Zvon
Ratíškovický

Bilancování čtyř let
(strana 5)

Hlídání hroznů
(strana 9)

Komunální volby 2006
(strana 11)

Marek Blaha − houslista
(strana 16)

Dvě (zprávy) v jedné
(strana 18)

Úvodem

Z obsahu

Obecní noviny z ročník 12 z číslo 5 z 2006 z cena 20 Kč

D

Hody 2006

louhá zima, krátké jaro a po−
divné léto dávalo velkou naději,
že letos do Ratíškovic zavítá
na Hody babí léto, a tak se taky
stalo. Kalendář si navíc lehce pohrál
s termínem letošních Hodů, druhá
říjnová neděle totiž vyšla již na osmý
den měsíce.
Oficiální příprava byla zahájena
zvaním na Hody v poslední zářijový
den, stárek a stárka v doprovodu
chasy vyrazili do ulic na voze s koň−
ským pohonem, jemuž udávala ryt−

mus netradičně harmonika, což se
ukázalo jako skvělý tah stárkova
realizačního týmu.
Výběr stárků se letos obešel bez
potíží, Jenda Blaha a Kristýna Še−
bestová složili svůj stárkovský slib
již v předtermínu, což potěšilo mi−
lovníky statistik, neboť stárky mají
Ratíškovice nepřetržitě již od roku
2001 a dle potenciálu v řadách
krúžkařů se zdá, že série bude
ještě minimálně několik let pokra−
čovat.

Býkov 2006
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Pěší pouť na Velehrad
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Obec

Rada obce...

Rada obce ze dne 8. 8. 2006
Rada obce:
z starosta informoval o probíha−
jících pracích na přístavbě ZŠ,
z se seznámila se žádostí o finanční
příspěvek na opravu hodin kos−
tela, bude projednáno na zase−
dání ZO,
z se seznámila s návrhy projektů
zastávek v obci.
Rada obce ze dne 22. 8. 2006
Rada obce:
z se seznámila s nabídkami šesti
auditorů na zpracování auditu pro
Obec Ratíškovice pro rok 2006,
z se seznámila s projektovou doku−
mentací rekonstrukce komuni−
kace v ul. Kolmá, budou osloveny
tři firmy k podání nabídky na pro−
vedení rekonstrukce,
z starosta seznámil radu o probí−
hajícím stavebním řízení na jed−
notlivé objekty technické infra−
struktury v ulici u Jezérka,
z se seznámila s projektovou doku−
mentací rekonstrukce kanalizace
v ul. Vinařská, budou osloveny
tři firmy na provedení rekon−
strukce,
z se seznámila se změnami rozpočtu
V/2006,
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z se seznámila s pracemi firmy
Baník Ratíškovice, s. r. o., které
budou provedeny v září a říjnu.
Rada obce ze dne 5. 9. 2006
Rada obce:
z se seznámila se stížností na vý−
stavbu skateboardového hřiště,
které se buduje v areálu orel−
ského hřiště,
z se seznámila se zápisem ze shro−
máždění starostů na Mikrore−
gionu dne 31. 8. 2006,
z se seznámila s nabídkou firmy
Noel – výměna stanice SAT a RTL
II za programy ČT 24 a NOE,
v měsíci září proběhne anketa
u občanů,
z se seznámila s nabídkami na zho−
tovení kalendáře pro rok 2007,
z se seznámila s nabídkou vyho−
tovení geometrického plánu –

Rada obce ze dne 14. 9. 2006
Rada obce:
z stanovila příspěvek na dojíždě−
jícího žáka v roce 2006,
z se seznámila s cenovým návrhem
na stavbu veřejného osvětlení
u chodníku mezi ulicí Zelnice
a Zelničky,
z se seznámila s nabídkou zhoto−
vení laviček; umístěny budou u pe−
kárny, u lékárny, u pošty.
Rada obce ze dne 21. 9. 2006
Rada obce:
z projednala značení hrobových
míst na hřbitově černými plasto−
vými štítky s bílým číslem,
z se seznámila s poděkováním or−
ganizátorů Hornického setkání
v Dubňanech za příspěvek.
AF

Policie

Rada obce ze dne 25. 7. 2006
Rada obce:
z se seznámila s nabídkou na zpra−
cování investičního záměru „Rekon−
strukce ZŠ Ratíškovice – přístavba
ZŠ“ pro rok 2007, předpokládaný
objem prací 23 000 000 Kč,
z se seznámila s nabídkou zpraco−
vání dokumentace závěrečného
vyhodnocení projektu „Rekon−
strukce a zpevnění cyklostezek
Mikroregionu Nový Dvůr“,
z projednala aktualizaci nájemní
smlouvy firmy Zera, a. s. na země−
dělské pozemky v katastrálním
území obce Ratíškovice,
z starosta informoval o stavebním
řízení na stavbu „Centrální vytá−
pění budov biomasou ve sportov−
ním areálu Baník Ratíškovice“.

rozdělení pozemků pro výsadbu
lesa o výměře 6 ha,
z se seznámila s žádostí KD Dub−
ňany o poskytnutí sponzorského
peněžitého daru na regionální
kulturní akci „Hornické setkání“,
z projednala možnost využití pro−
stor Sběrného dvora Ratíškovice
na ukládání elektrozařízení pro
zpětný odběr.

Spolupráce Policie ČR
a Obecní policie Ratíškovice

Č

innost základních policejních
útvarů, tzn. Obvodních oddělení
Policie České republiky, vychází
ze základních úkolů policie uvede−
ných v § 2 zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky. Mezi tyto
úkoly patří také spolupráce s orgány
obcí, a je−li v těchto obcích zřízena
také obecní policie, pak i úzká spolu−
práce se strážníky obecní policie. Čin−
nost obecní policie pak vychází ze zá−
kona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
V územní části Policie ČR Obvod−
ního oddělení Dubňany jsou obecní
policie zřízeny ve městě Dubňany,
kde je 7 strážníků, v obcích Mutě−
nice pouze jeden strážník a Ratíško−
vice, kde jsou dva strážníci. Pro srov−
nání − v Dubňanech je 7 strážníků

na přibližně 6500 obyvatel, zatímco
v Ratíškovicích pouze 2 strážníci
na 4000 obyvatel.
Do územní části Policie ČR Dub−
ňany, kde je 16 policistů, spadá
10 obcí s rozlohou 16020 ha a s více
než 25 000 obyvateli. Toto území je
však poměrně rozsáhlé, kdy vzdále−
nost mezi nejkrajnějšími obcemi te−
ritoria, tj. Karlínem a Vacenovicemi,
je asi 27 km. Tady je třeba zdůraznit
tu skutečnost, že je−li hlídka policie
na jedné straně teritoria může se na
opačnou stranu v případě naléha−
vosti dostavit nejdříve za 25−30 mi−
nut. Proto je obrovským přínosem
nejen pro Policii ČR, ale i pro občany
obcí se zřízenou obecní policií, sa−
motná existence obecní policie.
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Mnozí občané si však tuto skuteč−
nost neuvědomují nebo mnohdy ani
nechtějí uvědomit. Mezi takové však
nejčastěji patří ti, kteří byli stráž−
níky obecní policie nějak projedná−
váni a cítí se být dotčeni. Od toho tu
však strážníci, stejně jako policisté,
jsou, aby zakročili tehdy, jsou−li po−
rušována základní lidská práva,
která jsou občanům ČR dána ústav−
ním pořádkem, tzn. zákony demo−
kratické společnosti. Z vlastních
zkušeností však můžu říci, že se
na strážníky či policisty neobrací
občané jen tehdy, byla−li jejich
práva narušena, ale také tehdy, po−
třebují−li pomoci v běžných lid−
ských situacích (problémy v rodině,
zaběhnutí zvířat apod.).
Je třeba si uvědomit, že obecní
policie či Policie ČR není jenom re−
presivní složkou, mezi její úkoly
patří z velké části také prevence.
A co víc, smyslem činnosti těchto slo−
žek je poskytovat služby občanům
v mezích jejich kompetencí.
A ti, kteří s těmito řádky nesou−
hlasí, by si měli sáhnout do svědomí,
zamyslet se hluboce nad situací, kde
byli, ať již strážníky obecní policie
či policisty Policie ČR, projedná−
váni, byla−li to policejní zvůle nebo se
skutečně něčeho dopustili? Stráž−
ník ani policista nemůže přehlížet
žádné případy porušování zákona,
a je−li takovému porušení přítomen
nebo se o něm jinak dozví, musí toto
porušení prošetřit.
Nyní k samotné spolupráci se
strážníky Obecní policie Ratíškovice.
Jak jsem se již zmínil a jak také
většina z Vás občanů ví, v Ratíško−
vicích jsou dva strážníci. Jejich po−
stavení vůbec nezávidím, není pro
ně totiž lehké řešit porušování
zákonů či jiných deliktů s lidmi, se
kterými se denně stýkají a už vůbec
s lidmi, které velmi dobře znají.
Zvládání takovýchto situací je otáz−
kou profesionality a v případě stráž−
níků Obecní policie Ratíškovice jsem
přesvědčen, že to jsou profesioná−
lové, kteří svou práci dělají velmi
dobře a poctivě.
Byť strážníci plní především
úkoly na úseku veřejného pořádku,
dohlíží na dodržování obecně zá−
vazných vyhlášek obce a rovněž na
dodržování zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komuni−
kacích, najde se spousta činností,
které provádí ve spolupráci s Poli−
cií ČR.
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Od začátku roku 2006 se na stráž−
níky obecní policie Ratíškovice obrá−
tili policisté Policie ČR Dubňany
nejméně ve 30−ti případech s žádostí
o spolupráci. Jedná se o případy, kdy
je třeba provést rychlé opatření při
zajištění pachatele trestného činu
nebo přestupku a místa trestného
činu nebo přestupku, prošetření
oznámené události nebo stížnosti
občanů. Strážníci pomáhají policis−
tům při pátrání po celostátně hleda−
ných nebo pohřešovaných osobách,
při předvádění osob, při dopravních
nehodách atd. Proběhlo několik spo−
lečných akcí při preventivních kon−
trolách v pohostinství na podávání
alkoholických nápojů osobám mlad−
ším 18 let. Ve většině těchto případů
vyjíždějí strážníci mimo běžnou pra−
covní dobu, tzn. buďto v noční době
nebo o víkendech či svátcích.
Policisté a strážníci obecní policie
spolupracují nejen v oblasti dopravy,
ale zejména v oblasti prověřování
či šetření oznámených případů ze
strany občanů. Kromě případů krá−
deží či poškozování majetku je neo−
pomenutelná spolupráce při šetření
tzv. deliktů proti občanskému sou−
žití, kam se řadí domácí násilí, vý−
tržnosti na veřejnosti, sousedské
neshody apod.
Další a významná spolupráce je
v oblasti drog. Nejenže svou osobní
a místní znalostí napomáhají při od−
halování nelegální výroby či distri−
buce drog, ale také se jim daří, díky
své obchůzkové a preventivní čin−

nosti, další případné „vařiče drog“,
kteří různě migrují po celém okrese,
z území obce vyhnat. Tuto skuteč−
nost však můžou nejvíce ocenit ro−
diče dětí, které patří k nejvíce ohro−
žené skupině obyvatel. A už vůbec
nelze opomenout to, kolik použitých
injekčních stříkaček strážníci našli
a bezpečně odstranili z veřejně pří−
stupných prostor (okolí školy či
školky, dětská hřiště a pískoviště),
a tím zabránili případnému infiko−
vání nepozorných dětí, ale i dospě−
lých virem HIV či žloutenky typu C.
Nezanedbatelnou roli hraje obecní
policie na poli prevence. Lze totiž
konstatovat, že díky činnosti stráž−
níků obecní policie patří obec Ratíš−
kovice, byť je druhou největší obcí
v teritoriu Policie ČR Dubňany, k ob−
cím s nižším nápadem trestných činů
a přestupků. Bohužel dva strážníci
nejsou schopni zabezpečit nepřetr−
žitou službu a být všude, kde by bylo
potřeba. Jakoukoliv jejich preven−
tivní činnost však nelze vyjádřit
číselně.
Závěrem chci tímto veřejně
poděkovat strážníkům Obecní
policie Ratíškovice Josefu Vere−
bovi a Antonínu Kordulovi za
obětavou práci, kterou pro ob−
čany Ratíškovic poctivě vyko−
návají. Chci jim říci, že si jejich
práce já a mí kolegové vážíme,
a věřím, že tomu tak je i v řadách
poctivých občanů Ratíškovic.
mjr. Mgr. Stanislav Lupač,
vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR Dubňany

O obecní policii v Ratíškovicích

K

aždý z nás má od narození,
a později i vlivem narůstají−
cího věku, jiný práh citlivosti,
co se týče občanského soužití, chá−
pání svého postavení ve společnosti
a pohledu na skutečnosti, které nás
denně provázejí. Proto jsou mezi
námi lidé uctiví, ohleduplní, tole−
rantní, ale bohužel i lidé nesnášen−
liví, zákeřní a lidé často porušující
zákony. Aby náš relativně krátký
život byl příjemný, klidný a bezpro−
blémový, musí každý stát zřizovat
instituce, jejichž pracovníci „dohlíží
na chod společnosti“ a snaží se nás
uchránit před nejrůznějšími for−
mami kriminality. I naše obec není
výjimkou, proto i já osobně vítám

skutečnost, že zastupitelé již dříve
odhlasovali zřízení funkce obecního
strážníka.
Vzhledem k tomu, že obecní poli−
cie v souladu s platnými právními
předpisy spolupracuje nemalou
měrou i se státní policí (viz článek
mjr. Stanislava Lupače), je namístě
připomenout našim občanům, že zří−
zení obecní policie nebylo zbytečné.
Proto i v následující části svého
článku předkládám jako ilustraci
výběr podstatných aktivit obecní
policie, které proběhly v době od 1. 7.
do 31. 8. 2006, a mají za cíl infor−
movat o realitě dění v obci. Tvrdit,
že nás se například drogy, domácí
násilí či vykrádání bytů netýká,
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je zcela naivní a falešné – viz foto−
grafie jednoho sběru injekčních
stříkaček v lokalitě Zbrodek.
Z deníku obecní policie:
z opakovaný odchyt volně pobíhají−
cích psů
z zjištění totožnosti nalezené mrtvé
osoby v Rohatci−Kolonie
z vyjížďka k poškození plotu, ple−
chové boudy a rozbitým oknům na
skládce
z řešení rušení nočního klidu v ulici
Vítězná rómskou rodinou
z řešení opakovaných stížností na
rušení nočního klidu, poškozo−
vání majetku a znečišťování veřej−
ného prostranství dětmi mladšími
15 let (noční klid je od 22 hodin!)
z řešení poškození chladícího zaří−
zení na prodejně smíšeného zboží
u autobusové zastávky
z zajištění osoby XY, která nena−
stoupila výkon trestu

z zajištění osoby XY, která měla
nastoupit protidrogovou léčbu
z výjezdy za osobami prodávají−
cími mj. pochybný prací prášek,
kuchyňské nože, nabízejícími
pochybnou směnu peněz
z opakované výjezdy z důvodu na−
rušení zabezpečovacího zařízení
budov v obci
z opakované výjezdy do rodin z dů−
vodu nahlášení neshod mezi oby−
vateli domu (mj. napadnutí syna
otcem, napadnutí matky synem,
finanční vydírání matky, napa−
dení manželky manželem)
z výjezdy k místům s nadměrným
hlukem v pozdních nočních hodi−
nách (rušení nočního klidu hla−
sitou hudbou)
z vykázání mládeže z místního hřbi−
tova v 01.55 hod.
z opakovaný sběr použitých injek−
čních stříkaček u místního kina,
školní jídelny, na Zbrodku

z opakované výjezdy k nepovoleným
stáním motorových vozidel na
obecním i soukromém pozemku
z opakované výjezdy k pálení na
zahradě s následným nesnesitel−
ným kouřem a zápachem
z výjezd ke krádeži ovoce ze sou−
kromého pozemku
z opakované zjišťování osob na žá−
dost úřadů (soud, exekuce)
z opakované výjezdy k majitelům
osobních aut, jimž byl odcizen
benzín z nádrže.
V rámci prevence:
z časté noční služby spojené s ob−
chůzkou a kontrolou důležitých
objektů (mj. hřbitov, areál fotba−
lového hřiště, lokality u lesa, okolí
rybníku Hliník, vinné sklepy na
Slavíně)
z řízení dopravy (festival dechovek,
krojovaný průvod)
z kontrola dodržování nošení přileb
u cyklistů
z dopravní akce s Policií ČR
z kontrola podezřelých osob a vozidel.

Společenská rubrika

Josef Hanák

Vítáme nové občánky...

Z našich řad odešli...

Vacenovský David
Chytil Petr
Tomanová Taťána

Gajdíková Josefa ................................................. 85 let
Holeček Antonín .................................................. 49 let
Vašulka Petr ......................................................... 33 let
Gajdíková Františka ........................................... 80 let
Koplík Petr ............................................................ 64 let

Ilustrační fota

Blahopřejeme...
Chvátal Vít............................................. 80 let
Valkovičová Františka ....................... 80 let
Růžičková Marie .................................. 80 let
Gajdíková Anděla ................................ 94 let
Šupálková Žofie.................................... 97 let

Uzavření sňatku...
Libor Výlet a Alena Padalíková
Marek Bábíček a Pavla Fojtíková
Petr Vacenovský a Miroslava Příkaská

Zlatá svatba…
Cyril a Bernardina Šuralovi
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Výstavba

Bilancování

uplynulých čtyř let

V

oblasti životního prostředí obec
pokračovala v budování kana−
lizace. Byla položena ve zbý−
vajících částech obce za přispění
Státního fondu životního prostředí
s celkovým nákladem 16,5 mil. Kč.
Letos bude také přistoupeno k re−
konstrukci staré nevyhovující ka−
nalizace a za podpory dotací
z Jihomoravského kraje se zre−
konstruuje kanalizace v ul. Vi−
nařská (1,5 mil. Kč).
Zastupitelstvo obce rozhodlo
na začátku roku 2005 o převe−
dení čistírny odpadních vod
na akciovou společnost Vodo−
vody a kanalizace Hodonín za
předem stanovených podmí−
nek. Jednou z nich je dovyba−
vení a modernizace čistírny
(cca 17 mil. Kč) společností VaK
v rámci projektu Pomoraví,
a to v letech 2007 až 2009 s do−
tacemi Evropské unie.
Rozhodnutím zastupitelstva
byl ukončen v roce 2004 pro−
voz na skládce TKO. Přistou−
pilo se k její rekultivaci se
záměrem vybudovat v areálu
sběrný dvůr na tříděný odpad,
který se realizoval v první po−
lovině letošního roku. Téměř
80 % nákladů z celkové částky
4,3 mil. Kč bylo hrazeno z pro−
středků EU a Jihomoravského
kraje.
S pomocí financí z Minis−
terstva zemědělství se poda−
řilo vysadit 6 hektarů lesa s ná−
slednou údržbou (za bývalou
býkárnou). Byl tak splněn dluh
vůči životnímu prostředí z mi−
nulého období, kdy při zřizo−
vání stavebních míst v lokalitě
U Lesa bylo 1,5 hektarů lesa
vykáceno.
V bytové výstavbě se poda−
řilo se zájemci o bydlení zalo−
žit bytové družstvo RABYD
a společně postavit dva bytové
domy (20 bytů) a technickou
infrastrukturu v ul. U Hájenky,
a to díky dotací z Ministerstva
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

pro místní rozvoj a Státního fondu
rozvoje bydlení. Investice přesáhla
částku 30 mil. Kč. Každoročně byly
podporovány rekonstrukce a opravy
rodinných domů půjčkami z byto−
vého fondu obce. Po dohodě s vlast−
níky pozemků se v lokalitě U Jezérka
přichystalo pro výstavbu rodinných

domků 10 stavebních parcel a do
konce roku zde budou ještě prodlou−
ženy inženýrské sítě. S výstavbou
komunikací a bytových domů se ná−
sledně prováděla výsadba zeleně.
Každoročně se prováděla rekon−
strukce komunikací a chodníků
v objemu 2 mil. Kč. Ještě letos bude
provedena rekonstrukce komuni−
kace v ulici Kolmá, chodník na hřbi−
tově a mezi ulicí Zelnice a Zelničky.
V současné době probíhá instalace
informačních panelů a cedulí s ozna−
čením ulic.
Probíhaly postupné opravy nevy−
hovujícího veřejného osvětlení a vý−
měna světel se zaměřením na úsporu
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provozních nákladů a menší
poruchovosti. Poslední etapa
výměny bude provedena
v říjnu v ulicích Dědina, Po−
svátná a Vacenovická.
Pro zajištění provozu obec−
ního úřadu a obecní policie byl
po jedenácti, respektive po
devíti letech obnoven vozový
park. Dále byl rozšířen vo−
zový park k zajištění údržby
a očisty veřejných prostran−
ství a místních komunikací
i se zakoupením minibusu pro
jednotku sboru dobrovolných
hasičů s využitím pro ostatní
organizace v obci. Ke zkvalit−
nění informovanosti občanů
a prezentaci obce slouží we−
bové stránky. Výměna PC,
modernizace počítačové sítě
a programového vybavení na
kabelové televizi přispěly ke
kvalitnější a rychlejší službě
pracovníků obecního úřadu
pro občany.
Mimo zajištění vysokých
provozních nákladů jednotli−
vých sportovišť a zařízení ve
sportovním areálu Baník se
podařilo obci ve spolupráci
s SK a FK Baník provést jejich
opravy, rekonstrukce a rozší−
ření. Patří sem rekonstrukce
kuželny, rekonstrukce uby−
tovny na bazéně (17 lůžek),
výměna oken v Restauraci
Sport, oprava podlah a vytá−
pění v krytém bazénu, vý−
měna střechy na kabinách
a jejich vymalování. Pro zmí−
něné akce bylo využito dotací
z Českého svazu tělesné vý−
chovy a Jihomoravského kraje.
Pro vybudování zázemí te−
nisu a druhého kurtu s umě−
lým povrchem byly sdruženy
finanční prostředky, kde převážná
část pocházela od tenisového klubu,
jenž je oddílem SK Baník, a jeho
sponzorů. Obec v tomto případě při−
spěla vybudováním části kanalizace
a dotací.
V červenci byla zahájena přístavba
základní školy, největší investiční
akce tohoto období. Včetně 15ti mi−
lionové dotace z Ministerstva financí
bude letos prostavěno více než
21 mil. Kč. Celkové náklady na pří−
stavbu činí 43,5 mil. Kč.
Značná část finančních prostředků
byla použita na projektovou doku−
mentaci, dle které by měly být
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realizovány stavby v následujících
letech a v předstihu získány dotace
− Kulturně sportovní hala s úspor−
ným a ekologickým centrálním
vytápěním budov v areálu Baník,
Přístavba a obnova základní školy,
Rekonstrukce zpevnění cykloste−
zek v katastru obce, Obnova vodní
plochy Hliníček, Technická infra−
struktura v lokalitě Padělky−Vlasta
aj.
Významnou měrou se do života
obce v uplynulých čtyřech letech
zapsala spolupráce obcí Mikroregi−
onu Nový Dvůr, který vznikl v roce
2002. Vedle řady kulturních a spo−

lečenských akcí se již uskutečnila
příprava vícero společných investič−
ních projektů a jejich realizace (Mu−
zeum ve vagóně, značení ulic aj.),
a to vše za výrazné spoluúčastí kraj−
ských nebo evropských financí. Pro−
střednictvím mikroregionu bylo
také umožněno neziskovým organi−
zacím získat finanční prostředky
z EU na zajímavé projekty, kterými
obohatily obec. Této možnosti u nás
využil Junák (dětské hřiště), Osvě−
tová beseda (zachování kulturního
dědictví), Orel (skatepark) a farnost
(duchovní odkaz).
Ing. Josef Uhlík, starosta obce
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

Dokončení s titulní strany

Hody byly tradičně za−
hájeny v pátek besedou
u cimbálu, na Rohatecké
ulici však již o pár hodin
dříve, kde si pozorní ko−
lemjdoucí mohli povšim−
nout stárka zápasícího se
zeminou před stárčiným
domem. Na besedu u cim−
bálu se tentokrát přišla
podívat velmi početná
skupina obdivovatelů slo−
váckého folklóru, a to ne−
jen z Ratíškovic, ale také
přespolních, a tak se pá−
teční akce dá hodnotit
jako jedna z nejúspěšněj−
ších v historii besed, a to
nejen díky počtu účastní−
ků, ale také díky úspěšné
sázce na Šrahůlky z Mi−
lotic, kteří letos do svého
repertoáru přibalili také
několik zajímavých hu−
debních perliček.
Rčení „V noci šohaj,
ráno šohaj“ se podařilo
naplnit partě, která šla
na pomoc stárkovi posta−
vit hodové májky. Mája
se tentokrát vybírala za
pekárnou na Rohatecké
ulici, toto vyspělé logis−
tické řešení mělo přispět
ke snadnému a rychlému
doručení stromů na obě
místa určení, tedy ke
stárce a na obec. Další
rčení „Spěchej pomalu“
bylo naplněno po neče−
kané informaci, že jeřáb
přijede oproti plánu o ho−
dinu později. Toto zjištění
ale nikomu nezkazilo ná−
ladu a za kvalitní výkon,
především u stárky, kde
se bezpečnostní poloměr
vyměřoval jeřábním kru−
žítkem obzvláště obe−
zřetně, byl stavitel májky
vyznamenán uznáním
všech účastníků. Za skvěle odvede−
nou práci poděkovala stárka pomoc−
níkům výborným gulášem.
Ti, kterým ještě zbyly síly, se pak
sešli večer u Šťastných, kde si za−
zpívali a zatančili s Kombetem.
Rychle mizící lístky v pokladně dá−
valy najevo, že i po páteční úspěšné
besedě u cimbálu mají ještě Ratíš−
kovjáci chuť se bavit před hlavním
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

bodem Hodů, a tím je tradičně ho−
dová neděle.
Ta začala tradičně mší v kostele
a řazením krojovaných, tentokrát
u Komunálu. Stárek už netrpělivě
očekával příchod průvodu, který
i letos navštívily více než dvě stovky
krojovaných. Před domem stárek
potěšil přítomné originálním verbuň−
kem „Za Moravú třešně sú“, který si

v Ratíškovicích odbyl stárkovskou
premiéru. Dlouhý barevný krojový
had se pak přes „Karlák“ za dopro−
vodu Stříbrňanky a rakouské ka−
pely Böhmische Blos přesunul ke
stárce, která připomněla stárkovi, že
si u ní zapomněl klobouk a ten jí za
to pomohl odnést sladký hodový ko−
láč až k obci, kde starosta tradičně
otálel s povolením Hodů. Bylo mu to
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Hodový
turnaj

H

odového turnaje se letos zú−
častnilo šest mužstev, vítěz−
ným týmem se po finálovém
utkání s mužstvem Orelské stal
Mlýn.

ale málo platné, opět podlehl skan−
dování pobouřeného davu, který pak
jeho souhlas opětoval písní o tom, že
je muž vzácný, což bylo dokázáno
jeho podržením při zvedačkách, kdy
se pod starostou pořádně zatřepala
židle. Nakonec všechno dobře do−
padlo a průvod se obtočil kolem
Bumbálku ke Štastným, kde opět
Zlaťulka a rakouští hosté z Mistel−
bachu roztančili solidně zaplněný
sál. Za zmínku jistě letos stojí i po−
četná invaze šohajů z Ratíškovic na
Hody do Vacenovic, kde se pořádně
opřeli při marši do místního dřevě−
ného obložení a překvapili tak po−
loprázdný sál v hospodě u Letochů.
Po návratu do Ratíškovic si šohaji
vyzvedli k tanci děvčice a tančilo se
až do popůlnočních hodin, což ráno
při vstávání na hodové fotbalové
klání na Lišinovém těžce pocítila
v nohách většina účastníků turnaje.

Šíma Cup 2006

N

a hodovú sobotu se na hřišti
„Na Lišinovém“ uskutečnil
3. ročník amatérských fotba−
lových družstev ŠímaCup. Letos se

ho oproti loňsku zúčastnilo navíc
mužstvo Hasičů, které se postaralo
o výbornou atmosféru turnaje. Ví−
tězství obhájilo mužstvo Lokomo−
tivy a králem střelců se stal Peťa
Bábík.
JOKA

Jaromír Škola ml.
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Historie

Bylo zahájeno hlídání
úrody hroznů…

…Český zahrádkářský svaz Ratíš−
kovice oznamuje majitelům vinic,
že v pondělí 11. září bylo zahájeno
hlídání úrody hroznů před špačky
a případnými zloději. Konec hlídání
se předpokládá kolem 28. října.
Před vstupem do vinice je nutno
ohlásit se u hlídačů…
Vinohrad snad patří k naší oblasti
odjakživa; když se řekne Moravské
Slovácko, vybaví se každému náš
kroj, písničky a především pohárek
vína. Profesor kyjovského gymnázia
národopisec Josef Klvaňa v roce 1898
napsal, že „jiskřivý temperament
Slováků moravských, se všemi jeho
přednostmi i vadami neposlední za−
jisté má příčinu v tom, že tu, na jižní
a jihovýchodní Moravě od pradáv−
ných dob pěstuje se vzácný dar Boží
– réva vinná...“
Nejstarší vinice na Moravě byly
vysazeny na svazích Pálavy už ko−
lem roku 280 vojáky římského cí−
saře Probuse a archeologické nálezy
vinařských nožů a semen révy do−
kládají rozvinuté vinařství slovan−
ského obyvatelstva Velkomoravské
říše. V Čechách je první víno zazna−
menáno až roku 892, kdy podle
pověsti zaslal moravský kníže Sva−
topluk českému knížeti Bořivojovi
a jeho ženě Ludmile sud moravského
vína k oslavě narození jejich syna
Spytihněva. Na první vinici, která
prý byla v Čechách mezi obcemi Ne−
domice a Dřísy, se učil sv. Václav
pěstovat révu a v tamním lisu se
zasvěcoval do tajů výroby vína. Čes−
kými vinaři byl pak oslavován jako
„Supremus magister vinearum“ – nej−
vyšší perkmistr vinic (někde zv. také
bergmistr nebo horný – nejvyšší
představitel horního úřadu, z ně−
meckého berg − hora). První písemná
zmínka o vinicích na Moravě je
z roku 1101 v zakládací listině kláš−
tera Benediktinů v Třebíči, v níž je
záznam o jejich darování. Roku 1195
premonstráti z kláštera v Louce
zakládají vinice v okolí Znojma
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

a 1202 cisterciáni z kláštera na Ve−
lehradě vysazují vinice v okolí Husto−
pečí.
Ve 13. století se zásluhou klášterů
hromadně zakládají souvislé celky
vinic, které „bývají vždy v jedné
trati, která nazývá se hora“ a dají se
tak lépe ochránit proti zlovůli lidí
i před zvěří. Lépe se také kontroluje
jejich pěstitelský stav a snadněji se
dají vybírat naturální dávky zemské
berně a desátku. Na každém panství
a v každé vesnici, ve které existo−
valy vinice, dostali poddaní od své
vrchnosti „horenské právo“, které
kodifikovalo pořádek ve vinicích
a definovalo tresty za jeho porušení.
Spory mezi jednotlivými vinaři řešil
tzv. horenský soud. Vzorem bylo ho−
renské právo z Falkensteinu u Mi−
kulova, sepsané r. 1309 a druhým
významným soudním místem na
Moravě byly Hustopeče. V roce 1355
moravský markrabě Jan Jindřich
vydal vzorový viniční řád pro Mo−
ravu a městská rada v Brně vydala
nařízení o povinném zápisu vinic
měšťanů do berních knih, aby z nich
mohly být vybírány městské dávky.
Roku 1358 vydal nařízení o zaklá−
dání vinic pro Prahu a pro města
královská Karel IV., král český a cí−
sař římský. V nařízení se praví:
...Chtějíce z vlastní vůle a naší ne−
konečné laskavosti, jakož i s pomocí
Boží, zlepšiti stav našeho království
a všech jeho obyvatel, nařizuji:
Zakládat vinice na všech horách
obrácených k poledni do vzdálenosti
3 míle kolem Prahy. Každý, kdo tako−
véto hory vlastní, má začít se zaklá−
dáním do 14 dní od vydání tohoto
privilegia. Kdo by sám zakládati
nechtěl nebo nemohl, ať na jeho po−
zemku zakládá ten, komu jej pek−
mistr propůjčí. Kdo vinici založí,
bude ode dne, kdy se zakládáním
započal, po 12 let ode všech daní
a dávek svoboden. ....Vinicím nesmí
nikdo škoditi, ať urozený nebo neu−
rozený. Kdo bude přistižen ve dne
při škodě na hroznech nebo réví,

pěšky nebo na koni, či děláním cesty
přes vinici, propadne pravou rukou,
nevyplatí−li ji 20 kopami českých
grošů perkmistrovi. Kdo byl polapen
v noci, ten propadne hrdlem a jeho
majetek připadne perkmistovi. Byl−li
zloděj při škodách na vinici zabit,
pak ten, kdo zabil, nic víc nepro−
padne než dva haléře, kteréž na tělo
zabitého položiti má....“
V 15. století už je velký vzestup
ploch vinic i na venkově a kolem
měst je zakládají i méně majetní
měšťané. Začínají nepořádky v zá−
pisech, králi z nich uniká důchod,
a proto se začínají tvořit propraco−
vané viniční řády. Roku 1515 byl
vydán podrobný viniční řád pro
Prahu, který v 21 artikulích řeší
základní vztahy mezi nákladníky
(majiteli vinice), vinaři (odbornými
předními dělníky, kteří organizo−
vali viniční práce a najímali dělníky,
na Moravě zvaní i vincúři) a mezi
viniční čeládkou (nádeníky). Nikdo
nesměl najmout na den víc dělníků,
než měl strychů vinice. Ráno nastu−
povali všichni do viniční práce spo−
lečně a nádeníky musel vinař roze−
stavit tak, aby se při práci lokty
nešťouchali. Ženám se platilo o 2 bílé
peníze denně méně než mužům.
Nikdo nesměl odejít ke svačině či
k obědu dříve, dokud starší přísežný
vinař nezatroubil, a večer signál jeho
trubky končil viniční dílo.
Povinností každého držitele bylo
vinici řádně obdělat. Proto perk−
mistr kontroloval jednotlivé vino−
hrady a dbal na to, aby nebyly zane−
dbávány. Např. podle valtického
horenského řádu se prohlídky pro−
váděly po řadě a byl−li některý zane−
dbaný, na znamení hanby zarazili
kříž, který zůstal až do odstranění
závady. Platilo také pravidlo, že „jest−
liže by některý vinohrad přes 3 roky
neb léta pořáde sběhlá pustý ležet
zůstal, takový vinohrad na druhého
souseda odevzdán a připsán býti
má.“ Aby se ve vinicích zabránilo
tvoření nových cest a stezek, platilo
nařízení, že jak majitel, tak nádeníci
jsou povinni odcházet svou „růnou“
– mezí nebo příkopem, jímž stéká
dolů voda z vinohradů. V právech
horenských města Čejkovic, které
patřilo do hodonského panství,
je mimo jiné uvedeno, že “sváda přes
růnu ve vinohradech se zakazuje,
poněvadž Boží požehnání skrze to
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odňato bývá, a kdož by
se opovážil ve vinohra−
dech bitku provést, ten
10 groší pokuty pro−
padá.“ V jiné artikuli je
oznámeno, že „kdožby
se opovážil z cizího vi−
nohrada peň nebo ob−
louk pod růnú pod zem
do svého přetáhnút neb
vést, ten jest v pokutě
20… kdož by se opovážil
oblouky vytahovat a ře−
zat v cizím vinohradě
bez dovolení a buď by
takové prodával neb
k svému užitku sadil,
zasloužil propadnout
hrdlo a přísluší na
rošt...“ Vinohrad byl
chráněn po celý rok,
proto „kdyby zlý člověk,
když vinohrady pučí,
jakýmkoliv způsobem
vypuklé oči srážel, tomu
buď pravé oko vyloup−
nuto a pravá ruka uťata,
pak na hrdle ztrestán
bude“.
Řády obsahují i před−
pisy o tvoření cen a mezd
Vinobraní roku 1973 − zprava František
nádeníků, které měly
Kadlčík, Jan Ingr (Vacenovice) a Terezie Ing−
být jednotné. Pokud ně−
rová r. Kadlčíková (provdaná do Vacenovic),
fotografii zapůjčil Vojtěch Kadlčík 407
kdo zaplatil vyšší nebo
nižší mzdu, byl potres−
tán citelnou pokutou. Také „žádný viditelném místě − většinou na nej−
vincúr nemá dělníků z cizího vino− vyšší horu byla jako znamení zara−
hradu odluzovat, a kdožby to pře− žena vysoká tyč, na níž visela kytice
stoupil je v pokutě u bergmistra svěcená neděli před tím, často dopl−
10 groší.“ Réva v té době byla uva− něná obilnými klasy a ovocem. Byla
zována ke kůlům a „kdyby vincúr vztyčena hotařem – hlídačem vinic,
neb hospodář lámal dobré a uži− a „od kteréžto doby lidem cizím, svého
tečné koly na kusy, neb kdyby vzal vinohradu nemajícím, do vinic vchá−
dva neb tři kole a přichycen byl, zeti se nedovoluje. Na počestnost
ten na milost Pána visí a hrdlo stra− hotařovu se přísně dohlíží – musí
tit by měl.“
svatou zpovědí očistit svou duši, kte−
V každé obci, která vlastnila vi− rou má zachovati čistu od krádeže
nice, byl zřízen úřad vinohradní, i nadržování, dokud posledního
který mimo jiné stanovil všechna hroznu neseberou z vinohradů“. Ho−
důležitá data pro práci ve vinohra− renská práva jej vybavovala znač−
dech, např. kdy se má vinohrad uza− nou pravomocí – „chcem, aby ve vi−
vřít a kdy má být vinobraní. Hora nohradech nám tak jisto bylo jako
se zavírala většinou když hotař v nejpevnějších komorách“.
přinese před výbor první strakatý
Hotař měl povinnost hlídat vino−
hrozen, nejčastěji kolem svátku na− hrad před dobytkem, zvěří, ptactvem
nebevzetí Panny Marie nebo na den a hlavně před nezvanými návštěv−
sv. Vavřince. Pro tento den se vžilo níky – „kdo by ve vinohradě popa−
pojmenování „zarážání hory“, což den byl ve dne neb v noci když víno
znamenalo téměř naprosté uzavření zralé jest a bral by víno neb hrozny,
vinic v období, kdy hrozny začínají ten patří jak veřejný zloděj na hr−
zaměkat a probíhal v přítomnosti delní právo odevzdán býti. A tako−
kněze za rozmanitých ceremonií vému sousedu, který jej popadl celá
a motliteb. Uprostřed vinic na dobře hora a obec ku pomoci býti jemu má.
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Také se oznamuje kdo
by se opovážil hore neb
dole na frýd (živý plot
u vinohradu) vstoupit,
třeba ještě nekradl ale
ten oumysl měl, má býti
počítán za zloděje a hr−
dlo tratí“.
Hotař dostával za
svou práci předem ur−
čený plat a bylo mu
dovoleno, aby při své
službě „v sobotu při kle−
kání večer 3 hrozny ve−
řejně přede všema lidma
nesl. Kdyby se na něm
ale shledalo, že by v ka−
beli buď hrozny nebo
jakékoli ovoce domů
nesl, aneb, že by buď
hrozny nebo ovoce pro−
dával, nebo mošt sobě
dělal, hrdelní právo za−
sluhuje.“ V jiné oblasti
zase „…hotař si smí vzít
k snědku ovoce, ležící
na zemi, nesmí je však
trhat ze stromu; pouze
tenkrát, není−li žádné
na zemi, smí jednou
udeřit klektačkou a co
srazí, vzít, a to jenom
jednou za den. Hrozen
si smí utrhnout z kaž−
dého vinohradu toliko
jeden po všechen čas svého hlídání,
přitom však nesmí vkročit do vino−
hradu, jenom smí utrhnout, co ru−
kou dostane z růny. Kdyby růnou
vkročil do vinohradu, bude mu pravá
noha uťata a levé oko vyloupnuto.
Kdyby víckrát rážel ovoce nebo trhal
víc hroznů z jednoho vinohradu,
bude trestán šibenici, smrtí zloděj−
skou…“ Hlídal vinohrady i v době
oslézu (někde zv. ostrléz − paběrko−
vání po skončení sklizně), kdy „jest
také zapověděno: Aby žádný neos−
trlizoval, než ve svém vinohradě,
lečby v celé hoře sebráno bylo. A kdo
by v tom dopaden byl, ten bergmis−
tru pokutú 5 groší propadl“.
Když jsem jela na letošní vino−
braní, viděla jsem ratiškovské ho−
taře nahoře na kopci stát před budú.
Budou hlídat úrodu do té doby,
dokud z vinohradů nesklidí vinaři
poslední sladké hrozny. Jejich po−
vinnosti jsou stejné jako před stov−
kami let, jenom práva a odměny se
liší. A myslím si, že s těmi minulými
hotaři by asi neměnili…
Irena Bařinová
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Kandidáti

Komunální volby 2006
Strany a sdružení kandidující v naší obci

Česká strana sociálně demokratická

Č

SSD nemá v Ratíškovicích svou
základní organizaci. Zákon o ko−
munálních volbách umožňuje
sestavit kandidátní listinu pod její
hlavičkou jak pro členy ČSSD, tak
nestraníky. Právě této možnosti jsme
se souhlasem OV ČSSD využili a kan−
didujeme jako nezávislí do obecního
zastupitelstva obce Ratíškovice. Bu−
diž ke cti OV ČSSD, že svůj souhlas
nepodmínil žádnými závazky. Stano−
vil pouze podmínky, že kandidát má
čistý trestní rejstřík a v minulosti
nespolupracoval s STB. Hlavní sna−
hou naší aktivity je přivést do ko−
munální politiky nové tváře s novou
energií. Nabízíme pestré spektrum
osobností, od počítačů důvěrně zna−
lého nebojácného mládí, přes uváž−
livý střední věk až po životními zku−
šenostmi bohatý zralý věk.
Za naprosto zásadní považujeme
včasné zprostředkování důležitých
informací občanům. Před schvalová−
ním významných rozhodnutí, které
přímo ovlivní kvalitu života občanů,
budeme prosazovat, aby dotčená
skupina občanů byla s dostatečným
předstihem seznámena s variant−
ními způsoby řešení a mohla se
k návrhům vyjádřit. Za vhodnou
formu seznámení považujeme sou−
běžné uveřejnění informací v ratíš−
kovickém Zvonu a na webových
stránkách obce. Zasadíme se o to, aby
na zasedání obecního zastupitelstva
byly zvány osoby nebo zástupci or−
ganizací, kterých se jednání týká,
zvláště při schvalování rozpočtu
obce.
Navrhneme dvě změny
jednacího řádu zastupitelstva:
1. občané se mohou na začátku za−
sedání obracet se svými dotazy na
členy zastupitelstva,
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

2. občané se mohou vyjádřit k pro−
jednávané problematice před hla−
sováním.
Z občanské vybavenosti
podpoříme:
z dobudování zpevněných vozovek
a chodníků v obci,
z rekonstrukci komunikace na Sla−
víně a její prodloužení podél že−
lezniční vlečky až ke Zbrodku,
z přípravu stavební lokality mezi
školou a Jezérkem pro výstavbu
rodinných domů,
z vybudování sportovního hřiště
v areálu školy,
z dořešení situace s kulturním do−
mem,
z vytápění obecních budov z obno−
vitelných zdrojů – dřevoštěpkou,
z využití rozvodu kabelové televize
pro připojení k internetu,
z dobudování informačního systému
v obci.
Do vedení obce včetně obecní
rady podpoříme zkušené odborníky
z oboru managementu a financí bez
ohledu na volební stranu, za kterou
kandidovali. Pro rozvoj obce bude
rozhodující, aby tito lidé byli schopni
přispět k tvorbě projektů, které by
umožnily využít dotačních možností
fondů Evropské unie i fondů České
republiky. Z tohoto pohledu považu−
jeme za velmi důležité dále rozvíjet
spolupráci s mikroregionem Nový
Dvůr a využívat jeho kontaktů na
dotační program LEADER, určený
k rozvoji infrastruktury obcí.
V den voleb prosím přijďte k vo−
lebním urnám a dejte svůj hlas li−
dem, u nichž jste přesvědčeni, že
správa naší obce bude v dobrých ru−
kou.

Seznam kandidátů:
1. PaedDr. Zdeněk Šebesta,
Polní 938
2. Mgr. Zbyněk Mašek,
U Cihelny 521
3. Ing. František Polišenský,
Zelnice 1035
4. Stanislav Toman,
Hornická 958
5. Ing. Josef Příkaský,
Školní 277
6. Jaroslava Kundratová,
Posvátná 212
7. Lenka Zemánková,
Vítězná 515
8. Stanislav Kotásek,
Úzká 1184
9. Mgr. Jarmila Koplíková,
Zelničky 1028
10. Jan Dikovský,
Školní 599
11. František Šural,
Družstevní 1205
12. Ing. Jiří Toman,
U Hliníka 1286
13. Ing. Radka Tomanová,
U Hliníka 1286
14. Mgr. Josef Šupálek,
Úzká 844
15. Zdeněk Hebron,
Přilehlá 58

strana 11

Komunistická strana Čech a Moravy
KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do Zastupitelstva obce Ratíškovice,
konané ve dnech 20.−21. 10. 2006
Politická strana
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Kandidáti:
1. Jaroslava Letochová,
55 let,
administrativní pracovnice,
Ratíškovice, KSČM
2. František Slezar,
56 let,
mistr, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti
3. Petr Tříska,
52 let,
dělník, Ratíškovice,
KSČM
4. Josef Přibil,
66 let,
spisovatel, Ratíškovice,
KSČM
5. Petra Třísková,
19 let,
studentka, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti

8. Ivan Vlasák,
25 let,
dělník, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti
9. Luboš Fukan,
54 let,
administrativní pracovník,
Ratíškovice, KSČM
10. Mgr. Marie Šťastná,
52 let,
učitelka, Ratíškovice,
KSČM
11. Ludvík Michenka,
60 let,
důchodce, Ratíškovice,
KSČM
12. Ludmila Koplíková,
59 let, obchodnice, Ratíškovice,
KSČM
13. Josef Kotásek,
59 let,
číšník, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti

6. Karel Chludil,
39 let,
dělník, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti

14. František Vlasák,
63 let,
důchodce, Ratíškovice,
KSČM

7. František Zedník,
43 let,
dělník, Ratíškovice,
bez politické příslušnosti

15. Josef Mazuch,
65 let,
důchodce, Ratíškovice,
KSČM

ZO KSČM RATÍŠKOVICE
PODPOŘÍ POLITICKÉ
PRIORITY STRANY
NA DALŠÍ 4LETÉ OBDOBÍ
Za nejdůležitější
KSČM považuje:
z Vytvořit v obci podmínky pro roz−
voj bytové výstavby
z Podpora a pomoc sociálně sla−
bým
z Podpořit realizaci obnovy obce
výstavbou a údržbou vozovek,
chodníků
z Podpora studentů ze sociálně
slabých rodin
z Zlepšení mravního ovzduší ve
společnosti, potlačení krimina−
lity
z Podpořit místní zemědělské
podnikání
z Podpora poctivého a sociálně
citlivého podnikání
z Obnovit narušené dopravní
spoje do zaměstnání a spádo−
vých míst
KSČM – její volební program
je založen na potřebě změnit sou−
časný politický vývoj.
Její priority – zásadně obha−
jovat zájmy pracujících, obnovit
důležité sociální a morální aspekty,
které fungovaly před rokem 1989
a sloužily pracujícím lidem a dů−
chodcům tak, aby se stáří či ne−
moc nestalo hrůzou v lidském ži−
votě.

Komunistická strana Čech a Moravy
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Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová
Motto:
Pro spokojené žití v naší dědině
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám program, se
kterým se chceme ucházet o Vaši
přízeň v nadcházejících volbách,
a z něhož upřednostňujeme tři
velké investiční akce:
z dokončení přístavby a obnovy
základní školy
z vybudování kulturně sportov−
ního zařízení v obci
z komplexní rekonstrukce ko−
munikace v ulici Vítězná
včetně chodníků
O CO BUDEME V NADCHÁ−
ZEJÍCÍM OBDOBÍ USILOVAT
1. Zaměstnanost a sociální oblast
z Podporovat podnikatelské akti−
vity s cílem zachování a vytvá−
ření pracovních míst – dokončení
infrastruktury v lokalitě Padělky
a Vlasta, rekonstrukce kanali−
zace z Baťovky
z Spolupráce s Charitou při zajiš−
tění potřeb pro seniory, zdravotně
a tělesně postižené občany
z Podporovat možnosti rozšíření
privátních zdravotních služeb
v obci (ortopedie, rehabilitace)
z Pomoc rodinám, zvláště sociálně
slabým
z Podporovat osvětovou činnost
v oblasti prevence před negativ−
ními jevy současné společnosti
2. Životní prostředí
z Rekonstrukce již nevyhovujících
kanalizačních stok (Řádky−spodní
část, Vinařská, Ulička)
z Pokračovat v osvětové činnosti
v oblasti ekologie, třídění odpadů
a využití sběrného dvora
z Pravidelná údržba ratíškovického
potoka v obci
z Pokračovat ve výsadbě zeleně
v ulicích s následnou péčí o ni
z Obnova a udržování vodní plochy
Hliníček
z Vybudování nového přepadu z Je−
zérka
3. Školství, sport a mimoškolní
výchova
z Dokončit přístavbu a obnovu zá−
kladní školy
RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

z Provést rekonstrukci střech na
budovách mateřských škol
z Pokračovat v obnově sportovišť
a objektů v areálu Baník a zá−
kladní školy
z Podporovat zájmové a sportovní
organizace zaměřené na práci
s dětmi a mládeží
z Podílet se na organizaci oslav
50. výročí otevření základní školy
(r. 2008)
4. Kultura, společenský a spol−
kový život
z Vybudovat kulturně sportovní
zařízení v areálu Baník s úspor−
ným vytápěním objektů
z Podpora spolků a společenských
organizací, tradičních i netradič−
ních kulturních akcí
z Podpora založení dětské cimbá−
lové muziky
z Zřízení muzea se stálou expozicí
lidových tradic
z Přispívat k další spolupráci obcí
Mikroregionu Nový Dvůr včetně
přeshraniční spolupráce
z Aktivně se zapojit do programů
zaměřených na podporu kultur−
ního dědictví a vinařství
z Podílet se na organizaci oslav
150. výročí vysvěcení kostela
sv. Cyrila a Metoděje (r. 2007)
5. Investiční výstavba
z Rekonstrukce komunikace a chod−
níků v ulici Vítězná ve spolupráci
Jihomoravským krajem
z Pokračovat v realizaci obecních
komunikací, cyklostezek a chod−
níků včetně obnovy bezbariéro−
vého přístupu ke kostelu
z Příprava další lokality pro vý−
stavbu nových rodinných domků,
případně bytů
z Rekonstrukce hasičské zbrojnice
z Oprava zdi a budování chodníků
na hřbitově
z Instalovat rozhlas v ulicích, kde
chybí
Jsme si vědomi, že rozpočet obce
nebude dostatečný pro realizaci ně−
kterých uvedených záměrů, a proto
je také jednou z našich priorit zí−
skávání finančních prostředků
z různých zdrojů, především však
z Evropské unie.

Kandidátní listina
KDU – ČSL Ratíškovice:
11. Ing. Josef Uhlík,
43 let, starosta obce,
KDU−ČSL
12. Mgr. Josef Hanák,
42 let, ředitel ZŠ,
bez politické příslušnosti
13. Ing. Pavel Macek,
35 let, stavební technik,
KDU−ČSL
14. Jana Koplíková,
39 let, kosmetička,
bez politické příslušnosti
15. Jiří Šupálek,
38 let, metrolog,
KDU−ČSL
16. MUDr. Pavel Kopeček,
41 let, lékař,
bez politické příslušnosti
17. Václav Koplík,
61 let, důchodce,
KDU−ČSL
18. Ing. Tomáš Příkaský,
37 let, úvěrový pracovník,
bez politické příslušnosti
19. Mgr. Miroslav Küchler,
63 let, důchodce,
bez politické příslušnosti
10. Jiřina Ždánská,
46 let, farmaceutická asistentka,
KDU−ČSL
11. Irena Dobešová,
45 let, prodavačka,
KDU−ČSL
12. Eva Frýdková, DiS,
29 let, vedoucí ChDPS,
bez politické příslušnosti
13. Mgr. Jana Dobešová,
54 let, učitelka ZŠ,
bez politické příslušnosti
14. Ing. Antonín Žídek,
34 let, podnikatel,
bez politické příslušnosti
15. Jana Kováříková,
49 let, švadlena,
KDU−ČSL
Děkujeme Všem, kteří nás podpo−
říte a dáte důvěru svým hlasem!
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Sdružení nezávislých kandidátů
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Rozhovor

Marek Blaha

nadějný mladý houslista

Paní Blahová, kdy začal Marek
tíhnout k hudbě?
Tak ten začátek byl již v mateř−
ské školce, kdy jsme Marka chtěli
přihlásit na nějaký hudební nástroj.
Na základě různých názorů nám
bylo nakonec doporučeno, aby zku−
sil hru na flétnu, která je pro děti
nejjednodušší. Na tomto nástroji se
již dá ukázat, zda má dítě nějaké
hudební předpoklady nebo ne. Při−
hlásili jsme Marka k panu učiteli
Josefu Příkaskému, který učí v ZUŠ
Dubňany, a ten nám již po půl roce
řekl, že tam je skutečně nějaké to
nadání a bylo by vhodné ho dát třeba
na trubku nebo klarinet. Nám se to
moc nezdálo, protože jsme založení
spíše v oblasti folklóru, a chtěli jsme,
aby Marek zkusil hru na housle,
že by později mohl hrát například
v nějaké cimbálce.
Vy jste chtěli sami, aby na něco
hrál, nebo už jako malé dítě se
projevoval muzikálně?
My zpíváme, taťka hraje na kla−
vír, proto jsme zvažovali, že by ne−
bylo špatné, aby i Marek hrál na
nějaký hudební nástroj. Takže na tu
flétnu hrál jako předškolák a v první
třídě jsme Marka směřovali již na
housle. I když nás pan učitel Pří−
kaský odrazoval, že to je velmi
„těžký“ nástroj, přesto jsme Marka
přihlásili k panu Petru Varmužovi,
který mu dal jakési houslové za−
čátky. Vzhledem k tomu, že pan uči−
tel Varmuža měl poněkud těžké
období ve svém osobním životě,
zkoušky často odpadaly, proto jsme
se rozhodli Marka přihlásit do ZUŠ
v Kyjově. Pan ředitel Petr Petrů,
který Marka začal učit, již za půl
roku zjistil, že je tam skutečně ta−
lent a pokud takzvaně vydrží, určitě
bude dobrý a bude mít výsledky.
A tak zůstal Marek u houslí?
V první třídě ještě začal Marek
chodit do pěveckého souboru Pís−
nička, který vede paní učitelka Emi−
lie Kudrová z mateřské školy, pak
nás, respektive Marka, oslovil Petr
Voříšek, který tady jeden čas vedl
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Veselou Muziku, aby u nich zpíval.
Zajímavostí je, že když byl Marek
ve školce, tak ani ho do souboru ne−
chtěli, protože se zdálo, že Marek
neumí zpívat, ale potom se mu ten
hlas trošku vylepšil, tak nakonec
zpíval i sóla. S Veselou Muzikou to
nějak nevyšlo, proto jsme Marka
přihlásili do kyjovského pěveckého
souboru Modráček, kde zpíval sop−
rán až do puberty, protože pak se mu
začal měnit hlas, tak si musel dát
před rokem „pěveckou pauzu“.
A co Marek a vystupování na
veřejnosti? To někdy bývá velké
úskalí začínajících umělců?
Myslím, že bylo určitým kladem
pana ředitele ZUŠ v Kyjově to, že při
koncertech nechával hrát i ty
nejmenší děti, jež uměly třeba jen
Pec nám spadla, a klidně jim po−
potahoval prstíky na
houslích, jen aby za−
žily tu atmosféru vy−
stupování na pódiu
před obecenstvem.
Marek začal hrát v Ky−
jově v září, na za−
čátku druhé třídy,
a již 11. prosince měla
základní umělecká
škola vánoční besídku,
kde měl svoje vůbec
první vystoupení na
housle. Dodnes vzpo−
mínáme na to, že před
vystoupením snad tři
noci nespal, takový
měl z vystoupení
strach. Samozřejmě ta
tréma tam zpočátku
byla taky, a ještě dnes,
když se potkává na
koncertech s kolegy
na stejné úrovni, se
dostaví určitý nepří−
jemný pocit.
Marku, co je na
hře na housle asi
nejobtížnější?
Na housle se hraje
především podle sluchu
a jednotlivé tóny se

doslova hledají a záleží opravdu na
sebemenším detailu, aby vznikl ten
správný, chtěný tón. Záleží zejména
na tzv. výrazu, který v celku tvoří
držení (postavení) obou rukou, posta−
vení prstů na hmatníku, tah smyč−
cem, uvolnění celého ramene pravé
ruky apod. To není jako na klavíru,
že tato klapka je „tón cé“. Podle kva−
lity či techniky výrazu se pak rozli−
šují jednotliví houslisté. Výraz se
získává hlavně soustavným trénin−
kem, protože talent je dán asi z de−
seti procent, pak už je to jenom
dřina – hodiny a hodiny cvičení.
A co hudební nástroj? Jak
dobré je potřeba mít housle?
Kvalita houslí a smyčce určitě do−
tváří celkový zvukový dojem. Já teď
hraji na housle z roku 1897 z hous−
lařské dílny Benjamína Patočky.
Tento vynikající český houslař sta−
věl housle podle Stradivariho a Gu−
arneriho. Ono se říká, že čím starší
housle, tím jsou tzv. vyzrálejší, ale
přesto je potřeba obejít několik hou−
slařských dílen či prodejen, aby si
houslista koupil nástroj, který mu
sedne. Pochopitelně je to otázka
i peněz, protože cena mistrovských

RATÍŠKOVICKÝ ZVON 5/2006

houslí jde do statisíců. Jenom sada
čtyř strun stojí dvanáct set a musí
se co dva měsíce měnit. Jinak zvuk
houslí na koncertech je ovlivněn
i samotnou akustikou místnosti,
ve které se hraje. Je totiž rozdíl hrát
v malé koncertní síni, velké aule
nebo na otevřeném pódiu.
A kdy tě začala hra na housle
„doopravdy bavit“?
Asi tyto poslední dva roky. Ten
největší zlom nastal v šesté třídě.
Předtím jsem moc nechtěl, protože
mne nebavilo to soustavné cvičení.
Denně cvičím minimálně dvě až tři
hodiny. Začínám stupnicemi, potom
trénuji výměny poloh, což je „trefo−
vání se“ z nižšího tónu na vyšší, po−
tom cvičení na pravou ruku a nako−
nec etudy a přednes. Protože jsem
toho míval odpoledne moc, nakonec
se rodiče rozhodli, abych nastoupil na
základní školu v Kyjově, abych nemu−
sel pořád, skoro denně, na poslední
chvíli přejíždět do Kyjova. To mě je−
den čas vždycky čekávala babička se
svačinou a houslemi u autobusové
zastávky a já jsem přímo po vyučo−
vání na základní škole jel do Kyjova.
Na které vystoupení nejraději
vzpomínáš nebo co tě nejvíc baví?
Nejraději vzpomínám na toto
léto v Luhačovicích, kde jsme měli
v rámci X. letního houslového kurzu
Václava Hudečka tři koncerty, na
posledním čtvrtém koncertu se pak
představili vítězové dřívějších roč−
níků. Na konci kurzu pak byly pře−
dány ceny, a to cena novinářů, cena
starosty města Luhačovice, tři ceny
senátora Stodůlky, cena Japonky
a potom tři hlavní ceny. Já jsem se
i přes skutečně silnou konkurenci
umístil na hezkém třetím místě. Ale
rád vzpomínám i na minulý rok,
když jsem byl v červnu vyhlášen
čtvrtým nejlepším houslistou v re−
publice ve své věkové kategorii a zís−
kal jsem čestné uznání v ústředním
kole Národní soutěže.
Jinak mne asi nejvíc baví to vy−
stupování a pak ta atmosféra po kon−
certě, kdy třeba i za mnou chodí
posluchači z obecenstva, aby mi po−
gratulovali. Jinak skladby většinou
vybírá profesor hudby, ale můžu si
vybrat skladbu sám a pak mi je−
nom vyučující řekne, zda je skladba
vhodná a mnou zahratelná.
Václav Hudeček je světoznámá
osobnost. Jak na tebe působil
jako pedagog?
Já jsem měl do dnešní doby cel−
kem čtyři vyučující (profesory) hudby
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− jedním z posledních byl pan Libor
Meisl z Vracova, který je profesio−
nální houslista, a pak jsem dva roky
jezdil do Brna k profesoru Jiřímu
Bezperátovi. Nyní jsem na doporu−
čení přešel k profesoru Richardu
Kružíkovi, ke kterému jezdím jeden−
krát týdně na brněnskou konzer−
vatoř ke konzultacím.
Jinak na dvoutýdenní kurz Vác−
lava Hudečka jsem se dostal na pod−
nět babičky Blahové, která mi
přinesla přihlášku, jež našla na in−
ternetu, já jsem ji poslal a byl jsem
vybrán. Letos jsem tam byl již po−
třetí. Václav Hudeček, který učí na
kurzu hlavně výraz vybraných skla−
deb, je opravdový profesionál, má
velmi dobrý vztah ke svým žákům
spolu se svou paní Evou, jež se vel−
kou měrou rovněž podílí na prů−
běhu luhačovických kurzů.
Marku, máš nějaký vzor z tvého
oboru, resp. své oblíbené au−
tory?
Z českých muzikantů Václava
Hudečka a Pavla Šporcla, který je
dobrý technik, pak ze zahraničních
ruské houslisty Maxima Vengerova
a Davida Oistracha. Když například
hraje Václav Hudeček, tak my už
poznáme i se zavřenýma očima, že
hraje právě on. Většina význačných
houslistů má totiž svůj osobitý vý−
raz. Z oblíbených světových autorů
je to určitě Petr I. Čajkovskij a jeho
koncerty pro housle a orchestr, Fe−
lix Mendelssohn−Bartholdy, Eduard
Lalo (autor Španělské symfonie),
francouzský houslista Henry Vieux−
temps (autor Vzpomínky na Ame−
riku), ale třeba i Nicolo Paganini,
kterého však hrají až vyspělí hous−
listi, protože je těžký na techniku.

Marku, na závěr bych se chtěl
zeptat na tvé plány do budoucna?
Tak chtěl bych se dostat na brněn−
skou konzervatoř, na kterou mne
v lednu čekají talentové zkoušky,
no a pokud všechno půjde dobře,
tak třeba zkusit i JAMU v Brně
nebo AMU v Praze. Jinak přijímací
zkoušky sestávají v první části
z nauky (hudební teorie), druhá část
zkoušky je ve formě přehrávky
před porotou profesorů konzerva−
toře – hrají se stupnice, etudy a před−
nes.
A máš na úplný závěr našeho
povídání nějaký příjemný nebo
nepříjemný zážitek?
Asi poslední „nepříjemný“ zážitek
byl na jaře v Praze, když mi přeho−
dili pořadí skladeb, které jsem měl
hrát. Vystupoval jsem ve Valdštejn−
ském paláci v rámci turné „Srdce na
dlani“, kde jsem měl hrát jako
první jednu pomalejší skladbu (Me−
ditaci), a jako druhou Španělskou
symfonii od E. Lalo, která je taková
trochu divočejší. Pořadí skladeb je
totiž dost důležité a to prohození
způsobilo, že jsem zahrál několik
falešných tónů.
Z těch příjemných zážitků byla
asi účast na zmiňovaných kurzech
Václava Hudečka, třetí prázdniny
jsem byl na hudebním kurzu v Opo−
čně, kde je rovněž fantastická atmo−
sféra, ale třeba i soutěž „Talents for
Europe“ v Dolném Kubíně na Sloven−
sku v dubnu tohoto roku.
Děkuji Markovi, Ludmile a Ro−
bertu Blahovým za rozhovor, který
vznikl během jednoho příjemného
zářijového nedělního dopoledne.
Josef Hanák
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Mykologie

P

Dvě (zprávy)
v jedné

řehlídkou tvarů, barev, vůní
i libozvučných názvů byla
XXVI. výstava hub, která byla
ve dnech 23. − 25. září 2006 v hasič−
ské zbrojnici. Šak také z více jak 260
vystavených druhů bylo co vybírat.
Mořské korály připomínal rod kuřá−
tek i korálovec jedlý, jeho příbuzný
korálovec bukový zase holící štětku,
pstřeň dubový s lidovým názvem
volský či jelení jazyk připomínal já−
tra tvarem i barvou, beraní hlavu zase
kotrč kadeřavý, s trochou fantazie
bylo možno poznat podle lidového
názvu medvědice lošáka jeleního.
Paraple či palazor říkají bedle vy−
soké, biskupská čepice její příbuzné
bedle červenající, oprávněně cikánka
nese pro svůj tmavý vzhled holu−
binka černající, babí pupky, čertova
fajka, čertí tabák i čertovo lejno,
či kozí nebo vraní sýr se říká pýchav−
kám a liduška fialka, modřinka i vi−
oleta patří zase čirůvce fialové.
Žlutě a oranžově svítil sírovec žlu−
tooranžový, něžnou zelení čirůvka
zelánka – sviňůrka, šarlatovou čer−
vení mísenka oranžová, od šedé po
šedivě bílou přecházela outkovka
pestrá, ale největší parádnicí byla
stejně červenobílá muchomůrka čer−
vená a nejsmutnější hřib nachový−
trusný. Anýzem voněly i žampióny
a strmělka anýzka, kokosem ryzec
libovonný, svítiplynem byla cítit či−
růvka sírožlutá i žampión zápašný,
po čichu se daly najít hadovky val−
čické, díky své „koncentrované me−
dové vůni“ a po „maggi“ čili libečkem
voněla čechratka podvinutá.
Jako jazykolam připadají názvy
penízovka vřetenonohá, mnohokrčka
dírkovaná, hvězdák vlhkoměrný
i hvězdovka brvitá. Zato optimis−
ticky znějí holubinky jitřenková,
sličná, zlatá, karmínová, azurová,
úhledná či dívčí. Ale tento rod má
i protipóly, například smutná, smr−
dutá, podmračná či žlučová nebo
vrhavka. Téměř jako urážka zní sli−
zák mazlavý i lepkavý, tajuplně bě−
ločechratka trojbarvá i trsnatec lu−
penitý a když má něco název žlučový
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nebo medotrpký, nemůže se počítat
s jeho konzumací, i když se jedná
o hřiby.
A tyto houby i názvy byly k pro−
hlédnutí díky úsilí členů mykologic−
kého kroužku, kteří je od pátku do
soboty nasbírali a s pomocí Aloise
Vágnera, stálého garanta odbornosti,
roztřídili a instalovali. Tradičně pro−
běhla i výměna exponátů s přáteli
z Přerova, díky kterým měl na vý−
stavě premiéru i hřib horský a hně−
dofialový a slzečník, na jehož zařa−
zení a názvu vědci úpěnlivě pracují.

Pomohli nám svými úlovky i pánové
Karel Kos z Dubňan a Antonín
Šťastný z Vacenovic, ale řada expo−
nátů byla i ze Záhoří.
Zájem byl i mediální, například
Slovácko, Naše Slovácko, časopis
Záhorák a Český Rozhlas Brno vy−
sílal anonci každý den. Díky propa−
gaci jsou v knize návštěv zápisy
od Znojma až po Senici nad Myja−
vou. Na odbyt šly i speciality − to−
pinky, guláš a polévka, s železnou
pravidelností šla i chvála na chléb
z pekárny Petra Příkaského a k duhu
šly i sacharomycéty od Ladislava
Tomana. Nejhmotnějším exponátem
byl vějířovec obrovský od Lukáše
Tomančáka, který byl i nálezcem

hřibu bronzového, jenž byl vystavo−
ván v Ratíškovicích poprvé.
Estéti a milovníci něžnosti postrá−
dali při detailním hodnocení podíl
ženského pohledu a rukou a já vě−
řím, že pokud dožijeme a budeme
zdraví, tak dvě pravé i levé ruce
a krásné oči nám budou k dispozici.
Pořadatelé, díky za obětovaný
volný čas, umění i námahu. Zájem
o výstavu je takový, že jak praví kla−
sik: „Za námi je Moskva, ustoupit
není kam“, a všem návštěvníkům
i zájemcům díky za to, že to máme
pro koho dělat.
P.S. „Zprávy ze světa“
V sobotu 16. září delegace mykolo−
gického kroužku navštívila II. vý−
stavu hub v Marianke (Mariatále nebo
Mariánském údolí), které je známé
poutní místo u Bratislavy, kde nás
přivítal starosta obce Jozef Král,

dr. Ivona Kautmanová ze SNM v Bra−
tislavě a doc. PhDr. Ján Sand, Ph.D.,
kteří měli velkou radost nejen z ná−
vštěvy, ale i z připravených expo−
nátů, ze kterých utvořili „moravský
stôl“. Naprosto neskromně přizná−
váme, že bylo velmi málo druhů, jenž
jsme přivezli a na výstavě byly. Bo−
hužel některé návštěvníci ani nevi−
děli, protože skončili v depozitáři na
Vajanského nábřeží – tam stojí bu−
dova Slovenského národního muzea.
Takže ratíškovští houbaři se prosa−
dili za hranicemi, kde jsme se díky
pohostinnosti cítili jak doma. Dele−
gaci tvořili: Ludmila Veislíková,
Peter Dubás, Jozef Čirák…
Vašek Koplík
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Folklór

Býkov
2006

B

ýkovský zámecký statek ani
letos nezapomněl a na druhou
polovinu září připravil pozvánku
pro Ratiškovjáky, kteří mu před−
vedli, co že se za ten uplynulý rok
v jejich vesnici tekutého i folklórního
urodilo. Na již šestý ročník vino−
braní v sobotu ráno vyrazila ratíš−
kovická posádka ve velmi kompaktní
sestavě: Mužský sbor, Ratíškovská
Dolina, Robky ze Séčky, všichni
v doprovodu Šrahůlků z Milotic.
Nováčkem byly Robky, které letos
slaví kulaté výročí vzniku souboru.
Rok založení úspěšně již od letoš−
ních Svatovavřineckých hodů v Hodo−
níně maskují, ale pozorným fanouš−
kům tohoto talentovaného souboru
neuniklo, že se jedná o výročí s po−
řadovým číslem pět. Po opatrném
a nenápadném nástupu do přední
části autobusu se Robkám podařilo
kolem poledne přezpívat Dolinu,
která usilovně nacvičovala svůj pro−
gram na zadních sedadlech auto−
busu, zatímco Mužský sbor zkušeně
šetřil síly a zásoby proviantu na blí−
žící se odpolední program. Robky byly
jako nováček přijaty mezi soubory
kladně a brzy se staly v kolektivu
oblíbenými, přestože nikdo nezazna−
menal oficiální předání zápisného.
Na Býkov dorazil bus za velmi pří−
větivého slunečného počasí těsně
po poledni a ihned po výborném obědě
(na Býkově se o soubory starají jako
o vlastní) začala ratíškovická mise
vybalováním krojů a rekvizit. Jeviš−
těm byl, stejně jako loni, zámecký
pažit, který nahradil v dřívějších le−
tech tolik využívaná prkna v místní
stodole.
Každý ze souborů z Ratíškovic
předvedl tři pásma. Robky zaperlily
u diváků mimo jiné pásmem opíra−
jící se o písničku „Mamičko ožením
sa“, hlavně výraznými a odvážnými
kostýmy, které přilákaly zvědavé
zástupce mužského pohlaví. Vystou−
pení zakončily vlastní hymnou „Ro−
bečky ze Séčky“. Mužáci potvrdili
pověst profesně nejstaršího souboru
na Býkově ve všech částech písněmi
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nabitého trojbloku a Dolina nabídla
ze svého repertoáru také kosecké,
trefu a žabu. Na závěr si soubory
ze doprovodu Šrahůlků zazpívaly
s diváky společně. Sláva to byla ob−
rovská, úspěch to byl plný, fotoa−
paráty cvakaly v jednom kuse bez
přestání.

Zábava pak pokračovala i v civilu
jak u cimbálu, tak ve stodole. Na
Býkově opět zavírali Ratiškovjáci
a už po noční cestě domů, jejíž pro−
gram až po odbočku na Jihlavu vy−
trvale zajišťovali skvělí Šrahůlci,
se těšili na příští ročník vinobraní.
Jaromír Škola ml.

Ratíškovický folklór v Písku

V

polovině srpna se Dětský folk−
lórní soubor Ratíškovice a Slo−
vácký krúžek Ratíškovice
zúčastnily 12. Mezinárodního folk−
lórního festivalu v Písku, kde byly
na pozvání souboru Písečan. V pátek,
v pořadu Festival dětských souborů,
vystoupily děti s pásmem „Já bych
jedl“ za doprovodu cimbálové muziky
z Hodonína s primášem Jendou Ho−
lubíkem. Druhé vystoupení bylo
zaměřeno na dětské hry. S „dožín−

kami“ v pořadu „U nás v Písku“ se
představil i Slovácký krúžek.
V sobotu byly soubory se svými
zástupci přivítány na písecké rad−
nici a odtud se všichni krojovaní vy−
dali průvodem městem. I když byl
festivalový program velmi náročný,
dětem zbyla malá chvilička na pro−
cházku městem. Navštívili jsme
velmi zajímavé „Muzeum Písecka“
a nechybělo ani občerstvení u vý−
borné zmrzliny.
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Pálavské vinobraní
– Slavnost vína

P

ozvání na tradiční Pálavské vi−
nobraní přišlo již s pravidel−
ností pro soubory Mužský sbor
a Robky ze Séčky. Díky paní Věrce
Zelinkové se však do Mikulova po−
dařilo dostat i našim nejmenším folk−
loristům − Dětskému folklórnímu
souboru. I když nás zprvu trápily
potíže s dopravou, vše se v dobré
obrátilo. Jeli jsme všichni společně.
Nejprve jsme se zúčastnili velkole−
pého průvodu historickým městem.
Samotné vystoupení bylo napláno−
váno až na večer, a tak zbylo času
na prohlídku města, sklepů a ře−

meslného tržiště.
Na náměstí v centru
se nejprve předsta−
vily děti, Robky ze
Séčky a tečku za
vystoupením udělal
Mužský sbor.
Pečení erteplí
byl pořad věnovaný 10. výroční
založení dětského souboru ve Vace−
novicích. Velmi pěkné akce se zú−
častnily okolní soubory z Milotic,
Skoronic, Svatobořic−Mistřína, Ky−
jova a Ratíškovic.

S hudbou na Island
J
e konec srpna a v Kyjově před
ZUŠkou přešlapuje 31 nadšených
muzikantů z kyjovského orches−
tru a cimbálové muziky. Mezi nimi
jsou i dva „Ratiškovjáci“ – Marek
Blaha a já. Čeká nás daleká a námi
tolik očekávaná cesta – cesta na Is−
land. Byli jsme pozváni hudebníky
z oblasti Reykjanesbaeru na osmi−
denní návštěvu. Náplní zájezdu bylo
koncertování na různých místech
Islandu a samozřejmě poznávání
tohoto magického ostrova.
Již noční cesta na pražské letiště
předznamenala, že na tomto zájezdu

se moc odpočívat nebude. Hned za
Kyjovem se otevřely futrály a rozjela
se zábava. To se opakovalo po všechny
následující noci. Došlo na muziku
všech žánrů, od folklóru přes folk,
populární hudbu až k večerníčkům.
Letadla byla na minutu přesná
a bezpečně nás dopravila přes Kodaň
do Keflavíku. Přistáli jsme jakoby
na jiné planetě. Island leží kousek
od severního polárního kruhu a na
první pohled je to nehostinný kus
země, a přesto vás tento ostrov ně−
čím přitahuje. Na jedné straně po−
hádkové duhy nad vodopády, divoké

Nábor dětí do folklórního
souboru Ratíškovice
Děti od 6 let, které mají zájem na−
vštěvovat Dětský folklórní soubor
přijďte, mezi nás v úterý v 17.00 ho−
din do kina. Těšíme se na Vás
Jana Koplíková

řeky a horské ledovce, na straně
druhé rozsáhlé sopečné pustiny, lá−
vové příkrovy, soustavy sopek a všu−
dypřítomný vítr. Island je svět lávy,
ledu, sněhu a lišejníků.
Islanďané si nemohli vynachválit
právě panující počasí, my jsme však
„klepali kosu“ a první naše kroky
vedly do obchodu s čepicemi a šá−
lami. Ubytování nám poskytli místní
skauti hned vedle termálního kou−
paliště, které jsme denně navštěvo−
vali. Náš celotýdenní program se
vždy skládal z poznávacího výletu za−
končeného koncertem. Takto jsme po−
znali celý jihozápadní Island. Mohli
jsme obdivovat lávová pole a útesy,
krátery sopek, zdejší geotermální
činnost, tryskající gejzíry, průzračné
řeky, jezera, vodopády a v neposlední
řadě polární záři. V nejznámějším
termálu „Modrá Laguna“ jsme se
mazali léčivým bahnem, odvážlivci
si zaklusali na silných islandských
koních. Odolnost našich žaludků
jsme otestovali při plavbě lodí za
delfíny a velrybami. Sledování vod−
ních tvorů se však brzy změnilo v boj
o jedinou toaletu. Houpání lodi udě−
lalo své − postihla nás mořská nemoc.
Naše vystoupení měla velký
úspěch, místní obyvatele okouzlila ze−
jména hra na pro ně neznámý cimbál.
Cesta se vydařila po všech stránkách
a troufám si říct, že jsme důstojně
reprezentovali nejen hodonínský
okres, ale i celou Českou republiku.
Markéta Buřinská
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Farnost

Pěší pouť
na Velehrad

S

ešli jsme se v pátek 25. srpna
v sedm ráno u kostela v pláštěn−
kách a s deštníky nad hlavami,
protože kromě touhy po prožití ně−
čeho neobvyklého nás vytrvale pro−
vázel i déšť, který se především
postaral o to, že na tuto pouť nikdo
z nás hned tak nezapomene. Spa−
cáky a karimatky jsme si naložili
do auta paní Škorpíkové a vyrazili
jsme v počtu 24 poutníků směr Ve−
lehrad.
Putovali jsme po silnici i lesem,
zpívali jsme, modlili jsme se. Nutno
podotknout, že vodu jsme měli úplně
všude. Jak trefně poznamenala paní
Bardúnová: „Dokáď sem ju měla
enom ve špici jedné boty, tož ně to
vadilo, teď ju mám v oboch botách
a su v tem jak doma.“
Ani jsme sami pořádně nevnímali,
kudy putujeme, ale pro zeměpisně
zaměřené čtenáře uvedu, že jsme šli
lesem do Vacenovic, za nimi taktéž
lesem do Vracova a Bzence. Ve Bzenci
jsme v jedenáct hodin udělali krátké
první zastavení na polévku a čaj
v milé a hlavně suché restauraci na
náměstí. Ze Bzence jsme se ubírali
po polích a mezi vinohrady, kde již
půda tak dobře nesaje, takže naší
velkou starostí bylo kromě modliteb
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a zpěvů správné rozhodnutí, která
kaluž je menší a tudíž vhodnější pro
naše již trochu unavené nohy. Nej−
více nás pobavilo kukuřičné pole,
mezi nímž byla cesta opravdu jed−
ním velkým „jezérkem“, tak jsme se
prodírali mezi kukuřicí, kde byla
půda schůdnější. Radostně jsme
pak seběhli pokosené pole s nadějí,
že se blížíme k Polešovicím. Některé
poutníky psychicky odrovnal fakt,
že jsme se dostali do Moravského
Písku. Odtud už jsme to radši vzali
po silnici do Polešovic, kde ve tři ho−
diny odpoledne PŘESTALO PRŠET!
Přešli jsme přes kopec do Boršic.
Tento přechod trval dvě hodiny. Ho−
dinu od cíle jsme si udělali druhou
přestávku v trávě, kde jsme se na−
svačili.
Boršice, místo našeho odpočinku,
jsme dobyli v pět večer. Necítili jsme
nohy, byli jsme všichni, staří nebo
mladí, vyčerpaní, mokří a fyzicky
zničení. Před šestou večer dorazili
poutníci, jimž jsme nesahali ani po
kotníky, neboť oni opustili své domo−
viny v neděli a měli za sebou mnozí
již 150 km pěšího putování z Vyso−
činy. Spolu s nimi jsme v šest ho−
din slavili mši svatou. Pak jsme
dostali vynikající polévku a byly nám

rozdány otcem děkanem P. Janem
Peňázem putovní kříže, kterých
jsme si velmi cenili, protože jsme je
museli draze vybojovat. Padli jsme
do postelí či na karimatky v taměj−
ším pastoračním centru, abychom
mohli v osm ráno vyrazit na druhou
část naší pouti.
Z Boršic na Velehrad nás vyra−
zilo v osm ráno přes 400 v přísně or−
ganizované skupině tvořené modlí−
cími se a zpívajícími trojstupy. Mnozí
ratíškovičtí farníci přijeli v sobotu
autobusem, aby s námi mohli jít
alespoň posledních 10 kilometrů.
Šli jsme po silnici, nepršelo, což ně−
kteří z nás nepovažovali za žádnou
oběť, tak si dali své boty a ponožky
do baťohu na záda a putovali bosky.
Na Velehradě jsme slavili v pře−
plněné bazilice mši svatou, na kte−
rou jsme byli výborně připraveni.
Každý z 24 poutníků, kteří snášeli
těžkosti poutě, poznali něco, co se dá
těžko popsat slovy. Všichni jsme si
byli blízko, cítili jsme zodpovědnost
za sebe navzájem, byli jsme na jedné
lodi. Věřím, že tato pouť nebyla po−
žehnáním jen pro poutníky samotné,
ale také pro celou naši farnost, za
kterou jsme se vytrvale modlili
a kterou jsme nesli v srdcích pěšky
až na Velehrad.
Někteří farníci vyrazili o týden
později pěšky do Žarošic na marián−
skou pouť, což je neklamným důka−
zem, že ty pěší poutě mají přece jen
něco do sebe. Kdo nevěří, může se
příští rok přidat, protože půjdeme
koncem srpna určitě zase!
Mirka Macková
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Mikroregion

ného řezbáře. Odpolední kulturní
program zahájily slavnostní fan−
fáry v podání Veselé Muziky. V pro−
gramu se představily všechny obce
mikroregionu svým nejlepším a ne−
zajímavějším kulturním programem
včetně gajdoše ze Slovenska, kte−
rého sebou přivezla delegace Báno−
vecka.

Nový Dvůr
informuje

25. srpna navštívila delegace mi−
kroregionu, vedená ing. Uhlíkem,
mikroregion Bánovecko, a to obec
Miezgovce k příležitosti oslav
SNP. Oslava proběhla za přítom−
nosti představitelů obou států.
Za naši republiku to byl ing. Franti−
šek Mach z našeho velvyslanectví
v Bratislavě.

cimbálová hudba Duvaj ke koštu
vína. Bylo možné zavítat do oranžé−
rie na výstavu dětských obrázků
a podívat se na prezentaci zeměděl−
ské techniky na hospodářském ná−
dvoří. Hostem akce byl mikroregion
Bánovecko, který se prezentoval
svým stánkem s ukázkou velmi zruč−

Pozvánka
Na 28. října připravuje mik−
roregion pro děti Drakiádu opět
na letišti v Kyjově. Doprava bude
zajištěna.
Jaroslava Kundratová

16. září 2006 bylo slav−
nostně otevřeno nové Komu−
nitní a rozvojové centrum
na zámku. Slavnostní otevření
proběhlo za přítomnosti nové
ministryně zemědělství Mi−
leny Vicenové a hejtmana
Jihomoravského kraje pana
Juránka. Svým projektem ve
SROPU byla obec Milotice
úspěšná a získala peníze na
budovu, jež byla ve špatném
technickém stavu, a kterou
již opravila. Dalším jejich
úspěšným projektem z IN−
TERREGU IIIA je řešena ná−
plň centra. Hlavními aktivi−
tami centra budou semináře,
vzdělávací akce, kulturní
a další aktivity volného času
a zároveň bude i sídlem mi−
kroregionu.
17. září 2006 se uskutečnil
IV. Trh místních produktů a řeme−
sel na zámku v Miloticích (viz foto).
Nedělní ráno bylo velmi příjemné
i proti předpovědi meteorologů, kteří
signalizovali špatné počasí. Po celý
den krásné počasí jenom umocnilo
celou akci v nádherných historic−
kých exteriérech, a tak mohli zručné
řemeslnice a řemeslníci i všichni pro−
ducenti tradičních pokrmů v pohodě
předvádět a nabízet svoje umění.
Návštěvníci, kteří zavítali do Milo−
tic, mohli obdivovat jejich šikovnost
a dovednost a koštovat tradiční kra−
jové speciality. Pro děti bylo připra−
veno aranžování ze suchých květů,
projížďka na konících a pohádky.
Na vnitřním nádvoří vyhrávala
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Fotograf Jozef Kalka u nás

V

e dnech 23. 9. − 29. 10. 2006
se v Galerii Cyrila Gajdíka
koná autorská výstava foto−
grafií slovenského fotografa Jo−
zefa Kalky pod názvem „Kopanice
– 80. roky“. Josef Kalka se narodil,
žije a dosud tvoří ve slovenské
Senici, kde je předsedou a dlou−
holetým členem jednoho z nej−
starších fotoklubů „RETINA“ na
Slovensku. Za své práce získal
mnohá ocenění doma i v zahraničí.
Srdečně zveme všechny zájemce.
JH
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Klusáci

Koně

Jaromíra Kotáska

K

do z nás nemá rád tak ušlech−
tilá zvířata, jakými jsou beze−
sporu koně. Jsou mezi námi
i takoví, většinou nenápadní lidé,
kteří svou lásku vyjadřují skutky
a zasvěcují této lásce mnohdy celý
život. Své láskyplné povolání ke
koním si zvolil i špičkový trenér
a jezdec klusáckých koní Jaromír
Kotásek. Protože se jedná o méně
známé odvětví, které nemá tako−
vou publicitu na veřejnosti jako
například dostihy cvalových koní,
přesto se klusáci rozšířili do ce−
lého světa (zvláště do Francie a Itá−
lie), respektive nejznámější z nich
jsou odchovanci holandské krve.
I v tomto roce, po mnoha minu−
lých neméně úspěšných sezónách,
se Jaromírovi Kotáskovi obzvláště
dařilo. Mezi jeho nejúspěšnější svě−
řence rozhodně patří:
Sir Gill:
tříletý hřebec, vítěz Derby B (Ber−
lín, 6. 8. 2006)

který startoval v Prix
d’Amerique, sice ne−
uspěl, ale „byl náš“;
kůň roku 2002)
Make Limburgia:
jedenáctiletý valach
(kůň roku 2004)
Sir Armbro:
tříletý nadějný hře−
bec, mj. vítěz Ceny
Znovín Znojmo (19. 8.
2006)
Fedor Mill:
šestiletý valach,
který v září 2006
vyhrál v Bratislavě
Cenu Jerichova (24.
září 2006)
Přejeme srdečně Jaromírovi, ať
mu i nadále jeho dostihoví svě−
řenci dělají radost, neboť jeho ob−
divuhodné povolání vyžaduje
mnoho času, odříkání, trpělivosti
i odvahy.
Alžběta Hanáková

Equalizer:
čtyřletý valach, vítěz
českého Derby (Velká
Chuchle, 2. září 2006)

PS: Budete−li někdy brouzdat in−
ternetem, nezapomeňte se podívat
například na tyto stránky:
www.bodyskal.cz
www.mishano.com
www.racingphoto.cz
www.czetra.cz

Sandonora F:
šestiletý hřebec, mj.
1. místo v Podzimní
ceně Chance (Velká
Chuchle, 30. září 2006).
Na základě výborných
výsledků tzv. Zlatého
okruhu bude vyhlášen
nejlepším starším ko−
něm roku 2006.
Z poslední doby je
vhodné ještě připome−
nout:
Halla Crown:
tříletá klisna, která le−
tos získala nejedno
úspěšné vítězství
Orlík:
devítiletý hřebec –
český rekordman (je−
diný z české republiky,

Sandonora F & Jaromír Kotásek
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Skauti

Junák

informuje

V

pondělí 23. října 2006 již po
dvacáté ratíškovičtí skauti
a jejich příznivci půjdou daro−
vat krev. Tímto zveme k účasti na
tento jubilejní odběr i ostatní zá−
jemce. Máte−li 18 let a jste−li zdrávi,
nejezte v neděli tučná a sladká jídla
a dostavte se v 6.30 hod. ráno
na hlavní autobusovou zastávku.
Uděláte dobrý skutek. Na počest
tohoto jubilea budou vyrobena
i speciální trička s potiskem
(viz logo).

V sobotu 4. listopadu 2006
proběhne u klubovny 17. ročník
okresního junáckého závodu
Bigglesův memoriál. Jedná se
o tradiční soutěž všestrannosti a je
určen pro tříčlenné hlídky ve vě−
kových kategoriích světlušky,
vlčata (7−11 let), skautky a skauti
(12−15 let).
Fotovzpomínka na tábor Nová
Ves 2006
Oddíly Tuláci a Squaw u táborové
brány v plné sestavě.
V sobotu 30. září 2006 se Junáci
zúčastnili výstavy „Morava nůž“
v Hodoníně. Na fotografii jsou
Junáci s historickými zbrojnoši
a na „lozícím objektu“ poblíž vý−
stavy.
Palis
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Stalo se

Ač jsem si svůj mozek
namáhal jakkoliv, odpo−
věď jsem nenašel. V tu
chvíli jsem byl v kostele
a coby katolík, jsem se
pomodlil k Matičce Boží
a sv. Antonínkovi, aby
mi pomohli najít ztrace−
nou věc k povzbuzení
zdraví. Marně. Pak jsem
mávl rukou se slovy: „ Hlavně, když
budu zdravý!“ Myslel jsem na to
však neustále, ale vždy se stejnou
odpovědí. A tak utekl den a my se
vraceli z pouti.
Po příjezdu domů, jsem šel ke sto−
janu, kde jsem ráno nechal kolo.
A ejhle! Kolo tu stálo i s hledanou
taškou a s neporušeným obsahem.
Nechtěl jsem tomu uvěřit, rozepnul
jsem tašku a z ní vytáhl pleskačku
dobré, ale teplé slivovice. Poděkoval
jsem těm svatým a také mojí ma−
mince, která mě k tomu vedla. Sli−
vovice mi tím lépe chutnala v čaji.

Zázrak,
nebo náhoda?

V

neděli 20. srpna se uskutečnila
Orelská pouť na sv. Hostýn,
které jsem se zúčastnil i já. Ráno
v neděli na 6.00 hodinu ranní byl sta−
noven odjezd autobusu, proto ráno
bylo hurá. Všechno jsem si připravil,
ale protože roků přibylo a starostí
nabylo, tak, tak, že jsem to stihl. Pro
jistotu, kdyby se mi udělalo zle, vzal
jsem si s sebou pleskačku slivovice
na osvěžení. Domníval jsem se, že
je vše v pořádku, ale jak si později
přečtete, nebylo.
Na vše jsem přišel, až jsem něco
potřeboval. A tak během dne jsem si
vzpomněl i na slivovici! Ale kde je?

Vojtěch Koten st.

Nové regionální rádio
i pro Ratiškovjáky

K

do si v uplynulých
dnech naladil frek−
venci 91,4 FM,
mohl zaregistrovat vy−
sílání nového regionál−
ního rádia. Jeho název je Rádio Dyje
a je slyšitelné na Hodonínsku s pře−
sahem na Břeclavsko a část sloven−
ského Záhoří. Pokud půjde vše podle
plánu, bude v blízké době dosah rá−
dia rozšířen na Kyjovsko a podstat−
nou část okresu Břeclav. Sídlo rádia
je v Hodoníně a pokud si ho nala−
díte, uslyšíte příjemnou hudbu se
vstupy moderátorů a redaktorů. Ve
svém programu se chce zaměřit úžeji
na problematiku regionu, spjatou se
zemědělstvím, lidovými tradicemi
a dobrým vínem, ale chce zároveň
přinášet i pohodovou poslechovou
hudbu. Podle vedení rádia hodlá rá−
dio Dyje spolupracovat s důležitými
osobnostmi i organizacemi regionu.
Jednou z osobností, která je s rá−
diem Dyje od jeho vzniku úzce spjata,
je i známý zpěvák Jožka Černý, je−
hož písničky i vlastní pořad budou
mít možnost obyvatelé Slovácka
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i Podluží brzy poslou−
chat. Prostor dostanou
i nejaktuálnější udá−
losti a dění v oblasti
kultury, umění, ale
i sportu, zábavy a dobré pohody.
K doposud jedinému regionálnímu
rádiu tak přibude v Ratíškovicích
další stanice, která svým programem
přispěje k obohacení žánrové pest−
rosti rozhlasového vysílání v okrese
Hodonín a jeho okolí. „Jsme přesvěd−
čeni, že zvolený formát rádiového
vysílání osloví místní publikum bez
rozdílu generací a Rádio Dyje se tak
stane oblíbeným regionálním rádiem“,
říká jeho majitel Vojtěch Kotásek.
Jaromír Škola ml.

Hornický den
v Dubňanech

B

yl jsem velmi překvapen,
když jsem obdržel pozvánku
na Hornický den, tedy se−
tkání všech těch, kteří pod povr−
chem země dobývali černé zlato po
několik let pro hodonínskou elek−
trárnu, která dodnes vyrábí elek−
třinu, a doufejme, že vyrábět bude.
Jako dlouholetý pracovník na
podnikovém ředitelství LD v Ho−
doníně, Lignit n. p., kde jsem ko−
nal funkci statistika a rozboráře,
jsem byl rád, že si na mne, a hlavně
současný ředitel ing. Josef Kouřil,
vzpomněli, a že po 25 letech se
sejdu i s bývalými spolupracov−
níky i s kamarády jiných oborů.
Na ředitelství jsem konal odpověd−
nou práci v podávání zpráv o čin−
nosti a plnění tehdejších plánů
přímo na ministerstvo do Prahy.
V mojí funkci byl také závazek sfá−
rat nejméně dvakrát za čtvrtletí
do podzemí, abych poznal těžkou
práci havířů a podával o ní zprávy
nadřízeným institucím. Díky ka−
marádům v dole, kteří mi různá
pracoviště osvětlili, mi nenašli
za 24 let žádné pochybení.
Hornický den měl i svůj kul−
turní program a krásný sál města
Dubňan byl do posledního místa
obsazen účastníky oslav. Vše bylo
řádně připraveno, i když zadní
část sálu neslyšela mluvené slo−
vo pro velký šum a hluk. Ale i tak
si všichni pochvalovali pěkně
připravený program.
Lze proto všem aktérům podě−
kovat za jejich snahu, že svým
kamarádům – havířům připravili
hezkou vzpomínku na jejich pra−
covní činnost. Je nutno poděkovat
zvláště cimbálové muzice PhDr. Jo−
sefa Rampáčka, která dovedla
rozveselit všechny přítomné.
Ano, už je tomu 25 let, co jsem
šel do důchodu, a tak setkání po
tak dlouhé době mi přišlo vhod,
i když jsem mnohé spolupracov−
níky již nepoznal. Odcházel jsem
přesto s potěšením, že havířská
rodina žije a má na co vzpomínat.
Velmi pěkným aktem byla rovněž
pietní vzpomínka na zemřelé
kamarády – horníky.
Vojtěch Koten st.
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Kuželky

D

Dvě kuželkářská
jubilea

vě jubilea si letos připomínají
ratíškovští kuželkáři. 26. pro−
since před sto deseti lety (roku
1896) se obecní zastupitelstvo usne−
slo „přebudovat šopu obecního domu
na kuželnici“, a v roce 1956 se za−
čaly hrát kuželky na tehdy nové
dvoudráze s asfaltovým povrchem.
Možná stojí za zmínku, že první
dráha s asfaltovým povrchem byla
v hospodě u Šťastných. Na Obecním
domě, u Tomečků, Klimšů a Rů−
žičků byly dráhy z dusané hlíny.
Po skončení II. světové války se
kuželkáři přihlásili do organizo−
vaných soutěží a mezi zakládající
členy patřili i František Balga, Jan
Bajza, Bedřich Čečátko, Antonín
Ingr, František Janík, František
Holeček, Ladislav Janda, Josef
Kordula st. a ml., Petr Michenka
(Sparta), Alois Prokš, bratři Antonín
a Stanislav Tomečkovi, Michal To−
man, Jan Toman (Žlab), Hynek Ur−
bánek, Josef Vacenovský (Malý),
František Svoboda (Káčer), Franti−
šek Šnajdr a mnozí další.
Struktura soutěží i disciplíny se
měnily a bylo nutné hrávat na dvou−
dráze, která se budovala v letech
1954−56 většinou svépomocí – bri−
gádnicky. Na nové dvoudráze hrá−
vala dvě družstva a ze zažloutlých
fotografií se kromě již zmiňovaných
dívají i Cyril Mráz, Miloš Ungr,
František Pavelka, Rudolf Šmatlák,
František Toman, Ladislav Koplík
(Linošuj), František Úlehla, Antonín
a Michal Vacenovští, Vladimír Če−
čátko, František Šašina či Jaroslav
Chludil.
Koncem padesátých let hrají už
i dorostenci Ivan Blaha, Jan Vlasák,
František Příkaský, Miroslav Nedu−
chal, bratři Jan a Josef Koplíkovi
a celá řada dalších. Mezi nesporné
úspěchy patřily i nominace do repre−
zentace republiky juniorů − a tím
prvním byl Miroslav Foltýn − a na
mistrovství světa v Rumunsku star−
tovala i Jana Koplíková.
Družstvo mužů hrávalo i naši nej−
vyšší soutěž (tehdy ještě federální
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ligu) a pak nejvyšší Českou ligu.
Kdysi výborné dorostenky přešly
do Hodonína, kde také hrávaly v ka−
tegorii žen o přebor Československé
republiky, ale i toto družstvo pře−
stoupilo do Ratíškovic, kde pokra−
čovalo v hraní naší nejvyšší soutěže.
Díky úsilí, ochotě i zkušenosti
a odbornosti se ratíškovická kuželna
stala místem, kde se hrávalo o tituly
okresní, krajské, oblastní, moravské
i republikové a zatím jakýmsi vrcho−
lem bylo mezistátní utkání ČSFR
– Maďarsko. To už jsme měli nejen
automatické sta−
věče, ale od roku
1987 i novou čtyř−
dráhu, která však
časem přestala vy−
hovovat technic−
kým předpisům
i některým „faj−
novějším“ hráčům
a nastal určitý
útlum i přesto, že
výbor kuželek i jed−
noty vyvíjel nema−
lou snahu o ná−
pravu. Teprve díky
obecnímu zastupi−
telstvu a panu sta−
rostovi se v roce
2005 uskutečnila
generální pře−
stavba (nové dráhy,
automatické stavěče, celkový displej
a zaznamenávání počítačem) a orga−
nizátoři mohli uspořádat hned dva
turnaje v rámci připomenutí zmi−
ňovaných jubileí.
Nejprve 17. srpna vzpomínali
a hráli senioři, to je hráči nad pade−
sát let. Soutěžilo se ve dvojicích
na 60 hodů sdružených, tj. 15 hodů
do plných a 15 hodů dorážka na
dvou drahách. Nejlepšího výkonu do−
sáhla dvojice František Svoboda
z Luhačovic a Ludvík Khün z Kyjova
(564 kuželek). Stříbrní byli domácí
Jan Koplík a Milan Popelár (555 k),
bronz putoval do Hodonína, když
František Fialka a Jan Popelár
shodili 538 kuželek. Další domácí

dvojice byla pátá – Jan Šebek a Vác−
lav Koplík shodili 536 kuželek.
Nejlepší jednotlivec byl František
Svoboda (289 k) před Milan Kout−
ným z M. S. Brno (288 k). Nejlepší
ženský výkon podala hráčka Petří−
ková z Otrokovic (242 k) a v katego−
rii „B“, tj. nad 60 let, Vašek Koplík
(271 k).
O týden později celkem tři dny
zápolilo 92 hráčů a 24 družstev
v turnaji na 4 x 120 h. s. Zvítězilo
druhé nejlepší družstvo v republice
M. S. Brno ve složení Pavel Kotrla
(578 k), Pavel Palián (551 k), Josef
Něnička (545 k) a Štěpán Večerka
(577 k) s celkovým ziskem 2251 ku−
želek. Druhé místo získalo Vrchlabí
(2207 k) a třetí místo B. Ratíško−
vice (2137 k). Z jednotlivců byl nej−
lepší Petr Hrubý z Čechie Limbach
(609 k), na druhém místě Dušan
Ryba z Husovic (583 k) a třetí místo

obsadil Michal Rolf (580 k). Nej−
lepší domácí závodník Martin Ko−
bylka byl pátý s výkonem 575 ku−
želek.
V současné době hraje družstvo
žen a dorostenců druhou nejvyšší
soutěž, muži „A“ startují v divizi,
„Béčko „hraje krajskou soutěž stejně
jako dorostenky a „Béčko“ dorostu.
Nejmladší žáci hrají turnaj mla−
dých nadějí, ze kterého si vloni
odvezl Petr Bábíček medaili.
Loňský rok to bylo šedesát let,
co se v Ratíškovicích hrají organi−
zovaně kuželky, a tak do další še−
desátky „Ať vám to padá“.
Václav Koplík
organizační pracovník oddílu kuželek
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„Podzim−Zima“

T

ak, jako asi každá maminka,
řeším i já každoročně otázku:
„Kam s tím?“ Mám na mysli
oblečení, boty apod., ze kterých
mi moje dvojčata už vyrostla.
Napadlo mne, co si takovou burzu
uspořádat i u nás, přece tak malá
obec nejsme a dětí tu máme taky
dost. Takže jsem oslovila ma−
minky ze Cvičení s dětmi s tím,
že si dětskou burzu u nás taky
uděláme. Vyvstal ale další pro−
blém, kde bychom burzu uspo−
řádaly. Nakonec, jak to ostatně
už bývá, se to vyřešilo samo.
Obecní úřad nám vyšel vstříc
a byly nám nabídnuty prostory
v přízemí kina. Takže nastalo
nezbytné plánování.
Burza probíhala od 21.− 23. září.
Do burzy jsme přijímaly vše,
co souvisí s dětmi, např. zimní
bundy, overaly, brusle, boty, ko−
čárky, kola, postýlky apod. Číslo
868 je počet věcí vložených do
burzy. Na první burzu si myslím,
že to není špatné číslo, co mys−
líte?
Velmi mne také potěšilo, že
burzu navštívily i maminky
z okolních obcí, které buď autem
nebo dokonce autobusem i s ko−
čárky byly ochotny cestovat
a něco pro své děti za levný pe−
níz nakoupit.
Chtěla bych moc poděkovat
maminkám ze Cvičení s dětmi,
ale i těm, které Cvičení s dětmi
nenavštěvují, a taky ochotným
babičkám, které si našly čas a při
plánování a hlavně při realizaci
mi ochotně pomáhaly.
Na jaře máme v plánu uspo−
řádat další burzu, tentokrát pod
názvem „Jaro − Léto“.

Škola

I. dětská burza

Vítání podzimu
v mateřské škole

P

odzim už je za dveřmi. Těšíme
se na pouštění draků, různé
hry s barevným listím a plody
podzimu, které využíváme jako vý−
tvarný materiál. Nejdříve ale mu−
síme podzim přivítat. Na naše již
tradiční vítání podzimu − podzimní
dýňové slavnosti s rodiči – jsme se
všichni moc těšili. Sešli jsme se
všichni na naší velké školkovské
zahradě, kde trávíme většinu času
s dětmi.
Během dopoledne jsme přichystali
vše potřebné ke zdobení dyňových
strašáků, k výrobě zvířátek z kaš−
tanů a žaludů. Letos jsme s dětmi
připravili i ohniště, abychom si mo−
hli udělat malý ohníček. Letošní pod−
zimní slavnosti se nám opravdu vy−
dařily. Sešli se maminky, tatínkové,
babičky, dědečci a sourozenci. Moc
nás potěšilo, že nechyběli ani děti
s rodiči, kteří navštěvují naši mateř−
skou školu první rok, ale také děti
s rodiči, kteří již do naší mateřské
školy nechodí.
Tento rok nám také přálo počasí.
Celé odpoledne, které jsme s dětmi

a rodiči strávili a dobře se bavili,
svítilo sluníčko. Když zapadlo, roz−
svítilo se na zahradě několik desí−
tek dýňových strašáčků − jeden
pěknější jak druhý. Také ohníček
přispěl k dobré náladě. Domů jsme
pak odcházeli s hřejivým pocitem,
že jsme si na sebe udělali čas a pro−
žili pěkné odpoledne. Věříme, že to
příští setkání bude ještě pěknější,
jako to letošní.
A co všechno na nás čeká v tomto
novém školním roce? K našim již tra−
dičním tvořivým odpoledním, jako
je vyšívání na plot, slet čarodějnic
a táborák, přibude Den tatínků a vý−
tvarná odpoledne s rodiči. Děti pak
čeká kurz angličtiny, logopedická
péče, kurzy grafomotoriky a dobrého
startu rovněž s rodiči. Dále se mo−
hou děti těšit na „bramborový den
v MŠ“ spojený s pečením brambor na
ohni, návštěvy divadelních předsta−
vení, výstav, koncertů a mnoho dal−
ších a dalších akcí. Takže nashleda−
nou léto a vítáme tě podzime.
Eva Flajzarová
vedoucí učitelka MŠ I

Eva Schüllerová
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