrech... Nelze
pochybovat, že tato oblast
hrála v rámci Velké Moravy
závažnou úlohu... vodítkem
může být výskyt železné
rudy... přestože postrádáme
doklady železářské pro−
dukce velkomoravské, tato
hospodářská činnost mohla
mít velký význam...“
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Hledali jsme stopy po starobylé
těžbě. Našli jsme je na severním
svahu vrcholu Babí lom, lidově
zvaném Strážovják (417 m n. m.).
Konkrece sideritu a limonitu ve sle−
pencích zdejšího ždánicko−husto−
pečského souvrství byly těženy na
ploše asi 4 km čtverečních systé−
mem důlních štol. Pozůstatky těžby
jsou patrné jako násypy hlušiny
i zachované části důlních chodeb.
V jedné z nich obyvatelé Strážovic
našli úkryt při přechodu fronty po
druhé světové válce. Ve Strážovicích
se nachází největší známý velko−
moravský mohylník na území Mo−
ravy. Pracovalo zde zřejmě velké
množství horníků. V 19. století zde
pracovala Salmova huť, která těžila
na jižním svahu hory, ale s malým
úspěchem. Proto brzy zanikla. Hurt
ve své práci Kyjovsko však upozor−
nil na tradice, které prý nelze do−
ložit, že se zde těžila železná ruda
již za Keltů.
Stopa železářská strusky
u Rúdníku
Velké množství železářských
strusek se nachází podél Ratíškovic−
kého potoka vyvěrajícího na Nákle
až po jeho ústí do řeky Moravy
u Rohatce. Výbrusem strusky se uká−
zalo, že používali siderit i hematit
(krevel). Ložiska sideritu pocházela
zřejmě z Babího lomu, krevel byl
těžen jako tzv. červené bláto v jílo−
vých vrstvách na místě, které mělo
dostatek jílů i vody. Okolí bylo od−
lesněno tak, že to způsobilo devas−
taci krajiny. Vznik skutečné pouště.
Větrné návěje obnažily humus až na
písečný základ. Krajinu pokryly pí−
sečné duny. Proto jí říkali Moravská
Sahara. Teprve na sklonku 19. sto−
letí ji zalesnil strážnický adjunkt
Bechtl odolnou borovicí dovezenou
z Kanady. Památku na něj zacho−
vává pomníček u Bzeneckého pří−
vozu dodnes.
Letecká archeologická
prospekce
Archeologická pracoviště, která
mají státní licenci, s námi několikrát
provedla pozemní průzkum a podle
datování střepů keramiky potvr−
dila kontinuální osídlení od doby
laténské po Slovany. Odmítla však
archeologický průzkum, takže jsme
využili možnost, povolenou amaté−
rům. Leteckou archeologii. Ta uká−
zala neobvykle velký rozsah žele−
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zářské výroby, nemající pravdě−
podobně v Evropě obdoby. Bližší in−
formace vyjdou ve sborníku Arche−
ologické společnosti pro Moravu
a Slezsko počátkem roku 2004. Že−
lezářské pece se projevují odlišným
zabarvením porostů. Především
zeleň obilných klasů je odlišná v mís−
tech zbytků pecí a strusky. Na le−
teckých snímcích jsme našli nejen
četné pece, ale také sídlištní ob−
jekty, zbytky kůlových konstrukcí
a další známky výroby.
Povrchovým průzkumem jsme
nacházeli celé tavby o hmotnosti
3 až 5 kg. Místa pecí doprovází četné
keramické střepy, které umožňují
předpoklad, že zde bylo hutněno již
za úplných počátků doby železné
(750 let před Kr.), ale i za Keltů,
Germánů, nejstarších Slovanů, za
tzv. Sámovy říše i při velkomorav−
ském osídlení. Množství naleze−
ných železářských pecí, sídelních
a jiných objektů přesahuje mnoho
desítek tisíc. Jejich nahromadění
na některých místech je tak velké,
že nemohly pracovat současně.
Zachytili jsme zřejmě pozůstatky
dlouhodobého hutnění na stejné
lokalitě.
Výrobní areál sahá od Ratíškovic
přes Rúdník podél potoka Nedbalka
a Soboňky k řece Moravě. Pokra−
čuje v katastru Rohatce na břehu
Moravy v tratích Vláky, Hostěšina,
Kerchůvky, Přívoz, Zásada a Perun−
ské, které leží již na katastru města
Hodonína. Tak obrovský rozsah
hutní výroby nemá zřejmě ve střední
Evropě obdoby. Povrchový sběr na−
značuje, že zde byla soustředěna
i další výrobní činnost. Sklářské
strusky, keramika, kožedělné hla−
dítko a nálezy přeslenů naznačují
zpracovatelské profese. Záchranný
archeologický výzkum silničního ob−
chvatu u Sudoměřic zachytil koncem
roku 2003 stopy zásobních jam,
chlebových pecí, ohnišť a přístřešků.
Naznačuje místo, kde kupecké vý−
pravy přenocovaly před přechodem
moravního řečiště směrem na Ro−
hatec a Ratíškovice.
Velké železářské aglomerace
signalizují mocenské ústředí
Také po pádu Velké Moravy se
s hutnictvím železa setkáváme vždy
tam, kde se vytvořilo nové centrum
moci. Sídlo Přemyslovců Praha mělo
rozsáhlou hutnickou výrobu v mís−
tech dnešních čtvrtí Košíře a Kot−

lářka. Maďarští Arpádovci vybudo−
vali svůj stoliční Bělehrad u hutí Tar−
jánpuszta, Šoproň a Imola. Polští
Měškové se usadili v Krakově u že−
lezáren Křižovských hor. Výroba že−
leza byla strategická. Proto ji měli
panovníci nedaleko svých sídel, kde
ji také vojensky chránili.
Konec Velké Moravy
urychlil mangan?
Při terénním průzkumu ložisek
železné rudy na Babím Lomu s ar−
cheology AÚ AV a MTM Brno nás
překvapilo množství zanechané
rudy. Jsou zde hromady desítek tun.
Proč byla vyčištěná a roztlučená
ruda a zanechána na místě? Sou−
dili jsme na válečné boje, ale ar−
cheologické výzkumy Nechvalína
i stražovického mohylníku ukazují
na poměrně klidné přežívání zdejší
komunity až do 11. století. Dr. Jiří
Merta, odborník na archeologii že−
leza, našel zřejmě možné vysvětlení.
Při pravidelných rekonstrukcích
taveb používají ukrajinskou rudu,
protože na Moravě již žádná není.
Proto zajásal při pohledu na velké
množství železné rudy. Když ji však
použili k tavbě, nedala použitelný
výtěžek. Spektrální analýzy nazna−
čily, proč siderit vznikl srážením
uhličitanových vod. Železo vždy do−
provází mangan.
Obsah manganu v konkrecích
stále hlouběji těžených vrstev po−
stupně zřejmě stoupal. Mangan má
o 200 °C nižší teplotu tavení než
ocel. Výsledkem byla tavba s vyso−
kým podílem manganu. Nebylo
možné ji kovat ani kalit, byla křehká,
nedržela ostří. Kvalitní železná
ruda byla vytěžena, horníci dobý−
vali již jen nekvalitní surovinu. Hut−
níci v Ratíškovicích a Rohatci se
dostali do problémů, které neuměli
vysvětlit. Vždyť na pohled se tato
ruda nelišila od kvalitní. Pokoušeli
se zřejmě hledat náhradu v méně
kvalitních krevelech jílových vrs−
tev. Výrobu začaly tehdy také nové
železářské provozy v okolí Blanska
a hlavně ve Slezsku. Těžké boje Pře−
myslovců s polskými panovníky o
Slezsko se přisuzují boji o zdroje že−
leza zřejmě plným právem. Velká
Morava zoufale bojovala o své pře−
žití. Ke všem nepříznivým okolnos−
tem se však přidala i krutá pří−
roda. Neměli k obraně dostatek
železa.

„Jak víme, Jednoty orelské byly zakládány
na našem území od roku 1902−1903.“

Založení a činnosti ratíškovického Orla
v období mezi dvěma světovými válkami, jeho likvidace v roce 1948

V

obci ratíškovické byl založen od−
bor Orla na jaře roku 1914 od
Sdružení venkovské omladiny
v Ratíškovicích. Po celý rok 1914 byl
ve velké činnosti, však následkem
světové války zanikl úplně. Ale po
válce světové, roku 1919, 1. května
znovu byl povzbuzen a proměněn
v Jednotu Orla československého.“
(Výpis ze zvláštního protokolu, se−
psaného na schůzi Rady Orla, ko−
nané dne 21. 6. 1921 v místnosti
u pana Klimeše.)
Jak víme, Jednoty orelské byly
zakládány na našem území od roku
1902−1903. Jejich vznik souvisí s roz−
vojem politického a kulturního spol−
kového života naší země, ke které
dochází v průběhu 2. pol. 19. století
v procesu tzv. třetí fáze národního
obrození, doprovázené účastí širo−
kých vrstev našeho obyvatelstva na
národním životě. I křesťanské poli−
tické strany, stejně jako strany zalo−
žené na národním, sociálním a libe−
rálním principu, si zakládaly podle
tzv. sloupové teorie kulturní a tělo−
výchovné spolky. Jejich snahou bylo
získat veřejné mínění na svou stranu
po přijetí zákona o všeobecných pří−
mých volbách v roce 1905. Jednou

„

Jan Galatík
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z nich se stal Orel i v Ratíškovicích.
Křesťanské politické strany tak
vlastně reagovaly na již dávno zalo−
ženého Sokola a DTJ − Dělnickou
tělocvičnou jednotu.
Idea národní, ke které byly Ra−
tíškovice na rozdíl od některých
okolních měst a vesnic v minulosti
dosud netečné, získala vznikem Čes−
koslovenské republiky v roce 1918 na
váze i u učitelstva Ratíškovic a ně−
kterých živnostníků. Ti nacházeli
oporu zejména v organizacích So−
kola v Hodoníně a v Dubňanech, kam
jezdili jeho přívrženci i ze začátku
s autodopravou Prokopa Slezara na
schůze.
V těchto širších společenských
souvislostech chápejme tedy i teh−
dejší znepokojení mysli mnoha ra−
tíškovických věřících nad těmito
novými myšlenkovými proudy, ovliv−
něné dosud staletí trvajícím mono−
polním postavením církve katolické,
reprezentované v období první re−
publiky politickou stranou lidovou
i Jednotou Orla. Tyto nové myšlen−
kové proudy se netajily svým anti−
klerikalizmem. Ten byl podporován
i chybami Říma, který ještě v roce
1870 prosadil ve své encyklice při−

jetí zásady papežské neomylnosti,
i necitlivé společné přístupy habs−
burského rakousko−uherského státu
a vysokého katolického duchoven−
stva proti rostoucí touze širokých
vrstev lidí u nás po národní svébyt−
nosti. O strachu, který se zmocnil
těsně před koncem války části toho−
to vysokého katolického duchoven−
stva svědčí i útěk v Ratíškovicích
známého brněnského světícího bis−
kupa Pavla Huyna, povýšeného
v průběhu války na pražského arci−
biskupa, do Německa, odkud se již
nevrátil. (Ratíškovický kostel světil
v roce 1907.)
Tím byl posílen i protikatolický
odpor širokých vrstev obyvatelstva,
zejména v našich městech. Jejich nej−
známějším projevem bylo po vzniku
ČSR v roce 1918 zničení mariánského
sloupu davem v Praze na Staroměst−
ském náměstí a naštěstí jeho ne−
zdařeným pokusem odstranit Brokof−
fovu sochu sv. Jana Nepomuského,
stojící na Karlově mostě. V očích
mnoha lidí symbolu cizích katolických
protireformačních sil, úmyslně nasto−
leného jezuity po roce 1620 proti sta−
rému českému idolu − katolickému
knězi Mistru Janu Husovi, jehož svá−
tek byl u nás do té doby protestanty
slaven. Ale jezuitou byl v době ba−
roka i český kněz Bohuslav Balbín,
Tomáš Pešina z Čechorodu a mnozí
další vlastenečtí katoličtí duchovní,
otevřeně vystupující proti ponižo−
vání našeho národa, nejen známý
jezuitský fanatik páter Koniáš.
Jak víme, sv. Jan Nepomucký po−
žíval vysoké úcty i u ratíškovických
věřících − jeho socha byla umístěna
v roce 1842 našimi předky na čest−
ném místě, na tehdejším konci Staré
dědiny, uprostřed malého, dnes za−
stavěného prostranství, které tvořilo
protipól kapli sv. Josefa, později ko−
stelu. Tento český zemský patron,
papežem svatořečený v roce 1729,
byl ochráncem zpovědního tajemství,
mostů, vodních toků, měl chránit
proti lidským pomluvám, které od
nepaměti narušují dobré mezilidské
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strana 16

tanečním pořádkem. Byl založen Slo−
vácký krúžek, seznamující s tra−
dičními zvyky obce, začala působit
slavná dechová kapela Jana Šu−
pálka, vystupující nejen v Ratíško−
vicích, ale i v celé republice spolu se
Slováckým krúžkem. Na Orlovni
byly pořádány touto kapelou hu−
dební koncerty, seznamující občany
i s náročnější populární hudbou,
jako byly předehry k některým ope−
retám, nebo koncertní skladby se
sólovými výstupy muzikantů.
Nejčastěji se zakončovaly schůze
Jednoty Orla v Ratíškovicích od roku
1919−1932 těmito písněmi: Pochod
Orlů, Vzhůru vlasti synové, Kdos jo−
nákem, Hoj, vzhůru Orle, Vzhůru Orli
na perutě, Zasviť mi ty slunko zlaté,
Vzhůru Orle slovanský, Jsem Mo−
ravan, hymnou Omladiny − Vzhůru
vlasti synové, hymnou Orla − Hoj,
Orli, mocnou perutí.
Z této živné, bohaté kulturní půdy
vyrůstají na půdě ratíškovického
Orla mladé organizátorské talenty,
z nichž Vít Příkaský se nakonec stává
i náčelníkem župy Šillingerovy.
Ale v pluralitním demokratickém
sytému první republiky tyto vzá−
jemné ideologické rozmíšky postupně
ustávaly. Když se začátkem třicá−
tých let bourá v Ratíškovicích stará
obecní hospoda, staví se nová a di−
vadelní spolek Orla nemá kde hrát,
hrají společně s divadelním spolkem
dělnickým, působícím v hospodě
U Litochlebů. Zrovna tak přebírá
místní kino jeho správu po finančním
krachu čtenářského spolku Pokrok
v době světové hospodářské krize
na čas do své režie a později ji pře−
jímá místní organizace Komunistické
strany Československa.
Okupace naší země, její obsazení
nacistickými vojsky 15. března 1939
a vytvoření protektorátu znamenalo
zároveň i rozpuštění všech prvore−
publikových demokratických insti−
tucí, včetně Orla. Někteří jeho čle−
nové se i v Ratíškovicích zapojili do
podzemní protifašistické činnosti.
Vít Příkaský umírá v německém kon−
centračním táboře Mauthausen,
zrovna tak jako člen ratíškovického
Sokola Antonín Hebron, ratíško−
vický komunista František Dekař
a další. Pryč jsou malicherné ideové
půtky, vzájemná stranická a třídní
nevraživost. Ohrožení naší národní
existence na ně dalo na čas zapome−
nout. Taková převažující jednota
mysli je v tomto nesvorném národě,

jak ukazují jeho bohaté dějiny, vzác−
nou bylinou − daří se jí jen v dobách
ohrožení národa..
Se skončením 2. světové války se
ale situace radikálně mění: lido−
vecký starosta Ratíškovic Petr
Koutný, jako mladík již čelný před−
stavitel ratíškovické Omladiny,
předchůdce Orla, působící ve funkci
starosty od roku 1936, byl výraznou
osobností meziválečného období. Do−
kázal svým statečným postojem vůči
Němcům a kolaborantům provést
celou obec tímto složitým obdobím
bez větších obětí. Po válce byl za svou
protifašistickou činnost navržen na
státní vyznamenání, které odmítnul
s tím, že to byla jeho občanská povin−
nost. Netrvalo dlouho a byl zbaven ze
dne na den, bez udání důvodu tzv. Re−
volučním národním výborem staros−
tování, což nesl těžce do konce svého
života, i když uznával změny k lep−
šímu v oblasti sociální. Ale ještě více
jej tehdy tížil odvrat některých mla−
dých příslušníků strany lidové, kteří
vstoupili do tehdejší Národní fronty,
ovládané komunisty. Jen Bůh ví, co je
k tomu vedlo. Strach, osobní kariéra
či věčná lidská přizpůsobivost? Jistě
i touha být ve změněných politických
podmínkách užitečnými vlastní obci
a vzpomínka na bídu jejich předků.
Petr Koutný zemřel dne 13. ledna 1969.
Po roce 1948 byla tichou cestou li−
kvidována i činnost ratíškovického
Orla, která se tak slibně rozvinula po
roce 1945. Poslední zápis nese v po−
kladní knize datum 4. března 1948.
Novodobé dějiny Ratíškovic, je−
jichž součástí byla i činnost Orla tak
odráží i složitost společenského vý−
voje slovácké vesnice, kterým tato
musela projít v uplynulém dvacátém
století. Někteří z dnešních obětavců
a nadšenců, pamětníků staré slávy
Orla i jejich mladá krev, se dnes snaží
znovu navázat na násilím přetržené
tradice bohatého kulturního života
demokratických spolkových institucí,
vycházejících z národních a regionál−
ních kulturních tradic a křesťan−
ských duchovních hodnot Evropy.
V Ratíškovicích se znovu buduje orel−
ský sportovní areál, jehož starý
svědek podlehnul zástavbě obce.
Budoucnost náleží mladým. Přejme
tedy ratíškovickému Orlu, aby se mu
dařilo i v době, kdy jej již nikdo ne−
zakazuje. Ale svět se mezitím i v Ra−
tíškovicích prudce změnil. To je ale
již jiné téma.
Miroslav Dekař
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vztahy. Lze se divit, že se tak k němu
kdysi vroucně obraceli o pomoc vě−
řící i v Ratíškovicích?
Tato poválečná vzrušená atmo−
sféra se odrazila i v obranných re−
akcích našich katolických spolků,
zejména na Moravě. Ani Ratíškovice
nebyly výjimkou. Na schůzi dne
4. 11. 1920 náčelník Orla, mladý Vít
Příkaský, vyzývá: „A my potřebu−
jeme zdravého ducha zvláště v ny−
nější těžké době, kdy se na naše
ideje, které Orlu jeho zakladatelé
složili do vínku a které nám bratři
Cyril a Metoděj přinesli do vlasti
útočí, a proto vy Orli jste na prvním
místě co stráž. K tomuto je třeba
v našich řadách lásky, svornosti,
křesťanské spravedlnosti a pevná
vůle, neboť pevnou vůlí se mnoho
zmůže...“. Dne 6. 7. 1921: „Bratr ná−
čelník upozorňuje přítomné na So−
kola, že z doslechu zvěděl o tom, že
v obci Ratíškovicích má býti založen
Sokol. Tak nabádal členstvo a dával
jim ponaučení jak se chovati, aby mu
byla podkopána půda ...“ Ještě dů−
razněji dne 9. 5. 1932: „Přednáška
důstojného pana Mlýnka na téma
Sokol a katolíci: Tyrš byl nevěrcem
a Sokol v jeho duchu je protikato−
lickým. Z toho plyne, že v Sokole není
pro katolíky místa. Pak měl důstojný
pán kratší dodatek o nemístné agi−
taci Sokola ...“.
Vzájemná řevnivost mezi těmito
ideově politickými proudy se někdy
v Ratíškovicích vybíjela v hanlivých
názvech a přenášela i na mládež.
Ta na sebe tehdy často navzájem
pokřikovala: „Sedí Sokol na vršku −
Orel mu dal před dršťku...“ a opačně,
podle toho, ke kterému táboru jeho
rodiče patřili.
Ale činnost ratíškovického Orla
se nezaměřovala jen na obranu svých
ideových základů, ale silně ovlivňo−
vala v meziválečném období a po
skončení války do roku 1948 vedle
ratíškovického Sokola veškerý kul−
turní život Ratíškovic. Byl vybudován
přírodní areál Orlovna pro konání
různých tělovýchovných akademií
a konání zábav, jako byly dožínky,
vinobraní. V hospodě Na Obecním
i v lese v Rúdníčku uvedl divadelní
spolek Orla v průběhu let 1920−1932
třináct divadelních her, v průběhu
let 1945−1948 osm divadelních her,
mezi nimi i Jiráskovu Lucernu a Mo−
liérova Scapinova šibalství. Každo−
ročně byly pořádány plesy, na nich
uváděn „Řetaz“ (Řetěz) se zvláštním

„O oficiální zahájení plesu
se postaral náš folklórní
soubor Dolina,…“

Tradiční
56. krojový ples

V

sobotu 24. ledna 2004 se usku−
tečnil v restauraci U Šťastných
již 56. krojový ples, který pořá−
dala Osvětová beseda Ratíškovice.
Jako již tradičně v předcháze−
jících letech byla účast v krojích
na tomto plese povinná.
Díky našim šikovným ra−
tíškovickým ženám, které
se o krásné a náročné kroje
s láskou starají, se bylo
opravdu na co dívat a súdná
stolica jistě se zalíbením
hodnotila, jak jsou všichni
účastníci plesu pěkně spra−
vení.
O oficiální zahájení plesu
se postaral náš folklórní
soubor Dolina, který působí
pod vedením Ilony Příkaské,
Hanky Šupálkové a Slávka
Macka. Doprovázela je Var−
mužova cimbálová muzika ze
Svatobořic−Mistřína, která

1. dětský
krojový ples

N

a neděli odpoledne 25. ledna
2004 připravila osvětová be−
seda historicky první dětský
krojový ples v Ratíškovicích. Ples
se konal v restauraci U Šťastných.
Přes počáteční obavy, jak tato akce
proběhne, musím konstatovat, že
díky vedoucím našich dětských sou−
borů, Janě Koplíkové, Janě Tomča−
lové, Zuzce Kordulové, Ireně Harami−
ové a hudebnímu doprovodu Veselé
muziky pod vedením Josefa Nováka
a cimbálové muziky osvětové be−
sedy pod vedením Josefa Varmuži,
dopadl tento ples na výbornou.
Všechny děti, a bylo jich téměř
kolem sedmdesáti, byly krásně
ustrojené v krojích, byly pozorné
a smysluplné pro tance i zpěvy. Ve

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

potom hrála celý večer ve vinárně.
Na sále pak tradičně vyhrávala de−
chová hudba Dolanka pod vedením
Petra Voříška. Obě hudební tělesa
vytvořila příjemnou atmosféru k tanci
i ke zpěvu.

K dobré pohodě plesu jistě při−
spěla i bohatá tombola, za niž patří
dík všem, kteří ji obdarovali, a těm,
kteří ji zajišťovali. Hodně práce s pří−
pravou měla i paní Marie Macková,
která touto akcí zahájila svoji čin−
nost v osvětové besedě. Poděkování
patří i členům Slováckého krúžku
a Doliny, kteří roznášeli po dědině
pozvánky na ples a Robkám ze Séčky,
které se účastnily přípravy a prů−
běhu celého plesu. Na klidný průběh
večera dohlíželi zodpovědně a spo−
lehlivě pánové Zelinka, Šupálek
a Šůral, po stránce požární bezpeč−
nosti pak manželé Tomča−
lovi. U bufetu s úsměvem
obsluhovala paní Marta Lo−
kajová. K umocnění půso−
bivosti krojového plesu
přispěla také krásná a ná−
ročná výzdoba pana Fran−
tiška Antoše a Josefa Var−
muži za pomoci Josefa
Nováka a Tondy Bábíčka.
Letošní 56. krojový ples
se vydařil a lze si jen přát, aby
zájem o tuto tradiční akci
přetrval i v budoucnu. Dobrý
předpoklad k tomu dává
hojná účast naší mládeže.
Jaroslava Kundratová,
ředitelka Osvětové besedy

„Pořadatelsky
zajišťovaly ples
Robky ze Séčky.“

zpěvu se předvedly i jako sólisté.
Organizačně vypomohla vedoucím
našich dětských souborů mládež ze

Slováckého krúžku a z Doliny. Po−
řadatelsky zajišťovaly ples Robky
ze Séčky. Poděkování patří všem
sponzorům, kteří se postarali o po−
hoštění dětí.
Z 1. dětského krojového plesu od−
cházeli jak děti, tak jejich doprovod
spokojeni s vírou, že příští ples se
vydaří stejně dobře jako ten letošní.
Jaroslava Kundratová,
ředitelka Osvětové besedy
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sme zase o rok starší, ale
ohlédneme−li se do dní roku
loňského, máme na co vzpo−
menout. Týdenní pobyt v lázních
Poděbrady nám přinesl něco pro
zdraví a něco pro radost. Dny
byly téměř letní, takže projížďka
lodí, poslech koncertů nebo sa−
motná léčivá Poděbradka, hezké
posezení našeho kolektivu při
písničkách, byly jedním slovem
prima.
Skanzen Strážnice nám při−
pomenul, jak se v nedávné minu−
losti žilo, a ještě ten večer na
Mlýnkách při harmonice bylo ve−
selo.
Zájezd do divadla a na pro−
dejní výstavu květin byl i letos
předmětem zájmu našich členů.
Jsme rovněž moc rádi, že k před−
náškové činnosti se můžeme
scházet v DPS.
Táborák u Marciánového se
stává tradicí a při červeném a bí−
lém vínku vždy přemýšlíme, co na
rok. Sedět doma rozhodně nebu−
deme, a o tom to je.

Mykologie

Upozornění

Senioři

Senioři
2003

Řidiči pozor!
zákaz řízení

pokuta

trestné
body

řízení bez řidičského
oprávnění

od 1 do 2 let

25 000−50 000

7

řízení pod vlivem
alkoholu

od 1 do 2 let

25 000−50 000

7

odmítnutí dechové
zkoušky

od 1 do 2 let

25 000−50 000

7

způsobení dopravní
nehody

od 6 do 12 měsíců

10 000−20 000

6

překročení povolené
rychlosti v obci o 40 km/h
mimo obec o 50 km/h

od 6 do 12 měsíců

5 000−10 000

5

předjíždění při zákazu

od 6 do 12 měsíců

5 000−10 000

5

telefonování při jízdě

až 12 měsíců

2 500−5 000

4

nezastavení na stopce

až 12 měsíců

2 500−5 000

4

nedání přednosti v jízdě

až 12 měsíců

2 500−5 000

4

Prohřešek

Pokud bude novela schválena parlamentem a senátem, začne platit
datem vstupu do EU, tedy 1. května 2004.
(Zdroj: deník Rovnost, 2. 2. 2004)

Poděkování
sponzorům

Č

lenové Svazu důchodců v Ra−
tíškovicích srdečně děkují
štědrosti sponzorů, kteří
přispěli do tomboly u příležitosti
večírku seniorů. Dárky rozzá−
řily oči výherců a přispěly k dobré
náladě všech.
Svaz důchodců
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Charita

Mgr. Jožina Příkaská,
kulturní referent

D

X. slovácký
košt sviňůrek

S

měs čirůvek zelánka a havelka
od Františka Vybírala byla nej−
lepší v kategorii „sviňůrek“ na
jubilejním X. koštu sviňůrek nalo−
žených v octě, pořádaném na za−
čátku roku v kavárně Restaurace
Sport, místním mykologickým krouž−
kem. Další diplom a ocenění také
zůstalo v rodině, protože č. zelánka
od Františka Polišenského získala
o tři body méně, celkem 186, pomy−
slný bronz si odnesl Stanislav Kop−
lík, také za směs čirůvek.
V kategorii hřibovité − o prsa − o je−
diný bodík vyhrál klouzek obecný
Ireny Tomančákové, těsné druhé
místo získal Vl. Janča z Kyjova za
naložený hřib dubový a třetí místo
získal Petr Ohrazda za hřib hnědý −
známý pod názvem suchohřib nebo
také hřib panaský.
Další kategorie „zbytek světa“
se stal kořistí Vl. Janči, a to se šťav−
natkou pomrazkou a na druhém
místě s václavkou smrkovou a třetí
místo putovalo mimo okres i kraj
a odvezl si je Jenda Kordula do
Zlína.
Letošní rok byl pro zemědělce
a tudíž i houbaře svým způsobem

Tříkrálová
sbírka

o našich ulic se letos vypravilo
21 skupinek s 52 koledníky.
V úterý 6. ledna při Mši svaté,
požehnal otec Ludvík koledníkům
a posvětil křídy. Oficiálně probíhala
sbírka už od 2. ledna do 11. ledna,
ale v naší dědině jsme mohli zaslech−
nout „My tři králové jdeme k vám
...“ nejvíce právě o víkendu po Třech
králích (9. 1. − 11. 1.). Byla vybrána
zatím největší částka v historii
tříkrálového koledování v naší
obci, a to 69 507 Kč. Většina těchto

peněz bude použita v našem regionu
na charitní projekty.
V neděli 11. ledna bylo po hrubé
Mši svaté na faře posezení, malé
pohoštění a velké poděkování
všem, kteří se na zdárném průběhu
sbírky podíleli. Věříme, že i na−
dále bude koledníků, vedoucích
i dárců přibývat. Pán Bůh zaplať
za podporu a vězte, že opravdu po−
máháme těm, co naši pomoc potře−
bují.
Charita Ratíškovice
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„Sčítací komise byly
také z řad koštujících
i diplomy nebyly
dílem mykologů.“

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

výjimečný. Minimální množství vod−
ních srážek po celý rok se pode−
psalo na všem a tím víc na houbách,
které vody obsahují kolem 90 %.
Díky píli, obětavosti i znalostem se
v průběhu září podařilo jako jed−
něm z mála mykologických krouž−
kům uspořádat výstavu hub, a tak
se pořadatelé s odhodláním vrhli
i na organizaci koštu. Už ve čtvr−
tek se přesouvaly mražené zá−
soby z mrazniček i sušené a nalo−
žené do kuchyně, aby bylo dost na
dvě vynikající pochoutky, a to po−
lévku a smetanovou omáčku, které
se v průběhu koštu podávají. No
a protože surovin byl dostatek
a vzorků zas nebylo takové množství,
poroty mohly během přestávky
ochutnat, jak šmakují i zbylé
vzorky. Letos jich bylo téměř še−
desát.
Na zdárném průběhu se podílel
celý kolektiv Restaurace Sport,
slova chvály bylo slyšet na chleba
z pekárny Petra Příkaského, víno
od Ladislava Tomana brzy pochy−
bělo, nemalý podíl měl i Miroslav
Foltýn. Sčítací komise byly také
z řad koštujících i diplomy nebyly dí−
lem mykologů. Všichni jmenovaní
i zapomenutí, ať mají dobrý pocit
v srdci, protože bez jejich laska−
vosti a vstřícnosti i obětavosti pořa−
datelů, by nebylo možné takovouto
společenskou událost uspořádat.
Kromě prvního ročníku se mezi
stoly pohybuje něco, co nám všichni
závidí, a zodpovědně říkám po zku−
šenostech nejenom z celostátního
koštu, že právem, a jsou to naše
usměvavé hostesky Jana, Lenka
a Zuzka, které tomuto „podjatí“ dá−
vají ten správný šmrnc.
Závěrem jsem si nechal zprávu
o zahájení. Mimo jiné se účastníci
seznámili se zápisem z obecní kro−
niky z roku 1963 − cituji pana kro−
nikáře Aloise Holečka: „Pěkné léto
i podzim zapříčinily letos pěknou
úrodu hub. V létě to byly většinou
hříbky, na podzim „sviňůrky“ (ze−

lenky). Výkupní závod zpracující
houby, pověřil výkupem v obci paní
Vaňharovou, která v obci vykou−
pila za 40 000 Kčs hub podzim−
ních, asi 150 q. Na podzim sbíraly
se na prodej většinou „sviňůrky“
šedé, kterých v okolních borových
lesích i na „Vracovsku“ rostlo letos
hojně.“ (Poznámka autora článku:
v současné době se užívá názvu
zelánka místo zelenka a čirůvka
šedá se dnes označuje jako ha−
velka.)
Jako další zajímavost byly uve−
deny lidové názvy pro čirůvku
zelánku a havelku, protože celá
řada ratíškovjáků naprosto mylně
a bez jakéhokoliv opodstatnění
tvrdí, že: „sviňůrky, jako druh se
sbírají jen v našem okolí.“ Pro či−
růvku havelku (Tricholoma por−
tentosum) uvádí Svatopluk Šebek
v roce 1968 celkem 39 lidových
názvů a pro čirůvku zelánku (Tri−
choloma flavovirens) 18 pojmeno−
vání a název „sviňůrka“ je uváděn
z Čech – z Jilemnicka a Benecka,
Moravy – Hodonínsko (Bzenec, Lidé−
řovice, Mor. Písek, Ratíškovice, Ro−
hatec a Vacenovice) a na Slovensku
Záhorí okolo Senice. Nakonec v sou−
sedních Vacenovicích se vžil název
svinďůrka a ve Vracově sirůvka.
Z poetických názvů uvádím: hou−
sátka, strnad, strnádek, strnádka,
zelenáč, zelánka, zelinka a zelenka,
také kateřinka, podzimka, podzimka
žlutá, kolozdírka nebo šafránka.
Tyto názvy vystihují buď barvu, nebo
dobu růstu.
Celý průběh koštu začal velmi
netradičně. Byl totiž odemčen no−
vým nádherným klíčem − autor Petr
Příkaský. Na klíči má každý člen
svůj štítek, jmenovku a jsou na něm
názvy části Dúbravy, kde členové
houby sbírají, např. U Salónu, U za−
bitého, Pod kopcem, Panisádek,
Zátočina, Boříčko, Rúdníček a řada
dalších.
Loňský rok je za námi i s úrodou
a byl bych rád, kdyby pro leto−
šek platila lidová pranostika: „Ko−
lik sněhu v lednu, tolik hřibů v srpnu“.
Jen bych doporučil v srpnu brzy
ráno si přivstat, aby už hříbky ne−
byly vysbírané a abyste to pak ne−
sváděli na nedostatek lednového
sněhu.
Václav Koplík,
mykologický kroužek
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Pár slov od čtenáře
(uvedeno v plném znění bez úprav)

N

Zdraví

edávno jsem se snažil dostat
odpověď na mou otázku o auto−
rovy článku o mě. Tento článek
vyšel ve Zvonu č.1/2003 pod názvem
Zrzkova zatáčka. Co k to mu říci?
Na to se vlastně ani odpovědět nedá.
Část Redakční rady ve složení Ha−
nák J., Šebesta Z., a spol. se kterými
jsem měl tu čest hovořit, o článku
mluvili jako o věci pouze k zasmání.
Pro nich třeba. Na tom článku mě
nejvíce zarazila přímo ta troufalost
hanlivě urazit někoho, se kterým
o tom ani nemluvili, zdali to mohou
uveřejnit. PaedDr. Šebesta nakonec
pronesl, že tím autorem je právě ON,
což mě velice zarazilo. Nejprve jsem
myslel, že si někdo z bývalích spo−
lužáků jen tak udělal srandu ale
od dospělého člověka mající vyso−

N

„Léčba je většinou pomalá,
zato s trvalejšími
výsledky,…“

Gemmoterapie –
nová léčebná metoda

astoupili jsme do třetího tisíci−
letí − věku nazvaného obdobím
vodnáře. Lidstvo by se v něm
mělo dát lepší cestou − cestou le−
pších lidských vztahů, cestou le−
pšího způsobu života. Také lékařství
této doby by se mělo změnit, před−
pokládá se, že bude lékařstvím také
přírodním a současně i duchovním.
Dosavadní lékařská věda dosáhla
v posledních letech netušeného roz−
voje a přesto se průměrný věk nejen
nezvyšuje, ale spíše snižuje. Při−
bývá alergií, zhoubných onemocně−
ní, infarktů, mrtvic, vznikají nové
těžké choroby.
Jak ozdravně působit na organis−
mus s minimálním zasahováním
do svobody těla i duše, tedy do jejich
přirozené funkce? Jsou to léčby by−
linami, masáže, reflexní terapie,
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kou školu jsem to opravdu nečekal.
Kdo tenkrát ten článek přečetl, si
asi pomyslel kdoví co. Problém je ten,
že i když článek vychází z pravdy,
neznamená to, že je pravdivý, což
si ostatně měla tzv. Redakční rada
tenkrát ověřit. Nemůžou přece
otisknout vše, co jim kdo přinese.
Vím, že na konci stránky je dově−
tek, že názory a stanoviska nejsou
vždy totožné z názory redakce. Na
to se ale vymlouvat nejde. Každý si
nyní pomyslí, proč právě teď se ozý−
vám nebo proč to vůbec dělám? To je
velice jednoduché. To, čeho se dopus−
tila Redakční rada a autor článku,
je neomluvitelná pomluva a urážka
osobnosti, nemluvě o tom, že ten−
krát ZŠ Ratíškovice hrubě a trestu−
hodně zanedbala základní povi−

akupunktura, úprava výživy, hydro−
kolonterapie, homeopatie, gemmote−
rapie atd.
Jedním z takových prostředků lé−
čení je gemmoterapie, o které Vás
chci informovat. Gemmoterapie je
léčba pomocí homeopaticky vyro−
bených tinktur z bylin a pupenů
rostlin. „Rostlina přináší tělu infor−
maci v podobě podnětu k léčení“
říká Mgr. Jarmila Podhorná, která

nosti. To ale tenkrát nikdo neřekl
a pan Šebesta jakožto funkcionář ZŠ
Ratíškovice a autor článku se o tom
v tom hanopisu vůbec nezmínil.
Tenhle článek však není obžalobou,
ale nyní už pouhým svědectvím ze
strany toho, který byl tenkrát tak
strašně a posměšně uražen. Co to
znamená? Znamená to jedno. Když
kdokoliv bude chtít někomu uškodit,
stačí pouze zanést napsaný článek
na Obecní uřad a je to lepší jak ně−
jaká obyčejná a zastaralá verbální
pomluva. Redakční rada to schválí
a nechá otisknout a ostuda je na
světě. Nevím jak by se pánům z Re−
dakční rady, kteří mě strašně zkla−
mali (a jsou to vzdělaní lidé) , a to
zvláště Mgr. Hanák, PaedDr. Še−
besta a PhDr. Šťastný R. líbilo, kdyby
o nich někdo něco podobného jakožto
o mě napsal. V civilizovaném světě
by se to určitě nestalo. Já přenechá−
vám odpovědnost za ten článech na
lidech a už jen oni sami by měli po−
přemýšlet o tom, co udělali. Určitě
si nemyslí, že udělali správně.
Radek Michenka
radek555@seznam.cz

se z lásky k lidem a ve snaze pomoci
všem, kteří pomoc potřebují, se za−
čala věnovat studiu člověka a meto−
dám alternativního léčení. Nejvíce
ji zaujala nádorová onemocnění
a jejich prevence, dále roztroušená
skleróza, borelióza, Parkinsonova cho−
roba, plísně aj. kožní onemocnění,
alergie, a dále nemoci všeho druhu.
Tinktury nebo spojení tinktur řeší
i obtížně zvladatelné zdravotní po−
ruchy. V některých případech rych−
leji, jindy zlepšení zdravotního stavu
trvá déle. Důležité je, že zlepšení
nastane bez nežádoucích účinků, bez
následků na játrech, ledvinách či ji−
ných životně důležitých orgánech.
Léčba je většinou pomalá, zato s tr−
valejšími účinky, a přitom neškodná,
a začíná se prosazovat jako moderní
terapie třetího tisíciletí.
Co je dále třeba o této metodě vě−
dět? Výtažky z pupenů a bylin neob−
sahují žádné škodlivé látky a pří−
měsi, neboť se sbírají v ekologicky
čistém prostředí. Zdravotní nezá−
vadnost každé tinktury potvrzuje
ministerstvo zdravotnictví.
Léčba těmito výtažky nevylučuje
užívání jiných alopatických léků.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

Spolky

Kritika

„Nemůžou přece otisknout vše,
co jim kdo přinese.“

Mezi užitím výtažků a léků je však
nutno zachovat aspoň půlhodinový
odstup. Gemmoterapie nevyža−
duje zvláštní dietu. Protože jde o če−
ský výrobek, je zhruba 4−6 krát
levnější než zahraniční výrobky po−
dobného typu.
Děkujme Mgr. Jarmile Podhorné,
že hledala a posléze nalezla způsob,
jak přírodními prostředky lidem
účinně pomáhat, aby si udrželi dobré
zdraví, anebo ho znovu nabyli. Vy−
jmenuji jen několik onemocnění
z mnoha, na které jsou tyto pří−

pravky účinné: periferní obrny, zá−
něty nervů, roztroušená skleróza,
borelióza, oslabená imunita, kožní
choroby, cévy, hemeroidy, bércové
vředy, střeva, žaludek, slinivka, žluč−
ník, migrény, alergie, astma, senná
rýma, virová onemocnění, ledviny,
močové cesty, gynekologická onemoc−
nění, sterilita, impotence, záněty,
krevní choroby, nádory, rakovina,
krevní tlak, lupénka, žaludeční
a střevní vředy, dna, otoky, ztráta
paměti, ztráta sluchu, Parkinso−
nova a Alzheimerova choroba, srdce,

nervy, štítná žláza, křečové žíly,
nadváha, revmatismus, artróza, mo−
nonukleóza, játra, nadledvinky,
únavový syndrom, nespavost, lát−
ková výměna, zvýšený cholesterol,
cukrovka atd.
Všechny kůry působí léčivě, rege−
nerativně i preventivně, a proto
může gemmoterapie i lidem, kteří
se cítí zdraví, jen prospět. Člověk
se pro tuto léčbu musí rozhodnout
sám, s důvěrou, že prospívá svému
zdraví.

„Teprve v roce 2001
byl celý areál oplocen.“

náhradu nový pozemek (louku) v lo−
kalitě Rubanice. Další pozemky
byly od obecního úřadu odkoupeny.
V roce 1995 byl vybudován přes ra−
tíškovský potok most jako hlavní
vchod do budovaného areálu. Teprve
v roce 2001 byl celý areál oplocen.
Jak most, tak i oplocení bylo finan−
cováno z investičních dotací od
státu. To uvádím jen pro ty, kteří
se domnívají, že tyto akce byly pla−
ceny z rozpočtu obce.
Již v roce 2002 požádala naše
jednota o zařazení do investičního
plánu Orla na rok 2003−5 na po−
stupné budování sportovního areálu.
Pro vyrovnání areálu v roce 2003
byly vykoupeny starší pozemky od
obecního úřadu, další pozemek da−
rovala orelské jednotě paní D. Gaj−
díková a pan Vojtěch Gajdík. Oběma
dárcům patří náš upřímný dík. Po
dodání všech požadovaných dokladů
byl náš investiční záměr schválen.
Bylo vypsáno výběrové řízení a vy−
brána brněnská firma PROS, která
má mnohaleté zkušenosti s budo−
váním sportovních areálů.

Ratíškovický Orel
v roce 2003

S

talo se již několikaletou tra−
dicí, že leden je pro Jednotu Orla
Ratíškovice měsícem hodno−
cení a plánování. Nebylo tomu jinak
ani letos 18. ledna. A dá se říci, že
to byl rok velmi úspěšný. A jaký
bude ten nový − rok 2004? Stále je
mezi námi mnoho nezodpovězených
otázek z minulosti. Začněme však
od počátku.
Orel vznikl ze Sdružení ven−
kovské omladiny zjara roku 1914.
První světová válka však přeru−
šila činnost jednoty. Obnovena byla
opět až v roce 1919. 17. června 1925
píše tehdy velmi aktivní člen, ná−
čelník naší jednoty bratr Vít Pří−
kaský, požadavek jednoty na obecní
zastupitelstvo o přidělení místa na
cvičiště a postavení
tělocvičny. A hned
23. června 1925 do−
stává jednota od−
pověď od starosty
obce Františka Blá−
hy, že se požadavku
vyhovuje. Byl jí při−
dělen pozemek mezi
ulicí Rohateckou
a Múdrou. Dnes tam
stojí „nová“ mateřská
školka a prodejna
potravin. Orlovna,
jak se obecně říkalo,
byla dobudována díky
obětavosti tehdej−
ších členů orla až
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 1/2004

v březnu roku 1948. V tom roce však
byl Orel rozpuštěn a veškerý ma−
jetek zabaven. Orlovna přešla pod
nového majitele, který ji nedoká−
zal využít, převedl ji na dalšího
majitele, a ten pozemek prodal
obecnímu úřadu a Jednotě Potra−
viny, která zde postavila samoob−
sluhu.
Při třetí obnově Orla v roce 1990
jsme se všichni domnívali, že podle
restitučního zákona nám bude ma−
jetek navrácen. Zákon však jasně
stanovil, že jsou−li na pozemku vy−
stavěny nové budovy, restituční
zákon se na původní majitele ne−
vztahuje.
Obnovená orelská jednota získala
od obecního úřadu jako částečnou

Renata Uhlíková
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Jan Příkaský
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Ztratil se trpaslík

P

Junák

Krádež

„Atrakce tolik navštěvovaná
dětmi předškolního věku tak
doznala výrazné změny,…“

Junák
informuje

Soutěž
ve sběru papíru

Pozvánka
Junák Ratíškovice zve všechny
rodiče a příznivce Junáka na
Junáckou akademii, která se
koná 21. března 2004 od 15 hod.
v sále kina Ratíškovice.

o dlouhých pade−
sáti letech opustil,
zřejmě nedobro−
volně, trpaslík před do−
mem v ulici Řádky své
stálé místo mezi ostatní−
mi keramickými modely.
Atrakce tolik navště−
vovaná dětmi předškol−
ního věku tak doznala
výrazné změny, a proto
majitelka trpasličí farmy
žádá nálezce či únosce
trpaslíka, aby ho laskavě
vrátil zpět na původní
místo.
Ludmila Tomšejová

Výchova

Za dva měsíce bylo víceúčelové
hřiště s umělým povrchem pro flor−
bal, malou kopanou, tenis, volej−
bal, v zimních měsících s možností
bruslení a hraní hokeje vybudo−
váno. Hřiště má zajištěno noční osvět−
lení a celá plocha je odvodněna.
Celková cena činila 2 600 000 Kč.
V sobotu 4. října 2003 bylo hřiště
vysvěceno a předáno do užívání.
Podrobnosti svěcení byly popsány
již ve Zvonu číslo 5. A jak je hřiště
využíváno? Denně odpoledne se
hrála malá kopaná. Zájem byl v ně−
které dny tak velký, že se musel
uspořádat turnaj, aby se na všechny
dostalo. Někdy se hrálo až do pozd−
ních hodin.
Stále je však otevřena otázka
bruslení. Pro tento účel byla vyhlou−
bena studna. A zde je nutno podě−
kovat vedení firmy PROS, která
studnu zaplatila. Dík však patří
i panu ing. Petru Kotáskovi z firmy
LIKOL za snížení ceny realizace
studny. K čerpání vody, ale též k osvět−
lení hřiště v nočních hodinách bylo
nutno zřídit elektrickou přípojku.
Již v září byla podána žádost o vy−
pracování projektu, následně pro−
vedena přípojka pod silnicí a po−
tokem a konečně 20. ledna byly
namontovány i elektroměrné ho−
diny.
Co říci závěrem k roku 2003. Byl
náročný, ale velmi úspěšný. Ovšem
bez ochoty a pomoci obecního úřadu
při vyřizování potřebných dokladů,
všech členů vedení Jednoty Orla
z Ratíškovic, dobré vůle sponzorů,
ale také dobrovolné práce našich
členů nemohlo být tak náročné dílo
vykonáno. Všem, kteří nám věřili
a pomáhali, patří naše upřímné po−
děkování.
A jaké plány má jednota v letoš−
ním roce? Hlavní prioritou je další
budování orelského areálu. Jedná
se hlavně o sociální zázemí. To zna−
mená vystavět šatny, sprchy, zá−
chody a skladové prostory. Jen tak
může podle vyjádření hygieniků
vybudovaný areál sloužit veřejno−
sti, ne jen někomu. Naším zájmem
je, aby byl plně využíván i žáky ZŠ,
ratíškovskou mládeží, a též i se−
niory. Jen tak naplníme orelské
heslo: „Jen v harmonii těla a duše
je zdravý duch“. A to je naším cí−
lem.

„Dávejte mu peněz kolik
chce, ať si je nemusí
vydělávat.“

Jak vychovat
z dítěte zločince!

z Dávejte dítěti od malička všechno,
co chce. Tak poroste v přesvěd−
čení, že má právo na všechno na
světě.
z Když dítě říká ošklivá slova,
smějte se tomu, bude si myslet,
že správný chlapík tak mluví.
z Nesnažte se o žádnou mravní, ani
náboženskou výchovu. Říkejte,
že až mu bude 18 let, ať si vybere,
čemu chce věřit. Vybere si sám,
až vám budou oči přecházet.
z Nikdy mu nic nezakazujte. Až
bude později zatčen pro krádež
auta, bude přesvědčen, že mu spo−
lečnost ubližuje.
z Uklízejte po něm pilně, co nechá
povalovat. Tak v něm vychováte
jistotu, že odpovědnost za vše je
jen na druhých.
z Nechte ho číst a dívat se na
všechno na co chce. Příbor a talíř
mu umývejte, ale za duševní po−
travu mu dávejte kdejaké odpadky.

z Hádejte se před dětmi. Vyroste
v nich přesvědčení , že oni za nic
nemohou, vším jsou vinni ostatní.
z Dávejte mu peněz kolik chce, ať
si je nemusí vydělávat. Přece
chcete, aby vaše dítě mělo lepší
život, než jste měli vy. Až mu
budou někdy chybět, půjde si je
vzít s pistolí v ruce.
z Obskakujte je a vyplňte všechna
jeho přání v oblečení, v hračkách
a pohodlí. Zajistíte mu, že jeho
manželství se brzo rozpadne.
z Vždy ho proti všemu obhajujte.
Učitelé jsou proti němu zaujatí,
spolužáci mu ubližují. Naučí se
nenávidět a neuznat svou chybu.
Postaráte se o to, že s ním ne−
vydrží nikdo na pracovišti, ani
doma. Až z vašeho dítěte bude
ničema, honem začněte prohla−
šovat, že si od malička nedal v ni−
čem říci. Připravte se na bolavý
a těžký život.
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Registrace 2004
Máte již zaplacenou registraci
a dostali jste registrační kartu?
Letos je to za 250 Kč. Zdá se
Vám to moc? V porovnání s ostat−
ními zájmovými kroužky snad
ani ne − například fotbal 1200 ko−
run, kurzy
angličtiny
ještě více.
Je to 250 Kč
ročně, 21 Kč
měsíčně,
4,80 korun
týdně, nebo
chcete−li 70
hal. denně.
Část re−
gistrace odvádíme na ústředí
Junáka (170 Kč na osobu), kde
jsou za tyto peníze hrazeny po−
jištění dětí, registrace v mezi−
národních organizacích, provoz
okresního výboru a ústředí Ju−
náka. Na oplátku získáváme
od ústředí Junáka dotace na
tábory, na provoz klubovny, na
rekonstrukce klubovny a na
krátkodobé akce. V loňském roce
nám ústředí pomohlo financo−
vat výměnu vstupních schodů
u klubovny a výměnu části
oken.
Je také možno se registrovat
do KPJ − Klubu přátel Junáka,
kde se registrují příznivci, kteří
se mohou, ale nemusejí podí−
let aktivně na činnosti Junáka.
Pomáhají nám tak finančně.
Z členství v KPJ zůstávají všechny
peníze na našem středisku,
z nichž je pak hrazena činnost
Junáka, provoz klubovny a re−
konstrukce na klubovně.
Palis
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Přehled vykoupených surovin ve sběrně Ratíškovice (v kilogramech)
Rok

noviny

časopisy

směs

lepenka „sjetiny“ textil Celkem

2000

6 190

4 800

6 300

7 410

80

650

25 340

2001

8 220

7 270

6 920

12 040

40

500

34 990

2002

6 730

7 370

6 395

15 020

85

0

35 600

2003

11 720

12 560

10 370

18 030

0

0

52 680
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