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„Sv. Vít se slaví 15. června,
a to je vlastně začátek
houbařské sezóny.“

Nová
houbařská tradice

rčením ramen jsem odpovídal
známým na otázku, kdo je pat−
ronem houbařů. A tak jsem
prostudoval Rok se svatými a zjistil,
že už i televizní hlasatelé mají
svého patrona, ale houbaři ne, i když
je sv. Jeroným patronem vědec−
kých spolků a to by mohl být případ
ČVTS (Česká veděckotechnická
společnost) pro mykologii při ČSAV
i ČMS.
Bylo to bohužel tak. Cech, do kte−
rého se řadí každý třetí obyvatel
této republiky, neměl svého patro−
na. Alespoň já jsem o žádném ne−
věděl. Všechny odpovědi na tuto
otázku byly negativní, až přišel do−

pis od ing. Cyrila Kosiny s tím, že
patronem časného vstávání je právě
sv. Vít, kterého jeden atribut, s nímž
je znázorňován, je kohout.
Když na tento objev dal souhlas
jednatel ČMS ing. Smotlacha, za−
čalo jednání s ratíškovickým duchov−
ním správcem Ludvíkem Bradáčem
a v předvečer svátku byla ohlášena
a sloužena mše svatá i za houbaře.
Na jeho popud jsem sepsal návrh
přímluv – proseb a on z nich vlastně
udělal i kázání a některé se četly.
Členové kroužku nasbírali dva ko−
šíky jedlých a jeden i nejedlých hub,
které se v průběhu obřadu nesly
Pokračování na straně 5
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Obec

Rada
obce...

Rada obce ze dne 7. 6. 2005
z Rada projednala výši ceny za ná−
jem hrobového místa na místním
hřbitově. Cena max. 100 Kč/rok.
z Starosta informoval o odeslání
investičních záměrů „Obnova
budovy ZŠ“ a „Přístavba ZŠ“ na
Ministerstvo financí ČR.
z Rada se seznámila s požadav−
kem FK Baník o navýšení dotace
o 100 tisíc Kč.
z Rada projednala smlouvu o vý−
půjčce uzavřenou mezi Ecomosys
Ratíškovice, s. r. o., a Obcí Ra−
tíškovice. Předmětem smlouvy
jsou pozemky p. č. 3505/6 − zasta−
věná plocha a nádvoří o výměře
559 m2 a p. č. 3505/7 − manipu−
lační plocha o výměře 278 m2 ,
zapsané na LV 2822.
z Rada se seznámila s žádostí PFČR
o sdělení k pozemku p. č. 3428
v k. ú. Ratíškovice – orná půda
(lokalita Vrbky).
z Rada se seznámila s dopisem
RSM Šardice o konání meziná−
rodního fotbalového turnaje MO−
RAVA – CUP 2005 ve dnech
25. 6.−26. 6. 2005. Hrát se bude
na hřišti v Ratíškovicích (16 muž−
stev, ročník 1991), Šardicích (roč−
ník 1990), v Hovoranech (ročník
1992) a Svatobořicích (ročník
1993). Hlavním organizátorem
je RSM Baník Šardice.
z Rada stanovila cenu za odvysí−
lání videozáznamu (jako placené
reklamy) v infokanále (v běžné
smyčce) TKR Ratíškovice: za
každou započatou minutu 50 Kč/
den, max. délka videozáznamu
5 min.
Rada obce ze dne 14. 6. 2005
z Rada se seznámila s průběhem
a závěrečnou zprávou o posou−
zení a hodnocení nabídek hodno−
tící komise pro „Svoz, využití a od−
stranění komunálních odpadů
Obce Ratíškovice“.
Byly posuzovány dvě nabídky:
firma Ekor, s. r. o., Kyjov a Te−
strana 2

z
spra Hodonín, s. r. o. Žádná na−
bídka nebyla vyřazena.
Výsledné pořadí:
1. EKOR s. r. o., Kyjov
nabídková cena: 1 780 582,30 Kč
2. TESPRA Hodonín, s. r. o.
nabídková cena: 1 934 302,07 Kč
Nabídková cena je kalkulována
jako roční.
Rada obce ze dne 21. 6. 2005
z Rada projednala žádost pana
Petra Příkaského o pronájem
části obecního pozemku, p. č. 1031,
v k.ú. Ratíškovice pro umístění
mobilní buňky prodejny pečiva.
z Rada projednala žádost o proná−
jem obecního pozemku p. č. 1912/1
o výměře 108 m2 za účelem udr−
žování zeleně. Nájemné bude sta−
noveno dle platné vyhlášky.
z Rada projednala žádost PaedDr.
Zdeňka Šebesty o informaci ře−
šení situace v obecní bytovce
č. p. 938 s nevyhovujícími ply−
noměry, které jsou instalovány
v rozporu s vyhláškou, dále upo−
zorňuje na nevyhovující plynové
kotle, špatné provedení sanace
septiku, není provedeno napojení
dešťové vody ze střechy garáží
do kanalizace, není namontován
systém automatické regulace to−
pení, není na radiátorech termo−
statický ventil, není provedena
kolaudace studny, není prove−
dena revize hasících přístrojů,
hydrantů, komínů a hromosvodů.
z Rada projednala žádost paní
Marty Kordulové, kronikářky
obce, o zřízení internetové pří−
pojky, výměnu počítače za kvalit−
nější včetně tiskárny a navýšení
odměny za kronikářskou čin−
nost.
z Starosta informoval radu o za−
slání žádosti o vyhotovení auditu
pro rok 2005 KrÚ JmK Brno.
z Rada se seznámila s revizními
zprávami elektrického zařízení –
rozvoden. Rozvodna v ulici Vítězná
(rozv. č. 6) nesplňuje parametry,

z

z

z

z

z

z

je nutné rozdělení z důvodů pře−
tížení. Návrh na rozdělení – sa−
mostatný rozvaděč ul. Vítězná
a samostatný rozvaděč ul. Roha−
tecká. Rada souhlasí s rozděle−
ním a navrhuje provedení změny
do 30. 9. 2005. Předpokládané
náklady do 15 000 Kč.
Rada zamítla nabídku úspor−
ných opatření pro obecní úřad
formou instalace komínových hla−
vic firmy Tewiko systems, s. r. o.,
Liberec.
Rada stanovila prodejní cenu za
publikaci „Průvodce po Čechách,
Moravě a Slezku: Slovácko – Ho−
donínsko“ na 70 Kč/ks.
Rada se seznámila s technickou
zprávou stavebních úprav domu
č. p. 1220 Restaurace – venkovní
posezení. Jedná se o zvýšenou
terasu oproti chodníku o 15 cm
o ploše 30 m2.
Rada projednala půjčovní dobu
v knihovně v měsící červenci
a srpnu. Čtvrtek 9 – 11 hodin,
15 – 18 hodin, pátek 15 – 18 ho−
din. V době dovolené (11. 7. 2005 −
− 15. 7. 2005) bude knihovna uza−
vřena.
Rada projednala žádost paní Ško−
lové, Ratíškovice 1072, o úpravu
odtoku dešťové vody z areálu
hřiště. Voda zatéká do zahrady
a při delším dešti do sklepů. Ba−
ník Ratíškovice s. r. o. dodá na−
bídku na technické řešení odvod−
nění pozemku do 7. 7. 2005.
Rada se seznámila se sdělením
KÚ JmK o prošetření pozemku
p. č. 2523 v k. ú. Ratíškovice. Man−
želům Mazuchovým, U Hliníka
705, byla v kupní smlouvě chybně
uvedena parcela č. 672/4 (což je
obecní pozemek) místo parcely
672/15 (pozemek pod garáží).
Manželé Mazuchovi prodali poze−
mek paní Šebákové, při prodeji
byla zjištěna chyba. Obec Ratíško−
vice sepíše s manželi Mazucho−
vými u notáře prohlášení o vydr−
žení vlastnického práva k pozemku
p. č. 2523.
Rada projednala smlouvu o dílo
mezi Jiřím Daněčkem – J+R Di−
gital, Vracov Lipinská 1428, a fir−
mou Baník Ratíškovice s. r. o.
Předmětem smlouvy je dodávka
rekonstrukce čtyřdráhové herny
kuželek dle specifikace v Ratíško−
vicích. Cena díla činí 1 028 874 Kč
včetně DPH.
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Rada obce ze dne 7. 7. 2005
z Radě předložil pan Jan Varga tři
návrhy projektu ozelenění okolí
bytových domů U Hájenky včetně
dětského hřiště. Projekty byly
také předloženy bytovému druž−
stvu, které souhlasí s výsadbou
a úpravami. Pan Varga bude in−
vestorem projektu (cca 250 000 Kč)
Připomínky rady:
− nutno pronajmout pozemek
č. 2176/1 v okolí domů byto−
vému družstvu Rabyd (část po−
zemku mezi bytovým domem
č. p. 1335 a „lesáckou bytovkou“
není zatím ve vlastnictví obce,
a tudíž není možné zatím pro−
vádět výsadbu)
− bytové družstvo podá žádost
o pronájem parcely č. 2176/1
na OÚ.
z Rada projednala připomínky KÚ
JmK k vyhlášce OÚ o zajištění
veřejného pořádku při chovu psů
v obci Ratíškovice. Rada pově−
řuje pana Havlíka prozkoumá−
ním připomínek KÚ JmK a pří−
padným zpracováním návrhu
nové vyhlášky.
z Paní Jana Kopáčková složila dne
30. 6. 2005 zkoušku způsobilosti
výkonu státní správy na úseku
matrik, jména a příjmení. Rada
obce ustanovuje paní Janu Ko−
páčkovou matrikářkou pro mat−
riční obvod v Ratíškovicích od
1. 7. 2005.
z Rada se seznámila se zápisem
o tematické požární kontrole do−
držování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně pro−
vedené dne 28. dubna 2005.
z Rada projednala žádost paní He−
lešicové, Ratíškovice 1052, o od−
stranění bříz v blízkosti elektric−
kého sloupu u rodinného domu.
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Rada požádá o vyjádření stavební
komisi.
z Rada ukládá starostovi obce pro−
věřit a zabývat se připomínkami
pana PaedDr. Zdeňka Šebesty.
Starosta podá informace do konce
měsíce srpna.
z Rada projednala a upřesnila po−
čty účastníků zájezdu do Vouziers
11. 11. 2005:
Slovácký krúžek
20 osob
Veselá muzika
22 osob
ČS−F společnost
2 osoby
obec
2 osoby
celkem:
46 osob
z Rada se seznámila s žádostí paní
Zuzany Kordulové, Ratíškovice 926,
o odkoupení obecního bytu na by−
tovce u ZŠ. Žádost bude zařazena
do seznamu žadatelů.
Rada obce ze dne 21. 7. 2005
z Rada se seznámila s výpovědí
z nájmu bytu č. 2 bytového domu
č. p. 938 (manželé Malečkovi) nej−
později ke dni 30. 9. 2005. Byl
předložen seznam žadatelů o pro−
nájem obecního bytu, který je
veden od 1. 1. 2004.
z Termín odevzdání přihlášek do
užšího výběrového řízení „Obnova
ZŠ Ratíškovice“ je 17. 8. 2005 do
10.00 hodin. Rada provede výběr
žadatelů na svém zasedání v nej−
bližším termínu.
z Starosta informoval radu o probí−
hající výměně stavěčů a drah
v kuželně ve sportovním areálu
Baník. Rekonstrukce bude dokon−
čena do 8. 8. 2005.
z Starosta seznámil radu s hospo−
dařením Baníku Ratíškovice s. r. o.
ve sportovním areálu.
z Rada se seznámila s hospodaře−
ním ZŠ za první pololetí 2005.
z Rada se seznámila s oznámením
KÚ JmK o přezkoumání hospo−
daření obce Ratíškovice dne 2. 8.
2005
z Rada se seznámila s nabídkou
propagace Obce v publikaci „Ces−
tujeme po Moravě“ – firma As−
pida, s. r. o.
z Rada projednala žádost pana Da−
limila Šupy, Ratíškovice 824,
o rozšíření stavby květinářství
v ulici Dědina. Stavba bude roz−
šířena v místech, kde přes jeho
pozemek prochází kanalizace
z ulice Baťovka. Kanalizaci zajistí
tak, aby nedošlo k jejímu poru−
šení – obetonováním a překlady.
Rada navrhuje technické řešení

z

z

z

z

projednat ve stavební komisi
a s odbornou firmou.
Rada se seznámila s nabídkou
firmy Grafotisk Břeclav – pohled−
nice, novoročenky, složky, kalen−
dáře.
Rada projednala stížnost obecní
policie na hlučnost a nepořádek
v okolí nově vybudovaného pose−
zení u lesa v ulici Zbrodek (naproti
Foltýnového). Rada doporučuje
přemístění posezení k „Lišino−
vému hřišti“. Rada souhlasí s vy−
mezením prostoru betonové zídky
sporovního areálu – druhé trav−
naté hřiště na grafitti (jeden pa−
nel) pro sprejery.
Rada byla seznámena se stížností
paní Školové na hlučnost v pozd−
ních hodinách v šatnách teniso−
vého klubu. O stížnosti bude in−
formován předseda SK Baník
Ratíškovice.
Rada se seznámila se stížnostmi
občanů v ul. Rohatecká (okolí po−
travin Jednota) na nebezpečí pádu
vzrostlých líp. Při červnové bouři
byla vyvrácena jedna lípa a jen
náhodou nedošlo ke zranění osob
a poškození majetku. Rada postu−
puje stížnost stavební komisi.
AF

Internet

z Rada projednala předložené ví−
cepráce firmy Geodetická kan−
celář GEO 75 Brno při vyhle−
dávání, identifikaci a zjišťování
pozemků v lokalitě vinných sklepů
Slavín. Rada požaduje vznést pí−
semný dotaz na zpracovatele
programu ohledně možnosti prů−
jezdu atomobilů v lokalitě vin−
ných sklepů.
z Rada požaduje ve spolupráci se
stavební komisí přichystat pod−
klady pro vypracování projektu
na centrální vytápění aktivního
centra do 15. 7. 2005. Budou oslo−
veni 3 zájemci.

Navštivte
nás!

www.novy−dvur.cz
Mikroregion Nový Dvůr byl
založen na jaře roku 2002 ob−
cemi Milotice, Skoronice, Ratíš−
kovice, Vacenovice a Vlkoš, krátce
po založení přistoupila do svazku
obec Svatobořice − Mistřín. His−
torický název „Nový Dvůr“ pochá−
zí z počátku 17. století a váže se
k dějinám milotického panství,
ke kterému tehdy patřily všechny
obce dnešního mikroregionu vy−
jma Ratíškovic.
www.kyjovske−slovacko.com
Infocentrum Kyjovského Slo−
vácka – infocentrum pro turisty
a poradenské služby pro ven−
kov.
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 15. června 2005

Škola

I . zastupitelstvo obce schvaluje:
a) závěrečný účet obce Ratíškovice
za rok 2004:
1. hospodaření obce za rok 2004
(údaje jsou uvedeny po konsoli−
daci)
příjmy: 55 733 160,66 Kč
výdaje: 54 256 735,23 Kč
financování: 1 476 425,43 Kč
2. Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ratíškovice
za rok 2004
b) soubor jednorázových opatření
k nápravě chyb a nedostatků uve−
dených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
Ratíškovice za období 1. 1. 2004 −
− 31. 12. 2004
c) soubor systémových opatření
k nápravě chyb a nedostatků uve−
dených ve Zprávě o výsledku pře−
zkoumání hospodaření obce Ratíš−
kovice za období 1. 1. 2004 − 31. 12.
2004 (dále jen Zpráva)
d) úpravu rozpočtu č. I/2005 k 15. 6.
2005 ve smyslu přednesené zprávy
takto:

N

„Funkční období členů
rady je tři roky,…“

Zřízení školské rady
na základní škole

ový školský zákon č. 561/2004
Sb. nařizuje zřizovateli základní
školy, tj. obecnímu úřadu, povin−
nost do konce roku 2005 ustanovit
školskou radu, umožňující zákon−
ným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům, zřizo−
vateli a dalším osobám podílet se
na správě školy.
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příjmy po úpravě: 30 258 600 Kč
výdaje po úpravě: 29 545 000 Kč
financování po úpravě: 713 600 Kč
e) provedení přezkumu hospoda−
ření obce za rok 2005 kontrolním
orgánem Krajského úřadu JmK
Brno
f) majetkoprávní záměr převodu
pozemků pod halou p. č. 3505/6
o výměře 559 m2 a p. č. 3505/7
o výměře 278 m2 z firmy Ecomo−
sys Ratíškovice, spol. s r. o., na
obec Ratíškovice, celková hod−
nota pozemků je 58 590 Kč
g) majetkoprávní záměr koupě po−
zemků v ulici U Jezérka:
− za cenu 150 Kč/m2 celkem 2 434 m2
− za cenu 10 Kč/m2 celkem 738 m2
h) změnu zřizovací listiny příspěv−
kové organizace „Základní škola
a Mateřská škola Ratíškovice“
včetně doplnění návrhu v čl. VII.
odst. 1 o bod e) podnájem učeben,
tělocvičny a areálu školy
i) počet členů školské rady ZŠ Ra−
tíškovice – 6 členů
j) zástavu nemovitého majetku obce
Ratíškovice
k) zástavní smlouvu mezi zástav−
ním věřitelem Ministerstvem pro
místní rozvoj České republiky,

Zastupitelstvo obce Ratíškovice na
svém zasedání dne 15. června 2005
schválilo ustanovení šesti členů
školské rady na naší škole, přičemž
dle výše citovaného zákona dva
členy jmenuje zřizovatel, dva členy
volí pedagogičtí pracovníci a dva
členy volí zákonní zástupci nezle−
tilých žáků.

Staroměstské nám. 6, Praha 1,
a zástavcem Obcí Ratíškovice
l) vypracování energetického auditu
a projektu na centrální vytápění
budov ve sportovním areálu Ba−
ník biomasou, realizaci tohoto vy−
tápění s využitím i jiných alter−
nativních zdrojů energie (např.
sluneční kolektory)
m) rekonstrukci kuželny firmou J+G
DIGITAL Vracov v roce 2005 – vý−
měna čtyř stavěčů a čtyř drah
ve výši 865 000 Kč bez DPH
n) poskytnutí úvěru vlastníkům
obytných budov v roce 2005
o) uplatnit odstoupení od kupní
smlouvy (článek IV. odst. 2), na
základě které Obec Ratíškovice,
jako prodávající, převedla sta−
vební pozemek v lokalitě U Lesa
na kupujícího, pokud ten do 31. 12.
2005 nepostaví na kupovaném
pozemku stavbu obytné budovy
tak, aby stavba byla věcí v prá−
vním smyslu, tj. byla patrna dis−
pozice alespoň prvního nadzem−
ního podlaží.
II. zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
z závěrečný účet Mikroregionu
Nový Dvůr
III. zastupitelstvo obce pověřuje:
z ředitele ZŠ Ratíškovice Mgr. Jo−
sefa Hanáka zajištěním volby
členů rady školy ze zástupců
rodičů žáků školy – 2 členy a zá−
stupců z řad zaměstnanců ZŠ –
2 členy do 30. 9. 2005.
AF

Na základě uvedených skuteč−
ností se obracím na všechny rodiče
(zákonné zástupce žáků), jejichž děti
navštěvují základní školu, aby se
zúčastnili v úterý 20. září 2005
v 18 hodin v tělocvičně školy
schůzky, kde proběhne volba dvou
zástupců do školské rady.
Nezvolí−li zákonní zástupci nezle−
tilých žáků stanovený počet členů
školské rady ani na základě opako−
vané výzvy, jmenuje zbývající členy
školské rady ředitel školy. Funkční
období členů rady je tři roky, přičemž
školská rada zasedá nejméně dva−
krát ročně. Bližší informace můžete
získat přímo u ředitele školy, telefon:
518 367 660, email: zs701@centrum.cz.
Mgr. Josef Hanák
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005
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Společenská rubrika

v obětním průvodu. Závěrem boho−
služby pak kněz požehnal darům
i houbařům – členům místního i sou−
sedního dubňanského mykologic−
kého kroužku.
Několik odpovědí na vy−
řčené otázky. Ty nejedlé
či mírně jedovaté houby
jsme nesli proto, aby
rostly a krášlily pří−
rodu, ale také proto,
že jsou v nich možná
složky, které teprve
čekají na to, aby jsme
je dokázali využít. Sv. Vít
se slaví 15. června, a to je
vlastně začátek houbařské sezóny.
Vím, dá se s tím polemizovat, jed−
nou zahajuje sezónu ohnivec šarla−
tový, podruhé zase kačenka česká,
pak májovky i hřiby rostou někdy

a někde už v květnu, ale do půlky
června je přece jen ten sortiment
rozmanitější.
Co se četlo v přímluvách? – Ať si
celá lidská společnost váží přírody
a chrání ji, abychom ji uchovali
pro příští pokolení. Dej nám
dobré oči, abychom obje−
vovali všechny krásy
a plody přírody, dej nám
dobré srdce, abychom
se o ně uměli rozdělit
s potřebnými. Chraň
nás hrabivosti a hamiž−
nosti, abychom sbírali jen
tolik, kolik dokážeme spo−
třebovat. Dej, abychom Ti mo−
hli na závěr houbařské sezóny
ve zdraví přijít poděkovat.
Takto ratíškovičtí přišli k patro−
nu houbařů, takovýmto způsobem jej
oslovili a je jen na každém houbaři,

kroužku nebo společnosti, jestli se
k tomu přidají tak, jak to udělali naši
kamarádi z Dubňan. Co se stalo
s obsahem těch dvou košíků? Jejich
obsah jsme rozdali potřebným.
Prosím čtenáře Zvonu, pokud
znají pranostiky vztahující se k hou−
bám, ať mi dají vědět. Bylo by jistě
zajímavé je vcelku publikovat.
Vašek Koplík
MK Ratíškovice

Pozvánka

J

ubilejní XXV. výstava hub
se připravuje na 24. − 26. září
do hasičské zbrojnice s tra−
diční nabídkou. Přineste nám
svoje nálezy. Srdečně zvou pořa−
datelé.

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Tadeáš Konrád
Ricardo Mendes

Jaroslav Beránek ................................................. 94 let
Františka Mrázová .............................................. 91 let
František Toman ................................................. 85 let
Petr Kotásek ......................................................... 80 let
Josef Dobiáš .......................................................... 80 let
Marie Svorová ...................................................... 80 let
Marie Kremlová ................................................... 80 let
Marie Cigánková .................................................. 85 let

Z našich řad odešli...
Františka Tomanová...........................
Martin Koplík .......................................
Josef Ilčík ..............................................
Ludmila Nováková ..............................

82 let
33 let
91 let
73 let

Uzavření sňatku...
Tomáš Kotásek a Jana Příkaská
František Foltýn a Kamila Tomanová
Aleš Dohnal a Bronislava Švehlová
Jan Komenda a Jana Kadlčíková

Blahopřání
„Pro maminku, babičku a prababičku máme přání,
zdravíčko a Boží požehnání.
Ze srdce jí přejeme,
ať se mnohokrát ještě sejdeme.“
Dne 27. srpna 2005 oslaví své 85. narozeniny paní
Marie Cigánková.
Pohodu do dalších let přeje dcera Alena s manže−
lem, vnuk Jirka s rodinou a vnučka Alenka s rodi−
nou.
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„Společné dožínky
se v Ratíškovicích
začaly slavit teprve
po I. světové válce.“

Dožínky

polovině července jsem šla okolo
mlýna a přes dědinu přejížděly
kombajny. Řekla jsem si „za−
čaly žně...“ a hlavou mi proběhlo, jak
jsem byla malá, v obilných polích
jsme si dělali cestičky a skrýše, hos−
podáři nás honili a jak to krásně
vonělo. A taky jsem si vzpomněla
na dožínky, asi jediné, které si já
pamatuji. Doma jsem pak prochá−
zela staré fotografie a říkala si, že
je to škoda, že se už neslaví.
Lidové obyčeje pokaždé směřo−
valy k zajištění dobré úrody. U nás
v období svátků sv. Marka lidé ob−
cházeli v průvodu kříže v polích okolo
dědiny a všichni se modlili za dobré
počasí a dostatek vláhy, za odvrá−
cení vichřic, krup a bouřek. Když
byly prosby vyslyšeny, rolníci měli
dobrou sklizeň.
Skončila nejdůležitější práce –
dostat úrodu v pořádku pod střechu,
a tím zakončit všechno úsilí, vyna−
kládané v průběhu celého roku.
Rolníci si vydechli a mohlo se slavit
– začaly dožínky.
Společné dožínky se v Ratíškovi−
cích začaly slavit teprve po I. svě−

tové válce. Dopoledne byla v kostele
sloužena slavnostní mše – poděko−
vání Bohu za dobrou úrodu. Slavnost
pak začínala průvodem. Někdo šel
ve slavnostním, jiný v obyčejném –
pracovním kroji. Děvčata a děti měly
srpy a hrabice opletené obilnými
klásky a lučním kvítím, mládenci
měli nazdobené kosy. Průvod šel
k hospodáři, kterým byl většinou
některý z bohatších sedláků, po ně−
kolik let také starosta Ratíškovic.
Doprovázela je muzika, lidé se zčásti
vezli na nazdobených, ověnčených
vozech, někteří šli pěšky. Jeden pár,
předem určený stárek a stárka, opa−
troval slavnostně nazdobenou dožín−
kovou korunu, složenou z dvanácti
prutů opletených obilnými klasy
a kvítím, nahoře zakončenou ma−
kovicí. Ta byla předána hospodáři
společně s přáním štěstí, zdraví
a dobré úrody v příštím roce. Sta−
rostovi byl předán dožínkový věnec,
následovalo sólo pro chasu a hospo−
dáře. Byla povolena oslava úspěšné
sklizně a začala taneční zábava,
která probíhala většinou na místní
„Orlovně“.

(zapůjčila Kotásková Blažena, č. p. 424)
Zleva Foltýnová Marie pr. Tomanová, Dobešová Josefa sv., Kreml František,
Hnilicová Antonie pr. Pavelková, Kordulová Antonie pr. Foltýnová,
Gajdík František (Hýselák), Foltýnová Marie pr. Tomanová (Grzmalová),
Macková Anastázie pr. Burešová, Chludilová Františka pr. Příkaská (Dubňákova)
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Dožínky jsou starým obyčejem,
protože lidé byli závislí na sklizni,
a nad jejím úspěšným dokončením
se vždy radovali, zvláště pokud byla
úroda dobrá a zajistila dostatek po−
travy pro všechny a dostatek krmení
pro dobytek na další rok. Oslavy sa−
hají pravděpodobně až do pravěku
a ve starogermánském světě patřily
k nejdůležitějším svátkům roku;
původně byly poděkováním bohu,
spojené s lidskými nebo zvířecími
oběťmi. Křesťanství tyto kruté zvyky
zlikvidovalo a v dalších stoletích
z nich zbyly jen symbolické dary.
Dnes známou podobu s ozdobenými
vozy a průvodem ženců, kteří šli ob−
řadně oznámit majiteli polí skončení
sklizně, získaly dožínky nejspíš až
po třicetileté válce v 17. století, kdy
se feudální velkostatky začaly orien−
tovat na pěstování obilí ve velkém.
Do té doby existovala převážně menší
hospodářství, výnosy byly menší
a oslavy také méně okázalé. V roce
1792 se dožínkové vozy účastnily
slavnostního průvodu při koruno−
vaci Františka I. českým králem,
v roce 1836 vyjely na počest koruno−
vace posledního českého krále Fer−
dinanda V. Dobrotivého. V rámci Ná−
rodopisné výstavy českoslovanské
v Praze roku 1895 byl inscenován
slavnostní dožínkový průvod a čeští
vlastenci se tím snažili podpořit myš−
lenku svébytnosti českého národa.
V první polovině 20. století se orga−
nizátory stali členové agrárního
hnutí. Po roce 1948 je pak organizo−

(zapůjčila Hasíková Marie, č.p. 342 )
V ulici Dědina před Klimešovým (Čudovým)
čp. 21 kolem r. 1940 − Uhlík Antonín,
Gajdíková Růžena (Hýselákova)
pr. Gajdíková (správcova)
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005

vala podobným způsoben vládnoucí
komunistická strana, která jim na−
víc ještě vtiskla budovatelský ráz.
V Ratíškovicích byla pořadatelem
dožínek Zemědělská družina a Jed−
nota Orla československého, která se
snažila udržovat a oživovat staré
zvyklosti. Zpočátku dožínky probí−
haly v obecní hospodě a od roku 1927
se konaly v místní Orlovně. O jejich
přípravě se zmiňuje i kronika Orla.
Podle zápisů ze dne 10. srpna 1930
„se přikročilo k jednání o dožinkách.
Hospodářem roku byl nepřítomný
Kašpar Gajdík k němuž musí se hned
po schůzi jít se optat zdali to přijme.
Za stárka navrhováno bylo mnoho
členů ale každý se vytáčel tak že to
zůstalo na Jos. Zemánkovy ml. Stár−
kou či drůžkou byla zvolena Anto−
nie Tomanová. Fr. Gajdík obstará

říkání pro všechny. Jan Kordula
a Petr Příkaský budou pořadateli.
10 chlapců se přihlásilo, že pojedou
na koních věnčených. 8 že půjde
za sekačů a děvčata za odbíračky.“
V roce 1932 pak „bratr Jan Foltýn
jako předseda lid. Jednoty žádá aby
se dožinky pořádali společně na což
všichni přistoupili.“
V ratíškovické obecní kronice se
žádný zápis z předválečných doží−
nek neobjevil, kronikář a učitel Jan
Mikl psal jen údaje o sklizni. Něko−
lik málo zápisů je z padesátých let –
v duchu družstevní politiky, a až
v roce 1966 se pokusil tento staro−
dávný zvyk obnovit tehdejší Slovácký
krúžek: „28. 8. pořádal kroužek
spolu s JZD starodávné dožínky.
Krojovaná skupina na koních, ženci
na ozdobených vozech, chlapci s oz−

(zapůjčila Hasíková Marie, č. p. 342)
Zleva Kordula Josef, za ním Vacenovský Petr (Vánola),
Gajdík Martin, vzadu Příkaská Marie pr. Jüstlová (do Rohatce),
před ní Zemánek Jakub (ženatý v Mikulově), v tmavém Nesvadba
Cyril, za ním Šupálková Josefa pr. Blahová, vpravo Gajdík Vojtěch,
za ním Macek Vojtěch (Včelař), za ním Příkaská (Tonušova)
Marie pr. Tomanová (Hajná), vzadu?

Irena Bařinová

(zapůjčila Tomčalová Jana, č.p. 794)
Dožínky na letním parketu Baníka roku 1966 − zprava Šupa Jan,
Vacenovský Pavel, Holeček Jan (Čověče, Božinek), Holeček Vojtěch,
Bureš Alois (předseda zahrádkářského svazu), Příkaský Vojtěch
(Budulínek, Vojtíšek), Antoš Jan (Matějíček), Macek Petr
(Včelař), Foltýn Jakub (Kubiš) a jeho manželka Foltýnová Marta
r. Příkaská, Dobešová Růžena r. Příkaská,?

(zapůjčila Hasíková Marie, č.p. 342)
Na Orlovni (prostor dnešní nové MŠ, mezi ul. Múdrá a Rohatecká) − zleva Blaha Josef, ?,
Gajdík Michal, vzadu ?, děvčica vpředu ?, Dobeš Jan (Šimonuj − ženatý Rohatec),
vzadu cizí, hospodář a hospodyně Příkaský Petr (Cyrilkuj) a Příkaská Žofie r. Kordulová,
za nimi kluci ?, vpravo kluci ?, stará hospodyně asi Kašubová Marie r. Kadlčíková, starý
hospodář v tmavém Příkaský Josef (Polduj), Hasík Petr, v klobouku stárek Uhlík Antonín,
s koláčem stárka Gajdíková Růžena (Hýselákova) pr. Gajdíková (správcova),
za ní?, za věncem Dobešová Josefa (Šimonova) pr. Tomanová
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005

dobenými hrabicemi, odbíračky se
srpy, pestrý to průvod v slováckých
krojích přešel dědinou, pro předsedu
JZD a pak na parket na sportovním
stadionu, kde se odbývala dožinková
slavnost. Do kroku vyhrávala de−
chovka. Na stadionu byly proslovy,
zaměřené na průběh žní a výsledky
vykonané práce. Hovořili předseda
MNV i předs. JZD. S říkáním děv−
čat byly pak funkcionářům JZD
předány dožinkové věnce z obilí. Pís−
ničky, tance a říkání i ukázky, jak
se jindy mlátilo s cepy, byly stří−
dány ve veselé náladě, že starodávní
mlatci ani notu mlácení „ve čtveřici“
nemohli pochytit. Tak proběhla
družná společná zábava, jak v jed−
nom proslovu bylo řečeno: společně
jsme dělali, společně se bavme.“

(zapůjčila Kordulová Marie, č.p. 881)
Na Orlovni (prostor dnešní nové MŠ,
mezi ul. Múdrá a Rohatecká) − zprava ?, ?,
Kadlčík František, vzadu Kordula Josef
(Kordulík), Kadlčíková asi Marie
pr. Antošová (Matějíčkova)
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Událost

T

Svatý Konstantin a Metoděj
navštívili Ratíškovice

ak by se dala výstižně nazvat do−
bová scéna z jejich činnosti na
Moravě v období devátého sto−
letí, která byla součástí oslav k jejich
státnímu svátku u Liliového kříže na
vrcholu Náklo v neděli 3. července.
Překrásné počasí přilákalo na tuto
pouť přes půl tisíce účastníků. Přišli
nejen z okolních obcí, ale i ze vzdá−
lenějších míst, ba i ze zahraničí.
Vrchol Nákla je nejvyšším bodem
Dolnomoravského úvalu. Toto místo
tvoří střed oblasti největších arche−
ologických nálezů z doby Velké Mo−
ravy − kamenných pevností, mečů,
šperků, seker, ostruh a dalších sym−
bolů moci. Území má tvar trojúhel−
níku s vrcholy ve Starém Městě
u Uherského Hradiště, Valů u Mikul−
čic a Nechvalína. Přes nadmořskou
výšku pouhých 265 m vyčnívá nad
rovinou o více než 60 m, proto je od−
tud překrásný pohled na panorama
Ždánského lesa, Chřib, Bílých Kar−
pat a Pálavy. Za dobrého počasí jsou
vidět i Malé Karpaty a Hostýnské
vrchy. Na vrcholu Nákla se tyčí lili−
ový dřevěný kříž, jenž byl postaven
v roce 2004 a požehnán v předvečer
svátku Soluňských bratří. Stalo se tak
symbolicky v roce vstupu naší země
do Evropské unie, jejímiž spolupat−
rony sv. Konstantin a Metoděj jsou.
Loňský úspěch této slavnosti, při
níž přinesli oba bratři králi Rostisla−
vovi písmo, měl takový ohlas, že bylo
rozhodnuto konat slavnostní pouť
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„Velký úspěch měly
krojované pěvecké
sbory,…“

s alegorií ze života obou věrozvěstů
každoročně, a to vždy v neděli před−
cházející státnímu svátku obou
bratří. Také letos se konala alego−
rická scénka, při níž se loučili s krá−
lem Rostislavem při odchodu do
Říma. Odnášeli přitom relikvie sva−
tého Klimenta, které objevili při své
misi na Krymu. Ostatky byly ulo−
ženy v opevněném chrámu v bezpečí
Chřibů na místě zvaném Klimentek.
Když v roce 867 odešli oba bratři do
Říma, nesli je jako dar papeži. Když
se zpráva o tom roznesla v Římě, vy−
šlo jim naproti celé město v čele s pa−
pežem. Byl to zřejmě důležitý krok,
neboť přispěl k uznání jazyka Slo−
vanů mezi čtyři liturgické jazyky
vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny.
Scénka se odehrála u kamenného
stolce, na němž se s oběma bratry
loučil kníže Rostislav v doprovodu
družiny moravských rytířů. Ti ve
slavnostních krojích představovali
moravské župany. Panovník ocenil
záslužné dílo obou bratrů na Moravě
a nabídl jim takovou odměnu ve zlatě
a stříbře, jakou si sami určí. Přesně
podle starobylých legend si však
místo zlata a stříbra vyžádali všechny
otroky a propustili je na svobodu.
I letošní pouť byla zahájena po
příchodu krojovaných poutníků kla−
dením památných kamenů u paty
Liliového kříže. Záměrem je zde
shromažďovat kameny z poutních
a významných míst jak od nás, tak

z celého světa jako symbol sounále−
žitosti. Letos to byl kámen od pra−
mene řeky Moravy, která dala naší
zemi jméno, kámen z hory Radhošť,
z posvátného Hostýna, nejvyšší hory
Bílých Karpat Javoriny a kámen
ze sv. Kopečka na Pálavě.
Následovalo krátké církevní po−
žehnání, doplněné ukázkou staroslo−
věnské zpívané liturgie a zpěvem
cyrilometodějského chorálu. Pořad
pak pokračoval vystoupením morav−
ských rytířů. Velký úspěch měly kro−
jované pěvecké sbory, jejichž písně
zněly dlouho do širokého okolí. Vrchol
Nákla, který byl ještě loni vlastně
jen velkou černou skládkou nejrůz−
nějších odpadů, se postupně stává
příjemným cílem výletníků z celého
okolí. Vznikl zde dřevěný altán se
zvoničkou, který dostal letos novou
krytinu z pravého šindele. Byla vy−
budována malá ukázka archeoparku
s železářskou, sklářskou i chlebovou
pecí, připomínka velkého výrobního
areálu, který se zde v okolí Nákla
kdysi rozkládal a který stále ještě
čeká na rýče archeologů.
Letošní cyrilometodějská pouť na
Náklo se opět vydařila. Účastníci
pokračovali ve volné zábavě a ve
výborné náladě končili za zpěvu li−
dových písní v okolních vinných
sklípcích Slavína, Šidlen a Žlébků.
Nashledanou za rok.
Cyrilometodějský spolek Náklo Ratíškovice,
Jan Holeček
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Slavnost

„Hezkou tečkou svátečního
odpoledne bylo vystoupení
Veselé Muziky.“

Cyrilkovské
národopisné odpoledne

Č

tvrtý ročník národopisného od−
poledne se tentokrát uskuteč−
nil v den svátku věrozvěstů –
sv. Cyrila a Metoděje. Sváteční
dopoledne začalo průvodem od obec−
ního úřadu, do kroku vyhrávala
dechová hudba Veselá Muzika pod
taktovkou Josefa Nováka a cimbá−
lová muzika Pavla Varmuži.
Program oslav zahájil dětský ná−
rodopisný soubor. Když jsem děti
pozorně sledovala, bylo hned poznat,

Soubor Drienovec

že nám rostou nové talenty a že se ne−
musíme bát o naše tradice, protože
„jich má kdo pohlídat“. Škoda jen, že
více jak polovina dětského souboru
byla na letních táborech. Po dětech
si slovo vzaly Robky ze Séčky, které
předvedly veselou scénku, jak se
za dávných časů chodívalo na pouť,
zazpívaly pěkné písničky a své vy−
stoupení oživily veselou příhodou.
Byla jsem moc ráda, že naše po−
zvání přijal i folklórní soubor DRIE−

NOVEC z Bánoviec nad Bebravou na
Slovensku, který příští rok o tomto
čase bude slavit 30. narozeniny. Jeho
původní název byl Tatrovák, pro−
tože vznikl při odštěpném závodě
TATRA přímo v Bánovciach.
Dalším vystupujícím byl soubor
Dolina, který je jedním ze dvou míst−
ních mladých národopisných sou−
borů, jenž se rovněž snaží zachovat
naše lidové tradice, a to je moc a moc
dobře. Jednou jsem slyšela tuto my−
šlenku, která se mi moc líbila a je
jakousi oslavou všech souborů: „Člo−
věk, který zpívá, hraje, tancuje,
ten miluje život. Kdo miluje ži−
vot, příčí se zlu, hledá pravdu
a chápe smysl svého bytí. Jinými
slovy – je to dobrý člověk.“
Ten, kdo chtěl slyšet „silné pěvecké
výkony“, se jich dočkal v podobě
mužných hlasů, když vystupoval
Mužský pěvecký sbor z Ratíškovic,
který oplývá skutečnou radostí z li−
dové písničky. A co k našim chla−
pom dodat? Snad jen to, že sbor
již mnohokráte dokázal, že nejen
krásné zpívání, ale i organizační
schopnosti a elán do nových akcí mu
nejsou cizí.
Hezkou tečkou svátečního odpo−
ledne bylo vystoupení Veselé Mu−
ziky. U zrodu kapely stál a po celou
dobu střeží bedlivě všechny noty di−
rigent Jožka Novák, který hudbě
i mladým lidem zasvětil −
jak se říká – celý život. On
sám nedávno výstižně
vyřkl větu, která by se
měla stát posláním či kré−
dem pro všechny naše sou−
časné i budoucí muzikanty:
,,V muzice je krása, tu
nesmíme nechát zahy−
nút!“.
I když i letos počasí ne−
přálo a návštěvníků ne−
bylo mnoho, přesto srdečně
děkuji všem účinkujícím
a návštěvníkům za účast
a příjemně prožité odpo−
ledne.
Eva Hanáková
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Policie

Vandalismus
v obci

V

době od 1. června 2005 do 31. července.
2005 došlo v naší obci k poškození nebo
zničení majetku. Jednalo se o poško−
zení zídky u jídelny, skříňky Telecomu, do−
pravních značek,
odcizení tří světel
z areálu Baník,
vyvrácení huntů
na Slavíně, trhání
plodů ve vinohra−
dech a polích, rozha−
zování natrhaných
plodů po silnici smě−
rem na Milotice.
Způsobená škoda
činí více jak 10 000
korun. Je alarmu−
jící, že pachateli je
mládež ve věku od
13 do 18 let.

Hudba

Obecní policie
Ratíškovice

L

„V letošním roce došlo
ke změně, kdy dlouholeté
pořádání festivalu bylo
zásluhou firmy
Primarc,…“

Vážení
milovníci dechovky

etos se již konal 37. festival
dechovek u nás v Ratíškovi−
cích a škoda jen, že počasí se
nějak nevydařilo. Jistě si vzpomí−
náte, že když se přesunul program
z malého orchestřiště, kterému
se říkávalo „mušle“, na travnatou
plochu, nikoho z pořadatelů nena−
padlo, že by mohlo pršet. Tak to
vydrželo dvacet let. Potom se po−
časí zhoršovalo, občas zapršelo
a dnes se stalo skoro pravidlem,
že v tuto dobu na dechovkách zmo−
káme.
Je to škoda, vždyť příprava a ná−
klady na tuto akci jsou čím dále
vyšší a bez podpory sponzorů se
tato akce stane prodělečnou, stejně
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tak nevhodné se jeví omezit část
programu. Bylo by to jistě zklamá−
ním pro stálé hosty z celé republiky
i ze zahraničí. Přesto věřím, že ta
tisícovka lidí, co se vejdou na tri−
bunu, vždycky přijede, vždyť je to
pro ně – jak říkávají – „Moravský
Kolín“. Většina z pravidelných ná−
vštěvníků má u nás za ta léta své
přátele a známé a já nemám obavy,
že by tato přátelství mohla skončit
kvůli financím nebo špatnému po−
časí.
Existence dlouholetého pořádání
festivalu bylo i zásluhou firmy Pri−
marc, zvláště pak odchovanců Ve−
selé Muziky – Fany Pavlíka, Pavla
Příkaského a Jirky Maricána. Velmi

pomohli i při sponzorování činnosti
Veselé Muziky a rovněž jim patří
srdečný dík za pomoc při výchově
mladých muzikantů. Doufám, že
dobrá spolupráce bude i nadále dle
možností pokračovat. Novými po−
řadateli festivalu dechovek budou
Mikroregion Nový Dvůr, Osvětová
beseda Ratíškovice a Obecní úřad
Ratíškovice.
Co si přát do budoucna? Ať v na−
šich souborech osvětové besedy
vyrůstají další pokračovatelé naší
tradiční slovácké kultury. Zachra−
ňují tím zvyky, písně i muziku. Po−
máhejme jim v jejich snažení, ne−
boť je to krásné poslání mladých lidí.
Ať se objeví také někdy v televizi
namísto některých brakových po−
řadů. Vždyť mnoho lidí v naší repub−
lice ani o této mizející kráse neví.
Na adresu těch, co v naší kultuře
z nadřízených míst rozhodují o pe−
nězích, vzkazuji: „Nechte nám naše
krásné Slovácko!“
Závěrem děkuji Obecnímu úřadu
v Ratíškovicích, panu starostovi
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005

ing. Josefu Uhlíkovi,
místostarostce Anně
Foltýnové, předsedkyni
osvětové besedy Janě
Koplíkové za uznání a gra−
tulace, kterých se mi do−
stalo ku příležitosti za−
ložení Veselé Muziky
a k 30. výročí trvání
souboru. Dále děkuji Fa−
novi Pavlíkovi, kterému
přeji mnoho sil při pořá−
dání dalších festivalů,
a všem ostatním, kteří
mi podle svých sil a mož−
ností pomáhali při orga−
nizování 37. festivalu
slováckých dechovek.

Zahrádkáři

Josef Novák

dodatek

Ozvěny
z letošního koštu

N

a základě ohlasů na můj článek
z minulého čísla Zvonu upřes−
ňuji některé informace, týka−
jící se zejména nákladů na pořádání
koštu vín.
Když už pominu nezájem vinaře
předvést se svým nejlepším vínem
na veřejnosti, nemohu nepřipome−
nout, že téměř veškeré ratíškovické
vinice se nachází ve viničních tra−
tích, které se každoročně hlídají
a Český zahrádkářský svaz na−
příklad loni nakoupil střelivo za
7 000 Kč a zakoupil hotařskou boudu
za 8000 Kč.
Pro jasnější představu zde uvádím
i hrubé vyúčtování posledního koš−
tu (pozn.: Není určeno pro finanční
úřad.)

Pořízení diplomů včetně loň−
ských bude stát asi 8 000 Kč. Tržby
ze vstupného, prodeje katalogů a po−
hárků činily 67 000 Kč při počtu
420 návštěvníků. Očekávala
se asi o 100 osob větší ná−
vštěva, a proto také zů−
staly potisklé skleničky
a nevypité víno. Tyto
zbytky si pořadatelé
odkoupili za pořizo−
vací hodnotu a do zisků
tak přibude zhruba
10 000 Kč. V nákladech se
neodráží spousta hodin,
které strávili organizátoři přípra−
vou koštu.
Ve zkratce zde uvedu práce, které
14 členů výstavního výboru museli

Náklady:
680 ks skleniček ............................................................................... 24 000 Kč
600 ks potisk ....................................................................................... 3 300 Kč
degustace včetně smazu
(80 ks skleniček si degustátoři odnesli) ........................................... 5 000 Kč
občerstvení na koště pro pořadatele, nalévačky a cimbálku ............. 3 000 Kč
odměna nalévačkám a pokladním .................................................... 2 200 Kč
pronájem sálu ................................................................................... 10 000 Kč
cimbálka .............................................................................................. 2 500 Kč
výroba katalogů ................................................................................ 11 000 Kč
mytí lahví ............................................................................................ 1 500 Kč
Celkem ........................................................................................... 62 500 Kč
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005

během dvou týdnů absolvovat: výdej
sklenic, shromažďování a třídění
vzorků dle odrůd a abecedy, smaz
vzorků, tj. hlášení a zápis jmen do
počítače, číslování lahví a příprava
bodovacích listin ke stolům, po
degustaci odvoz vína na Slavín,
v pátek před koštem převoz regálů
a výzdoba sálu, v sobotu dovoz vína
ze Slavína a seřazení na regály
(letos to bylo 1300 lahví), při vlast−
ním koštu pořadatelská služba a vý−
pomoc při nalévání vína, v neděli
po koště scelení zbytků vína,
odvoz sklenic na mytí,
odvoz regálů do skladu,
v pondělí pak poslední
práce − uskladnění čis−
tých lahví.
Jak si každý lehce
spočítá, jedná se o hodně
hodin, které pořadatelé
odpracují vlastně proto,
že je vinaření baví a mají zá−
jem, aby tradice koštů nevymizela,
a také aby organizace ČZS měla
nějakou korunu k dobru.
Výstavy vín je možno také chápat
jako kulturně společenské akce,
které přinášejí zážitky pro znalce
vín, ale také šíří osvětu mezi veřej−
ností o prospěšnosti rozumné kon−
zumace vína pro zdraví. A přinášejí
také i určitý finanční efekt, využi−
telný pro podporu vinaření a vino−
hradnictví v naší obci. To by si měli
uvědomit hlavně ti pěstitelé, pro
které je poskytnutí jednoho nebo
dvou vzorků na košt „velká ztráta
či oběť…!“.
Ing. Jiří Hubáček st.
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Folklor

„Všem chlapům na několik
následujících zkouškách
lezly oči z důlků a teklo
,masnisko‘ po bradě…“

Z kroniky
Mužského pěveckého sboru (část pátá)

Zabíjačka
Na páteční den 9. 2. 2001 pozvali
muži ze sboru své manželky a družky
do vinárny na zabíjačku. Této slav−
nostní večeři předcházela pečlivá
příprava, kdy každý z chlapů měl
nějaký úkol. Bylo třeba zajistit
vše potřebné k zabíjačce: dvůr
v kulturním domě, kuchyňku s ná−
dobím, řezníka Slávka Ilčíka i se
vším potřebným nářadím, kotel, ži−
vicu, zeleninu, kroupy, koření, ale
hlavně PRASE! Tento bod si vzal
za své Vojta Koten, který pašíka
zajistil ve velkovýkrmně v Mi1oti−
cích přes zvěrolékaře pana doktora
Machalu.
Někteří členové, jmenovitě Pavel
Gajdík a jiní nenasytní jedinci, měli
obavu, aby zvíře nebylo nějaké ne−
dochůdče a nemělo bokoviny jak
opratě, ale skutečnost da1eko před−
čila očekávání. Prase, i když na
dodacím listě 80−ti kilové, mělo,
myslím, o nějaké to kilo víc a skvěle
posloužilo svému účelu. Zatímco si
Slávek Ilčík poradil s poražením
a rozčtvrcením vepříka, v kuchyni už
pod vedením nejlepšího kuchtíka
ve střední Evropě Tomáše Frolce
řádili u sporáku a u kotle jeho to−
varyši Tomáš Števuliák, Jirka Pří−
kaský a Vojta Koten.
Že bylo vše jak na pověstných ho−
dech dosvědčila večeře ve vinárně,
kde i přes veškerou urputnou snahu
všech zúčastněných zůstalo ještě
mnoho podílků masa a jiných za−
bíjačkových dobrot. Jednu část sy−

rového masa zaudil pan Joška Ko−
tásek (tesař) z Řádků a druhou
část zpracovali manželé Kudrovi
v podobě téměř 80 řízků. Všem chla−
pům na několik následujících zkouš−
kách lezly oči z důlků a teklo „mas−
nisko“ po bradě, než se jim konečně
podařilo to nedochůdče dorazit.
To už byli někteří tak rozežraní, že
jedli řízky i bez chleba. Ale všecko
dopadlo dobře, nikdo nedostal žluč−
níkový záchvat ani jiné břuchabole,
akorát některým citlivějším je−
dincům se spraly košele a gatě nej−
méně o 3 kila. Chudák prase, ještě
tady mohlo být, nebýt mužského
sboru.
860. výročí první literární
zmínky o Ratíškovicích
Sbor pečlivě trénoval a trpělivě
nacvičoval program, který připra−
vili a zaranžovali manželé Hochma−
novi, bývalí vedoucí ratíškovské
Konopy. Hlavní program s průvo−
dem přes celé Ratíškovice připadl
na pátek 5. července roku 2001. Řa−
zení průvodu začalo u sochy sv. Jána
a účastníci byli rozestavěni po celé
Séčce až téměř k lesu. Několik sto−
vek krojovaných procházelo dlou−
hou dobu přes obec až na fotbalový
stadión Baníku. Průvodu se zúčast−
nili i naši francouzští přátelé se
60 člennou kapelou, která byla ob−
čany vítána ve všech ulicích. Fran−
couzští muzikanti se odvděčovali
tím, že téměř na každém rohu vy−
hrávali jak „o dušu“, čímž přispívali

k beztak už výborné a srdečné ná−
ladě, až museli být pořadateli popo−
háněni.
Před radnicí byla postavena tri−
buna pro členy obecního úřadu
a čestné hosty, mezi nimiž nechy−
běl ani starosta z Vouziers pan Ber−
nard Pierret. Využil skvěle daru od
pěveckého sboru a na tribunu na−
stoupil oděn do slováckého kroje,
za což sklidil potlesk a uznalé po−
hledy představitelů obce i občanů.
V kroji vydržel až do pozdních noč−
ních hodin a zúčastnil se v něm pro−
gramu na hřišti i minikoštu vín
v kavárně Sport, který pohotově
připravili členové místního výboru
Českého zahrádkářského svazu.
Byly to velice náročné, ale o to více
ceněné oslavy. Mužský sbor skli−
dil uznání a slova chvály ze všech
stran za předvedené výkony i za
vstřícnost při přípravách. K vrcholu
programu patřilo i vystoupení Če−
chomoru, v té době jedné z nejpo−
pulárnějších hudebních skupin
v republice.
Josefov
Za dva týdny na to, v sobotu
21. 7. 2001, vystoupil sbor v před−
hodovém zpívání v nedalekém Jose−
fově. Kolega strojvedoucího Vojty
Kotena a josefovský rodák, člen tam−
ního obecního výboru Jenda Netík
totiž z obecní kroniky zjistil, že jo−
sefovští sedláci v minulosti najímali
v Ratíškovicích a ve Vacenovicích
žence a mlatce včetně ženských po−
mocnic na práce spojené se žněmi.
Dokládali to odborností a pracovi−
tostí lidí ze zmíněných obcí. A na to
právě chtěli josefovští navázat a po−
zvali zpěváky z Vacenovic a Ratíš−
kovic. Robert Blaha zařadil do pásma
vojenské a rekrutské písničky, se
kterými dosáhl sbor velkého uznání
od zúčastněných podlužáckých zpě−
váků a zpěvaček i od místních oby−
vatel.
Zaznamenal Vojta Koten ml.
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Junák

Tábor 2005

B

ylo by nadlouho, kdybych chtěla
aspoň pár větami vzpomenout
každý den našeho čtrnácti−
denního pobytu v „divočině“ neda−
leko Nové Vsi, kterého se účastnily
oddíly Tuláci a Squaw. A proto je−
nom stručně: Všechno to začalo
v neděli 3. 7. 2005 v 8:00 u klubovny.
Do tábora jsme přijeli něco kolem
11. hodiny. Nejprve jsme děcka roz−
dělili do stanů, posléze také do tří
skupin: Šamani, Úžasňákovi a Vy−
prošťováci (tyto názvy si vybrala
sama, mělo to být něco se záchra−
nářskou tématikou, neboť celý tá−
bor se nesl v záchranářském duchu).
Odpoledne jsme se vydali s dětmi
pro dřevo na zahajovací táborák.
Byl to první a také poslední den prv−
ního týdne, kdy bylo relativně hezké
počasí.
Další dny bylo v plánu přežití na
Břeclavácké lúce. Každá skupinka
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bez patrona měla za úkol postavit si
přístřešek, celých 24 hodin udržo−
vat oheň a hlavně ubránit vlajku.
První skupina se vydala na přežití,
ale jelikož celý den pršelo, tak byla
odvolána ještě téhož dne s tím, že
zbytek dokončí další den. Podobně
dopadla i druhá skupina, ta byla
evakuována ve čtyři hodiny ráno ze
stejného důvodu. Třetí skupina se
přežití nedočkala, protože jsme ne−
chtěli riskovat další noční evakuaci.
Myslím, že to nikomu nevadilo, jeli−
kož jsme si našli lepší zábavu: To jed−
nou se vypravil Hrášek s děckama
na lúku vyvolávat Slunce, podařilo
se mu zfanatizovat děcka (pršet už
nebude) do té míry, že si rozervaly
pláštěnky.
Jednoho krásného dne nám přišel
dopis od X−kmene, že se nám pokusí
ukrást vlajku, proto děti každou
nově příchozí návštěvu rentgeno−

valy ostřížím zrakem. Stalo se, že do
tábora přijel Honza, děckám se moc
nezdál a Hrášek tomu nasadil ko−
runu, když řekl: ,,Má hodinky, je to
špion!“ Jinak mírumilovné děti se
na domnělého špiona vrhly a už
ho v poutech vezly na stráguli ke
stožáru, kde ho připoutaly. Až se
ukázalo, že se nejedná o špiona,
děcka natrhala velkou kytici a s písní
„Omlouvám se Honzo...“ se mu omlu−
vily.
Další týden už bylo v rámci mož−
ností pěkné počasí, takže se nám
vydařila i velká výprava. Šli jsme
se „starýma“ z Kramolína pěšky až
do Třebíče a odtud pak vlakem do
Brna, kde jsme se měli v lanovém
centru Proud setkat s „mladýma“,
kteří šli z Náměště přes Klondike
(klondajk) zpět do tábora. Nevím,
jak malí, ale my staří jsme si dva dny
putování a také večerní massage
(masáž) jehličím, třezalkou a posléze
i kopřivama užili! I v lanovém centru
to bylo špicovní.
Jako završení celého tábora byla
noční hra: Vybuchla Brněnská pře−
hrada, všechny nás to zaplaví (ono
je to prakticky nemožné, neboť pře−
hrada je pod náma, ale kdo by se
v zápalu boje zabýval detailama),
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okamžitě z tábora na ko−
pec! Abychom tomu dodali
grády, po celém táboře
jsme rozházeli hořící
Pepo, bouchli nějaké pe−
tardy, dělobuchy a ra−
chejtle. Bylo to super, ale
ještě větší nádech dobro−
družství to dostalo, když
se probudil náš soused
ukrajinského původu, za−
valité postavy, hora svalů,
prostě korba. Vyběhl na
Tondu, který mu ve své
duchapřítomnosti začal
vyprávět něco o zapome−
nuté pile a o tom, že si na
ni vzpomněl až teď, a tak
se pro ni vrátil. Nevím,
jestli mu to Ukrajinec
uvěřil, každopádně Ton−
dovi ponadával jak ni−
kdo v životě. No co si bu−
dem ..., já v jeho situaci
bych zkolabovala. Nako−
nec to šli vyřešit Mar−
ťan s paralyzérem, Stag,
Emik a Šam. A za chvilku
už se ozývalo jen vzteklé
práskání kufru a zvuk
motoru. Tak se nám po−
dařilo vyštvat naše sou−
sedy.
Tak, to byl náš tábor
v kostce.

Volejbal

Eliška Šťastná

V

Volejbalisti
opět na Soboňkách

e dnech 22. − 31. července pro−
běhlo již 28. soustředění vo−
lejbalového oddílu SK Baník
Ratíškovice na Soboňkách. Po prv−
ních čtyřech dnech
nepříliš letního po−
časí nastala úmorná
vedra, kdy byl zabu−
dovaný bazén v ob−
ležení a hrát volej−
bal se dalo až v půl
sedmé navečer. Ale
i přes tyto hice se
sportovalo po celý den
v různých disciplí−
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„V návštěvní den
na svatou Annu jsme
přivítali spoustu
našich příbuzných
a přátel,…“

nách: proběhl turnaj všech účast−
níků ve stolním tenise, turnaj v no−
hejbalu, aerobiková cvičení byla
také hojně navštěvována a výlet na

Z táborové ankety
aneb „zpětná vazba“

N

a konci tábora jsme třiceti
dětem a dvanácti vedoucím
položili několik jednodu−
chých otázek, které mapují jejich
spokojenost či nespokojenost
s letošním táborem:
1) Co se ti na táboře nejvíce líbilo?
lanové centrum
30
(odpovědí)
noční hra
12
2) Co se ti na táboře vůbec nelíbilo?
déšť
17
rozcvičky
12
noční hlídky
11
3) Co bys změnil (zrušil, zavedl)
na táboře?
nové stany
11
nic
6
posunul budíček
5
4) Napiš, koho by sis vzal z tábora
na pustý ostrov?
Marťan
20
Hany Bany
18
Rúfus
10
kuchaře
7
5) Jakou známku, stejně jako ve
škole, by jsi udělil letošnímu
táboru?
průměrná známka
od 30 dětí
1,70
průměrná známka
od 12 vedoucích
2,30

kolách k Moravě s koupáním na pe−
trovské Sítině absolvovala třetina
táborníků. V návštěvní den na sva−
tou Annu jsme přivítali spoustu
našich příbuzných a přátel, mezi
nimi našeho starostu s místostarost−
kou a starostu Rohatce a Kuželova
a starostku Hrubé Vrbky. Počtem
třiceti účastníků nepatřily letošní
Soboňky k největším, ale počasím
a přátelskou pohodou k těm nejvy−
dařenějším.
ing. Jiří Hubáček st.
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Ping−pong

„Nováček okresní ligy „C“ tým
splnil už v podzimní
části soutěže
svůj cíl,…“

Pingpongové bilancování
sezóny 2004−2005

S

edmadvacátou sezónu oddílu
stolního tenisu lze hodnotit cel−
kem pozitivně, výjimkou je pouze
výsledek „A“ družstva mužů. Ostatní
týmy si vedly na své možnosti slušně
a zachovaly si příslušnost v jednot−
livých soutěžích i pro následující ob−
dobí a podařilo se nám dosáhnout
i několika výborných výsledků v sou−
těžích jednotlivců a mládeže.
Vlajková loď „A“ tým hrál podruhé
v historii 3. ligu, ale znovu se mu
nepodařilo ohřát se tam déle než
rok. Dvojici bratří Kouřilů se totiž
nepovedlo adekvátně doplnit, a tak
výsledkem byla jediná
remíza, 21 porážek a po−
slední 12. místo. Několik
z nich bylo sice těsných,
mrzí zvláště úvodní dvě
prohry 8:10, avšak vzhle−
dem k tomu, že na 9. místo,
znamenající záchranu,
bylo třeba 9 výher, se se−
stup do divize stal neod−
vratným už po polovině
soutěže. Úspěšnost hráčů:
Vít Kouřil 53%, Přemysl
Kouřil 36%, Petr Hrdlička
28% a Jindřich Bíla 12%.
Zkušené „B“ družstvo si
po čtyřech letech pobytu
v okresní lize vyzkou−
šelo opět krajskou soutěž,
kterou získalo (stejně
jako „áčko“ 3. ligu) převo−
dem od ČSAD Hodonín. Po úvodních
třech prohrách se „bengtson“ chytl
a sedmi výhrami v řadě dal zap−
omenout na starosti s bojem o zá−
chranu. Nakonec z toho bylo pěkné
6. místo s bilancí 9 výher, 2 remízy
a 11 proher. Nejlepším hráčem byl
Petr Kouřil, který uplatnil zkuše−
nosti z vyšší soutěže a měl úspěš−
nost 68%, dále Milan Hrbáček 50%,
Sláva Macek a Kamil Grufík 44%
a Antonín Rančík 39%.
Nováček okresní ligy „C“ tým
splnil už v podzimní části soutěže
svůj cíl, kterým byla účast mezi os−
mičkou nejlepších týmů. Díky 5 vý−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 4/2005

hrám obsadilo céčko v základní části
solidní 7. místo, a i když v nad−
stavbě uhrál nekompletní mančaft
pouze jednu remízu, tak konečnou
osmou příčku lze považovat za
úspěch. Podíleli se na něm zejména
Kamil Grufík 66%, Jiří Kuchařič
57%, Zdeněk Sasinek 45% a Petr
Kordula 41%.
„D“ družstvo posílené o Víta Char−
váta přiženivšího se z Vacenovic
a céčkařa Jiřího Kordulu se podle
očekávání pohybovalo celou sezónu
v klidných vodách středu tabulky
okresního přeboru. V odvetách po−

levilo a obsadilo konečné osmé
místo, když 7x vyhrálo, 2x remizo−
valo a 13x prohrálo. Družstvo má
při lepší tréninkové morálce jistě
na víc. Úspěšnost: Lukáš Skočík
61%, Vít Charvát 60%, Jiří Dobiáš
48%, Petr Toman 43% a Jiří Kor−
dula 30%.
Naše nejmladší „E“ družstvo, slo−
žené většinou z žáků, se proti mi−
nulé sezóně polepšilo a v nejnižší
okresní soutěži získalo za pět výher
a 15 proher 9. místo. Pod vedením
Zdeňka Kratochvíly hráli: Lukáš
Bábík 48%, Jiří Kovář 45%, Michal
Novák 31%, Martin Kudr 23%, Ja−

kub Příkaský 17%, Kristýna Hrbáč−
ková 17%.
Ženské družstvo obsadilo v divizi
7. místo. Podařilo se mu vyhrát 4
utkání, dále 2x remizovalo a 8x pro−
hrálo. Nejlepší hráčkou byla Mar−
kéta Hurtíková 55%, dále lepšící se
Elen Vinklerová 45%, Monika Šnaj−
drová 40% hostující z Vracova a ben−
jamínek Kristýna Hrbáčková 8%.
Teprve na sedmadvacátý pokus se
nám podařilo vyhrát okresního pře−
borníka ve dvouhře mužů. Ve stráž−
nické herně se to podařilo Vítu Kou−
řilovi, který v bratrovražedném boji
porazil Přemysla, jemuž
se ani napočtvrté nepo−
dařilo přetavit finálovou
účast ve vítězství. Ve čtyř−
hře brali bratři jen bronz.
Oba se také kvalifikovali na
mistrovství ČR do Plzně,
kde důstojně reprezento−
vali oddíl i obec.
Nejvýraznějším mlá−
dežnickým počinem je ve−
lice překvapivý titul Elen
Vinklerové v mixu star−
šího žactva, který vybojo−
vala na krajských přebo−
rech spolu s vracovským
Michalem Trcalou. Je to
první krajský titul pro
náš oddíl po více než de−
seti letech! K němu ještě
přidala 2 bronzové me−
daile z okresních přeborů.
Zahanbit se ale nenechala ani
mužská část. Dorostenecké družstvo
ve složení Kamil Grufík, Lukáš
Skočík a Jiří Dobiáš získalo bron−
zové medaile na okresních přebo−
rech a z jednotlivců dosáhl nejlep−
šího umístění Kamil Grufík, který
obsadil na krajských přeborech do−
rostu v Brně výborné 5. − 8. místo.
Medailovou sbírku rozšířili také
mladší žáci − Jiří Kovář, Jakub Pří−
kaský a Michal Mráka, kteří na
okresních přeborech družstev skon−
čili třetí. Celkově obsadili naši mlá−
dežníci v kraji pěkné 8. místo, což
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Sport

je výsledek dobré práce trenéra mlá−
deže Zdeňka Kratochvíly, který byl
zároveň hlavním organizátorem
dvou krajských a tří okresních tur−
najů mládeže, jenž náš oddíl pořá−
dal.
Jelikož je třeba myslet i na budouc−
nost, oddíl přijímá do svých řad i další
zájemce. Můžete přijít do tělocvičny
ZŠ v době tréninků, a to v pondělí od

14 −16 hod., ve středu od 18 − 20 hod.
a v pátek od 15.30 − 19 hod.
Po sedmi letech došlo na oddí−
lové schůzi ke změně ve vedení
oddílu. Do předsednického čela se
vrací Zdeněk Kratochvíla, místo−
předsedou je Petr Kouřil. Od nové
sezóny také zřejmě dojde ke sní−
žení počtu družstev dospělých z pěti
na čtyři.

Závěrem bych chtěl poděkovat
sponzorům, kteří se finančně podílejí
na sportování třiceti členů našeho
oddílu a podporují tak tuto krásnou
hru, kde postřeh a „hlava“ vítězí nad
hrubou silou. Jsou to Obec Ratíško−
vice, firma Tente Ratíškovice, Pekař−
ství Nikl z Vracova, firma Gama Ocel
Ratíškovice a Ing. Josef Kouřil.

„Místo klasického cvičení
vládnou mezi dětmi
,SMS‘, a to v sedě,
někdy v leže.“

pořádá ke svátku „Dne dětí“ bez−
platné koupání v místním krytém
bazénu. I letos se tato akce vyda−
řila. Přišlo si zaplavat a ve vodě si
zahrát 54 dětí. Této akce se mohly
zúčastnit všechny děti bez rozdílu
na to, v jaké straně jsou jejich ro−
diče.

Radost
z pohybu

Č

asto slyšíme, jak každoročně
přibývá otylých lidí, a to i mezi
mládeží u nás i v zahraničí. Pří−
čina je v nezdravém způsobu života,
především nevhodná strava a málo
pohybu.
Lidé středního věku rádi vzpomí−
nají, jak si hrávali různě na silni−
cích, cestách a chodnících naší obce,
např. oblíbená hra zaklepávka, se−
mela, míče, kuličky. Především kluci
hráli jejich oblíbený fotbal. Kolem
Ratíškovic, kromě stadionu, bylo
několik menších hřišť. Třeba na So−
kolském, dvě za mlýnem, v Séčce
a jinde. Na malých se hrával fotbal
třeba jen na jednu branku. Při hře
někteří pásli krávy na louce a někdy
se stalo, že jim ušlo, že krávy se pa−
sou v zeleném obilí.
Tato hřiště už neexistují a většina
silnic v ulicích je pro hry dětí velmi
nevhodná. Ti ještě starší lidé si
oproti tomu neradi vzpomínají na
svá dětská léta, plná dřiny na po−
lích nebo při ošetřování a krmení
dobytka. Pomáhat rodičům bylo
nezbytné. Tak jistě zažili někdy po−
hybu až moc.
Dnes prožíváme jiný životní styl.
Míč je především většinou zamě−
řen na počítač, počítačové hry a mo−
bily. Místo klasického cvičení vlád−
nou mezi dětmi „SMS“, a to v sedě,
někdy v leže. Neméně sledování
televizních programů neprospívá
naší mládeži k udržení kondice. Ne−

Ratíškovický Zvon

Přemysl Kouřil

Jaroslava Letochová
předsedkyně ZO KSČM Ratíškovice

méně často mladí
lidé chytají po dro−
gách s hrubými
následky. Proto
volný čas dětí vy−
plňujeme užiteč−
nou činností: spor−
tem, zájmovými
kroužky apod. Tam
se vychovávají ke
slušnosti a odpo−
vědnosti.
ZO KSČM v Ra−
tíškovicích již tra−
dičně každoročně

Foto: Josef Přibil

Chcete stavět?
Pak Vám zajistíme:
 projektovou dokumentaci
 stavební povolení
 hypotéku a další úvěry
na stavbu

 stavební materiál za akční
ceny
 subdodávky stavebních prací
 stavbu domu na klíč
 zděné i montované domy

Bezplatné poradenství
a prohlídka našich staveb je samozřejmostí.
Smarthome, s.r.o.
Národní třída 9
695 01 Hodonín

Tel.: 608 273 684
info@modernidum.cz
www.modernidum.cz
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