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„Pilo se, zpívalo se, tančilo se,
cifrovalo se, ze židlí se nepadalo,
tudíž lze říci, že své role všichni
hlavní účastníci hodů zvládli
bez chyby“

Hody 2005

elmi příjemné babí léto letos do−
provázelo během hodů ratíško−
vické i přespolní obdivovatele
slováckých tradic. Snad ještě nikdy
před hodama nebyli Ratíškovjáci tak
klidní, neboť již o týden dříve ros−
ničky potvrzovaly přísun výrazné
a stabilní tlakové výše nad jiho−
východní Moravou. Letošní hody se
nesly v tradičním duchu. Pátek zna−
mená Besedu u cimbálu, sobota sta−

vění májek s večerní zábavou a ne−
děle průvod se všemi náležitostmi,
které k tomu patří. Stejně jako v mi−
nulém roce bylo předzvěstí zvaní na
hody, které se, také díky úspěchům
v minulém roce, stane zřejmě sou−
částí i příštích ratíškovických hodů.
V pátek večer se sešla nemalá, nic−
méně nepříliš velká, skupina fandů
slováckého folklóru U Šťastných, aby
Pokračování na straně 11
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Obec

Rada obce...
Rada obce ze dne 9. 8. 2005
Rada obce:
z projednala žádost firmy TOMÁŠ
group, spol. s r. o., o směnu po−
zemků v jejich vlastnictví s po−
zemky ve vlastnictví obce,
z akceptovala finanční dar firmy
Gama ocel, s. r. o., Ratíškovice na
podporu sportu v obci – běžecké
disciplíny,
z projednala žádost pana Dalimila
Šupy o povolení k rozšíření stavby
květinářství, stavba bude roz−
šířena v místech, kde prochází
obecní kanalizace,
z projednala návrh stavební komise
k navýšení horní hranice úvěrů na
opravy bytového fondu, změnu vy−
hlášky vypracuje Bc. Havlík,
z starosta informoval radu o výsled−
cích dílčího přezkumu hospoda−
ření obce, který provedl KÚ JmK,
z schvaluje ražbu 300 ks pamětních
medailí obce v roce 2006,
z starosta informoval radu o dražbě
pozemku v lokalitě Vlasta,
z starosta informoval radu o probí−
hající rekonstrukci a vícepracích
kuželny, termín dokončení je
19. 8. 2005,
z starosta informoval o získání do−
tace z ČSTV pro FK Baník Ratíš−
kovice na rekonstrukci střechy
kabin.
Rada obce ze dne 23. 8. 2005
Rada obce:
z se seznámila se zájemci, kteří
podali ve stanovené době žádost
o účast v užším řízení podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
„Obnova ZŠ Ratíškovice“ dle zá−
kona č. 40/2004 Sb., o veřejných
zakázkách, rada jmenovala členy
hodnotící komise a jejich náhrad−
níky,
z vybrala nájemce pro byt č. 2 v by−
tovém domě ul. Polní, č.p. 938,
a stanovila výši nájemného,
z se seznámila s návrhem pana
Dikovského o spolupráci využití
objektu Restaurace U Šťastných,
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z schválila aktualizované směrnice
obce,
z schvaluje poplatek za služby
spojené s používáním internetu
v místní knihovně – 20 Kč/hod
(5 Kč za každou započatou čtvrt−
hodinu), platnost od 1. 9. 2005,
z se seznámila s kupní smlouvou na
nákup malého nákladního vozidla
Magma Alficar od firmy Alfine,
a.s., Měřín,
z se seznámila s žádostí Junáku –
Svazu skautů a skautek ČR, stře−
disko Ratíškovice, o výpůjčku části
pozemku cca 750 m2 ve dvoře ZŠ
u drogerie za účelem zbudování
a provozování dětského hřiště pro
menší děti na dobu šesti let,
z se seznámila se žádostí firmy Rea−
lity Gaia, spol. s r. o., o vyjádření
k případnému odkupu pozemků
vedle p.č. 405/2 – rada doporu−
čuje pozemky neprodat,
z znovu projednala žádost firmy
TOMÁŠ group, spol. s r. o., Ratíš−
kovice o směnu pozemků, rada ne−
doporučuje směnu pozemků,
z se seznámila s nabídkou firmy
Ekor s. r. o., na nákup kontejnerů
pro sběr plastů,
z schválila Dohodu o partnerství
a spolupráci mezi Obcí a Osvěto−
vou besedou, Obcí a Základní ško−
lou, Obcí a Junákem − Svazem
skautů a skautek ČR, střediskem
Ratíškovice,
z starosta informoval radu o poká−
cení vzrostlé chvojky na obecním
pozemku v areálu hřbitova.
Rada obce ze dne 6. 9. 2005
Rada obce:
z vybrala firmu Inprojekt s. r. o.,
Veselí nad Moravou, ve zjednodu−
šeném výběrovém řízení na zpra−
cování PD centrálního vytápění
biomasou a energetického auditu
v areálu Baníku Ratíškovice,
z schválila program XIX. zasedání
zastupitelstva obce,
z projednala II. úpravu změny roz−
počtu pro rok 2005,

z starosta informoval o nových sku−
tečnostech týkajících se dotací
z MF ČR na rekonstrukci ZŠ,
z se seznámila s cenovou nabídkou
vydavatelství Petr Brázda na vy−
tištění nástěnného kalendáře
s historickými fotografiemi obce
na rok 2006,
z odsouhlasila sankce za vzniklou
škodu při pokácení chvojky na
hřbitově,
z se zabývala výší ceny bytů v byto−
vém domě ul. Polní 938, sezná−
mila se s vyhláškou týkající se pro−
deje bytů,
z projednala zapůjčení tiskárny
z OÚ kronikářce obce,
z souhlasí s přeložením plynové pří−
pojky, která je ve vlastnictví JMP,
a. s., na náklady obce, přeložení
se bude realizovat před zahájením
stavby aktivního centra.
Rada obce ze dne 20. 9. 2005
Rada obce:
z se seznámila s výsledkem hodno−
tící komise podlimitní veřejné za−
kázky „Obnova ZŠ Ratíškovice“,
z vybrala ze tří nabídek firmu Stra−
bag a. s., Direkce 62, Brno k pro−
vedení díla „Rekonstrukce místní
komunikace ul. U Jezérka (část)
a Příční (část),
z jmenovala inventarizační komise
na rok 2005,
z projednala jednotlivé body XIX.
zastupitelstva obce,
z projednala možnost přechodu ze
systému KEO na Systém Gordic
– programové řešení informač−
ního systému OÚ,
z souhlasí s částečným pronájmem
kanceláře č. 1 v přízemí OÚ pro
potřeby osvětové besedy od 1. 10.
2005,
z souhlasí s povolením výjimky nej−
vyššího počtu dětí v MŠ z 24 dětí
na 28 dětí,
z projednala se zástupci finančního
výboru hospodaření Baníku Ratíš−
kovice s. r. o., za první pololetí 2005.
AF
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Zastupitelstvo
obce...
Usnesení
Zastupitelstva obce Ratíškovice
ze dne 21. 9. 2005

Společenská rubrika

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) úpravu rozpočtu II/2005 k 21. 9.
2005 ve smyslu přednesené zprá−
vy takto:
− příjmy po úpravě:
31 681 600 Kč
(zvýšeny o 1 043 000 Kč)
− financování příjmů po úpravě:
2 885 900 Kč
(zvýšeno o 175 500 Kč)
− výdaje po úpravě:
31 257 500 Kč
(zvýšeny o 1 332 500 Kč)
− financování výdajů po úpravě:
3 310 000 Kč
(sníženo o 114 000 Kč)
Celková výše příjmů i výdajů po
této úpravě činí 34 567 500 Kč.
b) bezúročnou půjčku firmě Baník
Ratíškovice s. r. o., ve výši
2 850 000 Kč, půjčka je splatná
do 6ti let
c) Statut sociálního fondu obce Ra−
tíškovice

d) Statut fondu rozvoje bydlení obce
Ratíškovice
e) Statut fondu rezerv a rozvoje obce
Ratíškovice
f) poplatek za služby spojené s nájem−
ným hrobového místa pro hrobové
nebo urnové místo 12 Kč/m2/rok
g) Smlouvu o bezplatném převodu
movitého majetku Osvětové be−
sedě Ratíškovice
h) Obecně závaznou vyhlášku obce
Ratíškovice 2/2005 o zabezpečení
místních záležitostí veřejného po−
řádku při používání zábavné py−
rotechniky; Čl. 2 − slovo „rada“
nahradit slovem „obecní úřad“
i) Obecně závaznou vyhlášku obce
Ratíškovice 3/2005 o pohybu psů
na veřejném prostranství
j) Obecně závaznou vyhlášku obce
Ratíškovice 4/2005 o poskytování
úvěrů vlastníkům obytných budov
k) prodej obecných bytů č. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 v bytovém domě č. 938, ul.
Polní
l) Pravidla prodeje obecních bytů
v bytovém domě č. 938 dle zákona
č. 72/1994 Sb., bod č. I. − kupní

cena činí 85 % obvyklé ceny, bez
další finanční účasti nynějšího
vlastníka domu na opravách
m) změnu v pořadí rekonstrukce
chodníků v obci pro rok 2005:
− vybudování chodníku na hřbitově
− oprava chodníku ul. Vítězná
(u kostela)
− oprava chodníku mezi ulicí
U Radnice a Zelničky (za OÚ)
II. Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
a) Dohodu o spolupráci mezi obcí
Miezgovce a obcí Ratíškovice
b) petici 49 občanů na pokácení a ne−
vysazování chvojek na hřbitově.
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce ing. Josefa Uhlíka
k účasti na veřejné dražbě po−
zemku p.č. 2431/5 o výměře 770 m2,
vedený na LV č. 1250 ve vlastnic−
tví Hodonínské cihelny Hodonín
s. p. – v likvidaci. Cena pozemku
29 000 Kč. Obec koupí pozemek
v max. ceně 35 000 Kč.
b) radu obce jednáním o koupi po−
zemku p.č. 405/2 o výměře 150 m2
od majitele pana Františka Krato−
chvíly. Navrhovaná cena 300 Kč/m2.
c) radu obce zadat vypracování pro−
jektu ozelenění hřbitova.
IV. Zastupitelstvo obce odročuje:
a) projednání nabídky firmy TelNet
DaD, s. r. o., U Cihelny 1299,
Ratíškovice o možnosti využívat
části prostor v objektu bývalé Re−
staurace U Šťastných.
AF

Vítáme nové občánky...

Blahopřejeme...

Alžběta Šimečková
Adam Frýdek
David Koplík
Adéla Kratochvílová
Aneta Kristová

Josefa Bařinová ................................................... 80 let
Václav Gajdík........................................................ 80 let
Jiřina Holečková ................................................. 80 let
Žofie Šupálková.................................................... 96 let
Marta Beránková ................................................. 92 let
Vojtěch Koten ....................................................... 85 let

Uzavření sňatku...
Z našich řad odešli...
Jaroslav Holeček .................................
Štěpán Procházka................................
Miroslav Ivan ........................................
Marie Šebestová ...................................
Josef Foltýn ...........................................
Michal Gombár .....................................
Ivan Němec ............................................
Helena Tomečková ..............................
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51 let
51 let
90 let
72 let
68 let
82 let
56 let
48 let

Ondřej Šimeček a Eva Šťastná
Jaroslav Vlk a Vojtěška Kotásková
Marek Toman a Markéta Střížová
Redakční rada Zvonu přeje svým kolegům –
Vaškovi Koplíkovi (60) a Vojtěchovi Kotenovi
(85) k jejich narozeninám, ale i do dalších
let, všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a osobní pohodu.
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Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška
Obce Ratíškovice č. 2/2005
o zabezpečení místních záleži−
tostí veřejného pořádku při
používání zábavné pyrotechniky

Kronika

Čl. 1
Zábavnou pyrotechnikou pro účely
této vyhlášky se rozumí výrobky,
určené k volnému prodeji, využívané
k vyvolání světelných, zvukových
nebo kombinovaných efektů, které
mohou narušit veřejný pořádek v obci.
Čl. 2
V obci Ratíškovice je zakázáno
používat zábavnou pyrotechniku
v intravilánu obce (seznam parcel je
uveden v originále vyhlášky) s vý−
jimkou 31. 12. a 1. 1. každého kalen−
dářního roku. Při mimořádných pří−
ležitostech je možné použít zábavnou

Obecně závazná vyhláška
Obce Ratíškovice č. 3/2005
o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství
Čl. 1
V obci Ratíškovice se zakazuje
volný pohyb psů v intravilánu obce.

Obecně závazná vyhláška
obce Ratíškovice č. 4/2005
o poskytování úvěrů
vlastníkům obytných budov
V této vyhlášce se snižují úroky
z poskytované částky na 4 %, mění
se výška poskytovaného úvěru (zá−
jemci získají podrobné informace na
OÚ) a prodlužuje se o 1 rok doba
splatnosti. Pro poskytnutí úvěru do
50 000 Kč je potřeba 1 ručitel, nad
50 000 Kč 2 ručitelé. Jinak zůstává
vyhláška ve stejném znění.
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 10. 10. 2005

„Ministerstvo národní obrany udělilo
por. Jarosl. Kotáskovi za jeho zásluhy
Československý válečný kříž
1939 in memoriam“

Parašutista
Jaroslav Kotásek

(výpis z obecní kroniky
Ratíškovic, str. 161−164)
„Zahraničním vojákem z naší obce
byl Jaroslav Kotásek. Narodil se
31. července 1917 v čís. 72 v Ratiš−
kovicích, sem také příslušný. Nábo−
ženství řím. katol. Otec jeho vrátil
se z první světový války s podlome−
ným zdravím a r. 1920 zemřel. Byl
tedy Jaroslav se svým bratrem a se−
strou sirotci. Matka chudá dělnice
měla co dělat aby je prací rukou
svých uživila. Musel tedy Jaroslav
po vyjítí ze školy zapřáhnout taky
do práce. Po otevření Baťových dolů
u nás nastoupil tam taky do práce
jako horník. V roce 1938 na jaře od−
veden a nastoupil vojen. službu až
1. března 1939 u ženijního pluku čís.
2 v Kroměříži. Po 15. březnu 1939
byli tito nováčci z vojenské služby
propuštěni.
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pyrotechniku i mimo výše uvedené
dny na základě povolení obecního
úřadu. Pořadatel písemně požádá
o povolení použití zábavné pyrotech−
niky 1 měsíc před konáním akce.
Čl. 3
Porušení této vyhlášky se posu−
zuje jako přestupek podle § 46 zá−
kona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 10. 10. 2005.

Čl. 2
Každý je povinen na veřejných
prostranstvích vodit psy na vodítku.
Čl. 3
Porušení této vyhlášky se posu−
zuje jako přestupek podle § 46 zá−
kona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších předpisů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti
dnem 10. 10. 2005.

Hned po zřízení protektorátu za−
pojil se do ilegálního hnutí. Byl ve
styku s bývalým starostou města
Hodonína Jarosl. Dobrovským
(tento byl později zatčen a více se ne−
vrátil), obchodníkem sklem Kohůtem
z Hodonína, a učitelem Františkem
Šelepou z Rohatce (kapitán rus. le−
gií, také zatčen a popraven.) Jaro−
slav byl též vyučen šoférem a jako
řidič auta často dopravoval naše vlas−
tence na polské hranice k útěku.
Někdy byl mimo domov i celý týden.
Co podnikal nesvěřil se ani vlastní
matce. Důvěrníkem jeho byl jeho
soused Jan Podéšť č. 71 horník
a velitel sboru dobrovolných hasičů
v Ratiškovicích. Tomuto své plány
svěřoval, tento mu byl také nápomo−
cen při jeho úmyslu odejít za hra−
nice.
Před Vánocemi 1939 dlel zase Ja−
roslav týden mimo domov. Vrátil se

a to už se nezdržoval doma. Spával
u svého souseda. Průkazy jeho
zněly na jméno Jan Kotek z Holíče.
Dne 31. prosince 1939 odešel i s ka−
marádem Otomarem Kučerou z Brna,
přes Slovensko dostali se do Maďar−
ska a Jugoslavie. Odtud ze Zábřehu
napsal lístek domů na svou vlastní
adresu a pak se odmlčel pro svůj
domov navždy.
Matka jeho byla několikrát vyslý−
chána a 7. září 1942 odvezena ge−
stapem do Uh. Hradiště. Pak převe−
zena 25. listopadu 1942 do tábora ve
Svatobořicích přes to však ani syna
ani jeho kamarády nezradila.
Dne 1. února 1943 byla propuštěna
domů. O svém synu neměla žádných
zpráv a když po ukončení války
v květnu 1945 tento se nehlásil
začala po něm pátrat. Kamarádi
s kterými sloužil v zahraničí vylíčili
jeho osud.
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Poručík parašutista Jan Navrda
sdělil o Jarosl. Kotáskovi následu−
jící: s Jaroslavem seznámil jsem se
ve výcvikovém táboře v Anglii. Do−
sáhl také hodnosti poručíka. Když po
výcviku byly skupiny parašutistů pro
nasazení v Československu vybrány
nebyl mezi nimi uveden Jarosl. Kotá−
sek, čímž se cítil tento velmi dotčen.
Prohlásil že nemá−li být nasazen
v Českosl. ať ho nasadí třeba nad
Berlínem, je odhodlán bojovat za
svobodu národa. Bylo mu vyhověno
a tak jsme z italského letiště spo−
lečně tři v jedné skupině startovali
na Československo. Byli jsme nasa−
zeni dne 6. května 1944 na česko−
morav. vysočině u Mohelna. Při se−
skoku padákem za tmavé noci nad
lesem zůstal Jaroslav na vysoké bo−
rovici viset i s padákem a utrpěl zra−
nění na noze. Pro jeho zranění ne−
mohli jsme ihned veškeré věci,
kterými jsme byli vybaveni vzíti se−
bou, museli jsme jednu vysílačku
ukrýt v tomto lese. Odešli jsme té
noci do Mohelna kde u určených osob
měla nám být poskytnuta pomoc.
Vyhledali jsme náčelníka tamního
Sokola který nám byl doporučen.
Když jsme mu ohlásili kdo jsme a oč
se jedná, tento ze strachu před mož−
nými následky nám pomoc odmítl.
Tu jsme se museli vydat na další
cestu na neurčito. Po delším puto−
vání asi 32 km dostali jsme se až do
Boňova u Myslibořic. Přišli jsme tam
následující noci a byli jsme překva−
peni a zadrženi hasičskou proti−
sabotážní hlídkou. Prohlásili jsme ote−
vřeně kdo jsme a byli jsme přijati
dobře. Tito nás uvedli do rolnické
usedlosti Mich. Kratochvíle 72letého
starce, který byl ochoten nám po−
skytnout pohostinství a úkryt. Tam
jsme byli ukryti několik dní a za
pomoci oněch dvou členů hasičské
hlídky a jmenov. Kratochvíle jsme
přesídlili na osamělou hájenku „Os−
trý“ v lese mezi Myslibořicemi a Bo−
ňovem. V této hájence bydlel hajný
Vitouš který byl před válkou slu−
žebně jako hajný ve státním lese
u Ratiškovic. Jaroslav Kotásek ho
z této doby znal a tím získali jsme
jeho důvěru.
Chtěli jsme první navázat spojení
s našimi v Anglii, ale vysilačka kte−
rou jsme sebou měli byla slabá.
Jednalo se teď o někoho kdo nám při−
veze druhou naši vysilačku kterou
jsme při seskoku museli zakopat
u Mohelna. To ochotně nám obsta−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

Odhalení pomníku

ral otec jmenov. hajného Vitouše.
Šťastně nám onu vysilačku vyhledal
a přivezl. Teď jsme se mohli řádně
zapojit na Londýn a podat o sobě
zprávy. Prostřednictvím rodiny Fia−
lovy a Papulovy navázali jsme styk
s okolními partyzány. Denně jsme
vysílali zprávy do Londýna o nacis−
tech v naši zemi. Naše skupina měla
značku „naše lesy“. Asi 14. června při
poslouchání zpráv byli jsme z Lon−
dýna varováni že jsme prozrazeni
a vyzváni změnit stanoviště. Me−
zitím již odejel mladý J. Papula
z Myslibořic do Brna vyzvednout
nám občanské legitimace, které nám
měly sloužit za průkaz. Na ty jsme
čekali čímž jsme se v přemístění
opozdili. A už tu pracovala zrada.
Synek Papulův byl v Brně zrazen
a zatčen, a my v hájence v noci
16. 6. 1944 obklíčeni. Když jsme to
vše zjistili ve včelíně kde jsme té noci
spali, rozhodli jsme se probojovat si
cestu k útěku. Na dané znamení
jsme vyrazili a podstoupili nerovný
boj proti přesile esmanů. Při tomto
boji byl Jaroslav střelen zezadu do
hlavy a padl. Nám dvoum podařilo
se prchnout a ukrýt se na poli v obilí.
Odtud po různém ukrývání jsme se
dostali až do Nové Říše kde jsme
šťastně vydrželi s partyzány až do
osvobození. Jaroslav Kotásek zůstal
mrtev v rukou němců a o osudu jeho
těla nemáme více žádných zpráv.
Po tomto prozrazení byli oni dva
členi hasič. hlídky Pelán a Burda
a stařeček Kratochvil z Boňova ihned
zatčeni a po odsouzení sťati v Praze
na Pankráci. Rodiny Fialova a Pa−
pulova z Myslibořic a Urbánkova
z Račic byly zatčeny a odvezeny
do Mathausenu, kde byly umučeny

v plynových komorách. Po osvobo−
zení byl těmto statečným občanům
v jejich obci postaven pomník.
Poručíku Jarosl. Kotáskovi posta−
ven pomník u hájenky „Ostrý“ na
místě kde tento padl. Zbudovali jej
partyzáni z Jaroměřic nad Rokytnou.
Dne 7. října 1945 byl tento pomník
za účasti celého okolí slavně posvě−
cen a odhalen. Této slavnosti zúčast−
nilo se mnoho občanů od nás z Ra−
tiškovic, kde také zástupci z naši
obce promluvili a vzpomínku na−
šemu rodáku věnovali.
Dne 28. října 1945 sloužena mše
svatá za poruč. Jaroslava Kotáska
v našem chrámu Páně a po ní ode−
brala se celá vesnice k jeho rod−
nému domku kde mu byla slavnostně
odhalena pamětní deska. Promlu−
vili při tom zástupci obce, spolků
a jeho kamarádi ze zahraničí s ma−
jorem Pernickým, bývalým jeho ve−
litelem.
Ministerstvo národní obrany udě−
lilo por. Jarosl. Kotáskovi za jeho
zásluhy „Československý válečný
kříž 1939 in memoriam“, který byl
odevzdán jeho matce. Tak se uza−
vřela kniha života nad jedním
z mnoha hrdinů na které se nezapo−
míná.“
27. července 1948 je v Osobním
Věstníku Ministerstva národní obra−
ny zapsáno: „Povýšeni byli parašu−
tisté z diversních akcí − poručíci
pěchoty v záloze na nadporučíky pě−
choty v záloze s účinností a pořadím
od 1. května 1944.“ Mezi jinými je
tu i jméno Kotásek Jaroslav.
V letošním roce, kdy oslavujeme
60. let života v míru, se uctění pa−
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Událost

mátky našeho rodáka v Myslibo−
řicích zúčastnili mimo jiné také po−
slední z místních obyvatel, kteří mají
tuto událost doposud ve své paměti.
Jejich vzpomínky se shodovaly se zá−
pisy ratíškovického kronikáře Jana
Foltýna. Hájenka na samotě Ostrý
se nachází v oblasti křížení doprav−
ních cest do Znojma, Brna a Ra−
kouska − byla tedy důležitou zónou
pohybu německých vojsk. Podle vy−
právění jednoho z nich musela být
jednotka vyzrazena a sledována již
delší dobu. (To ostatně potvrdil ra−
tíškovický rodák Jan Šupálek, který
v roce 1999 zpracoval v Ratíškovic−

V

kém Zvonu č. 2 dopis plukovníka v.v.
Roberta Matuly.) Podle místních
pamětníků po přepadení hájenky
nebyla záchranaparašutisty Kotáska
možná − celá skupina by tím padla
do rukou německých vojáků a hro−
zilo by další ohrožení výzvědné čin−
nosti.
Nad Jaroslavovým pomníkem se
kloní velká lípa a z louky, přes kte−
rou utíkali jeho kamarádi, se stal
krásný sad. V Myslibořicích jsou dvě
pamětní desky, připomínající od−
vahu lidí a jejich rodin, kteří výzvěd−
nou jednotku ukrývali a hned po
vyzrazení přišli o své životy v kon−

centračních táborech. V blízké ves−
ničce Boňov jsou na pomníku obětem
II. sv. války tři jména. Všechna mají
jedno společné – jejich nositelé díky
své odvaze pomohli našim vojákům.
Jednomu z nich, Michalu Kratochví−
lovi, němečtí vojáci nabídli život.
Podle vyprávění mu bylo řečeno, že
„jsou brány ohledy na jeho stáří“, ale
pravděpodobně počítali s jeho dalším
sledováním. Ten odmítl a jeho po−
slední slova jsou zapsána na tomto
pomníku:
„JSEM ČECH A NIKDY ČECHA
NEZRADÍM!“
Irena Bařinová

„V místním kostele se
konala mše svatá za
poručíka Kotáska“

Pietní
vzpomínka

neděli 4. září uspořádal Obec−
ní úřad Ratíškovice netradič−
ní zájezd do Myslibořic v okrese
Třebíč k pomníčku poručíka Jaro−
slava Kotáska, ratíškovického ro−
dáka. I když se nás sešlo jenom
dvacet účastníků, přesto si vážím
mladých lidí, kteří se rozhodli toto
místo navštívit.
Je tomu již šedesát let, kdy skon−
čila druhá světová válka a mladší
generace zná tuto krutou historii
jen z povídání svých rodičů, praro−
dičů nebo jiných záznamů. Je rov−

něž málo těch, kteří si význam
vzpomínek na tuto dobu skutečně
uvědomují a zapomínají, že je třeba
si našich padlých hrdinů i po mnoha
letech vážit.
Pietní vzpomínku zahájil starosta
naší obce ing. Josef Uhlík polože−
ním květin k domu rodiny, která
byla vyvražděna. V místním kostele
se pak konala mše svatá za poru−
číka Kotáska, po které nás místní
obyvatelé uctili koláčky. Potom
jsme spolu se dvěma pamětníky
i starostou Myslibořic odjeli k po−

mníčku, kde se uskutečnila krátká
vzpomínka a uctění památky gesta−
pem zastřeleného Jaroslava Ko−
táska.
Závěrem si dovoluji čtenářům Zvo−
nu předložit emotivní text, který je
vytesán na pomníčku Jaroslava
Kotáska:
Poutníče,
zastav se a věnuj vzpomínku
s modlitbou těm,
kteří světla svobody nespatřili.
Vy pro vlast svou jste nešetřili krve
a splnili jste heroický cíl.
Zde zasažen nepřátelskou střelou
padl syn české matky v boji
za svobodu národa
poručík – parašutista
Jaroslav Kotásek
rodák z Ratíškovic u Hodonína
31. 7. 1917 − 16. 6. 1944
Eva Hanáková
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Školství

Moje vzpomínky
na kousek historie

O

bčané obce Ratíškovice poznali
v padesátých letech minulého
století nutnost péče o malé děti.
Hledali vhodnou budovu, aby v ní
zřídili mateřskou školu. Nejdříve
chtěli přestavět starou stodolu míst−
ního národního výboru uprostřed
obce, ale upustili od toho a v roce
1951 stodolu rozebrali a materiál
navozili k lesu za vesnicí. Začaly bri−
gády na staveništi i v místní cihel−
ně. Největší zásluhu o započetí stav−
by měli především členové tehdejší−
ho MNV: Alois Holeček − předseda
MNV, Antonín Trávníček, Vojtěch
Macek, Marie Blahová − předsed−
kyně výboru Svazu žen. Generální
úpravu provedl Komunální podnik
Hodonín.
4. listopadu 1955 byla nová škola
předána dětem. Slavnostního pře−
dání se zúčastnil školní inspektor
Stanislav Tomek a vedoucí školského
odboru Zdeněk Čermák. V devět ho−
din byla dítětem MŠ přestřižena
stuha u dveří za proslovu předsedy
MNV Vojtěch Macka. Jako první
vcházely do budovy děti, které byly
velmi nesmělé. Pionýři dětem za−
zpívali národní písně a pracovníci
okresní knihovny jim zahráli maňás−
kové divadlo. Po představení děti
dostaly perníčky a čaj, rozešly se
domů a druhý den přišly s nadšením
opět do školy.
Dětí bylo zapsáno 37, většinou to
byly děti zaměstnaných matek, zby−
tek byly děti z početných rodin. Prů−
měrná docházka byla 28−30 dětí.
Později průměrný počet dětí stoupl
až na šedesát.
První ředitelkou MŠ byla aprobo−
vaná učitelka Eliška Charousová
z Dubňan, učitelkou Květa Dyčková
z Hodonína, absolventka jedenácti−
letky. Práci kuchařky zastávala Ma−
rie Voříšková, po první školnici paní
Vacenovské (pouze 3 měsíce) nastou−
pila na místo školnice (až do roku
1972) paní Františka Buřinská. Paní
Buřinská v případě potřeby obětavě
pracovala i u dětí.
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

K nejstaršímu popisu budovy
školky a k jejímu vybavení říká kro−
nika toto: „Budova je přízemní, po−
stavená u borového lesa. Jako poze−
mek k ní patří i kus lesa a zatravněná
plocha s hřištěm. Vše je oploceno
drátěným plotem. V budově jsou tyto
místnosti: chodba, šatna, umývárna
− 5 umývadel, dětský záchod, míst−
nost na uložení čistících prostředků,
ředitelna, kabinet, kuchyň, záchod
pro personál, ložnice, jídelna, herna

a sklep. Je zde zaveden vodovod.
Okna jsou velká, prosvětlená. Zaří−
zení a vybavení školy: ... je vyba−
vena novým nábytkem, ve všech
místnostech jsou parkety. Stěny jsou
světle vymalovány, v jídelně a herně
jsou na stěnách kresby.“
Čas běžel jako voda v řece a mnoho
věcí ve školce dosloužilo a potřebo−
valo opravu. O tu se nejvíce zaslou−
žili rodiče tehdejších dětí MŠ − vý−
měna krytiny, oprava septiků, nátěry
oken. Šikovní tatínci také vyrobili
skříňky do šatny, které slouží do−
dnes, obložili lehárnu dřevem, pomo−
hli také s fasádou budovy a s údrž−
bou zahrady.
Pomocné provozy a důl Osvobo−
zení vybavily zahradu průlezkami
a dalším zařízením pro hry dětí.
Každý rád pomohl a většinou stačilo
slůvko „děkujeme“.

Rok 1983
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Děti se rodičům a prarodičům od−
měnily za jejich dobrovolnou pomoc
nejčastěji pěknou besídkou, krojova−
ným vystoupením nebo vítáním no−
vých občánků a mnoha jinými vy−
stoupeními, bud’ na veřejnosti nebo
ve školce. Nelze nevzpomenout na
kolegyně, ať už učitelky nebo pro−
vozní zaměstnance, se kterými jsem
strávila kus života a ráda na ně vzpo−
mínám. Patří mezi ně paní Emílie
Turková (dlouholetá kuchařka), paní
Františka Buřinská (školnice), Vita
Kovaříková (pracovala jak v kuchyni,
tak u dětí), paní Marie Čambalová
(školnice doposud), Marie Bardú−

Včera se Vám narodilo
lidem děťátko,
mělo chmýří na hlavičce
jako kuřátko.
Co může být krásnějšího
nežli dětské oči.
Jako potůček se lesknou,
jako hvězdy v noci.
Co může být milejšího
nežli dětské líčko.
Jako když se slunce dívá
listím na jablíčko

nová (vedoucí stravování) a Julie
Kordulová (kuchařka). Z pedagogic−
kých pracovnic dlouhé roky děti vy−
učovaly a staraly se o ně: Josefa
Příkaská, Růženka Růžičková, Bo−
ženka Vacenovská, z mladších kole−
gyň, které pracují ve školce dodnes,
to jsou Dobruška Bábíčková, Jar−
mila Kalivodová a Eva Flajzarová.
Zásluhu o výchovu dětí mělo také
mnoho dalších učitelek a provozních
pracovníků.
Přestože jsem již dlouhé roky
v důchodě, pořád mi v uších zní dět−
ské hlásky při vítání dětí do života
a slyším tyto verše:

Hodně štěstí, školičko u lesa!
Drahomíra Dekařová,
ředitelka MŠ (1967−1985)

Charakteristika
mateřské školy
(MŠ−I)

Eva Flajzarová, vedoucí učitelka
strana 8

Kuželky

D

voutřídní mateřská škola,
umístěná v budově u klidné
silnice do Vacenovic, je ob−
klopena parkově upravenou za−
hradou a lesem. Zahrada spolu
s lesíkem je celoročně využívána
k pobytu venku a při vhodném po−
časí jsou do ní přenášeny všechny
činnosti. Členitý zahradní terén
vybízí děti k rozvoji různých ná−
mětových, tvořivých i pohybových
her. Dětské hřiště láká ke spor−
tovním hrám, zahradní průlezky,
houpačky a dřevěná chatka skrý−
vají podmínky pro skupinové i in−
dividuální hry. Zahradu doplňuje
pískoviště se skluzavkou a pěti
zahradními dřevěnými houpadly.
Za zahradní brankou se děti hned
dostanou do blízkého lesíku i k ma−
lému rybníčku. Lepší umístění
mateřské školy si snad ani už
nelze přát.
Budova mateřské školy − po ně−
kolik let systematicky opravo−
vaná − odpovídá požadavkům
moderní předškolní budovy.
V přízemní budově jsou umístěny
obě třídy, šatna, sociální zaří−
zení, kabinet, kuchyň s výdejem
stravy i stabilní lehárna sloužící
k odpočinku 25 dětí. Provoz naší
MŠ je od 6.00−16.00 hodin a plně
vyhovuje požadavkům rodičů
a potřebám dětí. Každodenní pro−
voz zajišťuje vedoucí učitelka, dvě
učitelky a školnice.

P

Z historie
kuželek

rvní dochovaná písemná
zmínka o provozování kuželek
v Ratíškovicích má datum
27. prosince 1896. To zasedalo obecní
zastupitelstvo a rozhodlo, „aby hos−
podská šopa byla upravena na ku−
želnici“. Bylo to vlastně za Rakous−
ko−Uherska, další zprávy jsou až
z první republiky, když se hrávalo
na Obecním domě, U Klimešů, Rů−
žičků, Šťastných a Tomečků. Dráhy
byly z dusané hlíny, hrávaly se „do−
mečky“, „válečná“ a další varianty
o peníze, pivo či štamprlu. Pantáta
Šťastný pak předvedl první moder−
nizaci, když měl na kuželně dráhy
asfaltové.
Po skončení II. světové války se
ratíškovští kuželkáři hlásí do sou−
těží na 60 hodů sdružených, píše se
rok 1945 a je to zahájení organizo−
vaného soutěžení. Bohužel jedno−

„Pantáta Šťastný
pak předvedl první
modernizaci, když
měl na kuželně
dráhy asfaltové.“

dráha U Tomečků mohla sloužit
pouze do doby, kdy se výkony na 25
do plných a 25 dorážky násobily.
Přišlo nové nařízení, muselo se
hrávat na dvoudráze, a tak se jezdilo
do Hodonína k Šímom (na domácí
kuželnu) i po okrese – na kolech.
V roce 1952 byl na výroční schůzi
TJ Baník vznesen požadavek na vy−
budování nové dvoudráhové kuželny.
Materiál byl pracně získán bouráním
nefunkčních dolů Theodor, Vlasta
a Littner v letech 1954−55. Od to−
hoto datumu se hraje na asfaltech,
správně řečeno na drahách s asfal−
tovým povrchem.
Dalších 18 let se čekalo na to, aby
se nemusely kuželky stavět ručně.
Většinou svépomocí byly v r. 1973
vybudovány automatické stavěče.
Díky vysoké úrovni hry ratíškov−
ských kuželkářů a nucenému hosto−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

vání v tehdejším Gottwaldově se
v roce 1987 přebudovala dvoudrá−
hová kuželna na čtyřdráhovou s pa−
radoxem, že byly bohužel jen dva au−
tomatické stavěče, ale 29. dubna
1988 byla slavnostně předána do
užívání kuželna kompletní.
Nic netrvá věčně, její parametry
i únava materiálu byly po výjimce
v r. 2003 důvodem k neuznání její
způsobilosti pro celostátně řízené
soutěže. Tato skutečnost byla domá−
cím funkcionářům dlouho známa,
trpělivě pět let vyplňovali stohy for−
mulářů a teprve díky vstřícnosti
obecního zastupitelstva, rady OÚ
i pana starosty se mohlo přikročit
k přebudování tohoto sportoviště,
které snad zas bude chloubou obce
a sportovců, když dostalo statut
uznávání republikových rekordů.

Jiří Jančálek a Josef Uhlík při přestřižení pásky

Železnice

Vašek Koplík

„Dnem 17. ledna 1955 tak byla osobní doprava mezi
Rohatcem a bývalým Dolem Tomáš zrušena.“

50 let od ukončení veřejné
železniční dopravy v Ratíškovicích

D

nes je život bez dopravy a do−
pravních prostředků nepředsta−
vitelný. Ale ještě před stoletím,
tedy v době, kdy silniční doprava
prakticky neexistovala, zbývala při
cestách kromě povozů pěší chůze
k železnici a touto dál do světa.
Rychlý rozvoj techniky, ale opačně
i industrializace naší obce, však při−
nesly další možnosti.
Začátky veřejné dopravy
v Ratíškovicích
Na sklonku 20. let měli občané
Ratíškovic možnost cestování prv−
ními soukromými autobusovými lin−
kami z Hodonína do Kyjova. Jinak
se pro delší cesty používalo dráhy
a nejbližší nádraží bylo v Rohatci.
Tímto směrem putovali lidé za prací
do impregny (též térovky) nebo čo−
koládovny (pozdější Maryše) a opač−
ným směrem horníci z blízkého
okolí stále pěšky.
Dostavba důlní dráhy z Rohatce
na Důl Tomáš v roce 1934 umožnila
další způsob dopravy. V prvních le−
tech Protektorátu Čechy a Morava
byla z podnětu veřejnosti a na zá−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

kladě žádosti obecního úřadu na
doposud neveřejné železnici zave−
dena pravidelná osobní doprava.
Stalo se na základě dohody obce
a správy dolu, potažmo akciové spo−
lečnosti Baťa Zlín. Obecní kronika
tuto událost popisuje velmi stručně:
„Osobní doprava – dne 1. prosince
(1941) začal jezditi z Dolu Tomáš na
nádraží Rohatec motorový vůz pro
dopravu osob. Jezdí asi sedmkrát
denně.“
Železniční doprava fungovala jako
veřejná služba za úhradu a protože
nebyla provozována na trati BMB/
ČMD (Českomoravské dráhy) ani
jejich náležitostmi, nebyla ani uvá−
děna v Úředním jízdním řádu. Ces−
tující měli k dispozici zastávky
v Rohatci (v km 0,3 vedle přejezdu),
kde motorák v přestávkách stával,
pak následovaly ve směru od za−
čátku dráhy zastávka „Rubanice“
(cca km 4,0), zastávka „Vaceno−
vická“ (cca km 5,2), zastávka „U lípy“
(cca km 5,8) a konečná stanice na
Dole Tomáš (cca km 6,5). Pro úkryt
před nepohodlím sloužily typizo−
vané dřevěné budovy zastávek

s jednoduchou čekárnou a úschov−
nou jízdních kol.
Zajištění osobní dopravy
Podle zatím zjištěných informací
byl na důlní vlečku předispono−
ván motorový vůz s označením M
120.901. Patrně šlo o vozidlo roku
1931 dodané kopřivnickou Tatrou
Otrokovicko−Zlínsko−Vizovické dráze
(OZVD), kterou firma Baťa vlast−
nila. Motorový vůz byl tzv. věžové kon−
strukce, kde řidič seděl ve střední vě−
žové kabině a dole v oddíle seděli
cestující. Technickou lahůdkou byl
benzínový reverzační motor a čtyř−
stupňová planetová převodovka.
V Ratíškovicích sloužil přinejmenším
do podzimu 1951, a to i ve válečných
letech, kdy byl nedostatek pohon−
ných hmot. Úprava na spalování
plynů není doložena, ale vzhledem
k setrvání v provozu je pravděpo−
dobná.
V dalším období byly od státních
drah zapůjčovány motorové vozy
z výtopny ČSD ve Veselí nad Mora−
vou. Vystřídalo se zde několik typů
motoráků meziválečné výroby, půvo−
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dem z českých i německých vagó−
nek.
Poslední období osobní dopravy je
poněkud obestřeno tajemstvím.
V lednu 1954 ČSD k JLD v Ratíško−
vicích odprodaly unikátní parní
motorový vůz M 273.103. Vozidlo
v sobě slučovalo parní lokomotivu
a motorový vůz se služebním oddí−
lem. Pořídily si jej za války Sloven−
ské železnice pro dopravu lehkých
rychlíků a zakrátko byly vyřazeny.
Příchod se kryje s ukončením zápůj−
ček motorových vozů od ČSD. Je tedy
možné jeho použití v osobní dopra−
vě, a to do jejího brzkého konce.
Poslední období osobní
dopravy
Počátkem 50. let už bylo spojení
Ratíškovic se zbytkem okresu na
slušné úrovni – ve dvouhodinových
intervalech se v obci křižovaly auto−
busy ČSAD. V roce 1952 stála oby−
čejná jízdenka do Hodonína 9 Kčs
a do Kyjova 11 Kčs. Zastávky auto−
busů byly i u křížení s důlní dráhou,
kde byly zmíněné zastávky. V té době
bylo zavedeno pět párů osobních
vlaků.
Odjezdy
Odjezdy
z Dolu Tomáš:
z Rohatce:
5:50
6:30
7:00
8:00
12:30
15:35
16:45
17:30
18:35
(Pozn.: Odjezd není uveden z Ro−
hatce na Důl Tomáš řádově mezi
13. a 14. hodinou.)
Časové polohy těchto vlaků byly
situovány podle osobních vlaků na
trati Břeclav−Přerov. Jízdné v celé
délce trati činilo 5 Kčs, ze zastávek
podél obce stála jízdenka 4 Kčs před−
reformní měny. Po 1. 6. 1953 pak její
výše byla přibližně pětinová.
Ukončení osobní dopravy
Na dostavbu silnic z Ratíškovic
do Rohatce−kolonie a Dubňan navá−
zalo zavedení pravidelné autobu−
sové linky ČSAD Hodonín z Rohatce
přes Ratíškovice a Dubňany k tam−
ním dolům. Dnem 17. ledna 1955
tak byla osobní doprava mezi Rohat−
cem a bývalým Dolem Tomáš zru−
šena.
Autobusy umožnily nástup v cen−
tru obce, lepší dosažitelnost a rozší−
ření do dalších obcí. Až do počátku
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90. let vydržely spoje, které vyjíž−
děly od rohateckého nádraží a které
mívaly poznámku typu „vyčká
příjezdu vlaku 4220 nejdéle 5 mi−
nut“. Provázanost skončila hromad−
ným rušením po společenských změ−
nách v roce 1989. O víkendech na
této lince přestala doprava úplně,
v pracovní dny se omezila na tři páry,
které vyjížděly od brány čokolá−
dovny.
Snaha o návrat osobní
dopravy
Krátce po privatizaci někdejších
Pomocných provozů a vlečky z Ro−
hatce v roce 1992 se zrodil plán
většího využití železnice. Cílem
bylo také zavedení osobních vlaků
v relaci Ratíškovice−Rohatec−Ho−
donín. Jednání s tehdejšími ČSD
nebyla příliš úspěšná a po přehodno−
cení se od tohoto záměru upustilo.
Krátkodobé návraty osobní
dopravy
V květnu 1996 byla pro děti z va−
cenovické mateřské a základní
školy domluvena zvláštní jízda po
vlečce. Tu zajistilo hodonínské depo
s motorovou lokomotivou a jedním
osobním vozem.
O pět let později se uskutečnila
další příležitostná jízda, tentokrát na

žádost místní orelské jednoty. Pro
děti bylo u příležitosti konce prázd−
nin umožněno svezení osobním
vlakem kolem jejich obce. A tak
2. 9. 2001 přijel z domovského Ho−
donína motorový vůz, který od
hřiště u bývalé zastávky Rubanice
třikrát zajel do Rohatce a čtyřikrát
k vacenovickému přejezdu.
Tentokrát to měli zvlášť malí ces−
tující na schůdky vysoko a bylo jim
těsno, když seděli po čtyřech i pěti
vedle sebe. Okenními klapkami pa−
daly dovnitř borové halúzky z náleto−
vého porostu, ale nic to neměnilo na
jedinečném zážitku cestovat kolem
svojí obce vlakem a jen pro radost.
Současnost
Protože v současnosti není dráha
provozována, neprovádí se údržba
ani stavební dozor. Z legislativních
důvodů tak není jízda zvláštního
vlaku myslitelná, což nemá dopad na
zkušební provoz kolejových drezín.
Pokud však kolejová síť zůstane
kompletní a v dobrém stavu, ne−
bude problém ji zpětně uvést do pro−
vozního stavu a aspoň příležitostně
sem s vlakem zavítat. Pravidelná do−
prava je s ohledem na dosah případ−
ných zastávek a tempo dnešního ži−
vota jen těžko představitelná.
Leoš Tomančák

Pozvánka
Místní organizace KDU−ČSL Ratíškovice
zve všechny zájemce o historii naší obce na

Besedu nad kronikou,
která se koná tradičně 28. října v místní DPS od 15 h
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svými tanci a zpěvem doprovo−
dila cimbálovou muziku z Ho−
donína. Celá akce končila ně−
kdy po půlnoci a účastníci se
tvářili velmi spokojeně. Pře−
vážně šohaji však již pomýšle−
li na nepříjemné ranní sobotní
vstávání. Proto neponechali,
dodržením základních pravidel
životosprávy a kvalitního spán−
ku, nic náhodě. Stárek 2005
(též označován „Stárek 05“)
Tomáš Kotásek totiž naordino−
val svým ranním pomocníkům
budíček již v 7:30 „U Smyku“,
tradičním to místě setkání mla−
dých mužů připravujících se
pokořit hodové májky.
V sobotu se většině dřevo−
rubců, až na tradiční výjimky,
podařilo vyrazit včas s rýčem
a životabudičem směr Vaceno−
vice, místem určení byla tra−
dičně spojnice ulic Vinařská
a Písky. Stárek 05 již dříve vy−
bral obě májky velmi takticky
na kraji lesa, i proto Voříškův
transport neměl žádné velké
problémy při výjezdu. Finále
celé akce proběhlo i tentokrát
u Stárky 2005 (též označovaná
Stárka 05) Kateřiny Uhlíkové,
a nutno říci, že hodový guláš
byl i letos vynikající. Bylo by
obrovskou chybou nevzpome−
nout účast dvou koní z roha−
tecké stáje u obecního úřadu,
kde Stárek 2003 (též označován
Stárek 03) Michal Příkaský
mladší motivoval svým jez−
deckým uměním nejmenova−
ného člena Ratíškovské Doliny
k akrobatické jízdě v maxi−
mální rychlosti kolem Bumbál−
ku, což ocenili obrovským jáso−
tem a aplausem dva členové
Doliny hasící žízeň chlazenou
dvanáctkou. Následný pád
z koně však již zřejmě nebyl
součástí představení. U Bumbálku se
tedy na hody obvykle v sobotu dějí
podivné věci, vzpomeňme létající
pivo a pád ze sedmého schodu před
dvěma lety.
Sobotní hodový večer roztančila
U Šťastných skupina Kombet. O co
méně účastníků se objevilo v pátek,
o to více se jich objevilo „na kulturá−
ku“ v sobotu, a tak organizátoři měli
obrovské potíže s kapacitou sálu.
Tím však nepotěšili pozdě příchozí,
obzvláště v kombinaci s jejich rozča−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

rováním nad nešťastným výsledkem
večerního zápasu s holandským tu−
lipánem.
Nedělní oficiální hodový program
zahájila odpolední mše svatá, násle−
doval pochod ke stárkům a žádosti
o povolení hodů, tentokrát díky pů−
vodu Stárky 05 a z toho vyplývající
vynucené absenci starosty, paní mís−
tostarostkyní Annou Foltýnovou. Ta
svou roli letos skvěle zvládla, a za
účasti ochránců životního prostředí,
v čele s ministrem Ambrozkem,

Hody povolila. Bohatý a pestrý ho−
dový průvod doprovázela dechovka
Skoroňáci. Pilo se, zpívalo se, tan−
čilo se, cifrovalo se, ze židlí se nepa−
dalo, tudíž lze říci, že své role všichni
hlavní účastníci hodů zvládli bez
chyby, a tak mohl stranný i ne−
stranný divák po hodech uznale po−
kývat hlavou, že i letos se těm ratiš−
kovickým hody povedly, a to nejen
díky krásnému počasí, které se na
účastníky po celé Hody usmívalo.
Jaromír Škola ml.
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Výstava hub
po pětadvacáté

a letošní houbařskou sezónu si
většina milovníků „tajemných
plodů lesa“ nemůže stěžovat.
Začátkem září přišlo opožděné léto
a po něm řada větrných dní, které
značně prohlubovaly vrásky pořa−
datelů jubilejní XXV. výstavy hub
v Ratíškovicích. Obavy nebyly ani
tak o počet exponátů, ale o to, z čeho
udělat dnes už tradiční speciality.
Dva dny před zahájením výstavy se
různě početné průzkumné hlídky vy−
daly do 970 ha rozlehlé Dúbravy.
První zprávy příliš optimistické ne−
byly, ale nebyly ani katastrofické.
Ty přivezly teprve v pátek členové
kroužku, kteří byli třeba v Osvěti−
manech nebo na Radějově, a tak
hlavní tíha zbyla na Dúbravu. Tam
také směřovaly kroky zbytku členů
mykologického kroužku.
V pátek odpoledne se začalo s pří−
pravou sálu, úpravou stolů a přije−
tím stálého garanta výstavy, pracov−
níka brněnské mykologické poradny,
Aloise Vágnera. Po něm přijeli přá−
telé z Dubňan se svými úlovky,
dále přítel Vlastimil Janča z Kyjova
a stoly se začaly plnit.
V sobotu ráno část členů ještě jelo
do terénu, ale směně v kuchyni ne−
bylo co závidět. O tom, že to byla
parta šikovná, svědčí to, že začátek
výstavy byl určen na dvanáct hodin,
ale už ve čtvrt na jedenáct se podá−
val první houbový guláš. Ve dvanáct
hodin se pak hasičskou zbrojnicí
ozval zpěv části mužského pěvec−
kého sboru z Velké nad Veličkou.
Chlapi se vydali na kolách za bur−
čákem, a protože mají dobré vzpo−
mínky na šéfa MK, tak jej přijeli
pozdravit. Pak už se sál naplnil nej−
pěknější částí populace, navíc ještě
krásně ustrojenou. Symbolicky tak
začaly Robky ze Séčky zpívat
o Dúbravěnce zelené a tím zahájily
vernisáž výstavy.
V úvodním slovu prezident
kroužku vzpomenul začátky i histo−
rii výstav, pak zcela ztichlý sál na−
plnila tóny Dvořákovy Humoresky
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„Na zahájení bylo pří−
tomno odhadem
240 druhů
exponátů“

Hanička Beranová svými houslič−
kami. I pan starosta Josef Uhlík po−
děkoval pořadatelům za jejich dlou−
holetou činnost a za zpěvu děvčat
výstava oficiálně začala.
Na zahájení bylo přítomno odha−
dem 240 druhů exponátů, počet se
nenápadně zvyšoval, až dosáhl re−
kordních 271 druhů vzorků. Robky
ze Séčky měly
„jakýsi kon−
flikt“ s hlav−
ním pořadate−
lem, a tak si to
s ním přišly po
skončení mše
u sv. Panny
Marie vyzpí−
vat. Měly štěs−
tí ony i Ra−
tíškovice,
protože právě
v těch chví−
lích byly pří−
tomny repor−
térky z MF
Dnes a zpra−
vodajové z ho−
donínské MK televize, a tak se
krása ratíškovických žen a krojů do−
stala i do médií.
V neděli návštěvnost výstavy na−
brala neuvěřitelných rozměrů – bylo
to jak na Rudém náměstí − řada zá−
jemců postupovala pomalu kolem
stolů a nahlédnout na exponáty šlo
jen přes ty nejmenší.
Návštěvníci si mohli pochutnat na
houbovém guláši nebo polévce, ale
na odbyt šly i topinky. Některým se
ušlo i občerstvení připravené paní
učitelkou Dášou Příkaskou, které
bylo pro pořadatele ukázkou mis−
trné kuchařky.
Mezi vystavovanými vzorky letos
nechyběly čirůvky zelánky, hřib du−
bový, špička obecná či lišky obecné,
na Moravě nazývané „kuřátka“. Od−
borníci mohli obdivovat i kuřátka, jež
nemají český název a latinsky se
nazývají Ramaria bettelei. Poslal
nám je Jirka Polčák z Přerova,

stejně jako druh slzečníku, který ješ−
tě ani to latinské jméno nemá a bude
to nový druh pro planetu Zemi!
Po patnácti letech se opět objevila
běločechratka trojbarvá, šťavnatka
holubinková a liška bledá – to jsou
kuřátka, co rostou na Roztrhán−
kách.
Členové kroužku nejsou aktivní
jen doma. Na celostátní výstavě na
Žofíně jsme s potěšením konstato−
vali, že řada exponátů byla přive−
zena z lesů od Ratíškovic. Kamarádi
z Přerova měli výstavu v ty samé dny
co my, a tak jsme jim poslali plnou
kabelu hub a oni na oplátku nám.
Pro nás jsou nešťastné termíny
výstav v Napajedlích a Dubňanech,
vychází to akorát na „blahoslavené

hody“, ale přispíváme i tam. A po−
kud se zase ozvou z Bratislavy, rádi
tam zase pojedeme.
Ještě o jednu houbu byl mimo−
řádný zájem. Lesklokorka lesklá je
nejen krásná, ale i léčivá. S potěše−
ním, pokud někdo požádal, si ji od−
nesl i s návodem na čaj. Účinnější
je výluh z alkoholu, ale byli i ti – ty−
picky „naši“ – když se nikdo nedí−
val, tak šup do připravené tašky. Na
několik šťastných se dostalo i toho
léku ve formě malé štamprle.
Děti z naší mateřské a základní
školy výstavu shlédly i v pondělí,
navíc přijel i autobus gymnazistů
z Kyjova vedený paní profesor−
kou Klimešovou, kterou ratiškovi−
jáci znají pod jménem Jana Ulma−
nová.
Závěrem patří srdečné poděko−
vání všem, co se o všechny dosud ko−
nané výstavy zasloužili.
Václav Koplík, prezident MK
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005
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podia (tančilo se na trávě)
i některým tanečníkům.
Večer se účinkující i di−
váci sešli společně k bese−
dě u cimbálu. O hudební
kulisu se i večer starala
cimbálová muzika s pri−
mášem Pavlem Koplíkem.
Nakonec se i někteří
chladnější domácí osmělili
a seznámili se s cimbálem z taneč−
ního parketu, slečny z Doliny před−
vedly zbylému publiku, že klobúkový,
hojačky a trefa nejsou zase tak ryze
chlapská záležitost, ba dokonce byly
v něčem i odvážnější než kluci odpo−
ledne. A i když celá akce končí na
ratíškovické poměry docela brzy, tak
bylo hodnocení ze strany zúčastně−
ných velmi vysoké.

„Ratíškovickou
prezentaci zahájil
mužský pěvecký
sbor“

V. ročník
Býkovského vinobraní

S

talo se už téměř tradicí, že kaž−
dý rok na konci měsíce září je
soubor Ratíškovská Dolina zván
spolu s mužským sborem na tuto
akci, která se koná na nově zrekon−
struovaném zámeckém statku Býkov
nedaleko Plzně. A tak i letos se čas−
ně z rána v sobotu 24. září vydala
Dolina na svůj již čtvrtý výlet k zá−
padočeské metropoli.
Odjezd, i přes časnou ranní ho−
dinu, proběhl téměř hladce, až na
drobné zaváhání, ale starosta nene−
chal nic náhodě a osobně na vše
dohlédl. Následná daleká cesta ubí−
hala rychle díky pohodě a všeobec−
nému očekávání vydařené akce, to
vše ještě umocňovalo počasí, které
bylo na tuto roční dobu obzvláště pří−
znivé.
Vystoupení na této akci není kla−
sickým vystoupením, ale spíše do−
kreslením slováckého prostředí da−
leko od Slovácka. Vše probíhá volně
a bez předem přesně daného časo−
vého harmonogramu. Ratíškovickou
prezentaci zahájil mužský pěvecký
sbor výběrem několika písní z na−
šeho kraje. Pak následovala Dolina
s první reprízou svého nového pásma
„Aj sme si s kosama“. Jde o zcela
novou kolekci lidových písní a tanců

obsahující kromě skočných a sloven−
ských, také spoustu dialogů a téměř
hereckých vstupů a dobových rekvi−
zit, navozujících atmosféru kosení.
K pravdivosti tohoto pásma nám
přispělo také slunečné počasí a to,
že jsme vystupovali bosí na krásné
travnaté ploše, takže se vskutku
séklo.
Následnou přestávku před dalším
vystoupením vyplnil mužský sbor,
aby se pak náš soubor předvedl se
svým dalším vystoupením − tento−
krát na téma „vaření pěr“ s „vařaj−
kovým“ − též doplněným o nezbytné
dialogy v řízné „ratiškovštině“.
Nutno dodat, že kromě zahraničním
divákům by se překladatel hodil i ně−
kterým tuzemským. V podvečer, po
sérii odvedeneckých písní mužského
sboru, nastoupila Dolina se závěreč−
ným repertoárem obsahujícím pod−
šable a straňanské. Následovali
chlapské záležitosti, jako: hojačky,
trefa a klobúkový, jež obvykle svou
nenáročností přitahují oko divákovo.
Nakonec se soubor sešel díky ne−
omezeným možnostem podia v plné
síle, aby se oficiálně rozloučil s pub−
likem korytňanskýma. Živý tanec
a celkový výkon bral dech nejen di−
vákům, ale díky náročnému povrchu

Michal Příkaský ml.

Kulturní akce
podzim 2005
25. 10.−3. 11. 2005 – výstava
výtvarných děl Františka Ko−
plíka, absolventa Axmanovy
techniky modelování pro nevi−
domé – Hasičská zbrojnice, ote−
vřeno denně od 15.00−18.00, ver−
nisáž 25. 10. 2005 v 15.30 hodin
27. 10. 2005 – Lampiónový
průvod, sraz v 17.30 u OÚ
5. 11. 2005 – Jazz – restau−
race U Šťastných, začátek ve
20.00, předprodej vstupenek na
OÚ Ratíškovice, nebo na místě
samém
4. 12. 2005 – Adventní rozjí−
mání – Komorní orchestr Jana
Noska ze ZUŠ v Hodoníně– Kos−
tel sv. Cyrila a Metoděje, začátek
v 15.00 hodin
11. 12. 2005 – Adventní kon−
cert – soubory OB Ratíškovice
a hosté – restaurace U Šťastných,
začátek v 15.00 hodin
18. 12. 2005 – Adventní roz−
jímání – Jendruchovci z Brati−
slavy (11ti členná rodina) − Kos−
tel sv. Cyrila a Metoděje začátek
v 15.00 h (www.jendruchovci.org)
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„Festivalu se zúčastnilo celkem 19 soborů
ze všech koutů světa.“

Dolina
na Mezinárodním folklórním festivalu v Plzni

P

řestože do Plzně byla letos cesta
dlouhá, Ratíškovská Dolina se
nakonec dostala mezi „vyvole−
né“ soubory ze Slovácka a reprezen−
tovala Ratíškovice na zřejmě nejvý−
znamnějším festivalu za dobu své
pětileté existence. Zájem o účast na
této akci jasně dokumentovaly místní
ostré kvalifikační boje, jež s napětím
sledovali taktéž zástupci z řad orga−
nizátorů ze západočeské metropole.
Cesta do města piva byla zahá−
jena z Ratíškovic v pátek 17. 6. 2005
dopoledne s krátkou zastávkou
v Dubňanech, kde přistoupila cim−
bálová muzika Dúbrava. Ihned po
odjezdu z Ratíškovic probíhaly košty
vzorků z domova za doprovodu ky−
tary, cimbálové nástroje zatím zůstá−
valy uloženy v podpalubí autobusu.
Ty dostaly příležitost k vyniknutí až
na první generálce před samotným
vystoupením − na benzínové pumpě
několik kilometrů před Plzní.
Zřejmě únava z kvalifikačních
utkání a hlavně náročného dopoled−
ního koštu způsobila částečnou in−
dispozici několika členů souboru.
Dolina naštěstí disponuje velmi
vyrovnaným kádrem, a tak záskok
na několika tanečních pozicích užaslí
projíždějící řidiči mířící do Plzně
nemohli vypozorovat. Vyčerpání
několika členů vyvolalo drobnou
nervozitu u vedoucích souboru, rekon−
valescence však proběhla během ně−
kolika desítek minut, a tak mohla
Dolina nastoupit na první plzeňské
vystoupení v očekávané sestavě.
Po příjezdu do Plzně byl základní
tréninkový tábor založen na místním
učilišti v klidné periferii města. Ta−
ková lokalizace umožňovala plné
soustředění před každým vystoupe−
ním, které Dolina během tří dnů
v Plzni absolvovala. Festivalu se zú−
častnilo celkem 19 soborů ze všech
koutů světa. Své umění předváděly
soubory ze Skotska, Francie, Itálie,
Německa, Zimbabwe, Slovenska, ale
také z Písku, Plzně, či nám regio−
nálně nejbližší Kyjovjánek.
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První vystoupení čekalo Dolinu
v odpoledních pátečních hodinách na
plzeňském náměstí Republiky, na
jevišti postaveném přímo pod zraky
svatého Bartoloměje, tedy lépe ře−
čeno, před zraky jeho katedrály. Před
zpola zaplněným náměstím před−
vádí Dolina solidní vstupní výkon do
festivalu, taktéž za dozoru mode−
rující televizní
rosničky Michala
Jančaříka. Na
řadu se dostaly
skočné, boršické,
klobúkový, pod−
šable a straňan−
ské. Ihned po
Dolině nastou−
pili na jeviště
exotičtí tanečníci
ze Zimbabwe,
perlička mezi po−
zvanými soubory.
Po vystoupení se
Dolina přesunula
k nedalekému je−
višti U Branky.
Tady předvádí před zaplněným nad−
šeným hledištěm pásmo danajů
s názvem „Sivé moje oči“. To vše,
stejně jako na náměstí, za dopro−
vodu cimbálové muziky z Dubňan.
Pak následoval přesun do již zmiňo−
vaného základního tábora, kde část
souboru upadá po náročném dni do
tvrdého spánku. Ten byl však po ně−
kolika minutách vyrušen volným
programem dubňanské cimbálky na
chodbách učiliště. Postupně se při−
dali k naprosto spontánní zábavě
s jihomoravským občerstvením také
soubory ze Slovenska, dokonce zá−
stupci ze Zimbabwe nezůstávali po−
zadu a ochutnali hroznový mok.
Po sobotním nevydatném spánku
a vydatné snídani Dolina opět vyra−
zila do města uspokojit fanoušky
mezinárodního folklóru. Tentokrát ji
čekala dvě vystoupení U Branky.
Zahájili dopoledne „korytňanskýma“,
podvečer zakončili „polámanú laveč−
kú“. Velké horko dělalo problémy

všem účinkujícím, nejvíce těm nepři−
praveným, což ale nebyl případ Do−
liny, ani Dúbravy, díky dostatečnému
rezervoáru připravených nápojů.
Hlavním programem dne však byl
slavnostní průvod Plzní, který kon−
čil na náměstí Republiky, opět pod
katedrálou svatého Bartoloměje.
Všech 19 účinkujících souborů před−

vedlo před plným náměstím krátké
ukázky svých vystoupení. Dolina
nastoupila s rúchama s tradiční
„Když jsem já šel z Ratíškovic“,
a náměstí ji za to odměnilo zaslou−
ženým potleskem. Cestou k auto−
busu ještě ratíškovjáci zazpívali
fotícím se mladým plzeňským novo−
manželům několik našich regionál−
ních kousků. Po náročném dni se po
večeři ještě jednou ratíškovští vy−
dali do Plzně, tentokrát již v civilu,
zkontrolovat nahrávku dubňanské
cimbálky pro Český rozhlas Plzeň,
čímž byla sobotní mise téměř ukon−
čena. Večer totiž ještě proběhlo
v hlavním sále učiliště setkání všech
účinkujících, již v tempu volnějším,
o to ale v tempu vytrvalejším.
S dalším spánkovým deficitem se
ratíškovští krúžkaři probudili do
nedělního rána. Ještě před odjezdem
je ale čekalo oficiální přijetí náměst−
kyní primátora Plzně, na chvíli se
ukázal v Měšťanské besedě i pan
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005
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primátor. Tam se předaly a převzaly
dary, taktéž předaly a převzaly kon−
takty, obzvláště italské Bergamo
vytrvale sbíralo vizitky. Jejich kroje
se totiž ratíškovským, ani jiným
krojům vůbec nepodobaly, a proto
zřejmě neustále jevili zájem o další
folklórní spolupráci. Po obědě přišlo
na řadu krátké vystoupení v plzeň−
ském kině Eden. Na kino je Dolina
zvyklá, takže vůbec nebyl problém
předvést na místních prknech pásmo
skočných a závěrečný verbuňk
„o ztraceném grajcaru“. To bylo
úplně poslední „plzeňské“, a tak
i s drobným suvenýrem v dolním pa−

tře autobusu vyrazila posádka busu
na severovýchod, a následně směr
jihovýchod.
Co dodat na závěr? Poděkování
patří organizátorům festivalu za
vzornou péči o účinkující, panu „Su−
žovi Gajdíkovi“ za zprostředkování
kontaktů a skvělou organizaci v Plz−
ni. A vůbec všem, kteří měli s touto
skvělou akcí co do činění. Jistě také
parádnímu cimbálovému doprovodu
Dúbravy, a to nejen při vystoupe−
ních, a v neposlední řadě také za fé−
rový přístup soupeřů v posledních
kvalifikačních utkáních na Plzeň.
Ing. Jaromír Škola ml.

„první vystoupení jsme měli
na oslavách 860. výročí
první literární zmínky
o obci.“

Pět let
Ratiškovské Doliny

M

ěsíc říjen neznamená pro náš
národopisný soubor „Ratiškov−
ská Dolina“ pouze přípravu
a konání tradičních hodů, ale kaž−
doročně si v říjnu připomínáme
i naše zrození. Ani se to nezdá, letos
už slavíme své 5. narozeniny – pro
nás první „polokulatiny“, a tak jsme
se rozhodli podělit se s Vámi o pár
vzpomínek z naší činnosti.
Naše první vystoupení jsme měli
na oslavách 860. výročí první lite−
rární zmínky o obci.
I když jsme pilně cvičili skoro tři
čtvrtě roku, tréma byla velká. O to
větší pak byla snaha na jevišti uká−
zat, že nám ty dřevěné nohy umí
skočit podle muziky a zpěvu se
dá říci zpěv. Dopadlo to dobře, ale
všichni jsme se shodli, že musíme
ještě pořádně zabrat, abychom se
nemuseli za své vystoupení stydět
a sami z něj měli dobrý pocit. A zkou−
šelo se a zkoušelo. Úterky, pátky –
někdy s chutí, někdy i „lenóra“ při−
šla. Vystoupení začala přibývat –
schůze seniorů, vánoční koncerty,
lidový a krojový ples, Milotice, Ky−
jovský rok, Býkov...
Díky spolupráci s panem Josefem
Novákem a Veselou muzikou jsme
se podívali i do Rakouska a na Slo−
vensko. V roce 2003 jsme absolvo−
vali náš první zahraniční zájezd –
navštívili jsme francouzské družební
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

město Vouziers. Každoročně se tě−
šíme na vinobraní na Býkově, kde
jsem letos byli s mužským sborem
již počtvrté. Poprvé jsme se v červnu
2005 zúčastnili mezinárodního fes−
tivalu v Plzni, kde jsme získali
cenné zkušenosti, ale taky chuť pra−
covat na sobě ještě víc.
Problémem je jen spolupráce
s cimbálovou muzikou. Jelikož ne−
máme svou vlastní, náš repertoár
zná již asi šest cimbálových muzik
z okolí, které nás doprovázely v prů−
běhu celé naší činnosti. Takže pokud
by jsme si mohli přát nějaký dárek,
byla by to určitě vlastní cimbálovka.
Začal se i utužovat kolektiv – při
pořádání diskotéky ve stylu Po−
mády či Svatojánské noci, dětského
karnevalu, ale i dalších nepovinných
aktivitách – víkend v Jeseníkách, Mi−
kuláš, pálení čarodějnic, Trnko−
braní, táboráky...
V průběhu těch pěti let většina
z nás dospěla, slavili jsme vstup do
života dospěláků, zvládnutí matu−
rity i přijetí na vysoké školy. Životy
se nám mění, ale to pouto k našemu
souboru v nás zůstává. Spíš se upev−
ňuje, každým vystoupením, každou
zkouškou… A tak doufáme, že nám to
bude tančit a zpívat ještě hodně
dlouho a že naše snaha dostat teplo
lidové písničky do vašich srdcí bude
stále úspěšnější. Hana Šupálková

Blahopřání
Září − říjen, podzimní to čas,
tu náhle se ozval děťátka hlas.
Rok 2000 se psal a folklór život,
tomuto miminku dal.
A jaképak jméno, že mu dáte?
Pro to vaše mimčo baculaté.
Najednou myšlenka spadla mu
do klína, bude se jmenovat
RATIŠKOVSKÁ DOLINA.
Čas v životě dělá zázraky
a Dolina nám roste před zraky.
Batole z něj bylo už za chvíli,
však se taky rodičové pořádně
snažili.
Dolině tančili, taky jí zpívali,
aby ji v pořádný soubor vychovali.
Nejen však radost, dělá i starosti,
někdy se vzteká a vymýšlí blbosti.
Na zadek občas, dostat by potře−
bovala, aby své rodiče pořádně
poslouchala.
Ale i tak, rádi ji mají
a stále si ji vypiplávávají.
Už jí to tančí a taky zpívá,
veliká legrace taky s ní bývá.
Již jsme ji koupili barevné bač−
kůrky, neboť už Dolina chodí
nám do školky.
Život a čas úprkem utíkají
a našemu děťátku i roky přibývají.
A rychlost života, že nikdo neza−
staví, tak RATIŠKOVSKÁ
DOLINA již 5 LET slaví.
Jsme rádi, že Vás máme
a že Vám můžeme dát
i to málo, co známe.
Někdy nás zlobíte, to vy víte,
ale každým vystoupením
si to u nás vyžehlíte.
Kus práce jste udělali,
nemůžeme říci že ne!
Tak ať Vám ten elán
i nadále zůstane.
Na různé akce rádi s Vámi jdeme,
protože s Vámi vždy trošičku
omládneme.
Aspoň touhle formou jsme Vám
chtěli poděkovat a k Vašemu
výročí Vám povinšovat.
ZVEME VÁS OPĚT
V PÁTEK DO KINA,
to si přeje
HANKA, SLÁVEK A ILONA.
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„Celý program byl téměř identický
s reálnými hody, nezapomněli
jsme dokonce ani na hodový
koláč a ostatní drobnosti.“

Slovácký krúžek

na 11. mezinárodním folklótním festivalu v Písku

V

e dnech 19. 8. až 20. 8. 2005 se
Slovácký krúžek spolu s Dět−
ským folklórním souborem zú−
častnil Mezinárodního folklórního
festivalu v jihočeském Písku. Pořa−
datelé byli velmi potěšeni naší účastí
hlavně proto, že mohli poprvé v his−
torii festivalu přivítat také soubory
ze Slovácka. Chasu, děti, ani ve−
doucí neodradilo, že se odjíždělo
v časných ranních hodinách a že
cesta trvala více než čtyři hodiny. Ba
právě naopak. Všichni se na cestu
těšili a zpříjemnili si ji zpěvem.
Po příjezdu do Písku, krátkém
bloudění a chutném obědu jsme se
ubytovali na internátu Střední les−
nické školy. S tímto ubytováním jsme
byli nadmíru spokojeni. V odpoled−
ním programu, který byl plný vy−
stoupení dětských souborů, vystou−
pil také náš Dětský folklórní soubor.
Spolu s DFS účinkovalo dalších pět
souborů. Celý odpolední i večerní
program se odehrával na pódiu
v parku zvaném Palackého sady.
Večerní program festivalu nesl
název „U nás v Písku“ a představily
se v něm dospělé soubory. Vedle do−
mácích souborů to byly soubory
z Německa, Lotyšska, Řecka, Číny
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a Slovenska. Slovácký krúžek si pro
první část svého vystoupení přichy−
stal ukázku ratíškovských hodů.
Celý program byl téměř identický
s reálnými hody, nezapomněli jsme
dokonce ani na hodový koláč a ostatní
drobnosti. S tímto vystoupením
jsme sklidili velký úspěch jak u di−
váků, tak také u pořadatelů.
Ve druhé části večera nás čekalo
ještě jedno vystoupení. Předvedli
jsme pásmo, které se skládalo z tan−
ců, zpěvů a verbuňků typických pro
náš kraj. Závěrem pátečního dne bylo
pozvání do kulturního domu, kde nás
čekalo malé pohoštění a v sále pak
volná zábava.
Sobotní den začal přijetím vedou−
cích souborů starostou města Písku
JUDr. Lubošem Průšou. Jeho hosty
byli mimo vedoucí také členové PSP
ČR, pan poslanec Tom Zajíček, hej−
tman jihočeského kraje pan Jan Za−
hradník a zástupce FOS Praha. Na
tomto slavnostním přijetí byly vedou−
cím souborů předány upomínkové dary.
V 9.45 hod. začal na Velkém ná−
městí před radnicí průvod městem
zvaný „Roztančená ulice“. Jeho sou−
částí bylo sedm krátkých zastavení,
kde každý soubor předvedl něco ze

svého repertoáru. Slovácký krúžek
zpestřil toto zastavení tím, že zazpí−
val a zatancoval společně s Dětským
folklórním souborem.
Průvod pokračoval až do Palac−
kého sadů, kde jsme byli pozváni
Českým rozhlasem České Budějo−
vice k natáčení přímého přenosu.
Nejdříve se představil DFS s částí
pásma „Na řemesla“, poté měl Slo−
vácký krúžek pro svoji prezentaci
časový limit šest minut, ale v prů−
běhu přenosu byl požádán o prodlou−
žení na celkových osmnáct minut.
Po obědě nás čekalo odpolední
představení nazvané „Písek − roztan−
čené město nad Otavou“. V tomto
programu jsme předvedli nejen
pásmo skočných, vrtěných, verbuňků
a premiérových sedláckých, ale za−
zpíval také náš dívčí sbor. Závěr
11. Mezinárodního folklórního festi−
valu patřil přípitku pana Fr. Foltýna
a pana J. Hladkého z Písku na jeho
další ročník.
Jsme moc rádi, že jsme se mohli
zúčastnit tohoto festivalu, protože to
pro nás byl krásný zážitek a další pří−
nosná zkušenost. A doufáme, že jsme
Ratíškovice dobře reprezentovali.
Slovácký krúžek
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Jindřich Štreit
v Ratíškovicích

S

kulturou ve smyslu umění to
bývá na vesnici obtížné. Pokud
se občané sami nenavlečou do
krojů, nevezmou cimbál, housle či
trumpety, tak toho mnoho na vsi
není. A výpravy do měst, kde lze
shlédnout oblíbené herce, slavné ob−
razy nebo poslechnout
muzikál či alternativní
hudbu, to chce čas a hlavně
ochotu překonat vlastní
pohodlí. Avšak zpravidla
právě ve městech, přede−
vším v těch velkých, lze
shlédnout to nejlepší, co
se v umění odehrává. Jest−
liže jsem řekl (napsal)
„zpravidla“, tak nyní s ra−
dostí musím sdělit případ
ratíškovický, který vybo−
čuje z tohoto pravidla.
Dne 24. října 2005 se
uskutečnila v galerii Gy−
rila Gajdíka vernisáž vý−
stavy významného čes−
kého fotografa Jindřicha
Štreita. V příměru je to
tak, jako kdyby dojel do
Ratíškovic zpívat Karel
Gott. Jindřich Štreit patří
mezi nejvýznamnější české
fotografy, přičemž jeho
jméno i fotografie jsou zná−
my, a to již velmi dlouho, i na ostat−
ních kontinentech. Představme nyní
ve zkratce tohoto umělce.
Jindřich Štreit se narodil 5. září
1946 ve Vsetíně. Vystudoval peda−
gogickou fakultu University Palac−
kého v Olomouci, obor výtvarná vý−
chova. Poté vyučoval v Rýmařově,
řediteloval ve škole v Sovinci (okr.
Bruntál), později v Jiříkově. Od roku
1974 vedl galerii v Sovinci, poté od
roku 1988 v Bruntále. Fotografii,
především té dokumentární vesnic−
ké, se věnuje od roku 1972. V letech
1974−1977 absolvoval Školu výtvarné
fotografie. V rámci své fotografické
záliby spolupracoval s řadou pro−
gresivních umělců v Praze, Brně
a Bratislavě. Na základě své účasti
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

na nepovolené výstavě neoficiál−
ních umělců na tenisových kurtech
v Praze v roce 1982 byl odsouzen
k odnětí svobody v délce deseti
měsíců s podmíněným odkladem
na dva roky, a to za hanobení re−
publiky a jejího představitele. Navíc

měl zakázáno pokračovat ve své
„trestné“ činnosti. A jelikož měl za−
kázáno i učit, pracoval jako knihov−
ník a poté jako dispečer státního
statku.
Po roce 1989 pracoval ve státní
správě a od roku 1994 je samostat−
ným fotografem. Současně obnovil
svou pedagogickou činnost − vy−
učuje dokumentární fotografii na In−
stitutu tvůrčí fotografie FPF Slezské
university v Opavě a na FAMU
v Praze. Vedle dokumentární foto−
grafie českého prostředí se věnuje
i mezinárodním projektům. Fotil ve
Francii, Německu, Japonsku i na
Sibiři. Jeho fotografie jsou součástí
sbírek významných domácích i za−
hraničních institucí.

Přestože se Jindřich Štreit stal
mezinárodně slavným, ve své tvůrčí
činnosti se nezměnil. Nadále se vě−
nuje tématu každodenního vesnic−
kého života lidí se svými malými ra−
dostmi i velkými starostmi. Nadále
se věnuje osvětové práci a hodnotné
umění fotografie je ochoten expedo−
vat i na periferii, mimo kulturní cen−
tra velkoměst. Nyní přišlo i na Ra−
tíškovice. A to díky jemu, manželům
Mirkovi a Ludmile Kováříkovým,
kteří kontakt zprostředkovali, a pře−
devším Cyrilovi Gajdíkovi, který ze
své galerie učinil okénko, jímž lze
shlédnout totéž, co je vidět ve slav−
ných galeriích. A to ani nemusíme

opustit katastr obce, nemusíme se
nikam dlouze trmácet a zříkat se
svého pohodlí.
Ten, kdo této šance nevyužije a ne−
navštíví tuto ojedinělou výstavu fo−
tografií, ochuzuje sám sebe, sám sobě
je zlodějem. Přichází o zážitek nahléd−
nout do všedního života obyčejných
a zároveň neobyčejných lidí v situa−
cích, kdy se něco děje (mnohdy však
jde o lehounké mikroděje), přičemž
z dané fotografie současně vyzařuje ja−
kýsi klid, ticho, někdy i smutno.
Jak říkal tatíček Masaryk: „Ne−
bát se a nekrást“. Nebojte se, za−
zvoňte u dveří galerie, neokraďte tak
sebe o hluboký zážitek pokory k oby−
čejnému životu.
Radim Šťastný
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K

dyž jsem četla na infokaná−
le, že ve třídě školy u dro−
gerie zahajuje svoji výstavu
grafiky Adam Procházka, tak
jsem dostala chuť podívat se na
jeho obrázky. Vyvstal mně před
očima pocit a vzpomínka, když asi
před šesti léty jsem ho slyšela
i viděla hrát na bubny ve školním
hudebním seskupení. Dodneška
cítím to jeho nasazení a vnitřní
zaujetí, ale to jsem netušila, že
tak dobře maluje.
Trochu přehozené zahájení vý−
stavy mne posunulo na výstavu
o trochu dříve, než bylo třeba, ale
nic není náhoda. Obrázky jsme si
mohly s Aničkou Prčíkovou vy−
chutnat a projít i třikrát. A když
jsem Aničku slyšela, že mluví
o „vyzrálé grafice“, tak jsem jen
mohla v duchu opakovat její
slova. Pak po uvedení a sezná−
mení se s dílem, který kultivo−
vaně přednesl kunsthistorik,
Adamův kamarád z Olomouce,
jsme udělaly další kolo a čtyři
grafické cykly Adama a obrázky
s verši Vojty Skácela si vysklá−
daly našima očima. Osobitost,
vypracovanost a myšlenková
hloubka obrázků dávají tušit ně−
čeho mimořádného a zajímavého.
Můžeme se těšit na
nové podněty a vý−
tvor jeho grafiky.
Kresby i verše ka−
maráda Vojtěcha
Skácela jen zdánli−
vě nekorespondují
s tvorbou Adama
Procházky. Oba za−
čínající, hledající,
však nevyznávají
povrch, ale jdou pod
povrch vztahů a vě−
cí, které nás v této
zkomercializované
době obklopují, a to
je povznášející pro
ně i pro nás.
LudKou
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Mikroregion

Výstava

Vyzrálá
grafika
Adama
Procházky

III. trh místních
produktů a řemesel

U

ž od nedělního rána
probíhal v Miloticích
na zámku III. trh
místních produktů a řeme−
sel, kde se prezentovaly
obce spadající do Mikro−
regionu Nový Dvůr. Ra−
tíškovice se představily
s výrobou lat, perníků, vy−
šívačkami krojů a škrabá−
ním kraslic. Odpoledne
bylo zasvěceno kulturnímu
programu. Vedle hlavního
nádvoří byl pro děti připra−
ven vojenský stan, kde kaž−
dou hodinu hrál pohádku
maňáskový soubor Be−
ruška střídán maňásky
z Milotic.
Program na hlavním ná−
dvoří začal pro Ratíško−
vice s téměř 40 min. zpož−
děním, a tak jsme museli
operativně řešit sled vystu−
pujících souborů. Chtěla
bych zde poděkovat především dě−
tem z Dětského folklorního souboru
a jejich rodičům za trpělivost, pro−
tože se jich změna týkala nejvíce.
První se představila Ratíškovská
Dolina s hezkým pásmem „Sečení
sena“. Soubor doprovázela cimbá−
lová muzika Pavla Koplíka. Druhý
se prezentoval Slovácký krúžek

s pásmem písní a tanců nejen na−
šeho regionu. Další se představily
Robky ze Séčky s „váláním lukší“
na svatbu. Jako čtvrté vystoupily
děti s pásmem „Na řemesla“ dopro−
vázené cimb. muzikou Pavla Ma−
rady z Hodonína. A snad to nejlepší
nakonec. Nikola Haramiová a Lukáš
Bábík a jejich podání latinsko−ame−
rických tanců, které zve−
dalo z laviček nejednoho
diváka.
Celý program odkon−
ferovaly děti od paní uči−
telky Ireny Foltýnové.
V oranžerii ještě vystou−
pilo úspěšné flétnové trio
vedené panem učitelem
Josefem Příkaským.
Všem moc děkuji nejen za
dostatek trpělivosti, ale
především za reprezen−
taci obce. Děkuji i zdra−
votní a hasičské službě,
která se akce pravidelně
zúčastňuje.
Jana Koplíková
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Pro dětí

Dětský
karneval

P

Naši rodáci

rvní zářijová neděle opravdu zá−
řila sluníčkem a hlavně dětmi.
Na padesát masek a sedmdesát
platících rodičů se sešlo 5. září na
letním parketu, kde se konal tradiční
dětský karneval. Po reji masek při−
šly na řadu červenobílé mažoretky
z Vacenovic vedené paní Kristovou.
Ty se postaraly o milé zahájení ce−
lého karnevalu. Organizačního za−
jištění spolu s Robkama ze Séčky
a Osvětovou besedou se ujal Slo−
vácký krúžek, který pro děti připra−
vil spoustu her. Děti byly postupně
odměňovány jak jinak než sladkou

odměnou. DJ Luděk Ptáček se po ce−
lou dobu vzorně staral o hudební do−
provod. Vyhlásil pro děti taneční a
pěveckou soutěž. Podle síly potlesku
byly děti odměněny. Nechyběl zde

ani oblíbený „skákací hrad“ a hlavně
tombola se všemi vyhrávajícími obál−
kami, které si děti mohly zakoupit.
Tak snad alespoň děti odcházely spo−
Jana Koplíková
kojené.

Jubilantka
Anna Pociask Nedůchalová

A

nna se narodila v červnu 1920
v Ratíškovicích, ale jako deseti−
letá odjela s bratrem za rodiči
do USA. V Bighamtonu se odvíjí její
další a pro ni zcela odlišný život,
ovšem jako pro mnohé jiné přistěho−
vané z Československa. Komunita
pomáhá překonávat první velký
nápor.
Ze čtvrté třídy „propadá“ do dru−
hé, když angličtina je ten nejtvrdší
oříšek. Po ukončení školy vypomá−
hala, kde se dalo. Nejvíce ve služ−
bách (v restauracích, při výchově
dětí). Velkým koníčkem i pro vět−
šinu přistěhovalých bylo cvičení
v Sokole, kde Anna ráda cvičila, ale
pak byla organizátorkou spousty
aktivit. Bowling hrála dlouhá léta.
Další velkou zálibou bylo tančení
a zpěv v Moravan klubu, kde je
stále členkou a taky obětavou orga−
nizátorkou. A nejen to. Anna se vdala
za Waltra Pociask (otec Polák, mat−
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

ka Ruska). Třem dě−
tem dala do vínku lás−
ku k rodnému kraji,
ke kroji, k písničkám.
Vnučky vedla do ta−
nečních skupin Mo−
ravanu, pořizovala
a upravovala kroje.
Naposled zde Anna
byla loni v říjnu se
svojí vnučkou Dai, kte−
rá miluje folklór, ale
taky přírodu, sbírání
hříbků. Sama bydlí ve
státě Vermont, kam za
krásou přírody jezdí
lidé z celé Ameriky. Největším potě−
šením Anny však zůstává návštěva
rodné dědiny. Celkem 19krát poctila
návštěvou svoji dědinu a své známé,
kamarády a kamarádky ze stejného
ročníku. Cítila se zde nadmíru spo−
kojená, taky letos měla přijet, ale
nemoc jí to nedovolila. Věříme a po−

síláme jí energii pro ni tu nejvzác−
nější, aby mohla zase přijet. A po−
kud to bude možné, opět ji zde rádi
uvidíme, ať v kostele, na hodech,
nebo ji přivítám u nás doma nad kro−
nikou rodáků, v které mně oživuje
lidi, kteří již nežijí.
LidKou
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Fotbal

„V neděli 24. října se vydali dorostenci
Baníku na soustředění do Kudlovské
Doliny, odkud vyjížděli na jednotlivá
finálová utkání...“

Dorostenci
přeborníkem republiky

(z kroniky Baníku Ratíškovice)
V pátek 28. října to bude 50 let,
kdy fotbaloví dorostenci Baníku Ra−
tíškovice dosáhli v historii ratíško−
vické kopané na poctu nejvyšší, když
získali titul přeborníka Českosloven−
ské republiky. Podívejme se na cestu,
která je dovedla až k titulu.
Na jaře roku 1955 hráli ve sku−
pině jako předzápasy prvního muž−
stva s těmito výsledky:
20. 3. Baník – Napajedla 6:2,
27. 3. Tatran Ostroh – Baník 0:10,
03. 4. Spartak Vsetín – Baník 0:5,
17. 4. Slavoj Rohatec – Baník 0:7,
24. 4. Baník – Jiskra Otrokovice 6:0,
08. 5. Baník – Slavoj Jarošov 11:0,
15. 5. Jiskra Kyjov – Baník 0:9,
28. 5. Spartak Kunovice – Baník 1:3,
11. 6. Baník – Tatran Valašské
Meziříčí 12:1,
23. 6. Baník – Jiskra Staré Město 3:0,
30. 6. Spartak Rožnov – Baník 0:3
kontumačně.
Tuto skupinu dorostenci vyhráli
jednoznačně, když z 11 zápasů vy−
bojovali 11 vítězství s celkovým skóre
75:4. Pak následovala utkání o pře−
bor tehdejšího kraje Gottwaldov:
15. 7. Baník – ZUŠ Hodonín 9:1,
31. 7. Baník – Sokol Bukovany 2:1,
14. 8. Tatran Holešov – Baník 0:5,
30. 8. Baník – Tatran Holešov 9:0
a finálové zápasy o přeborníka
kraje:
04. 9. Baník – Spartak Gottwaldov
1:1,
14. 9. Spartak Gottwaldov – Baník
0:3,
a tím se Baník Ratíškovice stal
přeborníkem kraje Gottwaldov. Pak
přišly vylučovací zápasy o postup do
finálových bojů o přeborníka ČSR:
18. 9. Slovan Bratislava – Baník 0:2,
25. 9. Baník – Meopta Přerov 7:0,
2. 10. Ivanka pri Dunaji – Baník 1:3,
16. 10. Baník – ZJŠ Brno 2:2.
Z pěti zápasů 4 výhry, 1 remíza,
9 bodů a skóre 16:4.
V neděli 22. října se vydali doros−
tenci Baníku na soustředění do Kud−
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lovské Doliny, odkud vyjížděli na
jednotlivá finálová utkání v boji
o přeborníka republiky. První utkání
finálové skupiny sehráli dorostenci
24. 10. v Gottwaldově se Slavojem
Lučenec a vyhráli zápas 4:1 poločas
(0:1), branky střelili Kordula 2, Va−
cenovský 2. Ve čtvrtek 26. 10. sehráli
zápas v Kroměříži: Baník – Baník
Duchcov 3:2 (0:1), branky dali Bíl−
ský, Kordula, Vacenovský (penalta),
vyrovnávací branku dal Fr. Kordula.
V sobotu 28. 10. se hrálo utkání
v Gottwaldově: Liberec – Baník 1:1
(1:0). Touto remízou se stali doros−
tenci Baníku Ratíškovice přebor−
níky ČSR pro rok 1955 a po zásluze
byli vyneseni ze hřiště fanoušky na
ramenou.
Na tomto úspěchu se podíleli: Petr
Vacenovský jako trenér, vedoucí
mužstva Petr Vybíral, hráči: Emil
Šupálek, František Kordula, Josef
Vacenovský, Pavel Toman, Ivan Bíl−
ský, Stanislav Blahůšek, Jan Blaha,
Vladimír Blaha, Josef Chludil, Mi−
chal Šůral, František Toman a Jan
Grau.
Za zmínku stojí, že 1. 5. 1956 se
Baník zúčastnil mezinárodního tur−
naje v Praze, kde startovala mužstva
Saarbrücken (NSR), First Viena

(Rakousko), Liberec a Ratíškovice.
V silné konkurenci skončil Baník na
druhém místě.
Od 16. 5. 1956 se dorostenci Ba−
níku, jako přeborníci ČSR, zúčastnili
mezinárodního turnaje v Sarbrüc−
kenu NSR a skončili na třetím místě
s těmito výsledky: Baník – Švédsko
1:1, Francie – Baník 2:1, Baník –
NDR 1:1, Baník – Lucembursko 4:1,
NSR – Baník 0:2, Baník – Saarbrüc−
ken 2:1, Viena Vídeň – Baník 1:0.
Na tomto turnaji byl Baník posílen
5 hráči z oddílů našeho kraje.
Dále je nutno podotknout, že v lé−
tech 1960 a 1963, kdy I. mužstvo
Baníku Ratíškovice hrálo II. ligu,
podstatnou část hráčského kádru
tvořili hráči, kteří vyhráli doroste−
neckého přeborníka. Je třeba připo−
menout, že dva dorostenci František
Kordula a Pepík Vacenovský oblékali
dres prvoligové Dukly Praha a Pepí−
kovi se podařilo setrvat v Dukle té−
měř celý sportovní život.
Dovolte mi abych k tomuto výročí
poblahopřál všem aktérům této udá−
losti a popřál hodně zdraví a životní
pohody a nynějším „baníkovcům“
přeji, aby se snažili svými výkony
navázat na slavné tradice Baníku.
Josef Chludil
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A

sociace školních sportovních
klubů (AŠSK) je největším spor−
tovním a tělovýchovným sdru−
žením pro děti a mládež s působností
v celé České republice. Již dvanáct
let se stará o organizování školních
sportovních soutěží od úrovně okrsků
až po celorepubliková finále vybra−
ných soutěží. AŠSK spolupracuje
s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, s jednotlivými
sportovními svazy i s Českým olym−
pijským výborem. Soutěže jsou or−
ganizovány pro dívky (D) a hochy (H)
ve čtyřech kategoriích:
I
žáci 1.−3. tříd
II
žáci 4.−5. tříd

III
IV

žáci 6.−7. tříd
žáci 8.−9. tříd

Základní škola Ratíškovice je čle−
nem této asociace od roku 2001. Po
celou dobu se aktivně zúčastňujeme
většiny soutěží, pro které má naše
škola podmínky. Výsledky škol okrs−
kových a okresních kolech jsou bo−
dovány a na konci školního roku
vyhlašuje okresní rada asociace po−
řadí škol ve sportovních soutěžích.
V minulém školním roce se naše
škola umístila na pátém místě ze čty−
řiceti tří bodovaných škol. Dosáhli
jsme těchto okresních medailových
umístění:

1. místo

2. místo

3. místo

minibasketbal D−II
basketbal D−III
basketbal H−III
plavání H−III
stol. tenis registr. H−IV
stol. tenis nereg. D−IV

McDonald’s Cup H−I
sálová kopaná D−II
plavání H−I
plavání D−IV
stol. tenis registr. D−IV
stol. tenis nereg. D−III
vybíjená D−II

plavání D−I
plavání D−II
plavání D−III
plavání H−IV
stol.tenis nereg. H−III

Přehled trofejí od roku 1999

Cvičení

Školní sport

Asociace školních
sportovních klubů

Letní
ohlédnutí

J

iž třetí léto jsme si vyhradily
jeden týden v roce na aktiv−
ní dovolenou, kterou nám při−
pravila naše cvičitelka Liduška
Kouřilová. Tak jako vloni jsme
v druhé půlce července strávily
týden v penzionu Jana na Mlýn−
kách u Strážnice. Liduška nám
připravila bohatý program, a tak
na nudu nebyl vůbec čas. Dvakrát
za den jsme si užívaly cvičení
a radost z pohybu v přírodě. Vni−
kaly jsme do tajů jógy, tai−či,
či−kungu, cikánských a indián−
ských tanců. Protože bylo teplé
počasí, několikrát denně jsme pla−
valy v místním bazénku nebo vy−
jížděly na kole k přehradě. Ve
volných chvílích jsme sbíraly a po−
znávaly bylinky, houby a vydá−
valy se na příjemné procházky.
Tradičně jsme navštěvovaly nej−
starší a nejkrásnější oskeruše
v okolí. V souladu se zdravým po−
hybem byla i pestrá, většinou ve−
getariánská strava.
Na každý večer byla připra−
vena zajímavá přednáška, jež při−
lákala i zájemkyně, které se ne−
mohly zúčastnit celého pobytu.
Často jsme ještě dlouho do noci
debatovaly o vyslechnutých infor−
macích.
Jen my ženy dokážeme ocenit,
co nám tento týden plný pohybu
a dobré nálady přinesl. Ještě řadu
dní jsme čerpaly nabytou životní
energii. Liduško, děkujeme a tě−
šíme se na příští léto.
účastnice setkání

Základní škola Ratíškovice je
častým pořadatelem okrskových
a okresních kol. V minulém školním
roce jsme pořádali okresní finále
v malé kopané mladších žáků, Mc−
Donald’s Cupu, plavání a stolním te−
nisu neregistrovaných. V uplynulých
letech jsme byli pětkrát pověřeni
pořádáním krajských finále v basket−
balu žákyň. Žáci naší školy se tři−
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náctkrát probojovali do krajských
finále, z toho desetkrát basketbal
dívek, dvakrát florbal dívek a jed−
nou McDonald’s Cup. V krajských
basketbalových finále naše žákyně
třikrát zvítězily, třikrát skončily
druhé a třikrát třetí.
Naše škola má své zastoupení
i v okresní radě asociace – pracuji jako
místopředseda OR AŠSK Hodonín.

Jsem okresním garantem pro McDo−
nald’s Cup a dále mám mimo jiné na
starosti internetové stránky okresní
rady www.sweb.cz/assk.hodonin.
Na základě úrovně mé práce pro
AŠSK jsem byl v roce 2003 vyhod−
nocen krajskou radou AŠSK jako
nejlepší organizátor školních spor−
tovních soutěží na okrese Hodonín.
Zdeněk Šebesta
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Aktuality
z oddílu SG
a FIT studia

Co je to power jóga?
Cvičení založené na pravidel−
ném opakování základních jógo−
vých pozic (asán), které jsou dy−
namicky řazeny za sebou. Je
zaměřené na vyrovnání svalové
nerovnováhy, tvarování problé−
mových partií (břicho, hýždě,
nohy) − štíhlé svaly, správné fun−
gování vnitřních orgánů a pro−
cesů v těle. Získáte lepší fyzickou
kondici. Najdete rovnováhu mezi
tělem, duší a myslí. K propagaci
power jógy největší měrou přispěl
Václav Krejčík − jeden z nejlep−
ších instruktorů aerobiku, nyní
lektor power jógy.
Cvičení na fitballech
se koná ve třídě základní školy
nad jídelnou: pátek 18−19 hod.,
od 7. 10. 2005 − 30. 5. 2006
Co je fitball?
Fitball je velký pružný míč
a cvičení s ním je ideální pro kaž−
dého, kdo potřebuje uvolnit
ztuhlé svaly šíje, rozpružit pá−
teř, zlepšit její pohyblivost a po−
sílit nejhlubší zádovou svalovou
vrstvu, zbavit se bolestí hlavy,
zad a v kříži. Cvičení na míči zá−
roveň ochraňuje kolena a kyčle
před zátěží. Balanční cviky na fit−
ballu, pohupování, rotování, po−
skakování, protahování a uvolňo−
vání jsou podobné hypoterapii
a k tomu, že zlepšíte celkovou
svalovou koordinaci, se budete
dobře bavit.
LidKou
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Svátost křesťanské dospělosti

V

neděli dne 2. října 2005 udělil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
v našem kostele sv. Cyrila a Metoděje sv. biřmování. Svátost
přijalo celkem 41 biřmovanců, z toho bylo třicet šest z Ratíš−
kovic, čtyři z Hodonína a jedna z Dubňan. Příprava biřmovanců
na tuto slavnost, kterou vedl i náš otec Ludvík, trvala více než rok.
MB

Turnaje

FIT STUDIO
připravuje novinku:
Cvičení power jógy a aquaro−
biku v bazéně v Ratíškovicích:
neděle 14−15 hod., v době od
16. 10. 2005 do 30. 4. 2006.

Farnost

Oddíl přijímá i v měsíci
říjnu dívky a chlapce
(4−9 let), vždy v době tré−
ninku: Po 16−18 hod.,
Čt 16.30−19 hod.

T

Šíma Cup
2005

ak jako předchozí dva roky i le−
tos se uskutečnil na ,,Lišinovém“
turnaj amatérských fotbalových
mužstev, který jsme věnovali na−
šemu zesnulému kamarádovi Zdeň−
kovi Šimkovi. Letos se turnaje zúčast−
nila pouze tři mužstva, a to Séčka,
Stařečci a Lokomotiva. To však ne−
ubralo na výborné náladě, která na
,,Lišinovém“ panovala od brzkého
rána. Tuto náladu umocňoval hodový
bigbít, který řinčel z reprobeden
umístěných na pekařském náklad−
ním voze. Vzhledem k tomu, že hrála
jenom tři mužstva, tak se hrálo 2x
20 minut a dohodlo se, že při pří−
padné rovnosti bodů o vítězi turnaje
rozhodnou penalty. K čemuž také
došlo a penaltové drama mezi Sta−
řečkama a Lokomotivou nemělo
konce. Nakonec se štěstěna přiklo−
nila k Lokomotivě, která tak mohla
vychutnávat první vítězství v krátké
historii turnaje. Naštěstí si toto ví−
tězství mohli vychutnávat i všichni

„...penaltové drama
mezi Stařečkama
a Lokomotivou
nemělo konce“

ostatní, a to doslova z vítězného
putovního poháru, který byl
ihned plněn šampusem, vavřincem
a podobnými lahodnými moky
a koloval mezi hráči a diváky. Krá−
lem střelců turnaje se stal Pavel
Vacula – Culda, který od Nikoly Šim−
kové převzal speciální tričko pro
krále střelců.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
pomohli, aby se i letošní ročník ŠÍMA
CUPu mohl uskutečnit. Kromě hráčů
jsou to především Obecní úřad Ra−
tíškovice a Baník s. r. o., které nám
zapůjčily stoly, lavky a posekaly
hřiště, Fana Vybíral, který zajistil
občerstvení, Peťa Příkaský – Pekolt,
který nám zajistil odvezení stolů
a lavek, dodal čerstvé pečivo a po−
sloužil svým dodávkovým vozidlem
jako vynikající zvukařská věž. Pali−
sovi děkujeme za vyrobení další sé−
rie originálních triček a v neposlední
řadě děkujeme Fanovi Kordulovi –
Břeťovi za skleňák vynikajících,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

Turnaej

nakládaných a jako břitva ostrých
paprik, které jistě nejeden z účast−
níků pocítil druhý den ráno na „vý−
stupu“.
Ještě bych chtěl uvést na pravou
míru stále kolující řeči, že jsme
ŠÍMA CUPem rozbili tradiční ho−
dový turnaj. Když jsem se v roce

Hodový
turnaj

P

o roční odmlce se opět v pon−
dělí po hodech sešly party fot−
balových nadšenců na „Lišino−
vém“, aby poměřily své síly v tomto
klání, které tak nějak už k hodovému
víkendu patří, stejně jako průvod či
vykrmená kačena.
Tak jako po celé
hody, tak ani v pon−
dělí počasí neselhalo.
Nic tedy nemohlo za−
bránit tomu, aby Drn−
káči, Dolina, Mlýn
a Hasiči do toho po−
řádně kopli. Před
vlastním zahájením
ještě proběhla bles−
ková sbírka do čepice
na nezbytné občerst−
vení a turnaj mohl
začít. Po vyrovnaných
bojích ve skupině na−
konec proti sobě ve
finále nastoupily Do−
lina a Mlýn. Kluci
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2005

2001 účastnil posledního klasického
hodového turnaje, tak bylo přihlá−
šeno 12 mužstev. Na nultém roč−
níku ŠÍMA CUPu, který se konal
v jinou dobu a na jiném místě, hrála
čtyři mužstva a kterékoli mužstvo se
mohlo zúčastnit i hodového turnaje
v pondělí a to platí pořád. Při zalo−

žení ŠÍMA CUPu jsme si stanovili
pravidla hry, která navazují na tra−
dici prvních hodových turnajů v dě−
dině, kde není účelem vyhrát za
každou cenu a vybírat startovné
v příštím roce, ale zahrát si a hlavně
pobavit se v tento hodový čas.

„Po vyrovnaných
bojích ve skupině
nakonec proti sobě
ve finále nastoupily
Dolina a Mlýn.“

střelec turnaje „Wartburg“ nenechal
nic náhodě a v samotném závěru
strhnul vítězství na stranu Mlýna.
A tak mohl sám starosta odměnit
vítěze i poražené pravým hodovým,
respektive „hodovú“.
Celý turnaj se nesl v přátelské
atmosféře všech mužstev, okoře−
něný nezbytným hecováním z řad di−
váků a fanoušků, bez kterých to ne−
jde. Závěrečné tažení hráčů všech
mužstev na odpolední kolotoče
ukázalo, že vítězem se letos stal
opravdu každý, kdo si v pondělí při−
šel kopnout.

z Doliny v čele s letošním stárkem
všem ukázali, že nejen „u muziky su
já chlap“ a favorizovaný Mlýn potrá−
pili. Nutno podotknout, že v atmo−
sféře jakou vytvořily jejich fanynky
to musí kopat samo, jenže nejlepší

J.D.

Michal Příkaský ml.
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Junák

Minigalerie
u Bábíčků

Junácké
pozvánky

vás zve na prodejní výstavu

dekorativních ručně
vyřezávaných svíček

z Pátek 28. 10. 2005 – Autobusový celodenní zájezd
do Znojma a okolí – určený především pro členy
KPJ, členy junáka a jejich rodiče. Podrobnější infor−
mace na junácké nástěnce u drogerie.
z Junák Ratíškovice zve všechny své členy a příznivce
(nad 18 let) na akci: Drákula 18 − hromadný odběr
krve. Akce proběhne v pondělí 24. 10. 2005 na trans−
fúzní stanici v Hodoníně. Sraz je v 6.30 na hlavní
autobusové zastávce.
z Sběr papíru − soutěž stále probíhá.
Pravděpodobné data výkupu:
22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12.

Výstava potrvá
od 15. 10. do 12. 11. 2005
Dále máte možnost zakoupit:
originální užitkovou keramiku
a zahradní plastiky Ludmily Kováříkové,
lidovou malovanou keramiku,
přáníčka
Nová zakázková služba:
Dekorativní balení dárků k různým příležitostem.
Otevřeno na zazvonění:
Po – Pá 15.00−18.00, So 9.00−11.00

Palis

Ratíškovický Zvon
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