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R

Ratíškovická
Madona

atíškovice, byť mají vzdálený
středověký literární doklad o své
existenci, byly obcí nevýznam−
nou. Vždyť ani na slavné mapě Mo−
ravy Jana Amose Komenského z roku
1627 se nevyskytují – na rozdíl od
Vacenovic, Milotic či Rohatce. O to
zajímavější je, že se v našem farním
kostele nachází dřevěná socha Ma−
dony s Ježíškem, která je dozajista
gotického původu. Socha je státem
evidována jako kulturní památka,
tedy o její historické hodnotě se vě−
dělo, nicméně i mistr tesař, v našem
případě znalec dějin umění, se může
utnout. Při revizi stavu sochy vy−
plynuly určité pochybnosti o původu
a stáří sošky. Tyto pochybnosti byly
zcela rozptýleny po provedení nále−
žitých analýz, které předcházely re−
staurátorskému zásahu.
Sochu Madony s Ježíškem lze dle
tvarosloví zařadit k tzv. krásnému
slohu: postava Marie je oduševněle
esovitě prohnutá, tvář má ušlechtilý
výraz, znázorněn je citový vztah
mladé matky a Ježíška, šat je bo−
hatě rytmicky řasen. Zdůrazněme,
že krásný sloh se uplatňoval kolem
roku 1400, a to v mezinárodním mě−
řítku.
Starobylost sochy určená na zá−
kladě slohu byla potvrzena stratigra−
fickou analýzou, tedy rozborem ná−

Nejstarší
ratíškovická
památka

těrových vrstev. Pomocí rentgeno−
vého vyšetření byly identifikovány
(vyhledány) místa s olovnatou bělo−
bou, na nichž se nacházely další ná−
těrové vrstvy. Odebráním vzorků
z těchto míst a mikroskopickým la−
boratorním vyšetřením se ukázalo až
22 nátěrových vrstev barev a laků.
Pokračování na straně 4
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Obec

Obecní
rada...

Rada obce ze dne 5. 4. 2005
Rada obce:
z projednala žádost firmy LEŠHO,
s. r. o., o pronájem zemědělského
pozemku o výměře 20 000 m2, lo−
kalita Pasuňk, za účelem provo−
zování zemědělské činnosti
z projednala žádost pana Holomáče
o pronájem pozemků k zeměděl−
ským účelům
z se seznámila s návrhem rozdělení
parcel v lokalitě U Jezérka
z vzala na vědomí rezignaci paní Ja−
roslavy Kundratové na ředitelku
Osvětové besedy Ratíškovice (dů−
vodem je neslučitelnost funkcí
člena zastupitelstva s funkcí ře−
ditelky příspěvkové organizace
obce – zákon č. 96/2005 Sb.,)
z projednala žádost firmy CZMT
a.s., o umístění dopravních zna−
ček k areálu firmy
z starosta seznámil radu obce s po−
zemky a porosty, které jsou ve
vlastnictví obce a nejsou udržo−
vány, je nutné, aby se prováděla
minimální údržba
z souhlasí s Dohodou o spolupráci
mezi obcí Miezgovce a obcí Ratíš−
kovice
z projednala návrh darovací smlou−
vy mezi CZMT a. s. (dárce) a obcí
Ratíškovice (obdarovaný). Před−
mětem smlouvy je kanalizace a ná−
drž (čistička odpadních vod).
Rada obce ze dne 19. 4. 2005
Rada obce:
z projednala s podnájemci restau−
race Sport nutné opravy v restau−
raci a kavárně a výměnu movitého
majetku v těchto prostorách
z provedla výběr zhotovitele na Plán
odpadového hospodářství v obci
z souhlasí, aby investiční záměr
Základní školy v Ratíškovicích
provedla firma REALKA − Rubí−
ček s. r. o. z Kroměříže
z projednala Dohodu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu
města Hodonína na zabezpečení
provozu obecní knihovny
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z projednala
stížnost ob−
čanů ulice
Řádky na
přemnožení
potkanů.
Bude prove−
dena derati−
zace této lo−
kality.
souhlasí, aby malování společných
prostor DPS Ratíškovice provedla
firma Jan Frýdek, Ratíškovice
se seznámila s dokumentem „Pro−
tokol 2005“ mezi obcí Ratíškovice
a městem Vouziers
vyhlásila výběrové řízení na funkci
ředitele/ky Osvětové besedy
projednala možnost zřízení druhé
kanalizační přípojky do sportov−
ního areálu pro oddíl volejbalu
a tenisového klubu.

Rada obce ze dne 3. 5. 2005
Rada obce:
z projednala možnost opravy komu−
nikace v ul. Zbrodek, doporučuje,
aby oprava byla provedena před
zřízením objížďky (silnice I/54
Vracov – Bzenec)
z uskutečnila výběrové řízení na
funkci ředitelky Osvětové besedy
– novou ředitelkou byla jmeno−
vána paní Jana Koplíková
z projednala žádost firmy Candy
Plus, a. s., o prodloužení nájemní
smlouvy o ubytování
z projednala žádost o opravu prasklé
základní desky pomníku na hřbi−
tově
z schválila udělení bronzových pa−
mětních medailí Lucii Kovaříkové
a Michalu Jonovi při průjezdu Ra−
tíškovicemi na cestě kolem světa
a udělení měděné pamětní me−
daile Jakubovi Kratochvílovi za
reprezentaci obce v oblasti sportu
(cyklistika)
z schválila přestavbu stávajícího
přívěsu pro JSDH
z doporučuje umístění pamětní
desky národního hrdiny poručíka
Jaroslava Kotáska v prostorách
OÚ
z stanovila sazbu jízdného minibusu
14 Kč/km a čekací doby 100 Kč/hod.
z se seznámila se závěrečným
účtem Mikroregionu Nový Dvůr;
dále bere na vědomí dotaci JMK
200 000 Kč na zpracování pro−
jektu informačního systému obcí
Mikroregionu.

Rada obce ze dne 17. 5. 2005
Rada obce:
z projednala návrh řešení místní
komunikace U Jezérka
z projednala možnosti umístění ska−
teboardového hřiště
z stanovila náplň práce ředitelce
Osvětové besedy
z schválila žádost o částečné oplo−
cení zahrádek v areálu ZŠ ze
strany školního hřiště (svépomocí
a na vlastní finanční náklady)
z projednala nabídku leteckého
snímkování obce
z starosta informoval radu o pláno−
vaných investičních akcích do−
pravní infrastruktury v katastru
obce Ratíškovice
z starosta seznámil radu s variant−
ním řešením rekonstrukce kuželny
z se seznámila s návrhem rekon−
strukce komunikace ul. Zbrodek
z schválila opravy kanalizačních po−
klopů v ulici Dědina a Vacenovická.
Rada obce ze dne 2. 6. 2005
Rada obce:
z stanovila komisi pro otevírání obá−
lek pro výběrové řízení – svoz
a ukládání odpadů v obci
z starosta informoval radu o jed−
nání s firmou J+R o rekonstrukci
kuželny, dále seznámil radu s do−
pisem České kuželkářské asocia−
ce v Praze, seznámil radu o vyúč−
tování příjmů a nákladů kuželny
za první až čtvrtý měsíc roku 2005
z projednala etapizaci projektu
a prací technické infrastruktury
v lokalitě U Jezérka
z starosta předložil radě znalecký
posudek ing. Bubílka na pozemky
ve vlastnictví obce v areálu bý−
valé cihelny
z se seznámila s investičním zá−
měrem zpracovaným pro Správu
a údržbu silnic, jedná se o rekon−
strukci silnice II/432 – Ratíško−
vice − ul. Vítězná
z starosta informoval radu o probí−
hající rekonstrukci silnice v ulici
Zbrodek, dále o jednání objízdné
trasy na MěÚ v Bzenci
z se seznámila s cenovou nabídkou
na koupi čerpadla pro Baník Ra−
tíškovice (stávající čerpadlo je ne−
funkční)
z starosta informoval o účasti na IX.
sněmu Svazu měst a obcí ČR ve
Žďáru nad Sázavou a o konání
valné hromady VaK Hodonín, a. s.
AF
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Poskytování
úvěrů vlastníkům
obytných budov

Obecní
zastupitelstvo...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 13. 4. 2005

Společenská rubrika

Zastupitelstvo obce schvaluje:
z Smlouvu o sdružení finančních
prostředků pro zhotovení stavby
„Rekonstrukce a zpevnění cyklo−
stezek Mikroregionu Nový Dvůr“
z vybudování komunikace v ulici
U Jezérka a části ulice Příční
v roce 2005
z vybudování chodníků:
− mezi ulicí Zelnice a Zelničky
− na hřbitově
(v částce cca 200 000 Kč)
− pojízdného chodníku v ulici Při−
lehlá
z opravu chodníků:
− v ulici Vítězná (u kostela)
− v ulici Dědina
(od kostela po firmu Tomgas)
− oprava nájezdu z ulice Vítězná
do ulice Krátká
− v ulici U Cihelny
z termín opravy kanalizačních ša−
chet v ulici Dědina, Vacenovická
a Rohatecká, a to do 30. 6. 2005.

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
z rezignaci ředitelky Osvětové be−
sedy paní Jaroslavy Kundratové
z zprávy o lesnické činnosti v obec−
ním lese v letech 2002−2006 pana
Leopolda Tomančáka a Františka
Bábíka
z žádost o umístění dopravních zna−
ček na Baťovce firmou CZMT a. s.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
z Radu obce k výběrovému řízení
na funkci ředitele Osvětové be−
sedy
z paní Marii Rybovou, bytem Ratíš−
kovice, Sportovní 695, dočasným
zastupováním ředitelky Osvětové
besedy
z starostu obce zajistit doplnění
zprávy o lesní činnosti v obecním
lese dle požadavku kontrolního vý−
boru.
Zastupitelstvo obce odročuje:
z rozhodnutí o způsobu vytápění
sportovního areálu.
AF

Vítáme nové občánky...
Tomáš Koplík
Robin Podkalský

Dalibor Valachovič
Alžběta Mokrá

V

roce 2000 přijalo Zastupitel−
stvo obce Obecně závaznou
vyhlášku, která stanovuje
podmínky poskytnutí úvěru na
opravy a modernizaci bytového
fondu. O tento úvěr mohou žádat
občané, kteří jsou majiteli nemo−
vitosti, jež je minimálně 10 let od
kolaudace.
Úvěr lze použít na obnovu
střech a krovů, obnovu fasád, re−
konstrukce vnitřních instalací,
zateplení budov, vestavbu soci−
álního zařízení, izolaci proti vlh−
kosti, rekonstrukci a výstavbu
přípojek a sítí, vestavbu bytu do
půdních prostor, nástavbu rušící
plochou střechu, výměnu oken
a venkovních dveří, rozšíření bytu
o nový pokoj, rekonstrukci star−
ších neobydlených domů.
Na každou z výše uvedených
položek je podle náročnosti jiná
výše úvěru s úrokem 5 %. Po−
ložky se mohou kumulovat, ma−
ximální půjčená částka může být
až 150 000 Kč. Doba splatnosti se
rozpočítává od jednoho roku do
šesti let podle půjčené částky.
Do 40 000 Kč půjčené částky je
nutný jeden ručitel, nad 40 000 Kč
dva ručitelé. Půjčky se poskytují
jedenkrát ročně na základě žá−
dosti, kterou posoudí komise. Ta
posuzuje finanční možnosti, soci−
ální situaci žadatele a navrhne
poskytnutí půjčky. Od roku 2000
bylo poskytnuto 53 půjček v cel−
kové výši 2 900 000 Kč.

Z našich řad odešli...
Marie Kordulová ..................................
Josef Mráz .............................................
Miroslav Partika ..................................
Štěpánka Macková ..............................
Josef Koplík ..........................................
Jiří Toman .............................................
Zdenka Měchurová ..............................
Josef Gajdík ..........................................
Miroslav Tříska ....................................
Marie Foltýnová ...................................

Anna Foltýnová

80 let
60 let
79 let
63 let
79 let
53 let
83 let
85 let
78 let
64 let

Blahopřejeme...
Drahomíra Klimešová ........................................ 90 let
Jenovefa Šebková ................................................ 85 let
Jindřich Sukop ..................................................... 80 let
Žofie Bařinová ...................................................... 80 let

Zlatá svatba...
Karel a Zita Němcovi
Oldřich a Cyrilla Kadlčíkovi
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Vzpomínka

Stav sochy byl prověřen nejen
rentgenem, který odhalil kvalitu dře−
věné hmoty a existenci hřebíků, ale
i CT vyšetřením (počítačový tomo−
graf, lidově cétéčko nebo tunel), po−
mocí něhož byl zjištěn hloubkový
stav dřeva a nátěrů (míra napadení
dřevokazným hmyzem, zetlelost dře−
věné hmoty, doplňky z jiného dřeva)
v cca 280 řezech.
CT analýzou se prokázalo, že
socha Madony nebyla upravována co
do plastického tvaru a všechny části
dřevěného bloku, včetně druhotně
oddělené hlavy Ježíška, jsou součástí
originálu. Další časové upřesnění
vzniku sochy lze provést pomocí den−
drochronologické analýzy, kdy na
základě šířky jednotlivých letokruhů
jsme schopni určit letopočet, kdy byl
strom skácen (pakliže se najdou pod−
korní – světlejší letokruhy). Toto še−
tření zatím neproběhlo, nicméně se
připravuje.
Po provedení výše uvedených šet−
ření byl zvolen postup restaurování,
které provedla restaurátorka akade−
mická malířka Mgr. Ludmila Zále−
šáková z Bánova u Uherského Brodu.
Před zahájením restaurování byla
pořízena fotodokumentace, poté byla

D

Jurka

zpevněna polychromie a křídové
vrstvy, nato byla zpevněna dřevěná
hmota, byly sejmuty nevhodné no−
vodobé vrstvy přemalby, vytme−
leny praskliny a zpevněny oddělené
části dřeva. Poté byly provedeny sce−

„V Ratíškovicích zůstávalo
také několik mladých
chlapců, kteří byli na
útěku z koncentrač−
ního tábora.“

(II. světová válka v Ratíškovicích)

ne 27. května 1942 byl v Praze
spáchán atentát na zastupující−
ho říšského protektora a SS−
obergruppenfűhrera Reinharda
Heydricha. Ten na následky zra−
nění 4. června zemřel. Uprostřed
okupované Prahy byl tento čin nej−
větším výkonem domácího odboje za
II. sv. války. Na tři muže, kteří se
na tomto činu podíleli (mezi nimi byl
i Miroslav Valčík z Hodonína), byla
vypsána odměna 10 000 000 korun.
Reakce okupantů byla velmi tvr−
dá: ihned po atentátu vyšel dekret
o stanném právu, v němž se říká, že
popraven bude ten, „kdo osoby,
které měly účast na spáchání aten−
tátu, přechovává nebo jim poskytuje
pomoc, anebo má vědomost o jejich
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osobě a jejich pobytu a neučiní žád−
né oznámení“. Výnosem ministra
vnitra ze dne 28. května 1942 se také
musely u ohlašovacího úřadu přihlá−
sit všechny osoby, které se zdržova−
ly v Protektorátu a nebyly přihlá−
šeny k pobytu. Poslední lhůtou
k přihlášení byl pátek 29. května.
„Kdo by se od soboty 30. května 1942
ještě bez přihlášení zdržoval v Pro−
tektorátu, bude zastřelen. Rovněž
budou zastřeleny ty osoby, které ne−
přihlášené osoby od soboty 30. května
1942 u sebe přechovávají.“
Takovéto případy ukrývání byli
i v naší obci. Jedním z nich byl ruský
zajatec Sergej, kterého ukrýval ve
svém domě č.p. 91 malorolník Josef
Příkaský a po jeho odchodu z obce

lující retuše defektů starších a his−
toricky hodnotných barevných ná−
těrů a retuše zlacení (pozlacena byla
pouze nepůvodní – barokní koruna,
jablko a řasení roušky), obnovené
nátěry byly zalakovány. Sjednocení
barevných nátěrů proběhlo pouze
z přední strany sochy. Na zadní
straně se nacházejí zbytky původní
– barokní polychromie (pařížská
modř – 18. stol.). Podotkněme ještě,
že na zadní straně se nachází vodo−
rovný zářez, kde v minulosti byl in−
stalován trámek nebo lať, pomocí níž
byla socha připevněna k oltáři nebo
nosítkům.
Restaurování sochy, jež stálo
100 000 Kč, bylo plně financováno
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
a rozpočtu Jihomoravského kraje,
výraznou měrou zpomalilo degradaci
dřeva, zvýšilo estetickou hodnotu
sochy, odhalilo informace o stavu
hmoty a informace o barevném po−
jetí, potažmo o estetickém vnímání
našich předků, a bezesporu napomo−
hlo prodloužení životnosti nejstarší
památky Ratíškovic. Poděkování
proto patří všem, kteří se o to zaslou−
žili, především pak farnosti, donáto−
rům a restaurátorce.
PhDr. Radim Šťastný

mu do úkrytu v polích na Rúdníku
nosily jídlo a ošacení Františka De−
kařová a Josefa Hrbáčková (podle
jejího vyprávění o Sergejovi psal
v roce 1999 ve Zvonu č. 2 PhDr. Mi−
roslav Dekař z Plzně).
V Ratíškovicích zůstávalo také
několik mladých chlapců, kteří byli
na útěku z koncentračního tábora.
Na svých pozemcích je skrývala Ka−
teřina Doležalová, majitelka vod−
ního mlýna na Rúdníku. Pobývali
tady pouze kratší dobu a pak pokra−
čovali ve své cestě domů, déle zůstal
jen jeden z nich − 22letý Jugoslávec
Jurka. Kvůli svému nepokojnému
mládí se nedokázal velmi dlouho
skrývat na jednom místě, a tak vy−
pomáhal s pracemi ve mlýně, staral
se o koně a pomáhal v hospodářství.
Byl také tak smělý, že pokud to bylo
možné, několikrát se odvážil do dě−
diny k pekaři nebo do obchodu, měl
i odvahu pomáhat při mlácení v dě−
dině. Znali ho také četníci z Vracova
a Bzence, kteří několikrát při ob−
chůzce navštívili rúdnický mlýn.
Protože to byli dobří Češi, nikomu
jeho úkryt nenahlásili a také ho ni−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

Výročí

jak nerušili. Několikrát se s ním
setkal i tehdejší obecní kronikář Jan
Foltýn.
Když bylo na cestě vidět vozy
s obilím, které se blížily k mlýnu,
Jurka v úkrytu čekal, až cizí hospo−
dáři odjedou. Jednou však přijel se−
mlet úrodu hospodář, kterého mlynář
podezříval ze spolupráce s Němci.
Protože Jurka při své neposednosti
nevydržel ve své skrýši, bylo dost
pravděpodobné, že ho viděli. Oka−
mžitě po jeho odjezdu se musel chla−
pec skrýt a během několika hodin
opravdu přijeli Němci. Prohledali
mlýn s celým okolím, ale nakonec
museli odjet s nepořízenou – nikoho
nenašli. Jurka seděl schoulený na
lodičce, ukrytý v palaší blízkého ryb−
níčka. Schovala ho tam rúdnická
mlynářka. Jurka jí pak říkával: „Sta−
renko, ja na vas nezapomenu ani
v hrobě!“
Po smrti Heydricha musel odejít,
aby rodinu Doležalovu nepřivedl do

Mlýn na Rúdníku
(zapůjčil Fr. Vlasák, č. p. 108)

nebezpečí. Za nějaký čas přišel s po−
zdravem jeho spoluvězeň z Buda−
pešti. Po svém propuštění z maďar−
ského vězení byl prý Jurka vyvezen
na jugoslávské hranice, odkud se pak
dostal dál. Pak už o něm Doležalovi
neslyšeli. Až po válce dostal mlynář

dopis od jeho rodičů. V něm sdělo−
vali, že se Jurka dostal až zpátky do
své vlasti – do Jugoslávie. Tam se
přidal k partyzánům a před koncem
války byl zastřelen Němci − mladý
položil život na obranu své vlasti.

„Zúčastnili se osvobozování
Stalingradu i Kurska, pak přes
Maďarsko a Československo
se dostali až do Německa.“

ková, která pochází z Kavkazu od
Minerálnych vod a je tady provdána.
Setkání se uskutečnilo na Slavíně ve
sklepě Františka Šurala. Po krátkém
seznámení s generálem Georgijem,
jeho manželkou plukovnicí Lidijí a ge−
nerálem Nikolajem jsme zašli do
kvelbeného sklepu, kde nám Franti−
šek nabídl pokoštovat vzorky z loň−
ské úrody hroznů. Již krásná a dobrá
vína všem velmi chutnala.
V takovém prostředí, jak jsme se
později dozvěděli, byli hosté poprvé
a byli velmi mile překvapeni. Geor−
gij si všechny vzorky vzorně zapiso−
val a učil se je vyslovovat česky. Po
okoštování z „beček“ následovalo
malé pohoštění nahoře v místnosti,
kde v krbu hořelo dříví a teplo jak
z dobrého vína, tak z krbu se začalo
v našich žilách prolínat.
Při vyprávění od Nikolaje jsme se
dozvěděli, kolik zažili strašných oka−
mžiků a hrůzy. Zúčastnili se osvo−
bozování Stalingradu i Kurska, pak
přes Maďarsko a Československo se
dostali až do Německa. A paní Lidija
dodala, jak se i přes takové hrozné
období spolu s Georgijem poznali,
zamilovali a jejich svatba se uskuteč−
nila u nás v Čechách roku 1945 − ona
měla 21 let a nastávající 22 let. Slaví
tedy dvoje výročí − jak osvobození od
nacismu, tak 60 let manželství.
Můj taťka vzal fotografie z lágru
v Rakousku, kde byl totálně nasa−

Vzpomínky

M

ěla jsem možnost se setkat v ne−
děli 10. dubna 2005 se dvěma
generály a plukovnicí „Ruské
armády“ z Moskvy: Georgij Afana−
sjevič Zverev, jeho manželka paní Li−
dija Grigorjevna Zvereva a generál
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Nikolaj Jakovlevič Titov, kteří se po−
díleli na osvobození České repub−
liky za 2. světové války.
O možnost zastavení v nějakém
vinném sklepě mě požádala moje
kamarádka ing. Světlana Pomajbí−

Irena Bařinová
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Rozhovor

zen v letech 1942−45. Při vzpomín−
kách si s Georgijem a Nikolajem za−
zpívali ruské písně, které tehdy se
naučil od své přítelkyně Nadi a ka−
marádů z Ruska, kteří bydleli ve stej−
ném lágru. Nakonec se zazpívala
skoro národní píseň „Kaťuša“ a při−
šlo rozloučení, při kterém Georgij
se loučil se slovy, že doba byla zlá,
a vzpomněl i rok 1968.

František Dostál
v Ratíškovicích

Je pravdou, že jste se k foto−
grafování dostal přes rentge−
nové snímky?
Opravdu je. Studoval jsem strojní
průmyslovku a mimo jiné jsme mu−
seli to, co jsme svařili, i zkontrolo−
vat – zrentgenovat. Protože mě zají−
malo, jak se „ta věc“ zpracovává, jaká
chemie se k tomu používá, tak jsem
si psal do svého poznámkového
bloku recepty na různé typy vývo−
jek. Je třeba říci, že v padesátých le−
tech to bylo velmi špatné, co se týče
literatury pro fotografy, a i komerčně
vyráběné vývojky na zpracování ne−
gativů nebyly k dostání. Každá vý−
vojka navíc sloužila k něčemu ji−
nému.
Je pro Vás fotografování jedi−
ným koníčkem?
Může to znít jako sebechvála, ale
byl jsem od přírody pohybově na−
daný, takže jsem „přičuchnul“ k vo−
lejbalu, atletice, košíkové, protože mi
to tak nějak šlo samo. Tak jsem se
dostal i do celorepublikových pře−
borů. Dokonce jsem proniknul na at−
letické hřiště k Otakaru Janderovi,
známé sportovní legendě, který
v roce 1952 založil v pražské Stro−
movce atletickou školu. Já jsem
tehdy při jakémsi zápise skočil
skoro šest metrů do dálky, načež
jsem byl (paradoxně) zařazen do sku−
piny výškařů a rok nato jsem vyhrál
ve své kategorii na mistrovství re−
publiky právě skok do výšky. Nebo
jsem jednou střídal zraněného ko−
legu ve štafetě a následně jsme dva−
krát uběhli republikový rekord! Tak−
strana 6

Za svůj život poznal mnoho lidí
a ocitnul se v různých situacích.
A dnes v době míru si přeje, aby se
měli lidi rádi a byli k sobě upřímní,
i když jsou jiné národnosti a vy−
znání. Poděkoval Františkovi i Svět−
laně, že mohli pobýt chvíli na místě,
kde se obvykle generálové nedo−
stanou. Setkání bylo velmi hezké,
bez žádných nadsázek a žádných

formálních referátů. Rozcházeli jsme
se pomalu, jako bychom se všichni
znali již velmi dlouho a věřte, že ta−
kových lidí se srdcem na dlani je
málo.
Všem, kdo nás osvobozovali, žijí−
cím i padlým, patří poděkování, pro−
tože bez nich bychom asi my tady
nebyli.
Růžena Šeďová

„...každý fotograf vkládá
do fotografie něco svého,
originálního a přesto, že
zachycují totéž, není to
nikdy totéž.“

že i tak jsem prožíval své období do−
spívání. Ten vztah ke sportu mi po−
chopitelně zůstal dodnes.
Vzpomínáte si na Vaše první
fotografie, popř. svůj první foto−
aparát?
Pochopitelně vzpomínám. Můj
první fotoaparát byl kinofilmový pří−
stroj Etareta, československý výro−
bek, který tehdy stál asi tři sta ko−
run. Taky si vzpomínám, že jsem si
na něj musel nejdříve jako student
vydělat sázením stromečků v Jizer−
ských horách. Můj první snímek,
který jsem zveřejnil, vyšel v roce
1964 v časopise Krásy domova a byla
to tvrz ze 13. století u vesničky Hra−
denín na Kolínsku, ze které pochá−
zel můj otec. V témže roce mi rovněž
vyšla fotografie v časopise Květy, na
níž bylo stojící dítě v kočárku kou−
kající se na parní mašinu.
Co vůbec rozhodlo, že jste zů−
stal u fotografování?
Já jsem v podstatě měl v sobě ja−
kési umělecké základy malování.
Tenkrát se ve škole malování hodně
věnovalo a navíc jsem měl výbornou
učitelku Šimůnkovou, která mimo
jiné učila malovat i známého malíře
Jana Čumpelíka, který byl po Jo−
žovi Úprkovi náš druhý největší folk−
lorista. Bohužel mi do života (po
stránce zdravotní) zasáhla hrozná
vojna, která měla později vliv na to,
že jsem se rozhodoval, čím se tak
nějak budu bavit. Měl jsem rád
přírodu, jezdil jsem s kamarády
na vandry a začal jsem více méně

pro ně dělat fotky z těchto výletů.
Tehdy jsem ještě o nějakém vysta−
vování svých fotografií vůbec neuva−
žoval.
Máte nějaké své oblíbence
z řad české i světové fotografie?
Samozřejmě. Můžeme to rozdělit
na tuzemsko a zahraničí, u nás bych
raději snad mluvil o autorech již ze−
snulých. Byl to především brněnský
fotograf a karikaturista a výborný
člověk Vilém Reichman, ke kterému
mám velmi blízko, dále Jiří Štýrský,
který byl známý již před válkou,
nebo Jiří Severa. Z těch zahranič−
ních mne nejvíce oslovili Američan
Elliot Erwitt a francouzský humo−
rista Robert Doisneau.
Ze které poslední výstavy jste
měl největší radost?
Abych vám pravdu řekl, tak ne−
byla to například ta berlínská,
která probíhala do 14. února letoš−
ního roku. Před tím jsem vystavoval
své fotografie v Drážďanech a dá se
říci, že z této výstavy jsem měl
upřímnou radost. Důvodem bylo asi
to, že návštěvníci této expozice po−
chopili obsah nebo chcete−li význam
mých fotografií, že jim byl blízký
humor českého prostředí, který byl
na fotografiích zachycen.
Dá se podle Vás ještě něco
v oblasti černobílé fotografie ob−
jevit? Nebojíte se určitého klišé?
Já jsem tak trochu staromilec
a myslím si, že ve fotografii samo−
zřejmě už všechno bylo. Dneska už
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

se dá vyfotografovat snad všechno,
například šedá kúra mozková. Je to
dost otázka filozofická. Osobně si též
myslím, že každý fotograf vkládá do
fotografie něco svého, originálního
a přesto, že zachycují totéž, není to
nikdy totéž. To bychom třeba mohli
dlouhé hodiny mluvit na téma epi−
gonství (napodobování, následování
významných tvůrců – pozn. autora)
a asi bychom se nedostali k urči−
tému uspokojivému závěru. Já se
klišé či epigonu určitě nebojím.
V čem vůbec spočívá umělecká
kvalita černobílé fotografie?
Domnívám se, že je to tím, zda
fotografie, ať černobílá či barevná,
i po letech stále oslovuje své diváky,
má své obdivovatele, a i po mnoha
letech zejména svým obsahem při−
tahuje své příznivce. Určitě lze pou−
žít i výrazu časová stálost, respek−
tive v umění často používané slovo
nadčasovost je výrazem či oceněním
umělecké kvality fotografie.
Máte nějakou svoji nejoblíbe−
nější fotografii?
Pokud se mám zaměřit na svoje
fotografie, tak ono se to dost mění,
stejně jako se měníme v průběhu
života i my. Například významný
český fotograf Josef Sudek si pově−
sil na zeď fotografii a pokud se na ni
vydržel dlouhou dobu dívat, tak ji
pak sundal s názorem, že to je dobrá
fotka. Jedna z mých nejoblíbeněj−
ších fotografií je z roku 1972, jež je
v jedné i z mých knížek a snad
v každém muzeu: jsou to dívčí nohy,
nohy koně a vedle opřený pán s dešt−
níkem. Každý se většinou ptá, kde
jsou ty další nohy koně? Ono to totiž
vypadá, jako by další nohy ani ne−
měl! Ta fotografie mi například do−
káže – z mnoha jiných asociací − na−
vodit typickou anglickou neděli.
Vašim ateliérem je Praha.
Které místo „naší matičky“ je
Vám nejbližší, kam se nejraději
vracíte při svých každodenních
toulkách?
Vzhledem k tomu, že jsem Pra−
žák, tak těch míst je vícero. Těžko
se mi na tuto otázku odpovídá, ale
malebnými místy jsou Staré Město
i Nové Město, ale tím, že mám rád
Prahu doslova se všemi zákoutími
a patníky, tak nejraději mám rád
okolí Betlémské kaple. Snad je to
i tím, že tady ten historický dech
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

hlavního města vydržel tak ně−
jak nejdéle, ale dnes je již téměř
všechno jinak a většinou poničeno –
dost tím trpím. Navíc blízko odtud
jsem pracoval, byl jsem známý
i okolí, měl jsem tady své oblíbené
hospůdky a vinárničky.

Závěrem mi dovolte se zeptat
na Vaše plány do budoucna?
Tady před sebou mám zrovna ru−
kopis nové vzpomínkové knížky, kde
bude tentokráte méně fotografií.
Požádal jsem renomované kreslíře,
aby si ze mne udělali srandu. Už to
samo o sobě je zajímavé, jak každý
kreslíř na moji výzvu reagoval:
Honza Vyčítal se mi třeba vůbec ne−
ozval, ale třeba Jiří Slíva, Václav
Hradecký, Vladimír Renčín, Miro−
slav Barták nebo i Kája Saudek mi
vyšli vstříc. Knížka by se měla jme−
novat „Fotograf žije dvakrát“ a měla
by vyjít ještě letos.
Za rozhovor a příjemné
posezení děkuje Josef Hanák

Máte nějaké své životní krédo?
Jednoduše a stručně řečeno „Bez
dopomoci druhých“ nebo ještě mne
napadá „Pobavit lidi“, i když to je
velmi nevděčná úloha. Chtěl bych
říci, že moje životní krédo nejlépe
vystihuje slovo „humor“. Humor ale
není jenom smích a zábava, ale i po−
cit dobra, umění bavit se na úkor
vlastní nešikovnosti či hlouposti.

Cyril Gajdík a František Dostál
Foto: Tomáš Hanák

František Dostál ( 1938) je významný český foto−
*

graf, který sám o sobě říká, že je fotograf − chodec. Od roku 1964
pravidelně spolupracuje s denním tiskem, do dnešního dne se
zúčastnil více jak 1500 výstav doma i v zahraničí a za svoji
práci získal na dvě stovky ocenění. Je dlouholetým členem
Svazu českých fotografů a čestným členem mnoha zahraničních
klubů. Podmanivost Dostálových fotografií spočívá v prosté rea−
litě vycházející z citlivého snímání obyčejných lidí v každo−
denních běžných až kuriózních situacích. Jeho vidění světa je
přímočaře realistické a dokumentárně věrné, poetika fotografií
neuráží ani nezesměšňuje. Místem jeho expozic je ulice s tvářemi
lidí, jenž potkává na své cestě životem. Vydal i několik knih, ve
kterých kromě svých fotografií předkládá i své názory a myš−
lenky: Lidé pravdě podobní (1988), Letní lidé (1996), Život je
krásnej, ale prevít (2000), Toto město je k pronajmutí (2003).
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Setkání

V

(Esperanta
adonido)

Esperantský
hlaváček

pátek 15. dubna letošního roku
se v Ratíškovicích konalo setká−
ní esperantistů z celé naší re−
publiky a jejich tradiční sobotní po−
chod za Hlaváčkem – ADONIDO
2005. Setkali jsme se navečer ve vra−
covské kuželně, kde jsme si změřili
společně své síly a um v kácení ku−
želek. V sobotu ráno byl sraz u nové
školy. Přes Baťovku a kolem nového
liliového kříže jsme si to namířili do
milotických Horek. Letošní počasí
nám přálo, po celou cestu nám sví−
tilo sluníčko a údolí Nákla zářilo žlu−
tou barvou hlaváčků. Přes Milotice
a zámecký park jsme pokračovali
lesem až do Vracova, kde nás odpo−
ledne vítal chládek vinného sklepa
a s ním typické slovácké posezení při
skleničce dobrého vína. Protože
účastníky pochodu byly i děti – nej−
mladší esperantisté, kteří chtěli také
předvést své znalosti, sešli jsme se
všichni ještě v neděli ráno ve škole.
Tam jsme si poslechli písničky a po−
hádky, zpívané a hrané ne česky, ale
mezinárodním jazykem − esperan−
tem. (Děkujeme také za pochvalu,
udělenou ředitelem školy, který se,
víceméně náhodou, na toto vystou−
pení podíval.)
Jako každým rokem, tak i letos
se pochodu zúčastnila také paní
Věra Podhradská z Brna, dlouho−
letá hlavní vedoucí jazykového Let−
ního esperantského tábora – Somera
esperanta tendaro Lančov. Tento
tábor nepatří mezi klasické, takže
není věkově omezený. Dopoledne
kvalifikovaní učitelé vyučují účast−
níky cizím jazykům, mezi něž patří
hlavně esperanto, angličtina, něm−
čina a francouzština, odpoledne pak
s nimi tráví volný čas jejich oddíloví
vedoucí. V období jednoho turnusu
prožijí účastníci celý rok – školu,
Vánoce, Silvestr, karneval, disko−
téky, volbu miss a nakonec také
předávání vysvědčení. I když je to
vlastně škola, kterou nikdo asi moc
rád nemá, do Lančova se už několik
let rády vrací děti různého věku a je
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mezi nimi i několik dětí z Ratíško−
vic a Vacenovic.
Tento tábor byl založen v Lančo−
vě, ve Stříbrné zátoce Vranovské
přehrady, již v roce 1952. Jeho za−
kladatelem a pořadatelem je Klub
esperanta a světových jazyků Teo−
dora Kiliána v Třebíči. Ze začátku
se jednalo o stanový tábor a jeho
účastníky byli povětšinou dospělí
z celé naší republiky. Postupem
času docházelo k různým úpravám
a v současné době je to tábor chat−
kový. Věkový průměr studujících se

snížil a počet jazyků, jimž se učí, se
rozšířil. Protože se vyučuje hlavně
esperanto, což je vlastně meziná−
rodní jazyk, mají možnost pobytu
také esperantisté z jiných zemí,
mimo jiné v minulých letech také Af−
ričané, Francouzi a Slováci. Probíhá
ve třech turnusech, každý má prů−
měrně 70 návštěvníků a po ukončení
toho třetího se již po několikáté ko−
nají setkání bývalých účastníků.
V letošním roce oslaví tento − podle
mého názoru velmi úspěšný jazy−
kový tábor − již padesáté třetí výročí
svého trvání. Pod táborovou espe−
rantskou vlajkou se setkávají bývalí
studující těchto prázdninových kur−
zů, mnohdy už dospělí, kteří věří, že
ten jejich tábor bude pokračovat dál.
(Další informace získáte
na internetu www.kuk.cz
nebo www.uea.org
nebo u Ireny Bařinové, Řádky 425.)
Irena Bařinová

ADONIDO 2005

Tábor v Lančově

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

Se školou
do Londýna

J

iž před lety vyslovil anglický dra−
matik Samuel Johnson zajíma−
vou myšlenku: ,,Když je člověk
unaven Londýnem, je unaven živo−
tem, protože Londýn má všechno, co
život může nabídnout.“ A já bych tato
slova jenom potvrdila, protože Lon−
dýn je opravdu krásné město.
Ve dnech 30. 4. až 5. 5. 2005 na−
vštívila skupinka deseti žáků ZŠ
Ratíškovice spolu s učitelkou anglic−
kého jazyka Mgr. Simonou Kováro−
vou anglické město Londýn. Po pří−
jezdu do královského města jsme
nejdříve šli kolem obrovského rus−
kého kola London Eye a potom jsme
procházeli nejstarší částí Londýna
Westminster, kde se tyčí věž Big
Benu. Nejznámější budovou je zde
Westminsterský palác, dnešní sídlo
Horní a Dolní sněmovny. Již od
vlády Karla I. zde platí zákon, který
říká, že královna nesmí vstoupit do
Dolní sněmovny. Ke skvostům Lon−
dýna patří i Westminsterská kated−
rála a Westminsterské opatství, kde
se konají korunovace a jsou zde
hroby králů a královen. Má zde pa−
mětní desku i Sir Winston Churchill.
Navštívili jsme i park svatého Ja−
kuba, viděli jsme výměnu koňských
stráží i výměnu stráží před Bucking−
hamským palácem, který je králov−
skou rezidencí a je to domov králov−
ské rodiny. Před palácem stojí pozla−
cený památník královny Victorie.
K nejznámějším náměstím patří
kulaté Piccadilly Cirkus se sochou
Erose – boha lásky. Trafalgar Square
je pro Angličany asi to, co pro nás
Staroměstské náměstí, uprostřed
stojí vysoký pomník – socha admi−
rála Nelsona.
Předměstí Londýna − Greenwich
je známé díky nultému poledníku,
ale v rozlehlé zahradě se kromě hvěz−
dárny nachází také námořnické mu−
zeum a královnin dům a je zde také
tunel pod Temží, který je určen
pouze pro cyklisty a chodce.
K zábavným místům Londýna
patří Hyde Park se svým Speaker
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

Corner, muzeum voskových figurín
Madame Tussand´s, dům, kde údajně
žil neméně známý detektiv Sher−
lock Holmes a také náměstí Covent
Garden, kde v uličkách předvádějí
svá kouzla kejklíři a vystupují zde
komici.
Nesmím opomenout palác Hamp−
ton Court ani Tower of London,
který jsme navštívili jako poslední.
Tower dříve sloužil jako pevnost,
palác, mincovna, hvězdárna a vězení.
Jsou zde zaměstnanci, kteří mají jako
náplň práce starat se o havrany.
Podle pověsti se věří, že když opustí

Folklor

Výlet

„Londýn se nedá
srovnávat s našimi
městy, je to jako
jiný, nový svět.“

P

havrani Tower, zanikne anglické krá−
lovství. Před Towerem stojí nejznáměj−
ší londýnský most The Tower Bridge,
zvedací most se dvěma věžemi.
Ale netěšili jsme se jenom na pa−
mátky, ale také na ubytování v rodi−
nách, protože přece jenom jsme byli
v jiné zemi a mluví se tam jiným ja−
zykem než u nás. Někdo z toho měl
strach a jiní z toho měli radost. Cho−
vali se k nám velmi mile. Angličané
mají jiný způsob života než my. Liší
se například v tom, že děti chodí do
školy ve školních uniformách, jí zdra−
věji než my, hlavním jídlem dne je
večeře.
Londýn se nedá srovnávat s na−
šimi městy, je to jako jiný, nový svět.
A nedá se na něj nezapomenout.
Ve vzpomínkách pro mě navždy zů−
stane zajímavým, krásným a podi−
vuhodným městem. Moc se mi tam
líbilo a určitě bych se tam ráda jed−
nou zase vrátila.
Markéta Foltýnová, 9.A

Ratíškovská Dolina
v Čejkovicích

sal se 28. leden, kdy měla Ra−
tíškovská Dolina zazářit před
zraky 50 zástupců z 11 zemí na
Zámečku v Čejkovicích. Byl před
námi těžký úkol − vydat ze sebe to
nejlepší, co umíme. Ke všemu nám
vůbec nebyly nakloněny nemoci,
které v té době polovinu souboru do−
provázely. Ne, že bychom chtěli ně−

která vystoupení ošidit a druhé při−
pravovali více, ale mít před zraky
tolik zahraničních hostů, to se jen
tak nepodaří. A co čert nechce − ně−
kolikaroční problémy − cimbálová
muzika. Ale protože jsme optimisti,
nakonec vše dobře dopadlo.
Doprovod nám dělala cimbálová
muzika Lipka z Vracova. Do auto−
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busu jsme nasedali nejen s paní ře−
ditelkou Osvětové Besedy paní Ja−
roslavou Kundratovou a místosta−
rostkou Annou Foltýnovou, ale též
s ochotnými členy souboru, kteří
i přes ještě trvající nemoc se oběto−
vali a vystoupení absolvovali. Sta−
rosta Josef Uhlík se dostavil taktéž,
ale vlastní dopravou.
Jakpak jsme se k této akci vlastně
dostali? To, že vystupujeme v domo−
vech důchodců, domech mentálně
postižených lidí a v pečovatelských
domech, to už snad veřejnost zná.
A právě díky tomuto jednomu vy−
stoupení v DPS v Mutěnicích nás
zhlédl jistý pan Záleský, který nás
kontaktoval a požádal o kulturní pro−
gram na semináři EBCEA, což je
Sdružení křesťanských zaměstna−
neckých společností.
Tyto organizace se zabývají soci−
álními otázkami z křesťanského po−
hledu, ale nejsou to odbory. ČR je
zastoupena organizací Křesťan
a práce, je to občanské sdružení,
které má víc jak 200 členů v celé re−
publice a má stejné zaměření. Semi−
nář se konal v Brně ve dnech 26.−
−30. ledna 2005. Zúčastnili se jej
zástupci z Velké Británie, Francie,
Portugalska, Španělska, Belgie,

Německa, Ra−
kouska, Sloven−
ska, Maďarska
a Švýcarska.
Tématem to−
hoto semináře
byly sociální
jistoty v Evropě
budoucnosti.
Tento seminář
se poprvé ko−
nal na východě,
a proto může−
me být právem
hrdí, že jsme
měli tu šanci
obohatit jejich
program právě
našim vystoupením. O pohoštění
tanečníků se postaraly paní z Mutě−
nic, a to hojným počtem chlebíčků
a lahodného vinného moku z mutěn−
ských sklepů.
Jak již bylo zmíněno, do vystou−
pení jsme vložili hodně, a to nejen
výběrem repertoáru, který měl být
hodinový, ale taky výběrem CM
a hlavně krojem. Proto jsme zvolili
„drúžky a rúcha“, které upoutají
všechny zraky diváků. A tak dou−
fáme, že se i nám podařilo zaujmout
pozornost nejen zahraničních hostů.

Naše děti ve Vlčnově

J

ízda králů ve Vlčnově patří svojí
výjimečností a pestrostí k nejví−
ce navštěvovaným místům naší
republiky. Tradice pochází z minu−
lého století a zůstala dochována kaž−

Dostali jsme pak ještě několik dě−
kovných dopisů, jen krátká citace:
,,…k hodnocení našeho semináře při−
spělo i vystoupení folklorního sou−
boru Ratíškovská Dolina, který velmi
dobře reprezentoval region Slovácka
a hlavně obec Ratíškovice…“.
Doufáme, že jsme se opravdu lí−
bili, a kdyby se nám podařilo nějaké
další zahraniční vystoupení, bylo by
to pro nás jen odměnou. Ale samo−
zřejmě nejraději rozdáváme radost
a potěšení u nás v rodné vesnici.
Ilona Příkaská

Dětský folklorní soubor
na Jízdě králů

doročním opakováním pouze ve Vlč−
nově. Na opentlených koních objíž−
dějí dospívající chlapci vesnici a vy−
volávají verše na oslavu svého krále.
Králem se stává chlapec ve věku

9−12 let a bývá oblečen ve starodáv−
ném ženském kroji s růží v puse,
střežen dvěma pomocníky rovněž na
vypentlených koních.
Vlčnov však nabízí v průběhu folk−
lorní slavnosti řadu dalších kul−
turních akcí. Na jednu z nich byl
pozván i náš dětský folklorní sou−
bor. V neděli 29. 5. v 7.00 hodin
vyrazil autobus s 20 dětmi směr
Vlčnov, aby v 9.00 hodin vystou−
pil „Na návsi“ se svým progra−
mem „Na jarmarku“. Vedle zvuč−
ných jmen souborů, jako jsou
domácí Vlčnovjánek, Čerešničky,
Hradišťánek, Radovjánek z Na−
pajedel a dětský soubor ze Sko−
ronic, se děti nenechaly zahanbit.
Našim dětem bych chtěla ještě
jednou poděkovat za hezké vy−
stoupení a vzornou reprezentaci
obce ve velmi náročném průvodu.
JK
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Senioři 2005
v Petrově−Plžích

N

Zahrádkáři

a sobotu 21. května přijal žen−
ský pěvecký sbor Robky ze Séč−
ky pozvání na V. folklorní festi−
val Senioři 2005, který se konal ve
vinařském areálu Plže v Petrově.
Akce se zúčastnily mimo jiné i sou−
bory z Velké nad Veličkou, Valaš−
ského Meziříčí, Vnorov a jako hosté
vystoupili senioři souboru Skaličan
ze Skalice a Posso−
nium z Bratislavy.
Zájem o festival byl
potvrzen rovněž vy−
sokou návštěvností
nejenom z blízkého
okolí, ale kroje si
přijeli vyfotografo−
vat a lidové písnič−
ky zazpívat i hosté
z USA.
Již přivítání bylo
srdečné v jednom
z místních sklípků,
kde zástupci jed−
notlivých vystupu−

jících souborů byli přivítání přípit−
kem a koláčky na zdar celé akce.
Robky přijely potěšit diváky progra−
mem, který se skládal z okopávání
vinohradu, jež prokládaly vyprávě−
ním a slováckými písničkami o víně.
Večer Robky završily posezením
u dobrého vína pana Zůbka.
Eva Hanáková

„Při organizaci výstavy
je důležitým předpokla−
dem úspěchu získání
co nejvíce vzorků“

Ozvěny
z letošního koštu

Č

eský zahrádkářský svaz v Ratíš−
kovicích pořádá místní výstavy
vín již řadu desetiletí. Za toto ob−
dobí se při organizaci výstav vystří−
dalo mnoho obětavých členů, z nichž
mnozí už nejsou mezi námi. Chtěl bych
v tomto příspěvku nastínit náročnost
s pořádáním takovéto akce, ale i pro−
blémy s činností celé organizace.
Po listopadu 1989 nastalo v Ra−
tíškovicích asi dvouleté období, kdy
činnost ČZS byla částečně paraly−
zována. Nebyl přehled o členské
základně, váznul výběr členských
příspěvků. Byl ukončen provoz
moštárny, provoz prodejny postřiků
a hnojiv. Výstavu vín pořádaly Stro−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

jírny Tomáš. Po zvolení nového vý−
boru pod vedením bohužel předčasně
zemřelého Petra Macka se stabilizo−
val počet členů na zhruba jedno sto
našich občanů a činnost byla hlavně
zaměřena na pořádání koštů, provoz
a údržbu vodovodního řádu na Sla−
víně a výběr poplatků za vodné, or−
ganizování a spolufinancování hlí−
dání vinohradů.
Současný výbor, který je až na
několik členů shodný s tím prvním,
se snaží v této činnosti pokračovat.
Snahy o rozšíření činnosti pořádá−
ním několika plesů či zájezdů skon−
čily fiaskem pro minimální zájem.
Výbor spolupracuje s obecním úřa−

Svátek

Robky ze Séčky
na festivalu

Den matek

K

aždoročně druhou
květnovou neděli osla−
vují naše maminky,
babičky, tety a všechny
ženy svůj svátek − Den ma−
tek. Bylo tomu tak i letos
15. dubna, kdy tento krásný svá−
tek uspořádala místní jednota
Orla ve spolupráci s osvětovou
besedou a obecním úřadem.
Velkým překvapením pro
všechny návštěvníky se jistě
stali moderátoři a moderátorky −
děti 5.A pod vedením paní uči−
telky Ireny Foltýnové. A ani
ostatní děvčata z této třídy se
nenechala zahanbit a předvedla
skladbu aerobiku. Jako hosté vy−
stoupily děti z folklorního sou−
boru Pomněnka z Tvrdonic, které
předvedly pásmo „Ve škole“. Dět−
ský soubor z Ratíškovic předvedl
nové pásmo o tom, jak to chodí
„Na jarmarku“. Soubor doprová−
zela hudecká muzika Pavla Ma−
rady. S kytičkou písniček vystou−
pily děti z „Písničky“ pod vedením
paní Emilie Kudrové. Veselá mu−
zika obohatila tento svátek něko−
lika krásnými skladbami. Na zá−
věr Veselá muzika zahrála a děti
z Písničky zapívaly krásnou pís−
ničku „Mamko, děkujem Vám...“.
JK

dem a Mikroregionem Nový Dvůr při
pořádání přednášek a školení, v po−
slední době vypomáhá Mužskému
sboru při organizaci Zpívání pod
Náklem. Samozřejmostí se staly
návštěvy našich starších členů u pří−
ležitosti jejich jubileí. Finanční pro−
středky na tuto i když ne příliš roz−
sáhlou činnost získává organizace
z členských příspěvků (z vybraných
100 Kč zůstává v ZO jen 40 Kč),
z dotace z rozpočtu OÚ, která ne−
pokryje ani nájemné za sál při koště,
a z případného zisku z koštu.
Při organizaci výstavy je důleži−
tým předpokladem úspěchu získání
co nejvíce vzorků, a tím také přilá−
kat co nejvíce návštěvníků. Nelze
tedy chápat připomínky některých
ratíškovických vinařů v tom smyslu,
že si dovedou spočítat, kolik máme
z koštu do vlastních kapes, a proto
vzorek nedají.
Ing. Jiří Hubáček st.
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Setkání

V

„Slavín byl po dlouhé
době přelidněný a vyni−
kající vína tekla do
pohárků před mnoha
sklepy proudem.“

Zpívání
pod Náklem

sobotní podvečer 21. května
2005 se v Ratíškovicích v areá−
lu sklepů na Slavíně uskuteč−
nil regionální národopisný pořad,
který vždy pořádá a zajišťuje místní
Mužský pěvecký slovácký sbor.
Každý ze členů si uvědomoval tuto
velkou zátěž. Šimrání v zádech bylo
reakcí na odpovědnost i na obavy,
aby je tak velké sousto nepotrápilo.
Přizvali si totiž sedm mužských
sborů, dva ženské sbory a dětský sou−
bor z Ratíškovic. Jako host prog−
ramu vystoupila cimbálová muzika
„Danaj“ ze Strážnice s primášem
Janem Gajdou a uměleckou vedoucí
Magdou Múčkovou. Konferování po−
řadu vzali na svá bedra Klárka Gaj−
díková a ing. Jarek Škola, kteří
v úvodu, po přivítání všech přítom−
ných, uvedli: „ Ani se to nezdá, ale
letos již pošesté otevíráme další roč−
ník národopisného pořadu „Zpívání
Pod Náklem“. Jeho zakladatelé Jan
Holeček, Vojta Koten ml. a Robert
Blaha se snažili prostřednictvím této
kulturní akce alespoň jednou v roce
oživit tuto část obce, dát příležitost
místním vinařům otevřít své sklepy
k ochutnávce jejich skvělých vín,
a to vše proložit lidovou písničkou“.
Než se kulturní program rozběhl
podle scénáře připraveného Tomá−
šem Števuliakem, dostal prostor pan
farář Ludvík Bradáč, který ve své
promluvě osvětlil historii slavení
svátku Sv. Urbana a udělil požeh−
nání úrodě v polích a ve vinohradech.
Poté následovalo vystoupení domá−
cího mužského sboru, který byl nu−
cen vyrovnat se s mnohými překáž−
kami. Chlapi se museli připravit na
to, že budou zpívat bez „šéfování“.
Robert Blaha totiž odjel do Liberce,
kde jeho syn Marek vystupoval v ce−
lostátní soutěži mladých talentů ve
hře na housle. Dále čekal chlapy
nelehký úkol připravit pódium pro
účinkující, hlediště pro diváky a vše
ostatní, co k tomu patří. Aby z fi−
nanční injekce od Osvětové besedy
ušetřili co nejvíce, postarali se díky
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Jindrovi Kudrovi o převezení všeho
potřebného materiálu vlastními si−
lami. Tonda Kotásek dirigoval sta−
vění pódia a hlediště, Tomáš Frolec,
Radek Horák a Peťa Kotásek uva−
řili 250 porcí guláše pro účinkující.
Po deštivém a velice studeném
týdnu se na víkend výrazně oteplilo
a sobota byla
jako vymalova−
ná. Ratíškovi−
jáci mají zřejmě
v „dispečinku Sv.
Petra“ pořádnou
přímluvu.
Sbor se na
předcházející
zkoušce dohodl,
že za chybějícího
šéfa zaskočí Slá−
vek Hebron a že
se nebudou zpí−
vat nově nacvi−
čené písničky.
Byly zvoleny již ty zažité, které by
v Robertově nepřítomnosti neměly
dělat zpěvákům problémy.
Program pak pokračoval vystou−
pením chlapců z dětského souboru
z Ratíškovic pod vedením Jany Kop−
líkové, za doprovodu muzikantů cim−
bálové muziky Danaj a jejich násled−
ného samostatného vstupu a zpěvu
Magdy Múčkové.
Následovalo zpívání chlapů z Bo−
řetic, Svatobořic−Mistřína a několik
písní v podání ženského sboru „Ma−
rijánky“ z Vacenovic. Před druhou
částí bloku, kdy vystoupily mužské
sbory z Tvarožné Lhoty, Milotic
a Vacenovic, vybídli konferenciéři
kronikáře Ratíškovského sboru Voj−
tu Kotena, aby uvedl historku z cesty
ze zpívání v Bořeticích. V autobuse
totiž došlo k samovolnému spuštění
hasícího přístroje (za nechtěného
přispění Tonika Kotáska), kdy pěvci
potom připomínali mlynáře stižené
dávivým kašlem.
Program pokračoval vystoupením
chlapů z Mutěnic, skvělého žen−
ského pěveckého sboru „Slováckého

krúžku“ z Kyjova, chlapů z Dubňan
a dalšího vstupu Danaje. Při závě−
rečném společném zpívání všech
účinkujících zazněly písničky „Vino−
hrady, vinohrady“ a „Sobotěnka ide“.
Večer to byl jistě vydařený, neboť
Slavín byl po dlouhé době přelid−
něný a vynikající vína tekla do po−
hárků před mnoha sklepy prou−
dem.
V neděli dopoledne nastoupil muž−
ský sbor v roli úklidové čety a ještě
před polednem by nezasvěceného
návštěvníka ani nemohlo napadnout,
že až do ranního kuropění byl Sla−
vín ve znamení zpěvu a popíjení vín.
A to nehledě na to, že pár jedinců ze
sboru to mělo po bujaré noci velice

ztížené. Například Jan Holeček, Slá−
vek Ilčík a Pavel Gajdík i se svou
ženou se museli vypořádat s tím,
že půjdou domů až za svítání, aby
nezabloudili. Nezapomněli při tom
zvonit u vytypovaných domů, aby se
pozeptali, jdou−li správným směrem.
Akorát u Kotenů jim neotevřeli,
protože Vojta zvolil ke spánku opa−
lovací léhátko na terase ve dvoře
a zvuk domovního zvonku nepřehlu−
šil jeho hlasité jektání zuby při ran−
ním chladu. Taktéž Radek Horák
i s celou rodinou svého bratra ne−
mohl najít nejkratší cestu domů
a pro jistotu zastavili u Petra Ko−
táska, aby se v jeho sklepě zoriento−
vali. A tak by se dalo pokračovat té−
měř o všech.
Že všechno dobře dopadlo, svědčí
pondělní zkouška sboru, kdy při
vzájemném poděkování všech všem
a při dojídání guláše ve sklepě
Janka Holečka zůstalo ještě mnoho
prostoru, aby za halasného chlap−
ského řehotu všichni všechno vy−
slechli.
Vojta Koten ml.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

Junák

Velká jarní
výprava 2005

N

aše výprava začala ve čtvrtek ve
22:00 na vlakovém nádraží v Ho−
doníně. O půl jedenácté jsme se
nasáčkovali do vlaku směr Děčín,
kterým jsme putovali celou noc až
do šesti hodin. Byla to opravdu ne−
zapomenutelná noc. Nikdo jsme se
nevyspali, a proto není divu, že už
ve čtyři hodiny ráno v Praze na hlav−
ním nádraží jsme si dopřávali sva−
činku.
V Děčíně jsme si schovali batohy
a vyrazili vlakem do Libouchce
a odtud do Tiských skal. Bylo to
vskutku impozantní a ani nám ne−
vadilo, že pršelo. Schovávali jsme se
do malých jeskyněk, tunelů a cho−
deb. Bez úrazu jsme zvládli malý
i velký okruh. Když jsme byli zpět
v Děčíně, rozdělili jsme se na ,,měk−
kýše“ (ti zůstali na nádraží a relaxo−
vali po probdělé noci) a tvrdíše (tj.
drsoně) − ti pokračovali na Pastýř−
skou vyhlídku. Pohled do kraje za tu
vynaloženou námahu stál. Později
jsme společně s měkkýšama odjeli
autobusem, který nás vyplivl u na−
šeho kempu Mezní louka. Po obědě,
který jsme si dopřáli, jsme se vydali
na Malou Pravčickou bránu a skalní
hrad Šaunštejn (my jsme si ho pře−
křtili na Šoustejn). A abych nezapo−
mněla, tady se jeden náš člen dostal
do prekérní situace, a to když spadl
do díry a nemohl ven. Jelikož nám
tento den dal opravdu zabrat, tak po
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příchodu do kempu jsme zalezli ne−
jen do svých chatek, ale rovnou do
postýlek.
Cílem celé naší výpravy byla Prav−
čická brána, a tak jsme neotáleli
a hned ráno
se k ní vy−
dali. Cesta
uběhla rych−
le, proto za
nějakou ho−
dinu jsme
se mohli ko−
chat pohle−
dem nejen
na ni, ale na
celé okolí.
Protože se
blížil čas
oběda, rozložili jsme si přímo pod
Pravčickou naše lihové vařiče a za−
čali si na nich připravovat jídlo. Není
tedy divu, že po dobu našeho stolo−
vání jsme se stali pro německé tu−
risty hlavní atrakcí. Když už jsme
jejich pohledů měli dost, vydali jsme
se k Edmundově a Divoké soutěsce,
které jsme absolvovali na loďkách
s opravdu šikovným převozníkem.
Ráno jsme pouklízeli chatky, sba−
lili věci a vydali se na bus, který nás
měl odvést do Hřenska, ale jelikož
nám zatím všecko tak krásně vychá−
zelo, tak to někde ,,krachnút mo−
selo“, tudíž jsme busem neodjeli
a žádnou loď z Hřenska do Děčína

nestihli. Vynahradili jsme si to ale
cestou dalším autobusem. Byl to spe−
ciální dvoupatrový, který vozí jenom
německé turisty, ale když paní ři−
dička uviděla 21 promočených
a zmrzlých skautů, neváhala udělat
kompromis. V Hřensku jsme měli
čas, a tak jsme si dali rozchod. Bylo
to ovšem, jako kdybychom chodili po
velkém tržišti, kde převládali sádroví
trpaslíci, indiáni a krávy v životní
velikosti. V Děčíně šli tvrdíši na zá−
mek, než jsme tam ale dorazili, za−
kufrovali jsme a objevili se u hou−
mlesů na dvoře. Nakonec jsme cestu

našli, měkkýši zůstali na ,,vlakáči“.
Po návratu na nádraží se nám na−
skytla možnost jet Pendolínú, ale jeli
bychom jenom do Prahy a tam by−
chom museli čekat, tak jsme jeli Vin−
dobonú, vlakem EuroCity. Domů
jsme se dostali něco kolem sedmé
hodiny večerní. Myslím, že se tato
výprava všem líbila, a to nejen pod−
le vyplňovaného dotazníku.
Účast: G7−Palis, Marťan, Hany
Bany, Rufus, Káťa, Kristýna, Mařa
(nosič lékárny) −Wolfajs, Myšák,
Ancijáš, Bob, Peťa, Pavlík, Kev, Ar−
nie, Tonda, Kikina, Kamča, Ivet
a Verča.
Eliška Šťastná
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Železná sobota

J

unák Ratíškovice děkuje všem občanům, kteří nám nachys−
tali železný šrot. Dále děkuje firmě Baník Ratíškovice,
s. r. o., za zapůjčení traktoru a firmě Zámečnictví Stokláska
za ostatní technickou podporu (zapůjčení vozidel a skladova−
cích prostor). Letos jsme sesbírali přes 24 tun železného šrotu.
Sběru se účastnilo 20 lidí.

Hudba

Palis

Veselá
muzika

,,V muzice je krása,
tu nesmíme nechát
zahynút!“

aždému z nás život něco dal,
něco vzal. S léty si pravda stá−
le více vážíme toho, co dal. Už
v dětství jsem přilnul k lidové muzice
– dechové hudbě. Mám rád i cimbá−
lové muziky, ale málo platné s de−
chovkou jsem prožil stovky, možná
tisíce nádherných chvil, ale i starostí
a strachu o děti svěřené do opatro−
vání po dobu zájezdů doma i v za−
hraničí, a těch bylo za dobu trvání
30 let souboru více než 450. Spávali

K

chlouba nejen naší obce, ale i celého
Slovácka.
Naše obec Ratíškovice se může
pochlubit bohatou kulturní tradicí,
kam nesporně patří i Veselá mu−
zika, která v tomto roce (9. května)
oslavila třicáté výročí svého trvání.
Je to už pátá generace mladých mu−
zikantů, kteří ve slováckých kro−
jích a pěknou muzikou šíří slávu de−
chovky doma i v zahraničí. Za dobu
svého trvání prošlo kolektivem Ve−

jsme ve školách, hotelích i rodinách.
Pro mě ale byla ta nejnádhernější
chvíle, když jsem mohl děti vždy vrá−
tit zdravé a šťastné svým rodičům
doma v Ratíškovicích. Dobře vím, že
kraj, ve kterém žiju, patří zpěvu,
dobré muzice, ale i dobrému vínu,
kterému se daří díky zeměpisné
poloze i pracovitým lidem, a je to

selé muziky přes 260 dětí, dnešní
mladá parta má 20 členů. Někteří
nadále hrají v kapelách (Dolanka
vznikla také z Veselé muziky), ně−
kterým se podařilo udělat konzerva−
toř a jsou učitelé hudby na ZUŠ, ně−
kteří už nehrají kvůli zaměstnání,
zdraví apod. Všichni ale, a vím to
určitě, vzpomínají na pěkné chvíle
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a zážitky prožité v tomto mladém ko−
lektivu a „vše, co sa uvařilo, to sa aj
snědlo“. A někteří si třeba zanadá−
vali a zabrblali na učitele Josefa Išt−
vánka i na mne, když jsme mnohdy
museli i „přitvrdit“. Možná, že svým
dětem, kteří už dnes hrají ve Veselé
muzice, sami přikazují a radí, jak se
chovat.
Závěrem chci připomenout něko−
lik nejvýznamnějších akcí z činnosti
Veselé muziky: film ,,Od vraždy jen
krok ke lži“, mezinárodní soutěže
v Praze a Karlových Varech, natá−
čení pro televizi Ostrava, Praha,
Brno, celosvětová setkání v Paříži,
Lyonu, Bukurešti, mistrovství světa
atletiky v Helsinkách, Toro DAX –
Portugalsko, NSR Mercedes, Berlín,
a další vystoupení ve Španělsku, Fin−
sku, Lurdách, Rakousku atd. V tomto
roce jsme hráli nebo budeme
mít vystoupení v Čejkovicích,
Šardicích, Hulíně, Trenčíně,
Rakousku, Dubňanech, Strá−
ní, Francii atd.
Přeji všem členům Ve−
selé muziky mnoho zdraví,
pohody, úspěchů a zvláště
pak učitelům − Josefu Ištván−
kovi, který u nás působil
20 let, Petru Lanžhotskému
a Antonínu Šohajovi. Děkuji
rodičům dětí, obecnímu
úřadu a Osvětové besedě
v Ratíškovicích a sponzorům
za pomoc a přízeň souboru
Veselá muzika.
Již nyní pilně zkoušíme na
37. festival v Ratíškovicích, kde uve−
deme slavnostní program a spolu se
souborem Dolina oslavíme své 30. vý−
ročí svého trvání v hlavním hudebním
programu. Proto přijměte tímto po−
zvání na blížící se 37. festival slovác−
kých dechovek v Ratíškovicích.
Josef Novák
zakladatel souboru Veselá muzika
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„Boží tělo“

Ratíškovická ZUŠ

ve školním roce 2004−05

Z

ákladní umělecká škola v Ratíš−
kovicích připravila na konec
školního roku dva závěrečné
koncerty svých žáků. První proběhl
5. května (viz fotografie), druhý se
uskuteční v druhé polovině června,
v sále místního kina. Na obě vystou−
pení se připravovalo na šedesát
žáků. Letos se na výuce mladých
hudebníků podíleli tito učitelé:
Eva Vaďurová

− klavír, zobcová
flétna
Marie Ostřížková − housle
Jana Debelková − kytara, violon−
cello
Leoš Vaďura
− klarinet

Josef Příkaský

− trombon,
příčná flétna,
zobcová flétna
Jaromír Augustin − trubka, baskří−
dlovka, zob−
cová flétna,
bicí nástroje
Rostislav Rosypálek − kytara
Jan Hajný
− kytara, kontra−
bas
Paní učitelka Ostřížková v tyto
dny končí šestileté studium na par−
dubické konzervatoři. Zaměstnanci
a žáci ZUŠ jí přejí hodně úspěchů
a tvůrčího elánu v profesním i osob−
ním životě.
Antonín Bábíček

S

vátek Těla a krve Páně (Boží
tělo) vždy vyžadoval od hospo−
dářů v dědině velké přípravy.
Cesta od sv. Jána až ke kostelu
byla posypána čerstvě nasečenou
trávou, z obou stran byly do země
zapíchány májky z listnatých
stromů. Nejkrásnější stromky −
bílé břízky − zdobily kostel.
Dospívající děvčata měla na
starosti výzdobu čtyř oltářů. Už
od časného rána snášela květiny,
věnce, obrazy a svícny, muži sta−
věli oltáře. I ti, kteří nechodili do
kostela, přišli se podívat na slav−
nostní průvod. Družičky, sypající
na cestu plátky květů, vyhráva−
jící kapela, hasiči v uniformách,
radní nesoucí baldachýn, kněz
s monstrancí, mládež, muži a ženy
v krojích. Pokud bylo hezky, rol−
níci mohli být spokojeni, neboť
podle staré pranostiky „jak schne
tráva za panáčkem, takové bude
počasí na sena“.
Na zpáteční cestě se ženy za−
stavovaly u oltářů a braly z nich
květiny, které zavěsily doma pod
krovy, aby byl dům chráněn od
hromu a ohně. Nejvzácnější pa−
mátkou na Boží tělo byly polaj−
kové věnečky. Patřily dívkám,
které je pletly a strojily oltář.
Daly si je na talířek do vody
a pozorovaly jak rostou. Říkalo se,
že poctivé dívce zůstane věneček
zelený, nepoctivé zežloutne.

Farnost

Vašek Koplík

„...pořádný kostel
si chceme
vybudovat!“

Během
tří hodin

O

d začátku 19. století si v Ratíš−
kovicích přáli mít vlastní kos−
tel. Již v roce 1828 byl částečně
obstarán i stavební materiál, ale
z různých důvodů ke stavbě nedo−
šlo. Teprve v roce 1854 dubňanský
duchovní správce Karel Konečný vy−
zval na společné schůzi své farníky,
aby si postavili větší kapli. Jedno−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

hlasná odpověď
byla: „Ne kapli,
ale pořádný kos−
tel si chceme vy−
budovat!“ P. Karel
Konečný ihned po−
ložil na stůl 10 zl.
jako první příspě−
vek. Jeho pří−
kladu následoval starosta František
Foltýn a radní Jakub Vacenovský,
kteří dali po šesti zlatých. Svůj vklad
přislíbili i další, kteří u sebe zrovna
neměli peníze.
Vypracováním plánu byl pověřen
Josef Licht, stavitel z Hodonína.
Rozpočet na stavbu činil 28 933 zl.
I když císařský velkostatek na ni

věnoval 2 000 zl., náboženský fond
2 000 zl., bývalý císař Ferdinand
s manželkou Annou 1 000 zl., a při−
spěly také sousední obce, přece je−
nom nejvyšší tíha spočívala na míst−
ních občanech.
Dne 4. května 1855, za přispění
celé obce, během tří hodin byly vy−
kopány základy. V dalších dnech se
pokračovalo ve stavbě základů.
V úterý svatodušní, dne 29. května,
se konala slavnost položení základ−
ního kamene. Protože se jednalo
o stavbu církevní, první poklep pro−
vedl děkan Karel Čech, farář v Žele−
ticích. Slavnost byla ukončena cho−
rálem „Tebe, Boha chválíme“.
Vašek Koplík
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„Celá řada folklórních souborů
má polajku ve svém názvu,
ale o co jde, mě nikdo
uspokojivě nevysvětlil.“

Polajka?

N

evím proč, ale nikdy jsem nezjiš−
ťoval, o čem se v řadě lidových
písní, a nejen ze Slovácka, zpívá
a co například znamená „kytička po−
lajkova“. V knize o Ratíškovicích se
tento název vyskytuje, ale ve vysvět−
livkách není žádná zmínka. Ve „Slo−
váckých pěsničkách“ od dr. Jana Po−
láčka (rok vydání 1948−1951) jsou dvě
vysvětlení, poprvé, že se jedná o „vo−
ňavou bylinu“, podruhé je to „symbo−
lická květina“, takže vlastně nic.
Celá řada folklórních souborů má
polajku ve svém názvu, ale o co jde,
mě nikdo uspokojivě nevysvětlil.
Určitý obrat nastal při studiu Za−

hradnického naučného slovníku,
pak i na Internetu, a také při pří−
pravě oltářů na letošní slavnost Těla
a Krve Páně, Božího těla.
Polajka je jedním z lidových ná−
zvů, kterým se nazývá máta polej,
jindy se uvádí i samostatný druh
polej obecná, latinsky Mentha pele−
gium či Pulegium vulgare. Někde jí
říkají máta polej, bleší máta (má
daleko menší, drobnější lístky než
např. máta rolní či peprná), koní
máta, mateřídouška polejovitá či mi−
lodějné kvítí.
Máta polej se používala do nádi−
vek při zabíjačkách i jako repelent,

její vůně či zápach odpuzuje mouchy,
komáry i blechy. Mátový olej z ní léčí
rány, afty i bolesti v krku, čaj z ní
snižuje horečku, byla nepostrada−
telná pro babky „andělíčkářky“ a po−
užívala se při závratích a bolestech
hlavy. V Ratíškovicích se na Boží tělo
z polajky pletly věnečky na svíce
a věneček se dával i na oltář a do
něj pak kněz kladl monstranci.
Existuje asi 15 druhů máty, a to
většinou na severní polokouli, ale
i v Austrálii a Novém Zélandu,
a mezi její bratrance či sestřenice pa−
tří hluchavky, šalvěj, saturejka a le−
vandule.
Takže až budete žvýkat žvýkačku,
pít „zelenou“ či si mazat nohy „pa−
melů“, je v tom buď máta peprná
nebo možná i ta teď už méně tajemná
„polajka“. Turisté, zkuste si ji dát do
bot proti únavě z cestování, měla by
celkově posílit i tělo, je dokonce byli−
nou míru − spojuje totiž znesvářenou
dvojici, proto je tolik písniček o ní.
Vašek Koplík

Sport

„...historický úspěch starších
dorostenek, které skončily
na druhém místě v krajském
přeboru“

Basketbal 2004−05

V

šeobecným jevem v basketbalu
posledních let je citelný úbytek
družstev, které hrají mládež−
nický soutěžní basketbal. Ještě před
pěti lety nebylo zvláštností patnáct
a více družstev ve většině katego−
riích. V letošní sezóně se počet druž−
stev pohyboval v rozmezí 6−10 druž−
stev v jednotlivých kategoriích.
Pravděpodobnou příčinou úbytku
družstev jsou rostoucí finanční ná−
roky na soutěžní sezónu. Bohužel
ubývají družstva, která hrají basket−
bal pro zábavu. V soutěži pak jsou
většinou jen základny ligových druž−
stev, a je tedy stále těžší a těžší ně−
kterého soupeře porazit. S rostoucím
počtem porážek pak logicky klesá
zájem o soutěžní basketbal a dál
ubývá družstev. A máme klasický
začarovaný kruh.
Mám−li hodnotit osmou soutěžní
sezónu ratíškovického basketbalu,
pak nejvýstižnější označení bude −
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rozpačitá sezóna. Na jedné straně
historický úspěch starších doroste−
nek, které skončily na druhém

místě v krajském přeboru, což je za−
tím nejlepší umístění ratíškovických
basketbalových družstev. Děvčata

Oddíl „Mladší MINI“
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skončila pouhé dva body za exligo−
vou Jihlavou, která územně patří do
kraje Vysočina, takže se bez uzardění
mohou označovat za přebornice Jiho−
moravského kraje ve své kategorii.
Na druhé straně musím konstato−
vat, že se v této sezóně žádná dívka
nepřihlásila do přípravky. Před se−
zónou se rozpadlo družstvo žákyň
devátých tříd, pro které byla pláno−
vána soutěž mladších dorostenek. Ze
zdravotních důvodů ukončila své
dlouholeté trenérské působení paní
Eva Blahová. Družstvo mladších
MINI si udělalo ostudu, když k nám
dojela děvčata až ze Žďáru a na ut−
kání přišly jenom čtyři naše hráčky.
Stalo se to po chřipkové epidemii. Ve
středu před sobotním utkáním jsem
jedenácti hráčkám rozdal pozvánky,
na kterých je i moje telefonní číslo
pro případ omluvy. Kdyby ještě v pá−
tek večer zavolali rodiče, že dcera ze
zdravotních důvodů nebude hrát,
zavolal bych do Žďáru a utkání odlo−
žil. Takto jsem musel zaplatit Žďáru
náklady na dopravu, brněnským
rozhodčím utkání, která odseděli
v šatně a STK pokutu za skrečo−
vaná utkání. V družstvu mladších
žákyň poklesla tréninková morálka,
což se zpětně projevilo i v přístupu
trenéra ke konci sezóny.
Chtěl bych poděkovat dorosten−
kám za skvělé výkony, které odvá−
děly na palubovkách a poblahopřát
jim k jejich krásnému druhému
místu v krajském přeboru. Rovněž
tak chci poděkovat trenérům za
spousty hodin věnovaných práci
s mládeží, za soboty strávené na
turnajích. V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat ochotným rodičům,
kteří se podíleli na přepravě hráček
k utkáním. Chtěl bych touto cestou
požádat rodiče o další spolupráci, aby
se více zajímali o úroveň přístupu
svých dětí k tréninkům i k samot−
ným utkáním. Pokud chcete, aby
vaše dcera dělala sport, dohléd−
něte prosím, aby jej dělala poctivě
a přijďte ji povzbudit pokud hrajeme
doma. Správné návyky v přístupu
ke sportu se pak projeví i v přístupu
k životu.
Nerad bych, aby můj článek vy−
zněl pesimisticky. Možná by to jen
chtělo novou trenérskou nebo ales−
poň organizátorskou krev, která by
převzala pomyslný štafetový kolík
z unavené ruky a posunula ratíško−
vický basketbal k novým metám.
Zdeněk Šebesta
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Oddíl „Mladší žákyně“

Oddíl „Starší dorostenky“

Výsledky basketbalových družstev v sezóně 2004/05
kategorie

ročník

U V P

skóre

B

um/dr

mladší MINI dívky
mladší žákyně
starší dorostenky

1993 a mladší
1991 a mladší
1985 a mladší

26 5 21 725:1563
26 11 15 1316:1388
20 15 5 1291:1031

29
37
35

5./6
4./6
2./6

Nejúspěšnější střelkyně družstev
kategorie

jméno

bodů

utkání

průměr

mladší MINI

Tereza Horňáková
Eliška Valkovičová
Michaela Kotásková

122
130
116

19
24
24

6,4
5,4
4,8

mladší žákyně

Michaela Nováková
Marta Gasnárková
Veronika Koudelová

292
247
111

25
25
16

11,7
9,9
6,9

starší dorostenky

Jana Zemská
Michaela Zemská
Lenka Ilčíková

384
384
102

20
20
16

19,2
19,2
6,4
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Florbalisté postupují

do jihomoravského přeboru

H

ráči florbalového klubu Pan−
thers Ratíškovice vybojovali
o posledním dubnovém víkendu
postup do 5. ligy. Před sezónou by to
čekal málokdo, ale tajné přání ve−
dení klubu se na konci sezóny stalo
skutečností. Z celkových 13 účast−
níků naší divize měly postupovat tři
týmy, ale všechno nakonec dopadlo
jinak a z postupu se radovalo hned
pět týmů.
Do sportovní haly v Morkovicích
jsme odjížděli s cílem důstojně se
rozloučit s naší první soutěžní sezó−
nou a také s teoretickou nadějí na
postup, kdy jsme na kýžené třetí
místo ztráceli jediný bod. V prvním
zápase, který, jak se později uká−
zalo, o všem rozhodl, nás čekaly Boj−
kovice. Jednalo se o zápas nováčků
soutěže, který od začátku vycházel

lépe soupeři. Tři minuty před kon−
cem utkání jsme prohrávali 0:3, ale
pak jakoby se v nás něco zlomilo
a zápas jsme nakonec otočili a za−
slouženě vyhráli 4:3.
V té chvíli jsme se dostali na pá−
tou pozici před Lanžhot (který oba
své zápasy prohrál) a netušili jsme,
že to znamená vytoužený postup.
A to i přesto, že druhý zápas dne
jsme s týmem Počenic prohráli 3:5.
Oficiální potvrzení přinesly až inter−
netové stránky České florbalové
unie, a tak jsme se mohli radovat
z překvapivého postupu do lepší flor−
balové společnosti.
Chtěl bych poděkovat všem hrá−
čům za odvedené výkony a organi−
zaci při pořádání domácích turnajů,
vedení klubu, že dalo dohromady
partu skvělých lidí, a v neposlední

řadě také sportovnímu klubu Ba−
ník, který je našim hlavním sponzo−
rem.
Mužstvo florbalistů tvoří:
Frolec J., Šupálek M., Křižka L.,
Opluštil T., Racek J., Kundrata J.,
Dobeš P., Gajdík L., Šťastný R., Pří−
kaský V., Vácha F., Maděra L., Pří−
kaský D., Šimek M., Bardún A., Pří−
kaský M. a Obrtlík P.
Najdete nás na
www.fbkpanthers.com
Konečná tabulka:
1. Dubňany B
2. Hluk B
3. Počenice B
4. Uh. Brod
5. Ratíškovice
6. Lanžhot
7. Bojkovice
8. Prostějov B
9. Zlín
10. Velké Bílovice
11. Velké Pavlovice
12. Kroměříž
13. Ivanovice na Hané
Roman Šťastný,
prezident FBK Panthers

21. setkání
volejbalu
Ratíškovic
a Kohren−Sahlis

D

ružba mezi volejbalovými oddíly SK Baník
Ratíškovice a ASV Kohren−Sahlis měla po
roce další pokračování, a to 19. – 22. 5. 2005
v Ratíškovicích. V rámci bohatého programu
účastníci setkání mimo jiné absolvovali výlet
na šlapacích drezínách, domácí zabíjačku od
A až po Z, návštěvu vinného sklepa s ochut−
návkou, mezinárodní turnaj mužů, ve kterém
zvítězila Skalica před Baníkem sen., Hup Ho−
donín, Baníkem jun. a ASV Kohren, a závě−
rečný družební večer ve společenských prosto−
rách Hasičské zbrojnice. Němečtí přátelé byli
nadšeni komfortním ubytováním v rekonstru−
ovaném 2. podlaží ubytovny bazénu, výborným
jídlem a náročným programem a na závěreč−
ném večeru pozvali družstva mužů a žen na
setkání v příštím roce do Německa.
Ing. Jiří Hubáček st.
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Z mladé naděje

Petr Bábíček přivezl
z mistrovství stříbro!

stříbrným vicemistrem

S

velkou touhou vyhrát odjížděl
Petr Bábíček z našeho kuželkář−
ského klubu SK Baník Ratíško−
vice na mistrovství České republiky
v kuželkách v kategorii starších žáků.
I když jeho nasazení v Rokycanech,
kde se turnaj v sobotu 14. 5. 2005
uskutečnil, stačilo „jen“ na druhé
místo, pro čtrnáctiletého Petra Bá−
bíčka a jeho klub znamená velký
úspěch a slibný start v jeho kužel−
kářské kariéře. Kromě stříbrné me−
daile si Petr z turnaje přivezl i titul
nejlepšího hráče v dorážce. Jeho
celkový výkon byl 428 kuželek na
100 hodů.
Petr postoupil na republikové
klání z Poháru mladých nadějí, ve
kterém se umístil na výborném tře−
tím místě. Mezi osmadvaceti sou−

peři našel nakonec v Rokycanech jen
jednoho přemožitele. Domácí Zdeněk
Větrovský dokázal sestřelit 447 ku−
želek a porazit tak Petra o 19 kolků.

Z taktických důvodů bylo velmi
dobré, že si Petr vylosoval startovní
číslo devatenáct, takže měl přehled
o výkonech soupeřů, kteří startovali
před ním. V průběhu jeho hry se mu
až na pár malých nepřesností dařilo
výborně a potom už stačilo jen če−
kat, jak zahrají soupeři po něm. Bylo
to několik dramatických chvil, ale
žádnému z nich už se Petra z dru−
hého místa posunout níž nepoda−
řilo.
Doufáme, že Petrův letošní úspěch
bude znamenat nejen dobrý start pro
budoucí reprezentaci klubu a celé
naší obce, ale i možnost dalšího Pet−
rova postupu v příštích sezónách,
kdy se již zařadí mezi dorostence.
Na závěr je třeba dodat, že tento
úspěch je nejen Petrovou zásluhou,
ale že velký podíl na něm má i vý−
borný trenér pan Jiří Úlehla, který
je zasloužilým ratíškovickým kužel−
kářem a také se obětavě a s nesmír−
nou trpělivostí věnuje péči o naši ku−
želkářskou drobotinu.
JÚ

Světoběžníci zavítali i do Ratíškovic

z První Češka na kole kolem světa
z Jelo se všemi kontinenty
z První české cyklokilometry ujeté
v Antarktidě
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005

z Dobytí nejjižnějších bodů všech tří
obydlených jižních kontinentů −
Austrálie, Jižní Ameriky, Afriky
z První český přejezd Austrálie ze
západu na východ
z První české cyklokilometry
v Grónsku

z Ujeto 68 175 km,
navštíveno 34 zemí.
Další, velmi podrobné informace
o cestě obou cyklistů můžete získat
na internetu:
http://www.filabel.cz/lucie+michal/
Josef Hanák

Foto: Tomáš Hanák

V

neděli 24. dubna zažily Ratíš−
kovice zajímavou událost. Po
třech letech se do vlasti vraceli
dva mladí cestovatelé, kteří objeli
svět všemi kontinenty na kolech
a svoji trasu měli naplánovánu i přes
naši obec. Každý, kdo se zajímá
o cyklistiku, ví, že ujet denně přes
100 km je dost, i když cesta vede po
rovince. Ale dát se na výjezd trvající
tři dlouhé roky, to už vzbuzuje ob−
div.
Členy cykloexpedice, která vyjela
1. května 2002 z obory Hvězda v Pra−
ze, byli dva zkušení cyklisté: Lucie
Kovaříková (*1972), středoškolská
učitelka německého jazyka, a Michal
Jon (*1971), lektor anglického ja−
zyka. Před cestou měli spolu najeto,
převážně po Evropě, přes 45000 km.
A čím byla tato cesta, jež skon−
čila přesně po třech letech, výji−
mečná?
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SK Baník Ratíškovice
od l. 7. 2005 − 30. 9. 2005
z pondělí 19.00−20.00
AEROBIC − tělocvična
z úterý 19.00−20.30
JÓGA − tělocvična
z středa 20.00−21.30
TCHČI−KUNG − tělocvična
z čtvrtek 19.00−20.00
STEPAEROBIC − tělocvična

Oddíl sportovní
gymnastiky
pondělí 16.00−18.00
čtvrtek 16.30−19.00
v červenci volno, začínáme
trénovat v srpnu v tělocvičně
cvičitelky, trenérky:
Gajdíková Anna, Pribišová
Jitka, Kouřilová Ludmila,
Kantorová Irena
Kontakt:
L. Kouřilová, tel. 518 367 245
e−mail: ludkou@centrum.cz
Přejeme všem léto plné pohybu
a děkujeme za zájem o naše
aktivity.
L. Kouřilová

Pozvánka
Výstava v Základní škole
u drogerie:
Adam Procházka – grafika
Vojta Skácel – básně a kresba
Vernisáž − 1. 7. 2005 v 17 hodin
Výstava potrvá do 10. 7. 2005
denně od 15.00−18.00 hodin

Slavnosti

Léto ve Studiu FIT

„Naše Robky ze Séčky a soubor
Dolina byly ve svých parád−
ních krojích ozdo−
bou průvodu.“

Miezgovce
28. května 2005

S

oubory Osvětové besedy v Ratíš−
kovicích reprezentovaly naši obec
na Kulturních slavnostech mik−
roregionu Bánovecko v obci Miez−
govce. Prezentace za produkty naší
oblasti se zúčastnila firma LIVI Dub−
ňany s vinařským stánkem.
V čele výpravy byl starosta Josef
Uhlík, paní Alena Presová – před−
sedkyně Mikroregionu Nový Dvůr
a místostarostka Anna Foltýnová.
Celá výprava se zúčastnila alegoric−
kého průvodu, někteří i v kočáře.
Průvod šel od radnice na fotbalový
stadion, kde se kulturní slavnosti
uskutečnily. Naše Robky ze Séčky
a soubor Dolina byly ve svých parád−
ních krojích ozdobou průvodu.
Svá vystoupení měly soubory
v závěru odpoledního pořadu. S vi−
talitou sobě vlastní předvedly Robky
ze Séčky Veselý fašaňk – skákání na
konopě za doprovodu cimbálové mu−
ziky Josefa Zelinky. Následovalo
pásmo kyjovského Dolňácka, které
předvedl s plným nasazením soubor
Dolina. Výkon to byl obdivuhodný,
protože v ten den bylo tropické vedro.
Ve čtvrtek 23. června v 16.30 hod.
se koná v budově nové školy

informativní schůzka
pro rodiče budoucích
prvňáčků

Slováci byli unešení z našich krás−
ných krojů (někteří je ještě nikdy
neviděli) a z předvedených výkonů
našich souborů i cimbálovky, která
pak hrála spontánně u stánku s ví−
nem a vytvářela tak příjemné pro−
středí. Velmi milé bylo také vystou−
pení našeho maňáskového souboru
Beruška, které přilákalo pozor−
nost těch nejmenších na pěkné po−
hádky.
Závěrem bych chtěla tlumočit te−
lefonický pozdrav pana starosty
Miezgovců Juraje Trgyně, který moc
děkuje za účast a reprezentaci celé
naší výpravy na jejich kulturních
slavnostech, které přinesly radost,
krásné chvíle souznění a sousedské
pospolitosti Čechů a Slováků.
Společně se pak budeme těšit na
návštěvu z Miezgovců u nás v Ratíš−
kovicích na Národopisném odpo−
ledni 5. července 2005, které při−
pravuje Osvětová beseda, kde po
dlouhé době uvidíme folklór ze Slo−
venska. Přijďte se všichni podívat.
Jaroslava Kundratová,
manažerka mikroregionu

Navštivte nové
internetové stránky

www.ratiskovice.com

PESKO
Martina Kristová
Rohatecká 449
Tel: 518 367 953
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Výstavba

Rekonstrukce a opravy

komunikací v obci

Místní komunikace
Rada obce ve spolupráci se sta−
vební komisí provedla revizi nutných
oprav a rekonstrukcí vozovek v obci.
Investiční náklady těchto staveb jsou
odhadnuty na 28 mil. Kč. O pořadí,
ve kterém budou rekonstrukce re−
alizovány, rozhoduje zastupitelstvo
obce (rozpočet v roce 2005 – 1,5 mil.
Kč). Hlavními kritérii při rozhodo−
vání jsou stávající stav vozovek
(nezpevněné − písek, provizorní − pa−
nely, recyklát, dříve zbudované − štět
prolitý asfaltem) a jejich dopravní
zatížení. Zastupitelstvo pro rok 2005
schválilo vybudování komunikace
v části ulice U Jezérka a v části
ulice Příční.
Z velkého rozdílu nutných inves−
tic a možností rozpočtu je patrné, že
snahou vedení obce musí být zajiš−
tění financování z jiných zdrojů.
Z těchto důvodů také obec přistou−
pila na vedení objízdné trasy přes
ulice Posvátná a Zbrodek při re−
konstrukci vozovky první třídy ve
Bzenci. Investorem akce je Ředitel−
ství silnic a dálnic Brno. Na jeho
náklady, v rámci oprav objízdných
tras, bylo provedeno v květnu

zvýšení únosnosti mostu a rekon−
strukce vozovky v ulici Zbrodek
v délce 280 m (cca 750 000 Kč). Dal−
šími podmínkami ze strany obce při
objížďce je omezená rychlost na
těchto komunikacích a oprava poško−
zených vozovek v obci po ukončení
akce. Stavební komise, rada a zastu−
pitelstvo projednalo a schválilo ob−
jízdnou trasu již v loňském roce.
Komunikace ve správě
Jihomoravského kraje (JMK)
Silnice III. třídy − ulice Rohatec−
ká, Dědina a Vacenovická
V minulých třech letech obec vy−
budovala na těchto ulicích kanalizaci
a dle finančních možností provedla
i následné rekonstrukce komuni−
kací. Na rozdíl od ulice Vítězná
musela být ka−
nalizace z větší
části umístněna
do vozovek, což
není ideální stav.
Při průjezdu
těžkých náklad−
ních automobilů
je na kanalizač−
ní poklopy vyví−

jen velký tlak. Přesto, že jsou na
těžký provoz dimenzovány, u značné
části poklopů došlo na ulici Dědina
a Vítězná k uvolnění nebo k prask−
nutí rámu. Některé svou nerovností
nezapadají do rámu a při jejich pře−
jezdu dochází k nadměrnému hluku.
Dodavatelé kanalizace a komu−
nikace, z části v rámci reklamač−
ního řízení, provedli na těchto uli−
cích v době uzavření od 27. 5. do
1. 6. výměnu 14ti kusů rámů a po−
klopů.
Silnice druhé třídy – ul. Vítězná
Po několika urgencích byl zpraco−
ván v loňském roce investiční zá−
měr „Ratíškovice – průtah“ financo−
vaný Správou a údržbou silnic JMK.
Jedná se o rekonstrukci silnice v ulici
Vítězná v délce 1,5 km s předpoklá−
danými náklady 40 mil. Kč. Dále
probíhá jednání s vedením JMK
o schválení investičního záměru
a tím o zařazení investic na projekt
průtahu do rozpočtu kraje. Náklady
obce na obrubu, odstavná místa
a chodníky při rekonstrukci vozov−
ky se odhadují na 3−4 mil. Kč.
Josef Uhlík, starosta obce

Akce Mikroregionu

Nový Dvůr
10. 7. 2005
Tradiční Festival dechových hudeb v Ratíškovi−
cích s mezinárodní účastí pod záštitou Mikroregi−
onu Nový Dvůr
8.−10. 7. 2005
VIII. Mezinárodní folklórní festival MISTŘÍN 2005
pod záštitou Mikroregionu Nový Dvůr
15. 7.−23. 7. 2005
Malířské sympozium „Obrázky z Nového Dvora“
včetně výstavy dětských kreseb žáků základních škol
mikroregionu v oranžériích Milotického zámku
18. 9. 2005
Trh tradičních místních produktů a řemesel na
zámku v Miloticích
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 3/2005
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Otevírací doba (měsíc)
6.
7.−8.
9.

Státní hrady a zámky 2005

Státní hrady a zámky

Bítov
Bučovice
Buchlov
Buchlovice
Janův Hrad (Lednice)
Jaroměřice nad Rokytnou
Kroměříž
Lednice
Lipnice
Lysice
Milotice
Náměšť nad Oslavou
Nový Hrádek
Pernštejn
Rájec nad Svitavou
Valtice
Vranov nad Dyjí
Vizovice
Veveří
Uherčice
Telč
Žďár nad Sázavou

Ratíškovický Zvon

H
Z
H
Z
H
Z
Z
Z
H
Z
Z
Z
H
H
Z
Z
Z
Z
H
Z
Z
Z

9−17
9−17
8−16
9−17
9−17
9−17
9−17
9−18
10−16
9−16
9−17
9−17
10−18
9−16
9−17
8−17
9−17
8−17
9−18
9−17
9−17
9−17

9−18
9−17
9−17 9−16.30
9−17
9−16
9−18
9−17
9−17
9−17
9−18
9−17
9−18
9−17
9−18
9−17
9−18 10−16
9−17
9−16
9−17
9−16
9−18
9−17
10−18 10−18
9−17
9−16
9−17
9−16
8−17
9−17
9−18
9−17
8−17
9−16
9−18
9−18
9−17
X
9−17
9−17
9−17
9−17

Telefon

515
517
572
572
542
568
573
519
569
516
518
568
515
566
516
519
515
577
549
515
567
566

294
383
595
595
536
440
502
340
486
472
619
620
296
566
432
352
296
452
420
298
243
629

Poznámka

622
135
161
110
111
237
011
128
189
235
643
319
215
101
013
423
215
762
164
396
943
152

bitov@brno.npu.cz
bucovice@brno.npu.cz
buchlov@brno.npu.cz
zamek@zamek−buchlovice.cz
lednice@brno.npu.cz
jaromerice@brno.npu.cz
zamek@azz.cz
lednice@brno.npu.cz
lipnice@brno.npu.cz
lysice@brno.npu.cz
milotice@brno.npu.cz
namest@brno.npu.cz
vranov@brno.npu.cz
pernstejn@brno.npu.cz
rajec@brno.npu.cz
valtice@brno.npu.cz
vranov@brno.npu.cz
vizovice@brno.npu.cz
veveri@brno.npu.cz
uhercice@brno.npu.cz
telc@brno.npu.cz
itc@zamekzdar.cz

Bližší informace: www.pamatkybrno.cz
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